
۱۸۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

)۲(نیسای ٔهلعشَم یو ،*َ/اُرْصَن )۱(ِقَْجنَس یا
نیشنِب مَرَس و مشچ رب ،یحور ُکبَس هچ بَر ای

یدنمدرخِ جارعِم ،یدنمرنُهِ جات یا
نییعت ییوت هلمج نوچ ؟دیابیم هچ فیرعت

)۳(َدبنَخیم هک گَرب ره ،َدبنُجیم هک هَّرذ ره
نیشنِب کَلف ِشوگ رد :یتفگ نابز و ماکیب

انaوم ِتلود یا ،اناج یاهمه ِناج
نیّدلا نbُف ِزان زا یدیناهَرِب ار ناج

aْا fََم eَرپ َدیوریم وتِ خَفن زا )۴(یلعَ
)۶(نّینِعِ کلف ِتشپ )۵(دَسَْفتیم وت ِقرش زو

َتزودرگج ِقوش زو َتزوس ناهج ِقشع زا
نیمآ ُرپ هدش مَلاع ییوگاعد چیه یب

یهاریب و هنخریب ،یهاگرحس هاگان
)۷(نیْتنَسَْفا ُرپ هرمُخ کی ناج ِبیبط دروآ

مراز ِلد هتشک نیو مرامیب ِنَت نیا ات
نیلاب زا رَس تشادرب ،دش کباچ و دش هدنز

وت یحیسم هک )۸(انام ،وت یحیلَم :هک شتفگ
نیکسِم رهٔ هراچ یا ،ناطلس یا یدمآ داش

ناراب زا یَرت عِفان ،نارامیب ِربماغیپ
نیگمغ ِلدِ یوراد :تفگ ؟یراد هچ هرمُخ رد



نیگمغ ِلدِ یوراد :تفگ ؟یراد هچ هرمُخ رد

مبّویا ٔهمشچرَس ،مبوقعی ِلد )۹(ِزرِح
نیریش مه و ورسخ مه ،مبوخ مه و َمتسُچ مه

؟دجنگ اجک هرمخ رد ایرد نانچ :هک متفگ
؟نییآ نیا و هویش نیا وت یناد هچ :هک اتفگ

ار نوچیب یداتسا رخآ نوچ دناد یک
)۱۱(نّییلِعِ مَلاع وا )۱۰(نیّجِس رد دناجنگ

رظان کلف تفه رب یهاچ ِنُب هب فُسوی
نیورپ َِرَبز سنوی یهامِ مکش ردنَو

یتسم و بلط یتسه ،یتسپ رگو یقوف رگ
نیریز رب هن ،تخب نیا تسفقَو نیربز رب ین

هّصق نیرَد )۱۲(هّصِح نیا دجنگیمن هک شماخ
نیبیم شهَم وچِ یور ،نک aاب هب مشچ ور

۱-۳ هیآ ،)۱۱۰(رصن هروس ،میرک نآرق *

)۱( »ُ ْحَتفْلاَوِ �/ا ُرْصَن َءاَج اَِذإ «

»،ديآ زارف ىزوريپ و ادخ ىراي نوچ «

)۲( » اًجاَْوَفأِ �/ا ِنيِد يِف َنوُلُخَْدي َسا�نلا َْتَيأَرَو «

»،دنيآىمرد ادخ نيد هب جوفجوف هك ىنيبب ار مدرم و «

)٣( ».اًبا�َوت َناَك ُه�ِنإۚ ُ هْرِفَْغتْساَو َكeبَر ِدْمَحِبْ حeبَسَف «

».تسا ريذپهبوت وا هك ،هاوخب شزرمآ وا زا و ىوگ حيبست تراگدرورپ شياتس هب سپ «

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۳۹۶۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راکشآ قح دنکیم ار اهزار
راکَم َدبِ مخت ،تسُر دهاوخب نوچ

۱۴۷۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

کاپ ٔهعرزم نیا رد کاخ نیرد ،کاخ نیرد
میراکن مخت رگد قشع زج هب ،رهم زج هب

۳۰۲۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

منک نآ ای منک نیا ادرف هک نیا
َمنَص یا تسرایتخا ِلیلد نیا

یَدب نآز یدروخ هک ینامیشپ نآو
یَدتهُم یتشگ شیوخ ِرایتخا ز

۵۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوت مه ترورض eیتفُم :تفگ
یوش مرجم ،یروخ رگ ترورضیب

هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو



هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ ِنامَض یراب ،یروخ رو

۴۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هَِزن یا یرآ هک دیوگیمه قح
ْهِب ربص ،و رآ ربص ،ونشب کیل

شورخ مک ،شماخ ،تسا کیدزن حبص
شوکَم ،وت ،وتِ یپ مشوکیمه نم

۱۳ هیآ ،)۶۱(فص هروس ،میرک نآرق

ْ£ا ِرeشَبَوۗ  ٌبيِرَقٌ ْحَتفَوِ �/ا َنِم ٌرْصَنۖ  اَهَنو�بِحُت ٰىَرُْخأَو « ».َ¥ِنِمْؤُ

».هد تراشب ار نانمؤم و ،کیدزن ىحتف و دنوادخ بناج زا تسا ىترصُن :ديراد شتسود هك رگيد ىتمعن و «

۱۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

امِ ماب رب یوریم شوخ ،امِ مان شوخ ِفسوی یا
آرد رد زا ماب ز آزاب bّصَلا »انَْحَتف اّنِا «

۱-۳ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق

)١( ».ًانيِبُم اًْحَتف َكَل َانَْحَتف ا�ِنإ

».مياهدرك ردقم ار ىنايامن ىزوريپ وت ىارب ام

)٢(» اًميَِقتْسُم ًاطاَرِص َكَيِدْهَيَو َكْيَلَع َُهتَمْعِن �مُِتيَو َر�َخأَت اَمَو َكِْبَنذ ْنِم َم�دََقت اَمُ �/ا َكَل َرِفْغَِيل «

 وت رب ار دوخ تمعن و دزرمايب وت ىارب دشاب نيا زا سپ هچنآ و هدوب نيا زا شيپ هچنآ ار وت هانگ ادخ ات «
».ديامن هار ميقتسم طارص هب ار وت و دنك مامت

)٣( ».ًازيِزَع اًرْصَنُ �/ا َكَرُْصَنيَو «



)٣( ».ًازيِزَع اًرْصَنُ �/ا َكَرُْصَنيَو «

».هنادنمزوريپ ىندركىراي دنك تيراي ادخ و «

۲۴۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هایس مَد کی دنک مهام یاهظحل
؟هلِا راک نیا ِریغ دشاب هچ دوخ

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَمa و ناکم ردنا میودیم

۸۲ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَم�ِنإ «

».دوشىم دوجوم سپ ،وش دوجوم :ديوگىم هك تسا نيا شنامرف ،دنيرفايب ار ىزيچ دهاوخب نوچ «

۳۳۹۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

».مbّسلا هیلع ار یسومِ یاعد یلاَعت قح ِندرک تباجا «

۳۲ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

�£̄ لُك ِْنإَو « ».َنوُرَضْحُم َاْنيَدَلٌ عيِمَج اَ

».دنرآ شرضاح ام دزن هكنآ رگم دنامن سك و «

مَعَن ،نامیا ودب مدیشخب :تفگ
منک شهدنز نامز نیا یهاوخ وت رو

ار کاخ ِناگدرم هلمج هکلب
ار وت ِرهب منک هدنز نامز نیا

تسا ندرُم ِناهج نیا :یسوم تفگ



تسا ندرُم ِناهج نیا :یسوم تفگ
تسا نشور اجنآک ،زیگنا ناهج نآ

تسین دوب ِناهج نوچ ،اجانف نیا
تسین دوس سب ،تیراع ِتشگزاب

نونک مه ناشیا رب ناشفا یتمحر
*نوُرَضْحُم اْنیَدَل ٔهناخناهن رد

.امرف راثن نانآ رب یتمحر »دنرضاح ام دزن همه« ٔهناخناهن رد کنیا ادنوادخ

لام و مسج ِنایز هک ینادب ات
لابَو زا َدناهر ،دشاب ناج ِدوس

یرتشُم وش ناج هب ار تضایر سپ
یَرب ناج ،تمدخ هب نت یدرپس نوچ

رایتخا یب تدَیآ تضایر رو
رایماک یا ،هِد هنارکش ،هِنِب رس

نُک رکُش ،تضایر نآ داد تقح نوچ
ْنُک ِرما ز تدیشک وا یدرکن وت

۳۲ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق *

�£̄ لُك ِْنإَو « ».َنوُرَضْحُم َاْنيَدَلٌ عيِمَج اَ

».دنرآ شرضاح ام دزن هكنآ رگم دنامن سك و «

۳۵۰۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ زا دوجوم تشگ )۱۳(یّنأت اب
اه خرچ و نیمز نیا زور شش هب ات

نُوکََیف ْنُک وک دوب رداق هنرو



نُوکََیف ْنُک وک دوب رداق هنرو
نوُرب یدروآ خرچ و نیمز دص

.دنیرفایب نامسآ و نیمز اهدص و دشوپب یتسه ٔهماج زیچ همه هب )شاب=(ْنُک ٔهّیدوجو هملک ِ¶فگ ضحم هب تسناوت یم دنوادخ aّا و

)۱۴(مامُه نآ کدنا کدنا ار یمدآ

مامت ِدرم دنک شلاس لهچ ات

سََفن کی ردناک دوب رداق هچرگ
سَک هاجنپ دُنک ناَّرپ مدَع زا

۲۵۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باتش و لیجعَت تس ناطیش ِرکَم
)١۵(باسِتْحا و ربص تس نامحر ِفطل

۳۲۳۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نید ز مه ،دمآرب )۱۶(یخاّسَن ز مه
نیک هب ،نید و یفطصم )e)۱۷ودَع دش

)۱۸(دونَع ِرَبگ یاک دومرف یفطصم

دوب وت زا رون رگا ؟یتشگ هیس نوچ

یییدوب یهلا )۱۹ِ(عُوْبَنی وت رگ
ییدوشگن هیس ِبآ نینچ نیا

نآ و نیا ِشیپ هب شسومان هک ات
ناهد ار وا نیا تسبرب ،دنکشن

ببس نیز مه شدروشیم نوردنا
بجع نیا ندرک هبوت )۲۰(درآین وا

دوس ،هآ شدوبن و درکیم هآ
دوبُررَد ار رَس و غیت دمآ رد نوچ



دوبُررَد ار رَس و غیت دمآ رد نوچ

)۲۱(دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

ار هار نآ تسبب ناسنآ ،رفک و ربک
ار هآ ،رهاظ درک درآین هک

*نوُحَمْقُم هِب ْمُهَف baًغأ :تفگ
نوُرب زا ام رب )۲۲(لbَغا نآ تسین

 و لُغ نآ و .دنناگدننک اوه هب رس اهریجنز و لُغ نیا ببس هب نانآ سپ .میدنکفا اهریجنز و لُغ ،نارفاک ندرگ رب ام :دومرف یلاعت قح
.تسا ینطاب و ینورد هکلب تسین ام نوریب زا اهریجنز

**ُمُهاْنیَشَْغاَفً اّدَس مُهَفْلَخ
ومع دنیب یمن ار دس سپ و شیپ

 و ّدس نآ ،شیوخ شیپ و سپ رد ناشمادکچیه تهج نیمه هب .میدناشوپ ار ناشنامشچ و میداد رارق یّدس ،نارفاک رس تشپ رد ،ام
.دننیب یمن ار عنام

تساخ هک یّدس نآ دراد ارحصِ گنر
تساضق eدس نآ هک دنادیمن وا

تسا دهاشِ یور eدس ،وت ِدهاش
تسا دشرم ِتفگ �دس ،وت ِدشرُم

نیدِ یادوس ار راّفک اسب یا
نیا و نآ و رِبک و سومان وا ِدنب

َرَتب نهآ زا کیل ،ناهنپ ِدنب
ربت َدناّرَدِب ار نهآ ِدنب

ادج ندرک ناوت ار نهآ ِدنب
اود سَک دنادن ار یبیغ ِدنب

٨ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق *



٨ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق *

ºْا ىَِلإَ يِهَف bَaًَْغأ ْمِهِقَانَْعأ يِف َانْلَعَج ا�ِنإ « ».َنوُحَمْقُم ْمُهَف ِناَْقذَ

».دنناوتن ندروآ ¥ياپ و تسaاب هب ناشياهرس هك نانچ ،ميداهن اهلُغ اهخنز ات ناشياهندرگ رب ام و «

۹ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق **

».َنوُرِْصُبي aَ ْمُهَف ْمُهَاْنيَشَْغأَف اًّدَس ْمِهِفْلَخ ْنِمَو اًّدَس ْمِهيِْدَيأ َِْ¥ب ْنِم َانْلَعَجَو «

 دنناوتن ات ميدنكفا ىاهدرپ زين ناشنامشچ رب و .ىراويد ناشرس تشپ رد و ميديشك ىراويد ناشربارب رد «
».ديد

۱۴۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(ُمگْ هارِ موق هتفگ ار ایبنا

ُْمکِب اَنْر�َیطَت اّنِا :)٢۴(هَفَس زا

.میناد یم موش ار امش ام :دنتفگ ناربمایپ هب تهافس و ینادان یور زا هارمگ مدرم

۱۸ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق

».ٌمِيَلأ ٌباَذَع ا�نِم ْمُك�ن�سََميَلَو ْمُك�نَمُجَْرنَل اوَُهْتَنت ْمَل ْنِئَلۖ  ْمُكِب اَنْر�َيطَت ا�ِنإ اوُلاَق «

 ىاهجنكش ام زا ار امش و درك ميهاوخ ناتراسگنس دينكن سب رگا .مياهتفرگ دب لاف هب ار امش ام :دنتفگ «
».ديسر دهاوخ تخس

۲۸۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(تابّیط دزاسن ار ناثیبخ رم

)۲۶(تاقِث یا دشابن قیa و روخرد

.تسین نانآ ٔهتسیاش و روخ رد و دزاسنرد ناکاپان جازم اب کاپ یاهزیچ ،دامتعا دروم نارای یا

ُمگ و دنتشگ ژک یحَو ِرطِع ز نوچ



ُمگ و دنتشگ ژک یحَو ِرطِع ز نوچ
ُْمکِب انر�َیطَت هک ناشناغَف ُدب

 دب لاف امش هب ام « هک دنتشادرب دایرف ،دندش فرحنم و هارمگ یهلا شخبناهج هحیار و یحو زیوaد یوب زا نازیتس قح هک ورنآ زا
».مینز یم

لاقم نیا ار ام تس یرامیب و جنر
لاف هب ار ام ناتظعَو وکین تسین

  
راکشآ )۲۷(یحْصُن دیزاغآیب رگ
راسگنس ار امش مَد نآ مینک ام

میاهتشگ هبرف )۲۹(وْهَل و )۲۸(وْغَل هب ام
میاهتشرْسن ار شیوخ تحیصن رد

)۳۰(غa و فa و غورد ام ِتوُق تسه

غbَب نیز ار ام تسهدعم ِشروش

دینکیم نوزفا و ُوتدص ار جنر
دینکیم )۳۱(نویَفا هب وراد ار لقع

۲۹۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

*َدب و تشز ِلاف :دنتفگ ایبنا
دَدَم دراد ناتناج ِنایم زا

رطخ اب یشاب هتفُخ ییاج وت رگ
رسِ یوس زا وت ِدصق رد اهدژا

درک هاگآ ار وت رم ینابرهم
دروَخ تاهردژا ،هن را ،دوز ِهجِب هک

؟ینزیم نوچ َدب ِلاف :ییوگب وت
 ینشور رد نیبب ،هِج َرب ؟هچ ِلاف

ار وت دوخ نم دب ِلاف ِنایم زا



ار وت دوخ نم دب ِلاف ِنایم زا
ارَس یوس مَربیم ،مناهریم

ناهن زا تسهدننک هگآ یَبن نوچ
ناهج ِلها دیدن هچنآ دیدب وک

روَخَم هروغ :تدیوگ یبیبط رگ
رَش و روش دَرآَرب یجنر نینچ هک

؟ینزیم نوچ َدب ِلاف :ییوگب وت
ینکیم )۳۲(م�ثَؤُم ار حصان وت سپ

۱۹ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق *

».َنُوفِرْسُم ٌمْوَق ُْمْتَنأ ْلَبۚ  ُْمتْرeكُذ ْنَِئأۚ  ْمُكَعَم ْمُكُرِئَاط اوُلاَق «

».ديتسه راكفازگ ىمدرم ،هن ؟دييوگىم ¥نچ دنهد ناتزردنا رگا ايآ .تسامش دوخ اب ،امش ىموش :دنتفگ «

۲۹۶۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یونشن ار ناحصانِ حصُن هک یا
یوریم اج ره تسوت اب َدب ِلاف

۲۰۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اههویم نیو اون یب اه ناوراک
؟ادخ یا تسرحِس هچ ،دزیریم هتخپ

قلخ دندیچیمه هدیسوپ ِبیس
قلحْکشخ امغی هب هداتفا مهرد

)۳۳(نوصُغ نآ ٔهفوکش و گرب ره هتفگ

*نوُمَلْعَی یمْوَق َْتیَلای مَد هب مَد

.دنتسناد یم نمِ موق شاک یا :تفگ یم مد هب مد ،فّسأت یور زا اه هخاش نآ ٔهفوکش و گرب ره



.دنتسناد یم نمِ موق شاک یا :تفگ یم مد هب مد ،فّسأت یور زا اه هخاش نآ ٔهفوکش و گرب ره

تخرد ره ِیوس ز دمآیم گناب
تخبروش ِقلخ دییآ امِ یوس

رجَش رب تریغ ز دمآیم گناب
)۳۴(**َرزَو bّ aک میتسب ناشمشچ

.تسین یهاگهانپ نانیا یارب هکً اّقح ،میا هتسب ورف ار نانیا نامشچ ام :هک دیسریم ادن ءایلوا نآ هب قح تریغ زا

دیوَر وس نیک ناشتفگیم یسک رگ
دیوش )۳۶(دِعَستسُم )۳۵(راجَشا نیزا ات

 تسَم ِنیکسم نیک دنتفگیم هلمج
 تس هدش هناوید /اُءاضق زا

زاردِ یادوس ز نیکسم نیا ِزغم
زایپ نوچ دساف تشگ تضایر زو

تسیچ ْلاح ،ّبَر ای ْدنامیم بجع وا
؟تسیچ )۳۷(لbضِا و هدرپ نیا ار قلَخ

لقع و یأر دص اب نوگانوگ ِقلخ
لَقن دنَرآیمن وُس نآ مدق کی

۲۶ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق *

».َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َة�نَجْلا ِلُخْدا َليِق «

».دنتسنادىم نم موق شاك ىا :تفگ .ىآرد تشهب هب :دش هتفگ «

۱۱ هيآ ،)۷۵(تمایق هروس ،ميرك نآرق **



۱۱ هيآ ،)۷۵(تمایق هروس ،ميرك نآرق **

».ََرزَو b� aََك «

».تسين ىهاگهانپ )قح هاگراب زج زیخاتسر زور رد(زگره «

۲۳۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
  

درک میزود نیتسوپ تمحر ،زاب
درک میزور ناج وچ نیریش ٔهبوت

تفرگ هدرکان هلمج ،مدرک هچ ره
تفرگ هدروآ هدرکان ِتعاط

درک دازآ منَسوُس و ورَس وچمه
درک داشلد متلود و تخب وچمه

تشون ناکاپ ٔهمان رد نمِ مان
تشهب مدیشخبب مدوب یخزود

نم ِهآ دش )۳۸(نَسَر نوچ ،مدرک هآ
نم ِهاچ رد نَسَر نازیوآ تشگ

مدش نوریب و متفرگب نَسَر نآ
مدش نُوگُلگ و هِبَرف و )۳۹(ْتَفز و داش

نوبَز مدوبیمه یهاچ ِنُب رد
نونک مجنگیمن مَلاع همه رد

ادخ یا اداب وت رب اه نیرفآ
ادج مغ زا ارم یدرک ناهگان

نابز دبای نم یوم ره ِرَس رگ
نایب رد دیآین وتِ یاهرکُش

)۴۱(نویُع و )۴۰(هضور نیرد هرعن منزیم



)۴۱(نویُع و )۴۰(هضور نیرد هرعن منزیم

نوُمَلْعَی یمْوَق َْتیَل ای ار قلخ

.یدنتسنادب نم موق شاک یا :هک مروآ یمرب دایرف مدرم هب باطخ رد ناراس همشچ و اهناتسوب نیا نایم رد نم

۳۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

».ِدَابِعْلا ىَلَعً ةَرْسَح اَي ریسفت «

*وت )۴۲(ِلاکَشا زا هک دیوگ یمه وا
وت لاح مدید رید متشگ هّرِغ

ابرلد ،هتفر هداب ،هدرُم ،عمش
ام eینیبژکِ گنن زا )۴۳(دروخ هطوغ

aْا ِت�َلظ امَرْغَمً ارْسُخ )۴۴(ُحابْرَ
یمَعْلاِ /ا یَلِا یْوکَش یَکتْشَت

.نک تیاکشادخ هب دوخِ یلدروک زا ،دش لّدبم رادیاپ و تخس ینایز هب اهدوس ،ینیبژک رثا رب

تاقِث )۴۵(ٍناوْخِا ُحاوَْرا اذ�بَح
)۴۶(تاتِناق ٍتانِمْؤُم ٍتاِملْسُم

.دنا نتورف و نمؤم و ناملسم اه ناج نآ هک دامتعا دروم ناردارب یاه ناج هب یهز

دناهدُرب ییوُس هب ییوُر یسک ره
**دناهدرک وُسیب هب وُر نازیزع نآو

)۴۷(یبهذم رد دََرپیم رتوبک ره

یبناجیب ِبناج رتوبک نیو

یگناخ هن ،اوه ِناغرم هن ام
یگنادیب ٔهناد ام ٔهناد

ام eیزور نینچ دمآ خارف نآز



ام eیزور نینچ دمآ خارف نآز
ام eیزودابق دش ندیرد هک

۳۰ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،میرک نآرق *

».َنُوئِزَْهتْسَي ِهِب اُوناَك �aِإ ٍلوُسَر ْنِم ْمِهيِْتأَي اَمۚ  ِدَابِعْلا ىَلَعً ةَرْسَح اَي «

.دندرک دنخشیر ار وا هکنآ رگم دماین ناشیا تیاده یارب یلوسر چیه هک ناگدنب نیا لاح رب سوسفا

۱۱۵ هيآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

»…ِ�/ا ُهْجَو �َمَثف او�لَُوت اََمْنَيأَف...«

».تسادخ هب ور اج نامه ،دينك ور هك ىاج ره هب سپ…« 

۱۸۷۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟نادند ینز دنچ ات رخآ ،گس وچ ِسَْفن یا
نادنچ دص ود وت ردناو یجنر ناسَک ِرِبک زا

یرهقاب هچ قلخ اب ،یرهَزرُپ و ینایرگ
نادنخ منم هک ،هتشگ نایرب ِرس دننام

)۴۹(مفورعم ِرمآ نم )۴۸(مفوصاب ِیفوص نم

؟نادنز رد دشاب واک ،سکنآ دَُوب هنحِش نوچ

)۵۰(هدیجنرت شیوخ رد ،هدید دوخ ِیروذعم

نادنمرنه ِباب زا ،دهاوخ نارگد ِرذع

نآرق ینک )۵۱(لیوأت دوخ ِلاح و شناد رب
)۵۲(نادنِس ینز قلخ رد نآرق زا مه هاگنآو

ار هر یوش کاخ رگ یبای ناَویَح ِبآ
)۵۴(نادنبرد وت ران رد ییآ )۵۳(تورب و داب زو

دنبرد رد وت هلمج رب ،)۵۵(دنبرد نیا زا زیرگب



دنبرد رد وت هلمج رب ،)۵۵(دنبرد نیا زا زیرگب
)۵۶(نادنقَرکِش ِناطلس زیربت ِقح ِسمش زج

مَلَع ،قریب :قَْجنَس )۱(
.تسا ناسنا ینعم هبّ یط هلیبق هجهل رد .تسا نآرق یاه هروس زا یکی مان :نیسای )۲(
ندش مخ ،ندیمخ :ندیبنَخ )۳(
aْا fََم )۴( ناگتشرف ناهج ،aاب ملاع :یلعَ
ندش غاد ،ندش مرگ :ندیسَفت )۵(
یسنج روما رد ناوتان درم :نّینِع )۶(
.تسا کّرحم و دور یم راک هب مشچ درد رد هک تسا یهوک ِنارداموب یعون :نیْتنَسَْفا )۷(
انامه ،ییوگ :انام )۸(
.دندنبب وزاب رب هک ییاعد :زرِح )۹(
خزود رد ییاج :نیّجِس )۱۰(
نیرب تشهب ،aاب ملاع :نّییلِع ملاع )۱۱(
تمسق ،شخب :هّصِح )۱۲(
.ندرک یراک یمارآ و یگتسهآ هب :یّنأت )۱۳(
هدنشخب و ریلد ،تّمه دنلب هاشداپ :مامُه )۱۴(
یرگباسح ینعم هب اجنیا رد ،ندرک باسح :باسِتْحا )١۵(
خسان ،بتاک :خاّسَن )۱۶(
نمشد :ودَع )۱۷(
هدنزیتس ،راکهزیتس :دونَع )۱۸(
بآ رپ یوج ،همشچ :عُوْبَنی )۱۹(
دناوت یمن :دراین )۲۰(
نهآ :دیدَح )۲۱(
.دندنب نآ اب ار ندرگ و تسد هچنآ ای ینهآ قوط ینعم هب لُغ عمج :لbَغا )۲۲(
هارمگ :ُمگْ هار )۲۳(
ینادان :هَفَس )۲۴(
هّبیطِ عمج ،هزیکاپ یاهزیچ :تابّیط )۲۵(
نانیمطا فرط صخش و دمتعم ینعم هب ،هقِثِ عمج :تاقِث )۲۶(
  زردنا و دنپ :حْصُن )۲۷(
هدوهیب راک ،یراگیب :وْغَل )۲۸(
یزاب :وْهَل )۲۹(
)۳۰( aیخوش ،یزاب ،یگرخسم :غ
کایرت :نویفا )۳۱(
.دوش هتخانش مرجم و راکهانگ هک یسک :م�ثَؤُم )۳۲(
هخاش ینعم هب ،نْصُغ ِعمج :نوصُغ )۳۳(
دنلب هوک ،هاگهانپ :َرزَو )۳۴(
ناتخرد ،رجشِ عمج :راجَشا )۳۵(
هدنیوج تداعس :دِعَستسُم )۳۶(
ندرک هارمگ ،یهارمگ :لbضِا )۳۷(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۳۸(
ربتس ،گرزب :ْتَفز )۳۹(
ناتسوب ،نشلگ :هضور )۴۰(
همشچ ینعم هب ،نیَع عمج :نویُع )۴۱(
اه تروص ،اه لکش :لاکَشا )۴۲(
بآ رد ¶فر ورف :ندروخ هطوغ )۴۳(
aْا )۴۴( تعفنم و دوس ینعم هب ،حبِر ِعمج :حابْرَ
ردارب ینعم هب ،وَّخا و َخاِ عمج :ناوْخِا )۴۵(
راگزیهرپ ،نتورف ِنز ینعم هب ،هتناق ِعمج :تاتِناق )۴۶(



ردارب ینعم هب ،وَّخا و َخاِ عمج :ناوْخِا )۴۵(
راگزیهرپ ،نتورف ِنز ینعم هب ،هتناق ِعمج :تاتِناق )۴۶(
¶فر هار ّلحم ،هار :بهذم )۴۷(
هقرخ ،هنیمشپ ،مشپ :فوص )۴۸(
کین راک هب هدننک رما ،فورعم هب هدننک رما :فورعم ِرمآ )۴۹(
ندرک ادیپ نکش و نیچ ،ندش هتفوک :ندیجنرت )۵۰(
.نآ ندرک ینعم رهاظ فbخرب و مbک ندینادرگ ،ندرک ریسفت :لیوأت )۵۱(
.ندیبوک مدرم رس ربً ارهاظ .دنبوکیم شکچ ای کتپ اب و دنراذگیم نآ یور هب ار ینهآ ۀعطق نارگنهآ هک میخض ینهآ رازفا :نادنِس )۵۲(
ییامندوخ ،رورغ ،ّرف و ّرک :تورب و داب )۵۳(
روصحم ،هرصاحم :دنب )۵۴(
کیراب و گنت ربعم ،هعلق :دنبرد )۵۵(
ریذپلد ناقوشعمً ازاجم :نادنقَرکِش )۵۶(


