
۵۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َدنام ورف شدرگ نیزا نم ِدوجوِ خرچ رگا
َدنادرگب ار نودرگ هک سَکنآ ارم َدنادرگب

َدتُفا تسکش دبِ مشچ ز ار ام ِرکشل نیا رگا
دیآ ورف Hاب نآ زا اهرکشل هاش ِرما هب

ناریو ارمِ غاب َدُنک یناتسمز ِداب رگا
)۱(دناتسِب فاصنا ید ز نم ِرایرهش ِراهب

یرّابج ِنوعرف یکی دشاب رگا گرب ِرامش
دناشنِب شیوخِ یاج هب ار کیاکی یسوم ِفک

لزنم نیا ِیاهیتخس ز ،لد ناسرتم ،لد ناسرتم
دناریَمن زگره اُتب ناویح ٔهمشچ ِبآ هک

ُْمکایافَخ انْجَرَْخاَو ُْمکاْنَیأَر ُْمکاْنَیأَر
ُْمکاّیِاَو اناّیِاَف اْهنَع اوَُهْتَنت ْمَل ْنِاَف

.امش و مییام دیتسیانزاب نآ زا رگا ،میدروآ نوریب دیدوب هدرک ناهن هک ار هچنآ و میدید ار امش ،میدید ار امش

 اناْنیَع ُرُون ُْمْتَناَو انیلاوَح ُْمْتُفط ْنِاَو
ُْمکایَْحا َشْیَعْلا kنِاَف ّانِم اوَُسأَْیتْسَت iَف

  
.دنک یم نات هدنز شیع هک دیوشم دیمون ام زا ،دییام مشچ رون هک لاح رد دینک فاوط ام درگادرگ رگا

اهیزابقشع یارب ،اهیزات هتسب هتسکش
)۲(دناتسِب هک مراد یهَش ،میوگ نم هچ ره ،میوگب

؟مبای اجک زا ار نخس ،مباییمن ار دوخ نم وچ



؟مبای اجک زا ار نخس ،مباییمن ار دوخ نم وچ
)۳(َدناریگب معمش ومَه ،ار نیا داد هک یعمش نامه

۴۲۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زور هب ات اه بش ریگ ییانشآ
زوسْوید یاهراتسِا نینچ اب

ناُمگَدب ِویدِ عفد رد یکی ره
نامسآ ٔهعلق ِزادنا تفن تسه

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

۱۴۶۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متافآ ز هدش نمیا ،)۴(َمتاقیم ٔهقلح رد
مهاوخ نیگن ِشقن ناز ،)۵(تَمتَخِ یپ ز مَموم

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

۲۵۴۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۵۴۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

H ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
'یعَس ام Hِّا ِناسنiِِل َسیَل

۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق

».ٰىَعَس اَم Hِkإ ِناَسْنِْ�ِل َسْيَل َْنأَو «

».تسین ]یا هرهب و بیصن چیه[هدرک شiت هچنآ زج ناسنا یارب هکنیا و «

۲۳۸۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اتف یا قزر رب :هک ربمغیپ تفگ
اه لفق رد رب و تسهتسب ورف رد

باستکا و ام ِدش دمآ و شبنج
باجح و لفق نآ رب یحاتفِم تسه

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلکیب
تسین َ�ا ِّتنس نان ،بلطیب

۱۳۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیزُج مرادن راک ،نیزُج مرادن هشیپ
فاوط مراک و هشیپ بش و زور ،مکلف نوچ

۴۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیب یاپ ،و نیبَم تَسواط �َرپ
نیمک دیاشْگن )۶(نیَعْلا ُؤس هک ات

ناَدبِ مشچ زا هوک دزغلب هک
*نادب ناوخ رب )۸(یُبن زا )۷(َکنوُِقْلُزی

رظن زا دیزغل هوک نوچ ِدمحا



رظن زا دیزغل هوک نوچ ِدمحا
)۹(َرطَمیب لِگیب هار نایم رد

؟تسیچ ز شزغل نیک دنامرد بجع رد
تس یهت تلاح نیا هک مرادنپن نم

درک هاگآ و تیآ دمایب ات
دربن زو تدیسر دبِ مشچ ز ناک

)۱۰(یدش H مَد رد ،وت ِریغ یُدب رگ

یدش )۱۲(انفِا )۱۱(ٔهرخُس و مشچ ِدیص

**)۱۳(ناشکنماد یتمصع دمآ کیل
ناشن رهب زا ُدب یدیزغل هک نیو

هاگن نک هُک نآ ردنا ،ریگ یتربع
      هاک ز مک یا نُکم )۱۴(هضرع دوخ ِگرب

۵۱ هیآ ،)۶۸(ملق هروس ،میرک نآرق *

َ� ْمِهِراَصَْبأِب َكَنوُِقْلُزيَل اوَُرفَك َنيِذkلا ُداَكَي ِْنإَو « kِنإ َنوُلوَُقيَو َرْك�ذلا اوُعِمَس اkُه �َ » ٌنُونْجَ

 رس هب دوخ نامشچ اب ار وت هك دوب كيدزن دندينش ار نآرق نوچ نارفاك و «
».تسا هناويد وا هك دنيوگىم و دنروآرد

۶۷ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق **

».َنيِرِفاَكْلا َمْوَقْلا يِدْهَي �k َHَا kِنإۗ  ِساkنلا َنِم َكُمِصْعَيُ �kاَو …«

».دنكىمن تياده ار رفاك مدرم ادخ هك ،دنكىم ظفح مدرم زا ار وت ادخ و …«

۲۷۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۷۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نادرگ رود ار دبِ مشچ ایادخ
ییادج زا راد هگن ادنوادخ

دز نم ِهار نم َِدبِ مشچ رگا
ییاهر هِد مشیوخ ز یماج کی هب

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِیوگ و تفگ و لوقیب )۱۵(نیرَق زا
وا ِیوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حiص ،ناهنپ ِهر زا

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ِریثات زا مه نیا
    تس )۱۷(یراس )۱۶(ناتفُج هلمج رد وا ِرهز

۲۱۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

 نامز کی ¡فر عمج زا )۱۸(تسََدب کی
 نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

۲۶۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ُرب و ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ
ُربَم نادردمه ز مه تعاس مین

نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک



نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک
    نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۶۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

».تسا ناج aودع سواطِ یاهرپ نوچمه ایند ِلام و اه یکریز و اهرنه هکنآ ِنایب «

   ار ماخ تکiه دمآ ،رنه سپ
ار ماد دنیبن ،هناد ِیپ زک

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
)۱۹(اوُقkتِا ردنا دشاب دوخِ کلام

)۲۰(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

تسا رَپ نآ مرایتخا و هاگهولج
)۲۱(تسا رَس ِدصق رد هک ار َرپ َمَنکَرب

روبَص ار دوخ َِرپ دراگنا تسین
روش و ّرش رد دنگَفن رد شََرپ ات

نَکَمَرب :وگ ،َرپ تسین شنایز سپ
)۲۲(نَجِم درآ شیپ هب ،یریت دسر رگ

تس ینمشد ابیز �رَپ نم رب کیل
تسین میربص یرگهولج زا هکنوچ

ربهار مظافِح و ربص یُدب رگ
)۲۳(رف و َّرک مرایتخا ز یدوزفَرب

َ¡ِف ردنا ،تسم وچ ای ،ملفط وچمه
       نم ِتسد ردنا غیت قیH تسین

۲۸۶۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۸۶۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

درک کاچ یُّرپ ز ،ُدب یفخمِ جنگ
درک کiفا زا رتنابات ار کاخ

درک شوج یُّرپ ز ُدب یفخمِ جنگ
درک )۲۴(شوپسلطا ِناطلس ار کاخ

۳۰۲۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ناهج ِقلخ نیا تسراهظا ِرهب
 ناهن اه تمکحِ جنگ َدنامن ات

ونش اّیِفْخَم تفگً اْزَنک ُْتُنک
وش راهظا ،نکم ُمگ دوخ ِرهوج

۲۶۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام ِرهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

رذحیب ناْتنابز رب دیآ هچره
 ردپ اب هناگی ِنiفط وچمه

تسا قیHان رگ هچ اهمد نیا هکناز
 تسا قباس مه ،بضغ رب نم ِتمحر

کَلَم یا ْقبَس نیا ِراهظاِ یپ زا
 کَش و لاکشِا ٔهیعاد مهنب وت رد

نم وت رب مریگن و ییوگب ات
 ندز مَد دراین مَملِح ِرْکنُم

امِ ملِح ردنا ردام دص ردپ دص



امِ ملِح ردنا ردام دص ردپ دص
اَنف رد دتفا رد دیاز سََفن ره

 
تسامِ ملِح ِرحَب �فَک ناشیاِ ملِح
 تساجب ایرد یلو ،دیآ ،دور فک

۱۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 یفطصُم هک تعاس نآ رد مlmسلاِهیَلَع یفطصم ٔهناخ هب نامهم نآ ِندرک عوجر ِببس «

 و ندرک کاچ هماج و وا ِندش لِجَخ و تسُشیم دوخ ِتسد هب ار وا ِثlوَلُم ِنیلاهن
».دوخ ِلاح رب و دوخ رب وا ٔهحون

راگدای ُدب )۲۵(یَلکیَه ار کرفاک
رارقیب وا تشگ و ار نآ دید )۲۶(هوای

متشاد اج بش هک )۲۷(هرجُح نآ :تفگ
متشاْذگُب ربخیب اجنآ لکیه

دُرب صرح شمرش ،دوب )۲۸(نیمرَش هچ رگ
درُخ تس یزیچ هن ،تساهردژا صرح

دیود ردنا باتش لکیه ِیپ زا
دیدب ار نآو ،یفطصُم )۲۹(ِقاثِو رد

*دوَخ هب مه ار )۳۰(ثَدَح نآ ،�اَُدی ناک
َدبِ مشچ شروُد هک ،َدیوش یمه شوخ

دیدپ دش و تفر دای زا شَلکیَه
)۳۱(دیرَد ار نابیرگ ،یروُش وردنا

رَس و وُر رب ار تسد ود وا دزیم
رَد و راوید رب تفوکیم ار هَّلک



شَرَس وّ ینیب ز نوخ هکنانچنآ
)۳۲(شرتهِم نآ درک محر و ناور دش

   
ورب دمآ عمج قلخ ،دز اههرعن
)۳۴(اوَُرذْحِا !سّانلااه®َیا :نایوگ )۳۳(ربَگ

رس لقعیب یا هک رَس رب وا دزیم
َرب رونیب یاِک هنیس رب وا دزیم

نیمز �لُک یا هک وا درکیم هدجَس
)۳۵(نیهَم ِوزج نیا وت زا تسراسمرش

ییِو ِرما )۳۶(ِعِضاخ ،یُّلک هک وت
)۳۷(یوَغ و تشز و ملاظ ،مَوزُج هک نم

قح ز ینازرل و راوخ یُّلک هک وت
)۳۸(َقبَس رد و فiِخ رد موزُج هک نم

نامسآ رب وُر درکیم نامز ره
ناهج ٔهلبق یاِ یوُر مرادن هک

دیپط و دیزرلب ،نوریب دح ز نوچ
دیشک دوخ ِرانک رد شایفطصم

)۳۹(شتخاونب یسب و درک َشِنکاس

      شتخانشِا داد و داشگب شاهدید

؟نََمچ ددنخ یک ،ربا َدیرگَن ات
؟)۴۰(َ¯َل دَشوج یک ،لفط دیرگن ات

قیرط دنادیمه هزور کی ِلفط
)۴۱(قیفَش ٔهیاد دسر ات َمیرگِب هک

ناگیاد ٔهیاد هک ینادیمن وت



ناگیاد ٔهیاد هک ینادیمن وت
؟ناگیار وا ریش هیرگیب دهد مَک

 
**راد شوگ ً،اریَثک اُوْکَبیَْلف تفگ

راگدرک ِلضف ِریش دزیرب ات

باتفآ ِزوس و تسربا ٔهیرگ
)۴۳(بات هتشر ود نیمه ،ایند )۴۲(ُ¡ُسا

رباِ کشا و رهم ِزوس یدوبن رگ
)۴۶(رَبتِس و )۴۵(تفَز )۴۴(ضَرَع و مسج یدش یَک

؟لصف راچ ره نیا )۴۷(رومعَم یُدب یک
لصا هیرگ نیا و )۴۸(فَت نیا یدوبن رگ

ناهج ِربا ٔهیرگ و رهِم ِزوس
ناهدشوخ ار ناهج دراد یمه نوچ

راد زوس رد ار لقع ِباتفآ
راد زورفاکشا ِربا نوچ ار مشچ

درُخ ِلفط نوچ ،تدیاب نایرگِ مشچ
دُرب وت )۴۹(ِبآ نان هک ،ار نان نآ روخ مک

نآ زا بش و زور تسا )۵۰(گرب اب وچ نَت
نازخ و تسزیر گرب رد ناجِ خاش

دوز تسا ناج ِیگربیب نَتِ گرب
دوزف ار نآ ،¡ساک دیابب نیا

***نتِ گرب نیز هِد ضرق ،�ااوُضِرَقا
نمچ ،لد رد ضَوع رد دیوُرِب ات

َتَنت ٔهمقل نیا زا نُک َمک ،هِد ضرق



َتَنت ٔهمقل نیا زا نُک َمک ،هِد ضرق
****َتأَر ٌنیَع H ِهجَو دیامن ات

دنک یلاخ نوچ شیوخ ،)۵۱(نیگرِس ز نَت
دنک )۵۲(یلiجِا �رُد و کشُم ز ُرپ

دََرب یکاپ و دهْدب یدیلپ نیا
۵*دَروخ رب وا ِنَت ُمکر�هَطُی زا

نیه و نیه هک تََدناسرتیم وید
)۵۳(نیزَح یدرگ و یدَرگ نامیشپ نیز

ندب وت اه سوه نیز )۵۴(یزادُگ رگ
ندش یهاوخ نیمَغ و نامیشپ سب

جازِمِ یوراد و تسمرگ ،روخب نیا
جiَع و عفنِ یپ زا ماشایب نآو

۶*تسا )۵۵(َبکْرَم نَت نیا هک ّتین نیدب مه
تسا )۵۶(بَوَْصا شَنآ تس هدرک وُخ هچنآ

)۵۷(لَلِخ دیآ شیپ هک وُخ نادرگم نیه

للع دص دیازب لد و غامِد رد

)۵۸(نوُد ِوید نآ اهدیدهت نینچ نیا

نوسُف دص َدناوخ قلخ رب و دَرآ

اود رد دزاس سونیلاج شیوخ
ار وت ِرامیب ِسفن دبیرف ات

یمغ و درد زا تسا دوس ار وت نیک
یمدنگ ،رد نیمه ار مدآ تفگ

ار تاهیَه و یَهیَه دَرآ شیپ



ار تاهیَه و یَهیَه دَرآ شیپ
ار تاهبل وا دچیپ )۵۹(هشیوَل زَو

)۶۱(لعَن ِتقو رد )۶۰(سََرف یاهبل وچمه

)۶۲(لعَل وچ ار رتمکِ گنس دیامن ات

بسا ِشوگ نوچ وا دریگ تااهشوگ
بسکِ یوس و صرحِ یوس َدناشکیم

هابتشا ز یلعن تاپ رب َدَنزرب
هار ز نآ ِدرد ز وت ینامب هک

راک ود رد )۶۳(د®دََرت نآ تسه وا لعن
راد شوه نیه ؟منک نآ ای منک نیا

یَبن ِراتخم تسه هک نکب نآ
)۶۴(یبَص و نونجم درک هک نُکَم نآ

۷* تشگ )۶۵(فوفحَم هچ هب ،هkنَجْلا ِتkفُح
َ�اِب تشَک دوزفا وزا هک )۶۶(هِراکْ

)۶۷(اهَد زو تلیح ز دراد نوسف دص

اهدژا تسه رگ ،)۶۸(هّلَس رد دنک هک

شَدَدَنب َرب ،ناور ِبآ دَُوب رگ
شددنخ رب ،نامز )۶۹(ِربَح دَُوب رو

نک رای یرای ِلقع اب ار لقع
       ۸* نک راک و ناوخب یروُش ْمُهُرَْما

۱۰ هیآ ،)۴۸(حتف روس ،میرک نآرق *



۱۰ هیآ ،)۴۸(حتف روس ،میرک نآرق *

»…ۚ ْمِهيِْدَيأ َقَْوفِ �kا َُدي…«

»…تسا ناشياهتسد ىHاب ادخ تسد…«

۸۲ هیآ ،)۹(هبوت روس ،میرک نآرق **

» َنُوبِسْكَي اُوناَك اَمِب ًءَازَج اًريِثَك اوُْكَبيْلَو iًِيلَق اوُكَحْضَيَْلف «

».دنيرگب ناوارف و دندنخب كدنا هك دياب دناهداد ماجنا هك ىلامعا ىازس هب «

۲۰ هیآ ،)۷۳(لّّمزم روس ،میرک نآرق ***

»…ۚ ًانَسَح اًضْرَقَ �kا اوُضِرَْقأ…«

»…ديهد هنسحلا ضرق ادخ هب…« 

ثیدح ****

».ٍرشب ِبلق ىلع َرطخ Hو تعمس ٌنذأ Hو تأر ٌ¸ع H ام َ¸حلاصلا يدابعل ُتددعأ «

 بلق رب هن و هدینش یشوگ هن و هدید ار نآ یمشچ هن هک ار یمیعن ،مرادرکوکین ناگدنب یارب مدروآ مهارف «
».تسا هدرک روطخ یناسنا

۳۳ هیآ ،)۳۳(بازحا روس ،میرک نآرق ۵*

»…اًريِهْطَت ْمُكَر�هَطُيَو ِْتَيبْلا َلَْهأ َسْج�رلا ُمُْكنَع َبِهُْذِيلُ �kا ُديُِري اَمkِنإ…«

»…دراد كاپ ار امش و دنك رود امش زا ار ىديلپ دهاوخىم ادخ ...«

ثیدح ۶*



ثیدح ۶*

» .اهِب ْقَفْراَفَ ُکتkیطَمَ کُسَْفن «

».نک راتفر یمرن هب وا اب سپ ،تسوت بكرم وت سفن «

ثیدح ۷*

ْ�اِب ُةkنَجْلا ِتkفُح « ».ِتاَوَهkشلاِب ُراkنلا ِتkفُح َو ِهِراَكَ

».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان یاهزیچ رد تشهب «

۳۸ هیآ ،)۴۲(یروش هروس ،میرک نآرق ۸*

»…ْمَُهْنَيب ٰىَروُش ْمُهُرَْمأَو…«

»…تسا رگيدكي اب تروشم هياپ رب ناشراك و…«

۴۰۲۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یروآ صرح و توهش و مشخ ِکرت
یربمغیپِ گر وّ یدرم تسه

شگر ردنا شابَم وگ رخِ یَّرن
)۷۱(شَگَبرَْلگَب )۷۰(غُُلا َدناوخ یمه قح

درگنب قح نم هب مشاب ییهدرُم
دَر و روُد دشاب هک هدنز نآ زا ْهِب

نآ تسوپ و سانش نیا یدرم ِزغم
)۷۲(نانِج رد نیا دََرب ،خزود دََرب نآ

*دیسر ار هِراکَم هkنَجَْلا ِتkفُح
دیدپ دمآ اوه زا رّانلا ِتkفُح



دیدپ دمآ اوه زا رّانلا ِتkفُح

شُکْوید �َرن ِریش ِزاَیا یا
شُه �یدرم نوزف ،مک رخِ یدرم

درکن شکاردا ردص نیدنچ هچنآ
درَم )۷۳(ْتنیا ،تشیپ دوب کدوک ِبْعِل

ارم ِرما ِّتذل هدیدِب یا
  افو رد مرما ِرهب هدرپس ناج

   
ثیدح *

َ�اِب ُةkنَجْلا ِتkفُح « ».ِتاوَهkشلاِب ُرّانلا ِتkفُحَو ،ِهِراَكْ

».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان ییاهزیچ رد تشهب «

۱۸۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تحار ِساسا اه ینارگ نوچ
تسا تمعن ِیاوشیپ مه اه خلت

انِتاهورکَمِب هkنَجَْلا ِتkفُح
انِتاوهَش نِم ُنارّینلا ِتkفُح

.تسا هدش هدیشوپ ام تاوهش اب خزود زین و میناد یم دنیاشوخان ار نآ ام هک هدش هدیشوپ ییاهزیچ اب تشهب

ثیدح

َ�اِب ُةkنَجْلا ِتkفُح « ».ِتاوَهkشلاِب ُرّانلا ِتkفُحَو ،ِهِراَكْ

».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان ییاهزیچ رد تشهب «

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب ِزووiق دش یدارم یب
تشرس شوخ یا ونش ةkنَجْلا ِتkفُح

۴۴۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 ربخ اب تهج ،)اه میمصت و اه هدارا ~سسگ و ندز مه رب ( اهُضَْقن َو َمِیازَعُ خَْسف «
 ذفان و ندرکان خسف ار وا مزع هاگ هاگ و تسوا رهاق و کلام هکنآ زا ار یمدآ ندرک
 هیبنت رب هیبنت ات ،دنکشب ار شمزع زاب ات دراد ندرک مزع رب ار وا عمط ات ،~شاد

».دوب

ارجام رد اهدصق و اه مزع
ار وت دیآیم تسار یهاگ هاگ

دنک تّین تلد نآ )۷۴(ِعَْمط هب ات
دنکشب ار تّتین رگید ِراب

یتشاد تدارمیب یّلک هب رو
؟یتشاک یک )۷۵(لََما ،دیمون یدش لد

شا یروع زا ،لََما یدیراکن رو
؟)۷۶(شا یروهقَم وا رب ادیپ یدش یک

شیوخ ِیاه ِیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یHوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۷۷(ِزووiَق دش یدارمیب
*تشرس شوخ یا ونش ةkنَجْلا ِتkفُح

تساپهتسکشِا همه تتادارم هک
؟تساور ،واِ ماک هک دشاب یسک سپ

ناقداص نآ شاهتسکشا دندش سپ



ناقداص نآ شاهتسکشا دندش سپ
؟ناقشاع ِتسکش نآ دوخ وک کیل

رارطضا زا شاهتسکشا ،نiقاع
رایتخا دص اب هتسکشا ،ناقشاع

دنایدنب ِناگدنب ،شنiقاع
دنایدنق و یّرکِش ،شناقشاع

**نiقاع ِراهمً اهَْرک ایِْتئِا
نHدیب ِراهبً اعَْوط ایِْتئِا

».تسا ناقشاع راهب ،دییایب یدنسرخ و اضر یور زا اما ،تسا نiقاع راسفا ،دییایب یلیم یب و تهارک یور زا «

ثیدح *

َ�اِب ُةkنَجْلا ِتkفُح « ».ِتاوَهkشلاِب ُرّانلا ِتkفُحَو ،ِهِراَكْ

».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان ییاهزیچ رد تشهب «

۱۱ هیآ ،)۴۱(تلّصف هروس ،میرک نآرق **

ْ¿ِلَو اَهَل َلاََقف ٌناَخُدَ يِهَو ِءاَمkسلا ىَِلإ ٰىََوتْسا kُمث « ».َ¸ِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط اَيِْتئا ِضْرَ

 :دنتفگ .دييايب هاوخان اي هاوخ :تفگ ¸مز و نامسآ هب سپ .دوب ىدود نآ و تخادرپ نامسآ هب سپس «
».ميدمآ رادربنامرف

¡فرگ ماقتنا ،¡فرگ لد ِداد :نَدتِس فاصنا )۱(
ندرک لوبق ،¡فریذپً ازاجم ،¡فرگ :ندناتس )۲(
ندرک نشور شتآ ،¡خورفا :ندناریگ )۳(
رادید تقو ،رادید دعوم :تاقیم )۴(
رهُم ،ندرک رهُم :متَخ )۵(
مشچ ِیدب :نیَعْلا ُؤس )۶(
ار وت دننازغلب :َکنوُِقْلُزی )۷(
میرک نآرق :یُبن )۸(



ار وت دننازغلب :َکنوُِقْلُزی )۷(
میرک نآرق :یُبن )۸(
ناراب :َرطَم )۹(
)۱۰( H دش یم دوبان :یدش
تسدریز ،روهقم و لیلذ :هرخُس )۱۱(
ندرک دوبان .ندرک انف :انفِا )۱۲(
.رورغ و زان اب ¡فر هار ،¡فر نامارخ :ناشکنماد )۱۳(
.ندرک مادنا ضرع و ییامن تردق ،ندیشک خر هب ار دوخ هشوت و بابسا :ندرک هضرع دوخ ِگرب )۱۴(
 نیشنمه :نیرَق )۱۵(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۱۶(
هدننکتیارس :یراس )۱۷(
بجَو :تسََدب )۱۸(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقkتِا )۱۹(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۲۰(
.دراد ار ناور و ناج هب ندز بیسآ گنهآ :تسا رَس ِدصق رد )۲۱(
َرپِس :نَجِم )۲۲(
لiج و هوکش :رف و َّرک )۲۳(
یمشیربا هماج :شوپسلطا )۲۴(
.تسا ُتب روظنم اجنیا رد .رکیپ ،دبلاک .دننک لیامح دوخ رب هچنآ :لَکیَه )۲۵(
.هدش مگ ینعی اجنیا رد :هوای )۲۶(
قاتا :هرجُح )۲۷(
راسمرش ،هدز تلاجخ :نیمرَش )۲۸(
لزنم ،هناخ ،قاتا :قاثِو )۲۹(
.دنکیم لطاب ار وضو هچنآ و ،عوفدم ،راردا :ثَدَح )۳۰(
¡فاکش ،نداد کاچ :ندیرَد )۳۱(
راوگرزب ،رت گرزب :رتهِم )۳۲(
رفاک :ربَگ )۳۳(
دیزیهرپب ،دینک رذح :اوَُرذْحِا )۳۴(
ریقح و راوخ :نیهَم )۳۵(
عضاوتم ،نتورف :عِضاخ )۳۶(
هاریب ،هارمگ :یوَغ )۳۷(
.تسا ¡شذگ دح زا ینعم هب اجنیا رد ،¡فرگ یشیپ :َقبَس )۳۸(
ندرک ییوجلد و شزاون ،ندیزاون :¡خاون )۳۹(
ریش :َ¯َل )۴۰(
زوسلد ،نابرهم :قیفَش )۴۱(
نوتس :ُ¡ُسا )۴۲(
.وج لسوت رما ود نیا هب ینعی ،ندیبات ردصم زا رما لعف :بات )۴۳(
.تسا یتسه بتارم و تادوجوم اجنیا رد ضرع و مسج زا روظنم .دشاب ریغ هب مئاق هچنآ :ضَرَع )۴۴(
هبرف ،تشرد :تفَز )۴۵(
دنمونت ،گرزب :رَبتِس )۴۶(
هدش دابآ ،هدش ریمعت :رومعَم )۴۷(
ترارح ،امرگ :فَت )۴۸(
رابتعا ،وربآ :بآ )۴۹(
.تسا یدام قزر و هقوذآ ینعم هب اجنیا رد :گرب )۵۰(
عوفدم :نیگرِس )۵۱(
یراوگرزب ،لiج و هوکش :لiجِا )۵۲(
نیگهودنا ،نیگمغ :نیزَح )۵۳(
ندش بآ ،ندش بوذ :ندیزادُگ )۵۴(
.دنوش راوس نآ رب هچ ره :َبکْرَم )۵۵(
رت تسار ،رت تسرد :بَوَْصا )۵۶(
لiتخا ،همدص و بیسآ :لَلِخ )۵۷(
هیامورف و تسپ ،راوخ :نوُد )۵۸(
.دننکن اجبان تاکرح ات دنباتب و دنهن هقلح نآ رد ار شومچ رخ و بسا و دننک بصن یبوچ رس رب هقلح لکش هب هک ینامسیر :هشیوَل )۵۹(
بسا :سََرف )۶۰(



.دننکن اجبان تاکرح ات دنباتب و دنهن هقلح نآ رد ار شومچ رخ و بسا و دننک بصن یبوچ رس رب هقلح لکش هب هک ینامسیر :هشیوَل )۵۹(
بسا :سََرف )۶۰(
.دننزیم روتس مُس هب هک ینهآ هعطق :لعَن )۶۱(
خرس گنر هب یتمیق گنس یعون :لعَل )۶۲(
ندوب دkدرم ،یلدود :د®دََرت )۶۳(
کدوک :یبَص )۶۴(
هدش هتفرگارف ،هدش هدیشوپ :فوفحَم )۶۵(
اهیراوگان ،اه یدنسپان ینعم هب هَهَرکَمِ عمج :هراکَم )۶۶(
ینادراک و یکریز ینعم هب ءاهد ففخم :اهَد )۶۷(
.تسا ماد ینعم هب اجنیا رد ،دبس :هّلَس )۶۸(
ِملاع ،دنمشناد :ربَح )۶۹(
رتهم ،گرزب :غُُلا )۷۰(
ناریما ِریما :َگبرَْلگَب )۷۱(
تشهب ینعم هب ،ّتنَجِ عمج :نانِج )۷۲(
ار وت نیا فّفخم :ْتنیا )۷۳(
زآ ،صرح ،یهاوخهدایز :عَْمط )۷۴(
وزرآ :لََما )۷۵(
بولغم ،هدش راوخ :روُهقَم )۷۶(
رکشل ورشیپ ،گنهآشیپ :زووiَق )۷۷(


