
۱۶۸۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(متسَرِب دب ِدهع زو ،متسب دهع :هک متفگ
؟متسکش نم هک یزیچ یدنب هنوگچ :اتفگ

مریگب َشنَماد مه ،مریش و دهَش وچ یو اب
متسد هتسکش نم نوچ ؟مریگ هنوگچ اما

یتسد هتسکش Iّا دریگن َشنَماد دوخ
متسَپ درک )۲(روج زک ،مدرگ دنلب نونکا

رَواد هب َدُنک متسَپ ،مشاب دنلب نم ات
متسه هب دَرَوآزاب هگنآ ،درک تسین نوچ

مقلح ِدِرگ هدیچیپ شفلزِ یاههقلح یا
متسَم درک تسَم ناک شتسَم مشچ ز ناغفا

دْرَوآ هلمح هناتسم ،شتسَم ِلایخ دمآ
متسََرن وا ِتسد زو مدرک هناهب نادنچ

ربلد داد زاوآ ،)۳(َربرَد هب مدز هقلح
متسه هک نادِب ینعی ،اجنیا تسین :هک اتفگ

تسَماد وتِ مَد نیا :تفگ ،دمآ هدنب :هک متفگ
؟)۴(َمتسَش ِریسا یک نم ،مَماد ِراکش یک نم

َمیازِس ،ارم ِناج یزوسب رگا :متفگ
متسرپ ُتب هک اریز ،نازوسب ارم ُتب یا

یزوسب ارم شوخ ات ،َمتسَدُش نآ زا کشخ نم
َمتسَرِب hخوس زا ،یزوسب ارم وت نوچ



َمتسَرِب hخوس زا ،یزوسب ارم وت نوچ

ییایب مَوَر اج ره ،میایب یوَر اج ره
َمتسَشوخ ،مشوخ وت اب یناگدنز و گرم رد

؟ندرُم تساجک وت اب یناگدنز ِبآ یا
متسَج ،گرم ز متسَجَ lاب وت ٔهیاس رد

 ۳۲۱۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
)۵(لIَدوُذ یا وت ناج ردنا تسین

۳۸۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام رابنا رد دزد یشوم هن رگ
تساجک هلاس لچ لامعا مدنگ

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

۲۱۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت دناوخ یادخ هک یسک تخبکین هچ
ادخ داشُگ تَرَد تداعس هب آرد آرد

باْوبIَْاُ حuَتفُم ؟اهرَد دیاشگرب هک
انْلxَزن ُنْحَن ؟دیشخب لزنم و لُْزن هک



انْلxَزن ُنْحَن ؟دیشخب لزنم و لُْزن هک

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۱۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟زاب تسه تحرش هن حَرْشَن ْمََلا هک
؟)۶(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ

۱۶۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مَهَن یغاد رگد لد رب سََفن ره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا �لُک
دیحَی I یدارُم ْنَع ٍءیَش �لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک )هظحل ره(دادماب ره رد

۱۵۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیبن ار شیوخ ِربلد ات
مینیشَن لد ِنوخِ َکت رد زُج

تحیصن زا میوَشَن ْهِب ام
مینیهب نآ ِقشع ِهرمگ نوچ

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رت شوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآ نمیا
زاسب هر نآ اب و ریگ شزان کرت

۱۵۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناج تسدش نیرق وت اب ات
مناتسلگ هب ،مَوَر هک اج ره

دش لد ِنیرق وت ِتروص ات
منامسآ رب ،َمیِن کاخ رب

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و ح�ص ،ناهنپ هر زا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۷(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۵۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۱۵۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیُزگ رگدمه ِتبحص ام
مینیشِن رگدمه ِنماد رب

دینیشِن رتشیپ همه ،نارای
 مینیبب رگدمهٔ هرهچ ات

۱۷۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدهاش تخس ام هک لولَم وشَم ام ز
میدش یرداچ رد هک تسَتَریغ و کشَر زا

نَدب ِرداچ ناج ز مینکَفا هک یزور
میدَقَرف و میهام ِترسح و کشَر هک ینیب

۱۸۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیسای ٔهلعشَم یو ،lَاُرْصَن ِقَْجنَس یا
نیشنِب مَرَس و مشچ رب ،یحور ُکبَس هچ بَر ای

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

۴۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیاج کرابم هچ دوخ مدع نیا
تسمدع زا دوجو ِیاهددم هک

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ِراک هن ،تسا میلست ،طرش
زاْتکُرت تَل�َض رد دَْوَبن دوس

۴۱۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۱۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوتِ میلست ،لزا ِدوصقم کیل
تسُج میلست تدیاب ناملسم یا

۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاش ناویح uسِح یدیدب رگ
ار lا رخ و واگ یدیدب سپ

ار وت رم رگید uسح یدوبن رگ
اوه ِنوریب ز ،ناویح ِسح زج

؟یدب یک )۸(مxَرکُم مدآینب سپ
؟یدش مَرحَم ،کرتشم uسح هب یک

تنتفگ )۱۰(رxوَصُم ای )۹(رxوَصُم ان
تنتسَر تروص ز یب دمآ لطاب

تسوا ِشیپ رxوَصُم ای رxوَصُم ان
تسوپ ز دش نوریب و تسزغم همه وک

)۱۲(جَرَح )۱۱('یمَْعا رب تسین ،یروک وت رگ

       )۱۳(جَرفْلا ُحاتفِم ُْربxصلاِک ور ،هنرو

۲۴۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت مداهنب تخت رب ،ار وت مداز مدع زا نم
ینک وخ ام اب هک دشاب ،ار وت مداد ییهنییآ

نم ِنامرد ِبلاط یو ،نم ِناک زا یرهوگ یا
ینک وخ ام اب هک دشاب ،نم ِناسحا نیبب رخآ

وش هناگیب hشیوخ زو ،وش هنامیپ ارم ِبرش
ینک وخ ام اب هک دشاب ،وش هناخمه نم ِدرد اب



ینک وخ ام اب هک دشاب ،وش هناخمه نم ِدرد اب

نک دازآ دوخ ز ار دوخ ،نک داد هداز هاش یا
ینک وخ ام اب هک دشاب ،نک دای ار لجا ِزور

۳۵۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۴(مامُه نآ کدنا کدنا ار یمدآ

مامت ِدرم دنک شلاس لهچ ات

۱۶۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مداتف یدوخیب رد ،نم دوخ ِتسد ز متفر
مداش کین هچ دوخ اب قلطم uیدوخ یب رد

منیبن وا ِریغ ات ربلد تخودب ممشچ
مداشُگ واِ یور رد هگان هب اهمشچ ات

ناجنَرَم ارم :اتفگ ،ناج دش گنج هب نم اب
مدادِب ،هدِب :اتفگ ،ناتسِب ق�ط :متفگ

نمِ خُر رد دید یم تقشعِ غاد وچ ردام
مدازِب نم هک مَد نآ ،وا دیُرب نآ رب َمفان

مناوخ بیغِ حول رو ،مناوَد کلف رب رگ
مداسف رد هچ وت یب ،مناجِ ح�َص وت یا

هدنز هتشگ هدرُم ات هدنکفَرب هدرپ یا
مدای )۱۵(تسََلا ِدهع دمآ َتیور ِرون زو

ناج یا متشگ هوای نوچ نایَرپ ِهاش ِقشع زا
مداژن یرَپ ییوگ ،ناهنپ قلخ و شیوخ زا

؟یشاب یک ،اَنت :متفگ ار نید ِسمش ِزیربت
مداب وچمه هتشگرس :تفگ ناج و تفگ کاخ نَت

۷۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۷۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَرکُش ِناتِسَرکِش هک میوگ رکُش عون هچ هب
؟دمآرد افو ِرد ز دش نورب افج ِرد ز

دش افص یگریت همه دش افو اهروج همه
دمآرد ادخ ِتفص دش اَنف رشَب ِتفص

دش نوگبآ رحَب همه دش نوُرب اهشقن همه
دمآرد ایربک همه دش نورب ایربک همه

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تس هدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفُر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

تسوجْرابدا ،رگْرابدا :قح تفگ
تسوا ِتشکِ یازج هدییور ِراخ

ناهج رد دَراک راخِ مخت هکنآ
ناتسلگ رد وجم ار وا ناه و ناه

دوش یراخ فک هب ،دریگ یلُگ رگ
دوش یرام ،دَوَر یرایِ یوس رو

یقَش نآ تسَرام و رهزِ یایمیک
یّقتُمِ یایمیک ِف�خ رب

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شا یروجنر نامه ات



درک روگ رد ،شا یروجنر نامه ات

*)۱۶(غI هب یروجنر هک ربمغیپ تفگ
غارچ نوچ دریمب ات دَرآ جنر

ار هتسکشا hِسب ؟دْوب هچ ،ربج
ار هتسسگب ،یگَر hسویپ هب ای

ییهتسکشن دوخِ یاپ هَر نیا رد نوچ
؟یی هتسب ار اپ هچ ؟یدنخیم هک َرب

تسکش ششوک ِهر رد شیاپ هکنآو
تسشنَرب و )۱۷(قاُرب ار وا دیسررد

دش لومحم ،وا دوب نید ِلماح
دش لوبقم ،وا ُدب نامرف ِلباق

هاش ز یتفریذپ ،نامرف نونکات
هاپس َرب َدناسر نامرف ،نیا زا دعب

وا رد یدرک رثا ،رتخا نونکات
وا رتخا ِریما دشاب نیا زا دعب

رظن رد دیآ لاکشِا ار وت رگ
**)۱۸(رَمَقْلا xقَشْنِا رد یراد کش وت سپ

نابز ِتفگ زا هن ،نامیا نُک هزات
ناهن رد هدرک هزات ار اوه یا

***تسین هزات نامیا ،تسهزات اوه ات
تسین هزاورد نآ ِلفق زج ،اوه نیک

ار )۲۰(ْرکِب ِفرح ،)۱۹(لیوأت یاهدرک
ار )۲۱(رکِذ ین ،نک لیوأت ار شیوخ

ینُکیم نآرق ِلیوأت اوه رب



ینُکیم نآرق ِلیوأت اوه رب
)۲۲(ینَس uینعم ،وت زا دش ژک و تْسَپ

ثیدح *

» I َو اوضَراَمت I اُوتوَُمَتف ْمُكَروبُق اورِفْحَت «

».درُم دیهاوخ هک دیَنکَم دوخ روگ و .دش دیهاوخ رامیب هک دینزن یرامیب هب ار دوخ «

۱ هیآ ،)۵۴(رمق هروس ،میرک نآرق **

» ُرَمَقْلا xقَشْناَو ُةَعاxسلا َِتبََرتْقا «

» .ديدرگ هراپ ود هام و دش كيدزن تمايق «

ثیدح***

» I اِْدنِع ْنِم ِهِب ُْتئِج اِ¨ اًَعَبتُ هاوَه َنوُكَي ّىتَح ْمُكَدََحا ُنِمُْؤيlِ.«

».ما هدروآ ادخ هاگراب زا هک ار یزیچ ره ددرگ عبات وا شهاوخ هکنآ رگم امش زا یسک دوشن لماک نموم «

۱۴۹۱ٔ هرامش ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

نم منیبیمن هک ،ار نآ منیب یم
نم منیچیم تابن شبَل ِدنق زو

نم منیسای ِنایم نیس وچ دنچ ره
نم منیشنب هک ،یمَد )۲۳(دَلِهَن نیسای

۱۶۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 مدآِ مسج ِبیکرت ِرهب کاخ زا ریگرب یاهنفَح :هک کاخ هب م\]سلاهیلع ار لیفارسا ِنداتسرف«
».م\]سلاهیلع

ام ِنادزی ار لیفارسا تفگ



ام ِنادزی ار لیفارسا تفگ
ایب فک نک ُرپ کاخ نآز ْوَرِب هک

نیمز ِیوس مه لیفارسا دمآ
)۲۴(نینَح ناتسکاخ دیزاغآ زاب

تایح ِرحب یا و روُص ٔهتشرف یاِک
تاوَم دبای ناج وتِ یاه مَد ز هک

میظعِ گناب کی ،روُص زا ،یمَد رد
*)٢۵(میمَر زا قی�خ ،رشحم دوش ُرپ

�xصَلا :ییوگ ،روص رد یمَد رَد
�برک ِناگتشک یا دیهجَرب

گرم ِغیت زا ناگدید تک�ه یا
گرب و خاش نوچ ،رس کاخ زا دینزَرب

وتِ یاریگِ مَد نآو وت ِتمحر
     وتِ یایحِا زا مَلاع نیا دوش ُرپ

 
امن تمحر ،یتمحر ٔهتشرف وت

اهداد ٔهلبق وّ یشرع ِلماح
  

)۲۶(تلِدعَم و داد ِهاگ ْندعم ،شرع

)۲۷(ترِفغَم رپ وا ریز رد وج راچ

نادواج ِدهشِ یوُج و ریشِ یوُج
ناور ِبآ ٔهلجَد و رمَخِ یوُج

دَوَر ناتستشهب ردنا شرع ز سپ
دوش رهاظ یکزیچ مه ناهج رد

راهچ نآ اجنیا تسهدولآ هچرگ
راوگان و انف ِرهز زا ؟هچ زا



راوگان و انف ِرهز زا ؟هچ زا

دنتخیر هریتِ کاخ رب ییهعرج
دنتخیگنا یاهنتف و راهچ نآز

)۲۸(ناسَخ نیا ار نآ ِلصا دنیوجب ات

)۲۹(ناسَکان نیا دندش عناق نیَرب دوخ

ار لافطا شرورپ و داد ریش
ار )۳۰(لاز ره ٔهنیس هدرک همشچ

ار هشیدنا و هّصغِ عفد ،رمخ
     )۳۲(ارِتْجِا رد )۳۱(َبنِع زا هدرک همشچ

ار روجنر نَتِ یوراد نیبگنا
ار روبنز ِنطاب هدرک همشچ

ار عرف و لصا ،ماع یداد بآ
ار )۳۴(عَْرک ِرهب و )۳۳(رَْهط یارب زا

لوصاِ یوس یَرب یپ اهنیزا ات
لوُضفلاُوب یا یدش عناق نیَرب وت

ار کاخِ یارجام نونکا ونشب
ار )۳۵(کارحِم نوسف دیوگیم هچ هک

سوبَع وا هتشگ لیفارسا ِشیپ
سولپاچ و لکش هنوگ دص دنکیم

ل�َجلاوُذِ کاپ ِتاذ uقح هب هک
ل�ح نم رب ار رهق نیا رادَم هک

مََربیم ییوب )۳۶(بیلَقت نیزا نم
     مرَس ردنا دَوَدیم ینامُگدب

امن تمحر ،یتمحر ٔهتشرف وت



امن تمحر ،یتمحر ٔهتشرف وت
     امه درازآین ار یغرم هکنآز

درد باحصا ِتمحر و افش یا
درک راکوکین ود نآک ،نُک نامه وت

هاش هب دمآ زاب لیفارسا دوز
هلا ِدزن ارجام و رذع تفگ

ریگب هک یدادِب نامرف نورب زک
ریمض رد یداد ماهلا نآ ِسکع

شوگ ِیوس ،hفرگ رد یدرک رما
شوه ِیوس ،)۳۷(تواسَق زا یدرک یهن

**بضَغ رب بلاغ تشگ تمحر ِْقبَس
      ْبر ْراکوکین و لاعَفاْ عیَدب یا

 دوش ات کاخ یاهنفَح lِفرگرب هب م\]سلاهیلع ار ْمزَحْلا و ْمزَعْلا کَلَم ،لیئارزع ِنداتسرف «
 ».م\]سلاهلیع کnاچ مدآِ مسج

ار لییارزع دوز نادزی تفگ
   ار )۳۸(لییخَت ُرپِ کاخ نآ نیبب هک

بایب ار ملاظ ِلاز ِفیعض نآ
باتش اب روایب نیه یکاخ تشم

)۳۹(اضقِ گنهرس ،لیئارزع تفر

اضتقا ِرهب ،کاخٔ هُّرکِ یوس

درک زاغآ )۴۰(ریَفن ،نوناق رب ،کاخ
دروَخ دنگوس یسب ،شدنگوس داد

شرع ِلاّمح یا و ،صاخِ م�غ یاِک
Iْا ُعاطُم یا شرف و شرع ردنا )۴۱(رمَ



Iْا ُعاطُم یا شرف و شرع ردنا )۴۱(رمَ

درف ِنامحر ِتمحر uقح هب ،وَر
درک فطل وت اب هکنآ uقح هب ،وَر

تسین دوبعم وا زج هک یهاش uقح
      تسین دودرم سَک uیراز وا ِشیپ

نم هک ،نوسفا نیدب مناوتن :تفگ
)۴۲(نَلَع و ّرِس ِرمآ ز مباتب وُر

)۴۳(ملِح هب وا دومرف رما ،رخآ :تفگ

ملِع ِهار زا ریگب نآ ،دنرما ود ره

سایق ای دشاب لیوأت نآ :تفگ
)۴۴(سابِتلِا وُج مک ،رماِ حیرص رد

هب ،لیوأت ینک رگ ار دوخ ِرکف
)۴۵(َهَبتشُمان نیا ِلیوأت ینک هک

)۴۶(تاهبI رب ارم دزوسیمه لد

تاهبآْروش زا دش نوخ ُرپ ماهنیس

کاپ هس ره نآز لب ،محریب متسین
کاندرد ِدرد ز متسشیب محر

میتی رب نم منزیم )۴۷(هچناپط رگ
میلح نآ شتسد هب اولح دهد رو

وا ِیاولح زا رتشوخ هچناپط نیا
واِ یاو ،اولح هب هّرِغ دوش رو

مدزوسیم رگج وت ِریفن رب
مدزومآ یمه یفطل قح ،کیل

اهرهق ِنایم رد یفخم ِفطل



اهرهق ِنایم رد یفخم ِفطل
   ***اهبیب ِقیقع ،ناهنپ )۴۸(ثَدَح رد

تسا نمِ ملِح دص ز رتهب قح ِرهق
تسا ندنک ناج ،قح ز ناج ندرک عنم

نَْوک ودِ ملِح زا هب ،شرهق نیّرَتب
)۴۹(نوَع َمعِن و نیَ¨اعلا�بَر َمعِن

.تسا یروای وکن هچ و تسا نایناهج راگدرورپ هک یراگدرورپ تسوکن هچ .تسا رتهب ناهج ودِ یرابدرب زا ادخ ِرهق نیرتدب

وا ِرهق ردنا )۵۰(رَمْضُمِ یاه فطل
وا ِرهب دیازف ناج ندرپس ناج

ل�َض و یناُمگدب نک اهر نیه
)۵۱(لاعَت :تدومرف هکنوچ نک مدق رس

دهد اه یلاعت وا ِلاعت نآ
****دهد )۵۲(اه یلاهِن و تفُج و یتسم

چیه چیه ار ینَس ِرما نآ ،یراب
چیپ چیپ و )۵۳(نْهَو درک مرآین نم

)۵۴(دَنَژنِ ِکاخ نآ دینشب همه نیا

دنب شوگ رد شَُدب ،َدب ِناُمگ نآز

تسپِ کاخ نآ رگدِ عون زا زاب
Iتسم وچ وا درک یمه هدجس و هب

نایز نیز دوبن ،زیخرب ،هن :تفگ
    نامِض و نهَر مهَنیم ناج و رس نم

Iنکم و شیدنم هب Iرگد هب
رگدادِ میحر ِهاش نادب زج

درک کرت مرآین ،منامرف هدنب



درک کرت مرآین ،منامرف هدنب
دَرگ دیزیگنا رحب زک وا ِرما

رَس و مشچ و شوگ ِقّ�َخ نآ زا زج
رَش و ریخ مه دوخ ِناج زا مونشن

تسا َرک وا ِتفگ ریغ زا نم ِشوگ
تسا رتناج نیریش ِناج زا ارم وا

ناج ز وا دمآین ،دمآ وا زا ناج
ناگیار وا دهد ناج نارازه دص

؟میرک رب منیزگ شِک دشاب هک ناج
 ؟میلگ وز مزوسب هک دْوب هچ )۵۵(کیک

 
 وا ِریخ Iِّا ،ریخ منادن نم

وا ِریغ زا نم )۵۸(یمُع و )۵۷(ْمکُب و )۵۶(ّمُص

نانکیراز زا تسَّرک نم ِشوگ
)۵۹(نانِس نوچمه وا uفک رد منم هک

۷۸ هیآ ،)۳۶(سي هروس ،میرک نآرق *

».ٌميِمَرَ يِهَو َماَظِعْلا يِيْحُي ْنَم َلاَقۖ  ُهَقْلَخَ يِسَنَو ًَ�ثَم َانَل َبَرَضَو «

 هديسوپ ىاهناوختسا نيا ىسك هچ هك دنزىم َلثم ام ىارب ،تسا هدرب داي زا ار دوخ شنيرفآ هك ىلاح رد «
»؟دنكىم هدنز ار

ثیدح **

».یبَضَغ یتَمْحَر ْتََقبَس «

».دراد یشیپ مبضغ رب متمحر «

۲۱۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ***



۲۱۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ***

».َنوُمَلْعَت Iَ ُْمْتَنأَو ُمَلْعَيُ lxاَوۗ  ْمُكَل ¹رَش َوُهَو ًاْئيَش او�بِحُت َْنأٰ ىَسَعَوۖ  ْمُكَل ٌْريَخ َوُهَو ًاْئيَش اوُهَرْكَت َْنأٰ ىَسَعَو ...«

 ناتيارب و ديشاب هتشاد تسود ار ىزيچ دياش و دشاب امش ريخ نآ رد و ديرادب شوخان ار ىزيچ دياش ...«
».دينادىمن امش و دنادىم ادخ .دتفا دنسپان

۲۱ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق ۱****

».اًروَُهط اًباَرَش ْمُه�بَر ْمُهاَقَسَو ٍةxضِف ْنِم َرِواََسأ او�لُحَوۖ  ٌقَْرَبتِْسإَو ٌرْضُخ ٍسُْدنُس ُباَيِث ْمُهَِيلاَع «

 و .دناهدش تنيز ميس زا ىياهدنبتسد هب و .قربتسا و زبس سدنُس زا تسا ىياههماج ناشنت رب «
».دزاس ناشباريس هزيكاپ ىبارش زا ناشراگدرورپ

۲۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۲****

»ٌ…ةَرxهَطُم ٌجاَوَْزأ اَهيِف ْمُهَلَو «

 »…دنراد هزيكاپ ىنارسمه اجنآ رد زين و …«

۵۴ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۳****

».ٍناَد َِْ½تxنَجْلا َىنَجَوۚ  ٍقَْرَبتِْسإ ْنِم اَُهنِئاَطَب ٍشُُرفٰ ىَلَع َ½ِئِكxتُم «

».دشاب ناشسرتسد رد تشهب ود نآ ىاههويم و دناهدز هيكت تسا قربتسا زا ناشرتسآ هك ىياهرتسب رب «

hفای تاجن ،ندش اهر :hسَر )۱(
ملظ ،متس :روج )۲(
رد رب :َربرَد هب )۳(
یریگیهام بّ�ق ،ماد :تسَش )۴(
همشرک و زان بحاص :لIَدوُذ )۵(
هدننک یّدکت ،هدننک ییادگ :زاسهیدُک )۶(
نیشنمه :نیرَق )۷(
دنمجرا و یمارگ :مxَرکُم )۸(
ریوصت و لکش نودب :رxوَصُمان )۹(
ریوصت و لکش یاراد :رxوَصُم )۱۰(



ریوصت و لکش نودب :رxوَصُمان )۹(
ریوصت و لکش یاراد :رxوَصُم )۱۰(
روک :یمَعا )۱۱(
هانگ ،انگت :جَرَح )۱۲(
تسا تاجن باب دیلک ربص :جَرفْلا ُحاتفِم ُْربxصلا )۱۳(
هدنشخب و ریلد ،تّمه دنلب هاشداپ :مامُه )۱۴(
.درادن ادتبا هک ینامز ،لزا :تسََلا )۱۵(
)۱۶( Iهب یروجنر « .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غ Iضرامت ،نداد ناشن رامیبار دوخ ینعی » غ.
جارعم بش رد ربمایپ بوکرم :قاُرب )۱۷(
هام hفاکش :رَمَقْلا xقَشْنِا )۱۸(
.نآ هب ندش هدنز یاج هب ینهذ یاه هتسناد ساسا رب ،م�ک ینعم نایب ،ندرک عوجر :لیوأت )۱۹(
عیدب و هزات نخس :ْرکِب ِفرح )۲۰(
میرک نآرق یاه مان زا یکی .دای :رکِذ )۲۱(
نشور و دنلب :ینَس )۲۲(
نداد هزاجا ،hشاذگ :ندیله )۲۳(
یراز و هیرگ ،هلان :نینَح )۲۴(
هدیسوپ ناوختسا ،هدیسوپ :میمَر )۲۵(
یرگداد و لدع :تلِدعَم )۲۶(
شزرمآ :ترِفغَم )۲۷(
هیامورف ،تسپ :سَخ )۲۸(
هیامورف ،قیIان ،لهاان :سَکان )۲۹(
.تسا هتفر راک هب نز ینعم هبً اقلطم اجنیا رد :لاز )۳۰(
روگنا :َبنِع )۳۱(
یريلد :ءارِتْجِا )۳۲(
یکاپ :رَْهط )۳۳(
ندیماشآ :عَْرک )۳۴(
هدننابنج رایسب :کارحِم )۳۵(
ندرک نوگرگد ،ندرک ور و ریز :بیلَقت )۳۶(
یلدگنس :تواسَق )۳۷(
.تسا تIایخ و ماهوا زا هدنکآ هک ینیمز :لییخَت ُرپِ کاخ )۳۸(
.تسا هدش هیبشت هدنامرف هب یهلا یاضق تیب نیا رد و تسا نوشق هدنامرف و رادرس ینعم هب گنهرس :اضق ِگنهرس )۳۹(
دایرف ،یراز و هلان :ریَفن )۴۰(
Iْا ُعاطُم )۴۱( .دوش تعاطا شنامرف هک یسک :رمَ
ادیپ ،راکشآ :نَلَع )۴۲(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۴۳(
راک یگدیشوپ ،ندش هابتشا :سابِتلِا )۴۴(
هدش هابتشا :َهَبتشُم )۴۵(
)۴۶( Iیراز ،سامتلا :هب
هدیشک ،یلیس :هچناپط )۴۷(
نیگرس ،عوفدم :ثَدَح )۴۸(
.تسا یبوخ ِیرای هچ :نوَع َمعِن )۴۹(
هتفهن ،هدیشوپ :رَمْضُم )۵۰(
ایب :لاعَت )۵۱(
رتسب ،کشت ،شرف :یلاهِن )۵۲(
یتسس ،ندش تسس :نْهَو )۵۳(
هدرسفا ،نیگهودنا :دَنَژن )۵۴(
کَک :کیک )۵۵(
نایاونشان ،نارَک :ّمُص )۵۶(
ناگنُگ ،نII :ْمکُب )۵۷(
نایانیبان ،ناروک :یمُع )۵۸(
هزینرس :نانِس )۵۹(


