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۲۳۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ام دنز مهب ات ؟ناجِ یقاس تساجک
ار ادرف و )۱(ّید ِرکف ام ِلد زا دبورب

ار ناغرم ،هانپ دتُفا مک تخرد )۲(ونُچ
ار ادوس ِهاپس دیابب ریما وُنچ

یَرپ رازه دص هنیس ِهَر ز دوش ناور
ار ایحِا )۴(ِنوسُف َدناوخب )۳(هنینِق رب وچ

؟ششوخ ِیاههلمح و یراکش ِریش تساجک
ار ارحص کشُمِ یوهآ ز دننک ُرپ هک

ار ملاع رون دیشروخ ز و تسَقرشَم ز
ار اوّح هّچب و لسن و )۵(ّرَد تسَمَدآ ز

؟مََرک ِربا تساجک ؟قیاقح )۶(ِرحَب تساجک
ار )۷(اراخ تسا هداد ناور ِیاههمشچ هک

دشاب نآ کیل ،تسین ام ِهش ناک ؟تساجک
؟ار انیب شاهرحِس دنک دَنب مشچ هک

ینیب ار هّرذ هک تمشچ ددنبب نانچ
ار )۸(یرُبک ِسمش وت ینیبن و زور ِنایم

ینیب )۹(یقَروز هکنآ تسَیِو ِدنب مشچ ز
ار ایردِ جوم وت ینیبن و رحَب ِنایم

دنک )۱۱(زمَغ رحَب ز قَروز )۱۰(ِندیپط ار وت
ار )۱۲(یمَعا زور هب مدرم ِشبنج هکنانچ

دهن رهُم یادخ ،*sا ََمتَخ یاهدناوخن
ار **اهاطِغ دََرب و رهُم دیاشگ ومه
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ار **اهاطِغ دََرب و رهُم دیاشگ ومه

ینیب اه شقن باوخ رد وت ،هتسب مشچ ود
ار اشامت نآ هدرپ دوش زاب مشچ ود

تسا ناناج ِباجح ناج رگا رادَم بجَع
ار اغوغ ِسفن راذگب و نک )۱۳(یتَضایر

هناورپ ِلاثم قی{خ هکنیا رتبجع
ار اه لدِ عمش وت ینیبن و دنرَپ یمه

؟درک تَدَنب هک امِ مشچ یا یدرک مرُج هچ
ار اهاطخ نک کرت و نک هبوت و )۱۴(رازب

ار ناج نینچنیا ندوسرف هب )۱۵(مسج تسازِس
ار اضاقت نآ )۱۶(سأّرلا یَلَعِ یشَم تسازِس

یونش قح ِیاه یحو ات هک ،شاب شومخ
ار ایوگ ِیحو تسا تایح رازه دص هک

۷ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَوۖ ٌ ةَواَشِغ ْمِهِراَصَْبأٰ ىَلَعَوۖ  ْمِهِعْمَسٰ ىَلَعَو ْمِهِبوُلُقٰ ىَلَعُ �sا ََمتَخ

.دوب دهاوخ تخس یباذع ار ناشیا و ،هداتفا هدرپ ناشیا یاهمشچ رب و ،ناشیا یاهشوگ و اهلد رب داهن رهم ادخ

۲۲هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق **

َه ْنِم ٍةَْلفَغ يِف َْتنُك ْدَقَل   ٌديِدَح َمَْويْلا َكُرََصَبف َكَءاَطِغ َْكنَع َاْنفَشَكَف اَذٰ

 مشچ زورما و میتخادنارب وت راک زا هدرپ ام هکنآ ات یدوب تلفغ رد )گرم تخس زور( نیا زا )نادان یمدآ یا( وت و
.دیدرگ رتانیب تتریصب

۳۵۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟من درک یهاوخ هچ ایرد همه یا
؟مدع ییوجیم هچ یتسه همه یا و
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؟مدع ییوجیم هچ یتسه همه یا و

؟دَرگ درک یهاوخ هچ نابات ِهَم یا
درزیور تیور ِشیپ رد هَم هک یا

یشوخ ره ِناک و یبوخ و شوخ وت
؟یشک هداب ِتنم دوخ ارچ وت

ترس ِقرف رب تسانْم�َرکِ جات
***ترب ِزیوآَ کانَیطَعا ِقوط

نازیوآ تا هنیس رب یناّبر یایاطع دنب ندرگ و تسا هدش هداهن تکرات رب یهلا تمارک جات

ضَرَع ار وا خرچ و ناسنا تسرهوج
ضَرَغ وا و دناهیاپ و عرف هلمج

شوه و تاریبدت و لقع تم{غ یا
؟شورف نازرا ار شیوخ ینینچ نوچ

)۱۷(ضََرتفُم یتسه هلمج رب تتمدخ

؟ضَرَع زا دهاوخ )۱۸(هَدجَن نوچ یرهوج

سوسف یا اه بتک زا ییوج ملع
سوسف یا ،اولح ز وت ییوج قوذ

هدش ناهنپ یَمن رد ،یملع ِرحب
هدش ناهنپ یمَـلاع نت زَگ هس رد

؟)۱۹(عامِج ای و عامَس ای دشاب هچ یم
)۲۰(عافِتنِا و طاشن وز ییوجب ات

هاوخ ماو دش یاهرذ زا باتفآ
هاوخماج دش یاهرمُخ زا یاهرُهز

فیک ِسوبحم هدش یفیکیب ِناج
فیح تنیا ،هدقُع ِسبح یباتفآ

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق ***
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۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق ***

ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْن�مِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْل�ضَفَو ِتَاب ي�طلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو  َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْم�رَك ْدَقَلَو

 ناشیا هب و میتشاد هناور دارم ]بکرم رب[ ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف هک یتسار هب
.میدیشخب یرترب دیاش و دیاب هکنانچ میاهدیرفآ هچنآ زا یرایسب رب ار نانآ و میداد یزور اههزیکاپ زا

)۱۰۸(رثوک هروس ،میرک نآرق ***

)١( ََرثْوَكْلا َكَاْنَيطَْعأ ا�ِنإ

)۱( میدرک اطع وت هب ار ) ناوارف تکرب و ریخ ( رثوک ام انامه

)٢( ْرَحْناَو َك بَِرل  لَصَف

)۲( نک ینابرق و رازگ زامن تراگدرورپ یارب سپ

ْ¨ا َوُه ََكئِناَش �ِنإ )٣( َُرْتبَ

)۳( تسا رتَبا دوخ وت هاوخدب هك

۲۰۷۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس هتساخ )۲۲(تعاس ز )۲۱(اه نیوَلت هلمج
تسَرِب تعاس زا هک نیوَلت زا تسَر

یوش نوریب یتعاس ،تعاس ز نوچ
یوش نوچیبِ مرحَم ،دنامن نوچ

تسین هاگآ یتعاسیب زا تعاس
تسین هار )۲۳(رªیَحَت زج وس نآ شک ناز

۱۱۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد هشیب زا ریش وچ ،ینعم زا تروص
ناد هشیدنا ز نخس و زاوآ وچ ای
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ناد هشیدنا ز نخس و زاوآ وچ ای

تساخ هشیدنا زا ،زاوآ و نخس نیا
تساجک هشیدنا ِرحَب ینادن وت

فیطل یدید نخسِ جوم نوچ کیل
فیرش مه دشاب هک یناد نآ ِرحَب

تخاتب هشیدناِ جوم ،شناد ز نوچ
تخاسب تروص وا ،زاوآ و نخس زا

درُم زاب و دازب تروص ،نخس زا
دُرب رحَب ردنا زاب ار دوخ ،جوم

نورب دمآ یتروصیب زا تروص
نوُعِجار ِهیَلِا اّنا هک دش زاب

 یب تاذ و یدنوادخ ترضح زا تادوجوم همه ینعی .تسا هدمآ دیدپ یتروص یب ملاع زا همه ناهج یاه تروص
.دنور زاب وا یوس هب هرابود و دنا هدروآ رب رس وا نّیعتمان و نوچ

۱۵۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ ا�ِنإَوِ َ s ا�ِنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذ�لا

.ميدرگىم زاب وا هب و مییادخ زا ام :دنیوگب و )دننک هشیپ ربص( دنیآ راچد تخس یا هثداح هب هك ىناسك

۶۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
****ْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

تسام ز هن نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق ****

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ �sا �نِكٰ
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َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ �sا �نِكٰ

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …

۹۲۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دولآ باوخ ِرامخ ام ،ناجِ یقاس دیسر
دوشگب وبَس ِرس ،نیَّرز ِرغاس تفرگ

نارگ ِلطَرِ ی{َص و ناج هدابِ ی{َص
)۲۴(دوزادوز هاگ هب نارامُخ هب دهدیم هک

زیزعِ حوبص یهز ،کرابمِ حابص یهز
دوجُس و عوکُر ام ز و بارشِ ماج هاش ز

۳۵۲۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َنظ و )۲۵(زْرَح اب دنکیم یداهتجا
ندش وکین ات تسا )۲۶(کوب رد ،راک

تسود ِرادید ات تسرود شَهَر ناز
تسوزرآ شیسیئر ،رَس دیوجن وک

)۲۷(باتِع ردنا ادخ اب وا یتعاس

باسح نیز دمآ جنر مبیصن هک

لادِج ردنا دوخ ِتخب اب یتعاس
لاب هدیْربِب ام و ناَّرپ همه هک

گنر و وب ردنا تسا سوبحم هک ره
)۲۸(گنت شوخ دشاب ،تسَدُهز رد هچرگ

)۲۹(خانُم نیگنن نیزا دیان نورب ات

خاَرف شَردَص و شوخ شَیوُخ دوش یک

۳۰۴۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۰۴۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیشر ریبدت زغم شدیدن نوچ
دیشک رس زا شتسوپ تسایس رد

دربن دوخ زا تنم دید نوچ تفگ
درم راز دیابب ار ناج نینچ نیا

نم شیپ ردنا یناف یدوبن نوچ
ندز ندرگ ار وت رم دمآ لضف

وا هجو زج *****ٌِکلاه ٍْءیَش ªلُک
وجم یتسه ،وا هجو رد یاهن نوچ

نم شیپ ردنا یناف یدوبن نوچ
ندز ندرگ ار وت رم دمآ لضف

انف دشاب ام هجو ردنا هک ره
ازج دَْوَبنٌ ِکلاه ٍْءیَش ªلُک

تشذگ ± زا وا تس±ا رد هکنآز
تشگن یناف وا تس±ا رد هک ره

۸۸ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق *****

َِلإِ �sاَ عَم ُعَْدت َ±َو َِلإ َ±ۘ  َرَخآ اًهٰ َنوُعَجُْرت ِهْيَِلإَو ُمْكُحْلا ُهَلۚ  ُهَهْجَو �ِ±إ ٌكِلاَه ٍْءيَش ªلُكۚ  َوُه �ِ±إ َهٰ

 ،نامرف .وا تاذ رگم تسا ىندشدوبان ىزيچ ره .تسين وا زج ىيادخ چيه .ناوخم ار ىرگيد ىادخ اتكي ىادخ اب
.ديوش هدينادرگزاب وا هب همه و تسوا نامرف

۳۲۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش یراج یا همشچ یگنس ز نوچ
دوش )۳۰(یراوتُم همشچ ردنا گنس

)۳۱(رَجَح ار وا نآ زا دعب َدناوخن سک
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)۳۱(رَجَح ار وا نآ زا دعب َدناوخن سک

رَهُگ نآ گنس نآ زا دش یراج هکنآز

وا ردنا وا )۳۲(رَوُص نیا ناد اه هساک
)۳۳(وُلُع دریگ نآدب ،دزیر قح هچنآ

۱۱۱۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۴(باذِع ِرحَب نیردنا ام تروص

بآ یور رب اههساک نوچ دودیم

تشط وچ ایرد رس رب رُپ دشن ات
تشگ قرغ یو رد ،تشط دش رپ هک نوچ

یمَـلاع ،رهاظ و تسا ناهنپ ،لقع
یَمن ،یو زا ای ،و جوم ام تروص

شدزاس تَلیسَو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود ،رحب تَلیسَو ناز

۳۴۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وش گنر یب ،ینهآ ز نهآ وچمه
 وش گنز یب هنیآ ،تضایر رد

دوخ ِفاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ ِفاصِ کاپ ِتاذ ینیبب ات

۱۵۹۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میتخات نوحیج یوس رخآ و میدرک مدق رس
میتخات نوریب تسُچ و میدز مهرب یمَـلاع

۲۸۷۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۷۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدرگ یشوم وچ داب یکی هب یگنلپ رگ
)۳۶(یَرَتب )۳۵(هَبور ز هلمح یکی هب یریش وت رو

وریم لد ِرثا رب ،ملق وچ نک مدق رس
یرَوُصیب و مدع رد ناهن تساهرثا هک

۱۶۶۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِرهَق ردنا )۳۷(رَمضُم یاه فطل
وا ِرهب دیازف ناج ندرپس ناج

)۳۸(ل{َض و ینامگدب نک اهر نیه

)۳۹(لاعَت :تدومرف هکنوچ نک مدق رس

دهد )۴۰(اه یلاعَت وا ِلاعَت نآ
دهد )۴۱(اه یلاهِن و تفج و یتسم

۱۰۶۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرپ و لاب زا دوب شیپ نیز مشِبنُج
رگداد ِتسد ز نونکا مشِبنُج

تسوپ ز دش نوریب میناف ِشِبنُج
تسوا زا نوچ ،نونکا تس یقاب مشِبنُج

مشِبنُج شیپ هب دبنج ژک هک ره
مشُکیم شراز ،تسغرمیس هچرگ

یاهدنز رگ نیبم هدرم ارم نیه
یاهدنب رگ ،رگن مهاش ِفک رد

مََرک زا یسیع درک هدنز هدرم
مَرَد یسیع ِقلاخ  فَک هب نم

؟ادخ ٔهضبق رد هدرم منامب یک
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؟ادخ ٔهضبق رد هدرم منامب یک
اور مه نیا رادم یسیع ِفک رب

زورید :ید )۱(
وا نوچ فّفخم :وُنچ )۲(
یحارط و هشیش ،بارش فرظ :هنّینِق )۳(
ندناوخ درِو و اعد :ندناوخ نوسُف )۴(
ریش :ّرَد )۵(
ایرد :رحَب )۶(
تخس گنس ،اراخ گنس :اراخ )۷(
رتگرزب :یربُک )۸(
کچوک یتشک ،قیاق :قَروز )۹(
¹شاد بارطضا ،¹شگ برطضم :ندیپط )۱۰(
ندرک مولعم ،ندرک راکشآ :ندرک زمَغ )۱۱(
روک ،انیبان :یمَعا )۱۲(
یتخس و جنر ندرک لمحت :ندیشک تَضایر )۱۳(
نک یراز :رازب )۱۴(
مشچ :مسج )۱۵(
¹فر ناباتش ،¹فر رس هب :سأّرلا یَلَعِ یشَم )۱۶(
مز± و بجاو ،هدشهدرکضرف :ضََرتفُم )۱۷(
یرای :هَدجَن )۱۸(
یسنج شزیمآ :عامِج )۱۹(
ندرب دوس ،¹فرگ عفن :عافِتنِا )۲۰(
نآ هب طوبرم ناجیه و یگدش تیوه مه ،ندرک نوگانوگ :نیوَلت )۲۱(
هظحل نیا ،نامز :تعاس )۲۲(
یگتشگرس ،ندش ناریح :رªیَحَت )۲۳(
نامز رد مک هلصاف اب ،دوز هب دوز :دوزادوز )۲۴(
«مخت ،سدح ،ندرك ظفح :زْرَح )۲۵(
هك دوب :كوب )۲۶(
نداد رارق باطخ دروم ار یسک یدنت و مشخ اب :باتِع )۲۷(
تسا گنت شا یوخ ففخم :گنت شوخ )۲۸(
نهذ راصح اجنیا رد ،رتش هاگتحارتسا :خانُم )۲۹(
هدنوش ناهنپ :یراوتُم )۳۰(
گنس :رَجَح )۳۱(
اه شقن ،تروص عمج :رَوُص )۳۲(
هبترم و ردق یگرزب ،یدنلب ،¹فر ±اب ،ندش دنلب :وُلُع )۳۳(
.تسا یلاعت قح تاذ زا هیانک باذِع ِرحَب .اراوگ و نیریش ینعم هب بذَع عمج :باذِع )۳۴(
هابور :هَبور )۳۵(
رتدب :َرَتب )۳۶(
هتفهن ،هدیشوپ :رَمضُم )۳۷(
یهارمگ :ل{َض )۳۸(
ایب :لاعَت )۳۹(
ندش هیاپدنلب ،ندش رترب :یلاعَت )۴۰(
شلاب ،رتسب ،کشت ،شرف :یلاهِن )۴۱(


