
۹۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوش ناهن وت ِهَم وچ ،دنک للخ نودرگ ِلد
دوش ناَمک اهدَق همه ،تاهزمغ ِریت دسر وچ

دوش لد هلمج ناهج ود ،ینک ییرادلد وت وچ
دوش ناهج اهلد همه ،یهد لد وت ار ناهج وچ

کَلَم نآ زا دلانب هک ،کََلف نیرد شتآ َدتف
دوش نامسآِ یوس هب ناقشاع ِدود و مغ وچ

ناقشاع ِنوخ دهجِب ،وت ِقشعِ کشَر دَُوَبن
دوش ناشن نودرگ همه قفا ِرس رب قفَش وچ

نیمز وت ز دزرلب هک نامز نآ دشاب نامز هچ
!دوش ناکم\ ناکم وچ ،ناکم نآ دشاب بجع هچ

نم ِراهب ددنخب وچ ،نم ِراگن ِلایخ ز
دوش ناتِسُلگ مرظن ،دوش ناشفُلگ واِ خر

ینشورِ مشچ ار همه ،ینشلگ هک لُگ ناشفب
؟دوش نایز هچ ؟دوش هچ ،ینک رظن رگ مََرک هب

نم داب هب ناتخرد وچ ماهدادب رَس را مشوخ
دوش نابغاب مرظن وت ِلامجِ غاب هب هک

؟موش نارگرس و )۱(فِرَخ َتیتسَم ز رگ بجع هچ
دوش نارگرس )۲(دَزَپب شاهویم هک یتخرد وچ

مدش افویب نَمَس وچ ،مدش اتود هشفنب وچ
دوش ناوغراِ مغ ز هیس اههل\ ِلد هک

نارفعز وچ مَراز خُر ،ناتسلگ وچ مرایِ خُر



نارفعز وچ مَراز خُر ،ناتسلگ وچ مرایِ خُر
دوش نانچ وت ِرظن ،دَُوب نینچ نوچ وا خُر

ناتسلگ ِدیدِ یپ ز )۴(نازَر دوش )۳(سگرن همه
دوش ناهد ِلکش همه شاهسوب ِرهب وت ِلُگ

نمچ ِلد ددنخب وچ وا ِراهب ِلاصو هب
دوش ناور َمکشرِس وچ اهیوج ْرجهِ مغ ز

sَخِ ملاع نآ ِلد شّتبحم زا تسَُرپ وچ
دوش نابز رسارس تسود ِرکُش ز شتخرد هک

دسر ادن ناتخرد ز ،دنَنزَرب کاخ زا رَس وچ
دوش نایع یزور همه ،ینک ناهن هچ ره وت هک

)۵(وت هس ِلُگِ جاجل هب ،خُر داشگ یروس ِلُگ
دوش ناحتما ِهَگ وچ ،تََمیامن :شتفگ لُگ

هدمآرب \اب ِیوس اههناد کاخ ِکت ز
دوش نابدرن )۶(یلُع هب ار هداتف تیانع هک

دَرَوَرپ هناد ،دَروخب ،نیب هدنروخ ِنیمز وت
دوش )۸(نابُش نوچ ار )۷(همَر هنسرگِ گرگ نیا بجع

نابساپ وچ نادزد همه ،هدش نابُش ناگرگ همه
دوش نابساپ ادخ وچ ،ناقشاع ؟دزد دََرب هچ

دش زبس هرفس مََرک ز ار غاب هچ را ،باتِشَم
دوش ناوخ ِتقو ات هله ،یمَد رظتنم نیشنب

)۹(نُبراخِ مخز زا مَرَم ناتسلگ ِناقیفر ز
دوش ناوراک ِددم )۱۰(شَک حsس ِقیفر هک

بلط ِقداص وا دَُوب یسک رگ هک لد یا شمخ
دوش نایب اهیشُمَخ نابلاط ِقدص ِتهج

۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تساضر ِنامسآ رب تیانع ِربا رازه
مَراب تَرَس رب ربا نآ زا مَرابِب رگا

۵۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوَخ ِنارای زا دیاب نادنچ ،سکع
شَکْبآ ،سکعیب ِرحب زا یوش هک

ناد دیلقت نآ وت ،دز لّواَک ،سکع
نآ قیقحت دوش ،دش یپایپ نوچ

ُربَم نارای زا ،قیقحت دشن ات
ّرُد ،هرطق نآ تشگن ،لَسْگَم فدص زا

ار )۱۱(عمس و لقع و مشچ یهاوخ فاص
ار )۱۲(عَْمطِ یاههدرپ وت نارَدَرب

۱۹۵۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ربا ناشفاریش و دابِ یوُه یوُه
ربص وت تعاس کی ،دَناامِ مغ رد

۲۹۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

     ناج تسا لوذبم ،هاش ِرهب :تفگ
؟نایم ردنا عیفش دیآ ارچ وا

ارم مَد نآ دوب تقو �اَعَم یل
       یَبتجُم �یَبن ِهیفْ عَسَی \

.درادن اج لاح ای ماقم نآ رد یا هدیزگرب ربمایپ چیه هک یوحن هب مشاب ادخ اب اهنت هک دوب یتقو انف هظحل نم یارب

ثیدح



ثیدح

».لَسْرُم �ىَِبن َ\ َو ٌب�رَقُم ٌكَلَم ِهيِف ىِنُعَسَي َ\ ٌتْقَوِ ��اَ عَم ىِل «

 ،ىلسرم ربمايپ هن و ىبّرقم ۀتشرف هن ماگنه نآ رد هك تسا ىّصاخ تقو ،ادخ اب هاگتولخ رد نم ىارب «
».دنرادن ادخ اب ارم دروخرب و سنا و تبحص شياجنگ

۳۹۴۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مه هّکمِ حتف هب ربمغیپ ِدهَج
؟مّهتُم ایند )۱۳(�بُح رد دَُوب یِک

نامسآ تفه ِنزخم زا وا هکنآ
*ناحتما ِزور تسَبَرب لد و مشچ

ناج و )۱۴(روُح ،وأ هراّظَنِ یپ زا
نامسآ تفه ره ِقافآ هدش ُرپ

وا ِرهب زا هتسارآ �شیوخ
؟وک تسود ِریغِ یاورپ ارَو دوخ

قح )۱۵(ِلsجِا زا هتشگ ُرپ نانچنآ
قح ِلآ دباین هر مه وا رد هک

**ٌلَسْرُمٌ یَبن انیفْ عَسَی \
َ�اَو      اوُلِقْعاَفً اضَْیا ُحو�رلاَو کَلْ

.دینک یزرودرخ سپ .حور و هتشرف زین و دجنگ یمن یلسرم ربمایپ چیه ام نایم رد

یَن ،غاز نوچمه ،میغاز ام :تفگ
یَن غاب ِتسم ،)۱۶(میغّابَص ِتسم

لوقع و کsَفاِ یاهنزخم هکنوچ
لوسرِ مشچ ِرب دمآ یسَخ نوچ

قارع و ماش و هّکم دشاب هچ سپ



قارع و ماش و هّکم دشاب هچ سپ
؟قایتشا و دربن وا دیامن هک

دَُوب ار قفانم نظ و ناُمگ نآ
       َدُنک دوخ ِتشز ِناج زا سایق وک

باقن یزاس نوچ درز )۱۷(ٔهنیگبآ
باتفآ ِرون هلمج ینیب درز

ار درز و دوبک ٔهشیش نآ نکشِب
ار درَم و ار دَرگ یسانش ات

هتشارفا رس درَگ ،)۱۸(سِراف ِدِرگ
هتشادنپ قح ِدرم وت ار دَرگ

)۱۹(نیطِ عرف نیا :تفگ و سیلبا دید درَگ

؟)۲۰(نیبَجشتآ ِنم رب دیازف نوچ

رَش هب ار نازیزع ینیبیم وت ات
رظن نآ تسا )۲۱(سیلِب ِثاریم هک ناد

)۲۲(دینَع یا یسیلب ِدنزرف هن رگ

؟دیسر نوچ گس نآ ِثاریم وت هب سپ

تسرپقح ،مّقح ِریش ،گس َمیِن نم
تسَرِب تروص زک تسا نآ قح ِریش

گرب وّ یراکشِا دیوج ،ایند ِریش
گرم و یدازآ دیوج ،یلوَم ِریش

دوجو دص دنیب گرم ردنا هک نوچ
      دوجو دنازوسب هناورپ وچمه

۱۷ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق *



۱۷ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق *

».ٰىََغط اَمَو ُرََصبْلاَ غَاز اَم «

».تشذگنرد دح زا و دركن اطخ مشچ «

ثیدح **

».ٌلَسْرُم �ىَِبن َ\َو ٌب�رَقُمٌ کَلَم ِهيف ىِنُعَسَي َ\ ٌتْقَوِ �اَ عَم ىِل «

».دجنگ یمن نآ رد نم اب یربمایپ و بّرقم هتشرف چیه هک تسا یتاظحل یلاعت قح اب ارم «

۲۹۶۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

هاشِ مخز زج یتمحر مهاوخن نم
هانپ ار هش نآ ِریغ مهاوخن نم

ماهدرک \ نآ ِرهب ار هش ِریغ
ماهدرک )۲۳(ّ\ََوت هشِ یوس هب هک

مَرَس دوخ ِرهق هب وا د�ُربِب رگ
مرگید ِناج تصش دشخب ،هاش

تسا یشیوخیب و یزابرس ،نم ِراک
تسا یشخبرَس ،نم ِهاشنهاش ِراک

دَُرب شهاش ِفک هک رَس نآ ِرخف
)۲۴(دََرب رَس یریغ هب وک رَس نآِ گنن

دیشک شریق رد رهق زا هاش هک بش
         دیع ِزور نارازه زا دراد گنن

دَُوب نیبهَش وا هکنآ ِفاوط ،دوخ
دَُوب نید و رفک و فطل و رهق ِقوف

ناهج رد ترابع کی دمآین نآز



ناهج رد ترابع کی دمآین نآز
ناهن و تس ناهن و تس ناهن هک

دیمح ِظافلا و امَسا نیا هکنآز
دیدپ دمآ یمدآ )۲۵(ٔهبsِگ زا

ََ\ا َم�لَع *مامِا ار مدآ ُدب امْسْ
م\ و نیَع ِسابل ردنا هن کیل

هsک رَس رب لِگ و بآ زا داهن نوچ
هایسوُر یناجِ یامسا نآ تشگ

 دیشک دوخ رد مَد و فرح ِباقن هک
دیدپ ینعم لِگ و بآ رب دوش ات

تسا فشاک قطنم هجَو کی زا هچرگ
   تسا )۲۶(فِنکُم و هدَرپ ،هجَو هَد زا کیل

 شباوج لیلخ ؟ٌةَجاحَ کَلأ هک شدیسرپ نوچ ،مabسلاامِهیَلَع ار لیئربِج رم لیلخ Vِفگ «
».bَفَ کْیَِلا اَّما هک داد

لیئربج وا و متقو ِلیلخ نم
لیلد ار وا sب رد مهاوخن نم

۳۱ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

ªْا َمَدآ َم�لَعَو « ْ�ا ىَلَع ْمُهَضَرَع �ُمث اَه�لُك َءاَمْسَ َsََه ِءاَمَْسأِب يِنُوئِْبَنأ َلاََقف ِةَكِئ ».َ´ِقِداَص ُْمْتنُك ِْنإ ِءَ\ُؤٰ

 ارم دييوگىم تسار رگا :تفگ و .درك هضرع ناگتشرف هب ار اهنآ سپس .تخومايب مدآ هب ىمامت هب ار اهمان و «
».ديهد ربخ اهنيا ىاهمان هب

۴۲۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

*لیئربج تحیصن ردنا تیدش رگ
لیلخ شتآ رد )۲۷(ثوَغ دهاوخنیم



لیلخ شتآ رد )۲۷(ثوَغ دهاوخنیم

هتخورفا نم هک ،وَر sیئربج
هتخوس ربنَع و دوع نوچ مرتهب

ینکیم یرای هچ رگ sیئربج
ینکیم یرادساپ ردارب نوچ

مکُباچ )۲۹(رذآ رب نم ردارب یا
مک و شیب مدرَگ هک مناج نآ هن نم

فلع زا َدیازف ،یناویح ِناج
فَلت دش مزیه وچ و دوب یشتآ

یُدب )۳۰(رِمثُم ،وا مزیه یتشگن رگ
        یُدب رِماع مه و )۳۱(رومعَم دبا ات

 
۳۶و ۳۸ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق *

».ٍداَه ْنِم ُهَل اََمفُ ��ا ِِللْضُي ْنَمَوۚ  ِهِنوُد ْنِم َنيِذ�لاِب َكَنُوف�وَخُيَوۖ ُ هَْدبَع ٍفاَكِبُ ��ا َسْيََلأ «

 سك ره و ؟تسين ىفاك شاهدنب ىرادهگن ىارب ادخ ايآ .دنناسرتىم ،دنتسه ادخ ىاوس هك ىناسك هب ار وت «
)۳۶( ».دوب دهاوخن ىيامنهار چيه دزاس هارمگ ادخ هك ار

ªْاَو ِتاَواَم�سلا َقَلَخ ْنَم ْمَُهتَْلأَس ْنِئَلَو «  ْلَه «رُضِبُ ��اَ يِنَداََرأ ِْنإِ ��ا ِنوُد ْنِم َنوُعَْدت اَم ُْمْتَيأََرَفأ ْلُقۚ ُ ��ا �نُلوَُقيَل َضْرَ
ْ�ا ُل�كََوَتي ِهْيَلَع )۲۸(ُۖ ��اَ يِبْسَح ْلُقۚ  ِهِتَمْحَر ُتاَكِسْمُم �نُه ْلَه ٍةَمْحَرِب يِنَداََرأ َْوأ ِه�رُض ُتاَفِشاَك �نُه )۳۸( ».َنوُل�كََوتُ

 ىياهنيا سپ :وگب .اتكي ىادخ :تفگ دنهاوخ ؟تسا هديرفآ ار ´مز و اهنامسآ ىسك هچ :ىسرپب اهنآ زا رگا «
 نآ دنناوتىم نانيا ايآ دناسرب ىجنر نم هب دهاوخب اتكي ىادخ رگا ؟دينيبىم هنوگچ ديتسرپىم وا ىاوس هك ار
 ادخ :وگب ؟دنرادزاب نم زا ار تمحر نآ دنناوتىم ،دراد ىنازرا ىتمحر نم هب دهاوخب رگا اي ؟دننك عفد ار جنر

».دننكىم لكوت وا هب ناگدننكلكوت .تسا سب نم ىارب

.تسین یجایتحا وت هب اما :sَفَ ْکیَلِا اَّما :لیئربج هب لیلخ نخس

۵۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۲(نیَربِ خرچِ یوس تَدُربیم ،حور

*)۳۳(نیَلفْسا رد یدش لِگ و بآِ یوس

)۳۴(لوفُس نیز یدرک خسَم ار �شیوخ

لوقُعِ کشَر ،نآ ُدب هک یدوجو نآز

دَُوب نوچ ندرک خسم نیک نیبب سپ
دَُوب نوُد تیاغب نیا ،خسم نآ شیپ

یتخات رتخاِ یوس ،تّمه ِبسا
یتخانشن ار دوجسمِ مدآ

)۳۵(فَلَخان یا یاهداز ْمدآ رِخآ

      فَرَش ار یتسپ وت یرادنپ دنچ

یَ�اع مریگب نم ییوگ دنچ
؟یمه ،دوخ زا منُک رُپ ار ناهج نیا

رس هب رس ددرگ فرب رُپ ،ناهج رگ
رظن کی اب شََدزادگب )۳۶(روخ ِبات

رازهدص و ریزو دص و وا )۳۷(ِْرزِو
)۳۸(رارَش کی زا ادخ َدنادرگ تسین

دنک تمکح ار )۳۹(لییخَت نآ ِنیع
دنک تبرش ار )۴۰(بآرهز نآ ِنیع

نیقی دزاس ار )۴۱(زیگنانامگ نآ
)۴۲(نیک ِبابسا زا َدنایور اهرهِم

**ار میهاربا ،شتآ رد دَرَوَرپ
ار میب دزاس حور �ینمیا



)۴۳(ما ییادْوَس نم شیزوس ْببس زا

       )۴۴(ما ییاطْسِفوُس وچ شت\ایخ رد

۹۸ هیآ ،)۳۷(تافاص هروس ،میرک نآرق *

ªْا ُمُهَانْلَعَجَف ...« ».ََِ́لفْسَ

».میدینادرگ هورگ نیرت تسپ ار نانآ ام هک …«

».ميدينادرگ تسدريز ار اهنآ زين ام …«

۶۷-۶۹ هیآ ،)۲۱(ءايبنا هروس ،میرک نآرق **

)۶۷( ».َنوُلِقْعَت sَََفأۖ ِ ��ا ِنوُد ْنِم َنوُُدبْعَت اَِ�َو ْمُكَل «ُفأ «

»؟ديبايىمنرد لقع هب ايآ .ديتسرپىم ّ�ا ىاوس هك ىياهزيچ نآ زا و امش زا مرازيب «

)۶۸( ».َِ́لِعاَف ُْمْتنُك ِْنإ ْمَُكتَهِلآ اوُرُصْناَوُ هوُق�رَح اوُلاَق «

».ديهد ترصن ار دوخ نايادخ و شدينازوسب ،دينكب ىراك ديهاوخىم رگا :دنتفگ «

)۶۹( ».َميِهاَْرِبإٰ ىَلَع اًمsََسَو اًدَْرب يِنوُك ُراَن اَي َانْلُق «

».شاب تمsس و كنخ ميهاربا رب ،شتآ ىا :ميتفگ «

۲۸۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یتّجُح منورد رد ارای :تفگ
تس یتیآ منامسآ )۴۵(ِثودُح رب

دَُوب نآ شناشن ،مراد نیقی نم
دَوَر شتآ رد هک ار نادنیقی رم

نادِب ،تّجُح نآ دیآنیم نابز رد



نادِب ،تّجُح نآ دیآنیم نابز رد
ناقشاع ِقشع �رِس ِلاح وچمه

نمِ یوگ و تفگ �رِس ادیپ تسین
نم ِیور )۴۶(یراَزن وّ یدرز هک زج

دَوَدیم هناور خُر رب نوخ و کشا
    دوشیم شلامج و نسُح ِتّجح

۳۶۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِنادیمون هک دهاوخ یمه قح
وُر دننادرگن مه تدابع نیز

دنوشیم )۴۷(ف�رَشُم یدیموا رب مه
دنوَدیم شباکِر رد یزور دنچ

همه رب دباتب تمحر نآ دهاوخ
)۴۸(هَمَحرَمِ مومع زا کین و َدب رب

ریسا و ریم ره هک دهاوخ یمه قح
*)۴۹(ریذَح و دنشاب فوخ و ءاجر اب

دَُوب هدرپ رد فوخ و اجَر نیا
دوش هدرورپ ،هدرپ نیا ِسپ ات

؟اجر و فوخ وک ،هدرپ یدیرد نوچ
        sتبا و َّرف و َّرک دش ار بیغ

۲۸ هیآ ،)۳۵(رطاف هروس ،میرک نآرق ۱*

»…ۗ ُءاَمَلُعْلا ِهِدَابِع ْنِمَ ��ا ىَشْخَي اَم�ِنإ …«

»…دنسرتىم وا زا نادنمشناد اهنت ادخ ناگدنب نايم …«

۱۱۰ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق ۲*



۱۱۰ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق ۲*

»…اًحِلاَص sًَمَع ْلَمْعَيَْلف ِه�بَر َءاَِقل وُجَْري َناَك ْنََمف …«

»…دشاب هتشاد هتسياش ىرادرك دياب ،ددنبىم ديما ار شيوخ راگدرورپ راديد سك ره …«

ثیدح ۳*

ُ�ا ُفْوَخ َنِزُو ْوَل « َ\ُ هُؤاَجَر َو ِنِمؤْ ».\ََدتْعَ

».تشاد دهاوخ لداعتم تلاحً امتح دوش هدیجنس مه اب نمؤم یاجر و فوخ رگا «

۳۰۵۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلَع ِریش نآِ یاه یزاب تسه
)۵۰(َمَتتکُمِ یاهداب زا یرِبخُم

اهداب نآ ِشبنج یدوبن رگ
؟اوه رد یتسَجِب یَک هدرُم ِریش

تسابص نآ رگ ،ار داب یسانش نآز
تسافخ نآ ِنایب نیا تسروبَد ای

 مَلَع ِریش نآ ِدننام ندب نیا
   مَد هب مَد ار وا َدنابنُجیم رکف

تسابص نآ ،دیآ قرشم زا نآک رکف
       تسابَو اب ِروبَد ،برغم زا هکنآو

تسا رگید ترکف ِداب نیا ِقرشم
تسا رَس نآز ترکف ِداب نیا ِبرغم

دامج شقرش دَُوب و تسدامَج هَم
داُؤف ِقرش دَُوب ،ناج ِناج ِناج



 زورْفنطاب دش هک یدیشروخ ِقرش
 زور ِدیشروخ دَُوب نآ سکع و رشِق

)۵۱(بَهَلیب ،نت دَُوب هدرُم نوچ هکنآز

بش هَن ،دیامنب زور هَن ،وا ِشیپ

مامت دشاب نیا وچ ،نآ دشابن رو
ماظتنا دراد زور یب و بشیب

۲۹۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لیئربج وا و متقو ِلیلخ نم
لیلد ار وا sب رد مهاوخن نم

)۵۲(دار ِلیربج زا تخومآن بدا وا

دارُم ،قح ِلیلخ زا دیسرپب هک

منک یرای ات ،تسه تدارُم هک
منک یرابُکبَس ،مزیرگب هنرو

نایم زا وَر ،یَن :میهاربا تفگ
نایِعْلاَدْعَب دَُوب تمحز ،هطساو

هطبار )۵۳(لَسرُم تسایند نیا ِرهب
هطساو وا تسه هکنآز ار نانمؤم

ناهنِ یحو یُدب )۵۴(عِماس را لد ره
؟ناهج ردنا یُدب یَک یتوص و فرح

تسا )۵۵(رَسیب و تسا قَح ِوحم وا هچرگ
        تسا رتکزان نآ زا نم ِراک کیل

کیل تسهاشٔ هدرک وأ هدرک
کین تسهدنیاُمن َدب ،مفعض ِشیپ

ماوَع رب دشاب فطل ِنیع هچنآ



ماوَع رب دشاب فطل ِنیع هچنآ
)۵۶(ماِرک ِنانینزان رب دش رهق

دیشک دیابیم جنر و sب سب
دید دننات ار قرف ات ار هماع

راغ ِرای یا هطساو ِفورح نیک
راخ ،راخ ،دشاب راخ لصاو ِشیپ

فوقُو و تسیاب جنر و sب سب
فورُح زا یفاصِ حور نآ دهَر ات

*دندش رترَک ادص نیز یضعب کیل
      دندش رترب و یفاص یضعب زاب

sب نیا دمآ لین ِبآ وچمه
)۵۷(ایقَشا رب نوخ و تسبآ ار دعَس

َرتدوعسم وا ،رتنیبنایاپ هک ره
َرب دید نوزفا هک دَراک وا رتدِج

**�شاک ِناهج نیک دناد هکنآز
�شادرب و رشحَم ِرهب تسه

دوبن دوخ ِنیع ِرهب یدقَع چیه
دوس و )۵۸(ْحبِرِ ماقم ِرهب زا کلب

یرگنب رگ یِرکنُم دَْوَبن چیه
یِرکنُم نیع ِرهب شاّیِرکنُم

دسح ردنا مصَخ ِرهقِ یارب لب
          دوَخ ِراهظا و �سُج ینوزف ای

رگد ِعمط ِیپ مه ینوزف نآو
رَوُص دهَْدن ینشاچ یناعمیب



رَوُص دهَْدن ینشاچ یناعمیب

ینکیم نیا ارچ یسُرپ یمه نآز
ینشور ینعم و تسا )۵۹(تَیز رَوُص هک

؟تسیچ ِرهب زا ؟ارچ :�فگ نیا هنرو
تس یتروص ِنیع ِرهب تروص هکنوچ

تسهدیاف زا لاؤس ،�فگ ارچ نیا
تسا َدب �فگ ارچ ،نیاِ یارب زج

؟نیما یا ییوج هدیاف وُر هچ زا
نیمه دوخ نیأ هدیاف دَُوب نوچ

***نیمز ِلهاَو نامسآ ِشوقن سپ
نیمه ِرهب دَُوب نآک تمکِح تسین

****؟تسیچ بیترت نیا ،تسین یمیکح رگ
؟تس یهت شلعف نوچ ،تسه یمیکح رو

)۶۰(باضِخ و هبامرگ ِشقن دزاسن سَک

         باوصان و باوص ِدصقِ یپ زج

۳ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق *

».اًرُوفَك ا�ِمإَو اًرِكاَش ا�ِمإ َليِب�سلاُ هَاْنيَدَه ا�ِنإ «

».ساپسان اي دشاب رازگساپس اي .مياهداد ناشن وا هب ار هار «

ثیدح **

».ِةَرِخÀْا ُةَعَرزَم اْين�دَلا «

».تسا ترخآ رازتشک ایند «

۸۵ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق ***



۸۵ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق ***

ªْاَو ِتاَواَم�سلا َانْقَلَخ اَمَو « »…�قَحْلاِب �ِ\إ اَمَُهْنَيب اَمَو َضْرَ

»…مياهديرفاين قح هب زج تساهنآ نايم هك ار هچنآ و ´مز و اهنامسآ «

۱۱۵ هیآ ،)۲۳(نونمؤم هروس ،میرک نآرق ****

»ً…اَثبَع ْمُكَانْقَلَخ اَم�َنأ ُْمْتبِسَحََفأ «

»؟…مياهديرفآ هدوهيب ار امش هك ديرادنپ ايآ «

نهذدنُک ،تفرخ ،شوه مک :فِرَخ )۱(
.تسا هویم ندیسر روظنم اجنیا رد :دَزَپب شاهویم )۲(
مشچ :سگرن )۳(
روگنا :زَر )۴(
فعاضم ِدرَو ،َرپ ُرپِ خرس لگً ارهاظ :وت هس ِلُگ )۵(
دنلب ناکم ،نامسآ :'یلُع )۶(
دنفسوگ ٔهلگ :همَر )۷(
ناپوچ :نابُش )۸(
راخ ٔهتوب :نُبراخ )۹(
  روشحلس ،هحلسا لماح :شَک حsس )۱۰(
شوگ :عمس )۱۱(
زآ ،صرح :عَْمط )۱۲(
ّتبحم ،یتسود :ّبُح )۱۳(
یتشهب نانز ینعم هب ،ءاروَحِ عمج :روُح )۱۴(
لsج و هوکش ،یراوگرزب :لsجِا )۱۵(
زرگنر :غّابَص )۱۶(
هشیش :هنیگبآ )۱۷(
راوس بسا :سِراف )۱۸(
لِگ :نیط )۱۹(
یناشیپ :نیبَج )۲۰(
ناطیش ،سیلبا :سیلِب )۲۱(
رگ هزیتس :دینَع )۲۲(
ّتبحم و یتسود ،ندرک یتسود :ّ\ََوت )۲۳(
.�سُج هانپ و ندش میلست ینعی اجنیا رد اما ،تسا �فای تاجن و ندرک یط ینعم هب :ندُرب رَس )۲۴(
 .دبلاک و مسج زا هیانک ،بآ و لِگ ِطولخم :هبsِگ )۲۵(
هدنناشوپ :فِنکُم )۲۶(
سردایرف ،یسردایرف :ثوَغ )۲۷(
.تسا هدنسب ارم ادخ :ُ��اَ يِبْسَح )۲۸(
شتآ :رذآ )۲۹(
روآراب ،هدنهد هویم :رِمثُم )۳۰(
نادابآ ،هدش دابآ :رومعَم )۳۱(
.تسا هعیبطلادعبام ملاع روظنم ،یی\اب نامسآ :نیرب خرچ ،نیرتدنلب و نیی\اب :نیَرب )۳۲(
رتورف ینعم هب لَفَساِ عمج :نیَلفْسا )۳۳(



.تسا هعیبطلادعبام ملاع روظنم ،یی\اب نامسآ :نیرب خرچ ،نیرتدنلب و نیی\اب :نیَرب )۳۲(
رتورف ینعم هب لَفَساِ عمج :نیَلفْسا )۳۳(
عبط تّسخ و یگیامورف ،ینسپ :لوفُس )۳۴(
راکدب و تشرسدب و داژندب ،هیامورف :فَلَخان )۳۵(
دیشروخ :روخ )۳۶(
هانگ و لابو و تبکن و نارگ راب :ْرزِو )۳۷(
.دهجرب هک شتآ زا یا هراپ :رارَش )۳۸(
.ندنکفا لایخ هب ار یسک ،ییارآ لایخ :لییخَت )۳۹(
دولآ رهز بآ :بآرهز )۴۰(
.تسا یزادرپ لایخ و مّهوت راچد امئاد هک یسک :زیگنانامگ )۴۱(
هنیک :نیک )۴۲(
هناوید .تسا لایخ ضرم هب sتبم هک یسک :ییادْوَس )۴۳(
.یظاّفل کمک هب قیاقح ندناشوپ :هطَسفَس هملک زا :ییاطْسِفوُس )۴۴(
هزات زیچ ندمآ دیدپ ،نداد خر :ثودُح )۴۵(
ناوتان و فیعض ،رغ\ :راَزن )۴۶(
هدش هداد یگرزب ،هتفای فرش :ف�رَشُم )۴۷(
فطل ،ینابرهم :ةَمَحرَم )۴۸(
ناسرت ،هدننک رذح :ریذَح )۴۹(
ناهنپ ،هدیشوپ :َمَتتکُم )۵۰(
شتآ هنابز و هلعش :بَهَل )۵۱(
درمناوج ،میکح ،دنمشناد :دار )۵۲(
لوسر ،هدش لاسرا :لَسرُم )۵۳(
هدنونش :عِماس )۵۴(
.دوش یم ییام و نم راثآ و موسر عیمج لsحمضا بجوم هک تسا ءانف ماقم نآ زا دارم ،رس نودب :رَسیب )۵۵(
درمناوج ،هدنشخب ینعم هب ،میرکِ عمج :مارِک )۵۶(
تخب نوگن ،تخب هریت ینعم هب ،یقَشِ عمج :ایقَشا )۵۷(
تعفنم ،دوس :ْحبِر )۵۸(
نغور :تیَز )۵۹(
.انح ِدننام ،دندرکیم گنر ار ندب تسوپ ای تروص و رس یوم نآ اب هک یداوم :باضِخ )۶۰(


