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۴۴۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوزرآ مناتسلگ و غاب هک خر یامنب
تسوزرآ مناوارف ِدنق هک بل یاشگب

ربا ز یمد ،آ نورب نسُح ِباتفآ یا
تسوزرآ منابات )۱(ِعَشعَشُم هرهچ ناک

)۲(زاب ِلبط ِزاوآ وت یاوه زا مدینشب
تسوزرآ مناطلس ِدعاس هک ،مدمآ زاب

ورب ،ارم ناجنرم شیب :زان ز یتفگ
تسوزرآ ،مناجنرم شیب :هک تنتفگ نآ

تسین هناخ هب هش ورب :هک )۳(تنتفگ عفَد ناو
تسوزرآ منابرد یدنت و زاب و زان ناو

)۴(تساههضارُق یبوخ ز تسه هک ره ِتسد رد
تسوزرآ مناک نآ و )۵(تحcم ِندعم نآ

افویب تسلیس وچ خرچ ِبآ و نان نیا
تسوزرآ )۶(مناّمُع ،مگنهن ،میهام نم

منزیمه )۷(اهافََسااو راو بوقعی
*تسوزرآ مناعنک ِفسوی ِبوخ ِرادید

دوشیم سبح ارم وتیب رهش هک kاو
تسوزرآ منابایب و هوک و یگراوآ

تفرگ ملد رصانع تسس ِناهرمه نیز
تسوزرآ مناتسَدِ متسر و )۸(ادخ ِریش

وا ملظ و نوعرف ز تشگ لولَم مناج
تسوزرآ منارمِعِ یسومِ یور ِرون نآ

لولَم مدش نایرگ ِتیاکشرپ ِقلخ نیز
تسوزرآ مناتسم هرعن و یوه یاه نآ

)۱۰(ماع )۹(ِکشَر ز اما ،لبلب ز مرتایوگ
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)۱۰(ماع )۹(ِکشَر ز اما ،لبلب ز مرتایوگ

تسوزرآ مناغفا و مناهد رب تسرهُم

رهش ِدِرگ تشگیمه غارچ اب خیش ید
تسوزرآ مناسنا و ملولم دد و وید زک

ام میاهتسُج ،دوشنیم تفای :دنتفگ
تسوزرآ منآ دوشنیم تفای هکنآ :تفگ

درُخ ِقیقَع مریذپن ،)۱۱(مِسلفُم دنچ ره
تسوزرآ )۱۲(منازرا ِردان ِقیقَع ِناک

تسوا زا اههدید همه و اههدید ز ناهنپ
تسوزرآ )۱۳(مناهنپ ِتعنص راکشآ نآ

)۱۴(زآ و وزرآ ره ز تشذگ نم ِراک دوخ

تسوزرآ مناکَراِ یپ ناکم زا و ناک زا

دش تسم و نامیا هصق دینش مشوگ
تسوزرآ منامیا ِتروص ؟مشچ )۱۵ِ(مسِق وک

رای )۱۶(ِدعَج تسد کی و هداب ماج تسد کی
تسوزرآ منادیم هنایم نینچ یصقر

راظتنا ز مدرُم :هک بابر نآ دیوگیم
تسوزرآ منامثُع همَخز و رانک و تسد

تسیبابر مقشع و مقشع ِبابر مه نم
تسوزرآ منامحر همخز یاهفطل ناو

فیرظ ِبرطم یا ار لزغ نیا �یقاب
تسوزرآ مناس نیز هک رامشیمه ناس نیز

قرش ز ور ،زیربت ِرخفم ِسمش یامنب
تسوزرآ منامیلس ِروضح ،مدهده نم

۸۴ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق *

ٌميِظَك َوُهَف ِنْزُحْلا َنِمُ هَاْنيَع ْت�ضَْيباَو َفُسُويٰ ىَلَعٰ ىَفََسأ اَي َلاَقَو ْمُْهنَعٰ ى�لََوتَو
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ٌميِظَك َوُهَف ِنْزُحْلا َنِمُ هَاْنيَع ْت�ضَْيباَو َفُسُويٰ ىَلَعٰ ىَفََسأ اَي َلاَقَو ْمُْهنَعٰ ى�لََوتَو

.دش دیپس ،هودنا زا شمشچ ود دوب زیربل هّصغ زا هک یلاح رد و !فسوی رب اغیرد :تفگ و تفرگ هرانک نانآ زا و

یبلک نژوید

هک ینودقم ردنکسا هک ینامز هچنانچ دوب هنامز تاراختفا و یویند یاهماقم هب انتعایب و هدنزگ یزنط یاراد نژوید  
زا منکیم شهاوخ ،یلب« :تفگ خساپ رد نژوید ؟یراد یزیچ هب زاین ایآ هک دیسرپ وا زا ؛دوب هتفر نژوید رادید هب  

تفگ ،دنهد رارق رازآ دروم ار نژوید دنتساوخ یم مشخ زا هک شناهارمه هب ردنکسا .»ورب رانک نم باتفآ یولج :
« مشاب نژوید متشاد تسود مدوبن ردنکسا رگا »

.تساهدرکیم ناسنا بلط و هتشگیم ،غارچ اب نشور زور ،رهش رد وا دنیوگ

۲۷۲۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیشروخ ز یاهتشگن مرگ ناز
یتشگن نورب نت هناخ زک

۲۷۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یشوگ هب یهد هر هسوسو رگ
یشوج ز نادب یوش هدرسفا

یراد هک ار مشچ ِیمرگ نآ
یشون ِلکش و تسرهز ِشین

تسیچ نایز ار )۱۷(میعَن ِرابنا
؟یشومروک تفرگ مشخ رگ

دتفیب رگا نایز هچ رخآ
؟یشورفَرکِش زا سگم ود کی

)۱۹(ناصُقن هچ ار )۱۸(ریش هقان رَم

؟یشودریش تسکش گید رگ

دندوب هتفخ )۲۰(هنامز و دوب بش
یشوه دوبن یرس چیه رد

تشادرب فطل ِیور ز هاش نآ
یشورخ دزب وا رد و یانرُس

ینامب رگا ،یدوخ ِنوخ رد
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ینامب رگا ،یدوخ ِنوخ رد
یشوپ یور هب ور ناز سپ نیز

زیربت ِسمش ِقشع ز مییام
یشومخ مه ،قشع ِقطان مه

۱۵۵۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟متسکش ارچ هبوت ،بر ای
؟متسبن ارچ ناهد همقل زو

)۲۱(مچیپدرِگ درک هسوسو رگ

؟متسشن ارچ وا ِشچیپ رد

)۲۲(عِضوم لقع هب مدید رخآ

َمتسَر راب رازه و راب دص

ملولَم ادخِ یگدنب زا
)۲۳(متسرپولگ ناج هب هک اریز

*ً*اّمَهِ موُمُهـلا َلَعَج ْنَم دوخ
متسا هدناوخ لوسر ِظفل زا

یدود هتسشن نم ِلد رب نوچ
؟متسجنرب )۲۴(درَگ وچ دوز نوچ

تمادن زا متشبن هک اهنیا
متسد دوب هتشبن تقو نآ

ثيدح **

…ُهاْينُد �مَهُ kاُ هافَكً ادِحاوً اّمَهِ موُمُهـلا َلَعَج ْنَم

.درب یم نایم زا ار وا یویند یاهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سک ره

۱۵۷۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میراگزور ِناگدشمگ رگ
میرای یوک ِناگتفای هر

ام نوچ راگزور ددرگ مگ
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ام نوچ راگزور ددرگ مگ
میرامگ وا رب لد ِشتآ رگ

ار وا لقع هن ،دنام رس ین
میراخب ار هنتف ِرَس ام رگ

تسوا همقل قلخ هک گرم نیا
میرادن مغ و مینک همقل کی

یرامُق نیاِ ماو هقرغ وت
میرامُق نیا ِرازگ ماو ام

ماو نیا ِنهر تسهدنام یناج
میرازگرب و میهدب ار ناج

۶۹۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نزور نآ ِ�سب �فگ فرح
تسا ندیشوپ نخس ِراهظا ِنیع

۲۴۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نزور یب ناک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نزور هدنب یا ،نید لصا

۸۷۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِهاگرد نیرب مه مپسُخ :تفگ
وت ِهاوخلد زجب مشیدنن چیه

۸۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دابم ار سک دوخ قیفوت یب ِدهج
)۲۵(داد�سلاِب مَلَعاُ kاَو ،ناهج رد

.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ .دوشن هدوهیب شcت راتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا

۷۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تساهرهَز یو رد هک دمآ رام ،لام
تساهدژا ،قلخٔ هدجس و لوبق نآ و

۷۳۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنشک دوخ یوس قلخ ِتافتلا هک
دنشوخان سب نورد زا و میشوخ هک

۵۰۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یو ِریغ زا وشم ،وش یو زا داش
ید ِهام ،اهرگد و تسراهب وا

تسوت ***)۲۶ِ(جاردِتسِا ،تسوا ِریغ هچ ره
تسوتِ جات و تسوتِ کلم و تخت هچرگ

تساقل ماد مغ هک ،وش مغ زا داش
تساقِترِا یتسپِ یوس ،هر نیردنا

ناک وچ وت ِجنر و تسا یجنگ یکی مغ
؟ناکدوک رد نیا دریگ رد یک کیل

دنونشب یزابِ مان نوچ ناکدوک
دنودیم گت مه ،روگرخ اب هلمج

تساه ماد )۲۷(وس نیا ،روک ِنارخ یا
تساه ماشآنوخ ،یوس نیا ،نیمک رد

بیغ ز ناهنپ نامک ،ناّرپ اهریت
)۲۸(بیش ریت دص دسریم یناوج رب

داهن دیاب لد ِیارحص رد ماگ
داشگ دوبن لِگ ِیارحص رد هکنآز

ناتسود یا ،لد تسدابآ نمیا
ناتِسُلگ رد ناتِسُلگ و اههمشچ

۱۸۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ***
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۱۸۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ***

َنوُمَلْعَي َ¢ ُْثيَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس َانِتاَيآِب اُوب�ذَك َنيِذ�لاَو

.ميزاسىم ناشراوخ جيردت هب دننادىمن دوخ هك ىهار زا ،دنتشاگنا غورد ار ام تايآ هك ار نانآ و

۵۱۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک قمحا ار درم هِد ،ورم هِد
دنک قنور یب ،و رون یب ار لقع

یَبتجُم یا ونش ربمغیپ ِلوق
****اتسور رد نطو دمآ لقع ِروگ

ماش و یزور دوب )۲۹(اتسُر رد ار هک ره
مامت دَوَبن وا ِلقع یهام هب ات

دَُوب وا اب یقمحا یهام هب ات
دَوَرْد هچ اهنیا زج هِد )۳۰(ِشیشَح زا

اتسور ردنا دشاب یهام هکنآو
)۳۱(امَع و لهج شدشاب یراگزور

هدشان لصاوِ خیش ،دشاب هچ هِد
هدز رد تّجح و دیلقت رد تسد

ساوَح نیا ،یُّلک ِلقع ِرهش ِشیپ
)۳۲(سآرَخ رد هتسبمشچ ِنارَخ نوچ

ثیدح ****

ِروبُقْلا ِنِكاسَك ِروفُكْلا َنِكاس �نِاَف َروفُكْلا ِنُكْسَت ¢

.تسا ربق رد نکاس نوچمه اتسور رد نکاس هک نیزگم لزنم اتسور رد

۸۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قحِ جاردِتسا ز تسا یتسم نینچ نیا
قح )۳۳ِ(جارعِم دنک اه یتسم هچ ات

دومن یتسم نینچ شماد ٔهناد
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دومن یتسم نینچ شماد ٔهناد
؟دوشگ دناد اههچ شماعنا ِناوخ

۳۰۴۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قح یاه م¥َسَبت دش ایند ِلام
)۳۴(قَلَخ و رورغم و تسم ار ام درک

)۳۵(َدنَس یا تتسا هب یروجنر و رقف

َدَنکرب ار دوخِ ماد ،م¥َسَبت ناک

۷۵۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نک شوماخ ای ،رآ شیپ یتسار
نک شون و نیبب تمحر ناهگنآو

۷۶۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۶(ماِرک زا دید یتسار ِقوذ وچ وا

مcغ دش ار یتسار ربکت یب

۲۷۲۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیچ لد دنناد لد ِنادنوادخ
یناوریب ره لد ِردق دناد هچ

سب و لد یبای ادخ ِهاگرد ز
ینcف و ینcف زا یباین

۲۷۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دریگیم هرانک ناهج ِقلخ زا
ییآیم ِرانک رد وت هک ار نآ

۹۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نورب وا تشکیم لفط نارازه دص
نورد رد ،هناخ ِردص ردنا یسوم

۴ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق
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۴ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق

ْ¬ا َنِم َناَك ُه�ِنإۚ  ْمُهَءاَسِن يِيَْحتْسَيَو ْمُهَءَاْنَبأُ ح�َبُذي… َنيِدِسْفُ

.دوب ناگدننک هابت زا وا انامه ،ار ناشنارتخد تشاد یم هگن هدنز ،ار ناشنارسپ تشک یم و …

۲۷۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۳۷(تّلع ناز نیک دنتفگ ایبنا
تسا )۳۸(تيؤر ِباجح ،یروک ٔهیام

امش و دیدینش ار ام )۳۹(ِیوعَد
؟ام تسد رد رَهُگ نیا دینیبنیم

ار قلخ رم رَهُگ نیا تس ناحتما
اه مشچ ِدِرگ )۴۰(مینادرگ شام

تساوُگ شتفگ ؟)۴۱(اوُگ وک :دیوگ هک ره
)۴۲(تسامَع ِسبح رَهُگ دنیبیمن وک

زیخ هک دمآ نخس رد یباتفآ
زیتس مک ،هجَرب ،زور دمآ رب هک

؟هاوگ وک اباتفآ :ییوگب وت
هاوخ هدید قح زا روک یا :تدیوگ

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۴۳(غcَب دراد شیروک ،�سُج نیع

ناشخرد :عَشعَشُم )۱(
.دنا هدز یم یراکش یاهزاب ندناوخارف ای نداد زاورپ ماگنه هک تسا یلبط :زاب ِلبط )۲(
ندرک زاب رس زا ،ندروآ هناهب ،ندز سپاو :�فگ عفَد )۳(
هداتفا راک زا و لمعتسم زیچ ره یگژیو  ؛دتفارب ندیشارت تقو هک نآ زج و میس و رز یاه هزیر :هضارُق )۴(
ندوب نیکمن ،ندوب یوربوخ و ابیز :تحcم )۵(
یهلا یایرد دارم .ناریا و ناتسکاپ بونج رد ییایرد :ناّمُع )۶(
غیرد ،اغیرد یا :اهافََسااو )۷(
یلع ترضح باقلا زا ،kادسا :ادخ ِریش )۸(
دسح :کشَر )۹(
یماع مدرم ،ینهذ یاه نم ،مدرم همه :ماع )۱۰(
تسدیهت ،زیچیب ،رادن :ِسلفُم )۱۱(
هدنزرا :نازرا )۱۲(
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تسدیهت ،زیچیب ،رادن :ِسلفُم )۱۱(
هدنزرا :نازرا )۱۲(
ناهج عناص ،تسا ناهنپ وا دوخ و راکشآ شتعنص هک یسک :ناهنپ ِتعنص راکشآ )۱۳(
زیچره زا یهاوخنوزفا ،عمط و صرح :زآ )۱۴(
شخب ،بیصن ،هرهب :مسِق )۱۵(
رادبات و هدیچیپ یوم :دعَج )۱۶(
تمعنرپ ،لام ،تمعن :میعَن )۱۷(
هدریش رتش هدام :ریش هقان )۱۸(
یتساک ،یمک :ناصُقن )۱۹(
هنامز مدرم :هنامز )۲۰(
.ندروآ رد دوخ فّرصت رد و ندرک عمج ،هبنپ و خن هلولگ دننام ندیچیپ مه رد تخس :چیپدرِگ )۲۱(
متفایرد و مدید ار زیچ ره هاگیاج لقع یرای هب ماجنارس ینعی :عِضوم لقع هب مدید رخآ )۲۲(
روخرپ ،صیرح :تسرپولگ )۲۳(
دوز ،تعرس هب :دَرگ وچ )۲۴(
یتسرد و یتسار :دادَس )۲۵(
نهذ رد ندرم و ندش قمر یب جیردت هب و ینهذ یاهزیچ اب ندش تیوه مه :جاردِتسِا )۲۶(
تسایند روظنم :وس نیا )۲۷(
یریپ :بیش )۲۸(
اتسور ففخم :اتسُر )۲۹(
کشخ هایگ :شیشَح )۳۰(
یروک :امَع )۳۱(
دننادرگ اوراچ و رخ اب هک یبایسآ :سآرَخ )۳۲(
تادرجم و بیغ ملاع هب حور �سویپ ،�فر ¢اب ،جورع :جارعِم )۳۳(
هدیسوپ ،هنهک ،هدنژ :قَلَخ )۳۴(
دامتعا دروم :َدنَس )۳۵(
تمه دنلب ،راوگرزب ،میرک عمج :مارِک )۳۶(
یرامیب :تّلع )۳۷(
ندید :تيؤر )۳۸(
ندرک اعدا :یوعَد )۳۹(
مینادرگ یم ار نآ ام :مینادرگ شام )۴۰(
دهاش ،هاوُگ ففخم :اوُگ )۴۱(
یهارمگ ،یروک :امَع )۴۲(
لیلد و ناهرب ،تل¢د :غcَب )۴۳(


