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۲۵۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یراد اور یرود نینچ ،لد و ناج ِکیدزن )۱(اَیا
؟یراد اور )۲(یروجهَم ،داز تلاصو زک یناج هب

ار ندروخ و تشِک دیاشن ،مخلت هناد متفرگ
؟یراد اور یروش نیا )۳(راک نیریش ِفطل نآ اب وت

)۴(یناریمب دوخ ِبآ هب ار خزود هک یرون نآ وت
؟یراد اور )۵(یرورحَم و یزوس نینچ لد رد ارم

مدروخ یمدنگ مدآ وچ تلصو ِت]نَج رد رگا
؟یراد اور )۷(یروع نیدب تلصو )۶(ه_لُحیب ارم

ناجِ مخز و نوخ ِنایم ،نارجه هکرعم رد ارم
؟یراد اور )۸(یروغ اب مزراوخ ِرکشل ِلاثم

یرون هلبق ِلوبق ،)۹(یروفغَم وت یتفگ ارم
؟یراد اور یروفغَم و وفع زا دعب )۱۰(بیذعَت نینچ

ترونرپِ مشچ نآ دیدب یزور وا هک یمشچ ،اهَم
؟یراد اور یروک ورد ناهاوخدبِ مشچِ مخز هب

یدوواد ِنب نامیلس نونکا ار قشع ِناهج
یراد اور یروم یکی ِرازآ هک )uَ)۱۱اَذاعَم

تستشگ اهرون ِطیحم وت ِرون هک یسمش نآ وت
؟یراد اور )۱۳(یروتسَم و )۱۲(یدرگاو زیربت ِیوس

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکمx زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

۳۲۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسا قشع هسوسو )۱۴(ِدنبزوپ
سَک تس هتسب ار ساوسو یک هنرو

وجب یبوخ ،یدهاش ،وش یقشاع
وُج هب وُج نک یمه یباغرم ِدیص

؟دََرب تبآ نآک بآ نآز یَرب یک
؟دَروخ ار تمهف مهف نآز ینک یک

۴۰۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتعاس دیامن رخ ار یمدآ
یتیآ و ار یرخ دزاس یمدآ

ّرِس و تسوت ِنورد رحاس نینچ نیا
ّرَِتتْسُمً ارْحِس ِساوسَوْلا یِف ]نِا

 
.تسا هدش هتفهن یرحِس ،سفن یرگ هسوسو رد انامه ،تسا ناهن وت نورد و نطاب رد یرحاس نینچ

۳۸۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟رتاشگ لد و رتتمعن رپ و رتمشتحم و رتهوبنا و یتفای رتشوخ ار رهش مادک اهرهش زا هک دوخ ِبیرغِ قشاع زا یقوشعم ندیسرپ

'یَتف یاک قشاع هب یقوشعم تفگ
اهرهش سب ییهدید تبرغ هب وت

؟تسا رتشوخ اهنآ ز رهش نیمادک سپ
تسا ربلد یو رد هک یرهش نآ :تفگ

طاسِب ار ام ِهَش دشاب اجک ره
)۱۵(طایِخلا �مَس دَُوب رگ ،ارحص تسه

هام وچ دشاب یفسوی هک اجک ره
هاچ ِرعَق دشاب هک هچرا ،تسا ّتنَج
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هاچ ِرعَق دشاب هک هچرا ،تسا ّتنَج

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نَت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاه تمکح ِرهَب

شیوخ _رِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناجِ مصخ و تس لقع ِعنام

رامسوس نوچ دنک هلمح سََفن کی
رارف رد دزیرگ یخاروس هب سپ

نونک دراد اه خاروس وا ،لد رد
نورب درآیم خاروس ره ز رَس

۴۰۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدز تهار نوردنا زا سفن هن رگ
؟یُدب یک یتسد وت رب ار نانزهر

تسا توهش هک یَضتقُم ِناوَع نآز
تسا تفآ و زآ و صرح ِریسا لد

هابت و دزد یدش ،ّرِس ِناوَع نآز
هار تسوت ِرهق هب ار ناناوَع ات

وکن ِدنپ نیا وت ونشب ربخ رد
وُدَع یدَْعا ُْمکَل ُْمکَْیْبنَج َنَْیب

:نک لمع نآ هب و ونشب هدمآ ثیداحا زا یکی رد هک ار بوخ زردنا نیا وت
.تسامش نورد رد امش نمشد نيرت تخسرس :ثيدح

۹۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیمک رد منورد زا سَفنِ مدرم
نیک و رکم رد رتب مدرم همه زا

۴۰۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناوخ *۱)۱۶(سّانَخ ار وید نآ ادخ هک
دنامب ار کتشُپراخ نآ رس وک

تشُپراخ نآ ِرس ددرگ ناهن یم
)۱۷(تشُرُد ِداّیصِ میب زا مد هب مد

نورب درآ رس تفای تصرف وچ ات
نوبز شرام دوش یرکم نینچ نیز

۵، ۴، ۱ هیآ ،)۱۱۴(سان هروس ،میرک نآرق ۱*

)١(ِسا]نلا _بَرِبُ ذوَُعأ ْلُق

،مربىم هانپ مدرم راگدرورپ هب :وگب

)۴(ِسا]نَخْلا ِساَوْسَوْلا _رَش ْنِم

،ىناهن رگهسوسو هسوسو رش زا

)۵(ِسا]نلا ِروُدُص يِف ُسِوْسَُوي يِذ]لا

،دنكىم هسوسو مدرم ىاهلد رد هك نآ

۴۱۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انف ِنازیر ،دنافرب نت و لام
*۲)۱۸('یَرتْشاُ uا هک ،شرادیرخ قح

َتتْس یلَوا )۱۹(نََمث زا نآز اه فرب
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َتتْس یلَوا )۱۹(نََمث زا نآز اه فرب
تتسین ینیقی ،کش رد ییوت هک

)۲۰(نیهَم یا وت رد تسا َّنظ بجع نیو

نیقی ِناتسُب هب د]َرپیمن هک

رسپ یا تسا نیقی ٔهنشت نامگ ره
رپ و لاب )۲۱(ُدیاَزت ردنا دنزیم

۱۱۱ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق ۲*

ْ�ا َنِم ٰىََرتْشاَ ]uا ]ِنإ …َة]نَجْلا ُمُهَل ]َنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ�ِنِمْؤُ

…تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانمؤم لام و ناج ،دنوادخ

۴۰۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

افص یایوج ز مراد بجع نم
افَج زا لقیص ِتقو رد دَمَر وک

۲۹۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دزس ،ناسحا ینک رگ یمیرک اب
دهد دصفه ضوع وا ار یکی رم

افج و رهق ینک نوچ یمیئل اب
افو اب سب ار وت ددرگ ییهدنب

افج تمعن رد دنراک نارفاک
ان]بر ،ناشادن خزود رد زاب

۱۰۷ هیآ ،)۲۳(نونموم هروس ،میرک نآرق

َنوُِ�َاظ ا]نِإَف اَنْدُع ْنِإَف اَْهنِم َانْجِرَْخأ َان]بَر

.ميشاب ناراكمتس زا ،ميدرك نانچ راب رگيد رگا .روآ نوريب شتآ نيا زا ار ام ،اراگدرورپ
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.ميشاب ناراكمتس زا ،ميدرك نانچ راب رگيد رگا .روآ نوريب شتآ نيا زا ار ام ،اراگدرورپ

۴۱۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دش زاب )۲۲(هناخداَّرز ِرد نوچ
دش زادناریت ،مشچ )۲۳(یاهزمَغ

درک مییادوس و ریت دز ملد رب
درک )۲۴(مییاخَرکِش و رکُش ِقشاع

تسوا ِنآ ،نآ ره هک منآ ِقشاع
تسوا ِناجرم کی )۲۵(ِرادناج ،ناج و لقع

بآ وچمه ،مف¥ِب رو ،مف¥َن نم
بارطضا ماّیشُکشتآ رد تسین

۳۸۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ییهِن مد نیا ِروخرد ،هدرسف وت
یین هچرگ ،ییهِن نورقَم َرکِش اب

یلقاع و تسا وت اب تلقع ِتخر
یلفاغ اهْوََرت ْمَلً ادونُج زک

.یبلط تیفاع و هاوخ ایند ن¥قاع وزج زونه و تسوت اب یئزج لقع شزرا یب یxاک زونه
 

۲۶ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق

ْ�ا ىَلَعَو ِهِلوُسَرٰ ىَلَع َُهَتنيِكَسُ ]uا َلَْزَنأ ]ُمث َنيِرِفاَكْلا ُءَازَج َكِٰلَذَوۚ  اوَُرفَك َنيِذ]لا َب]ذَعَو اَهْوََرت ْمَل اًدُونُج َلَْزَنأَو َ�ِنِمْؤُ

 و داتسرف ورف ديديدىمن ار اهنآ هك ىنايركشل و درك لزان نانمؤم رب و شربمايپ رب ار شيوخ شمارآ ادخ هاگنآ
.نارفاك رفيك تسا نيا و ،درك باذع ار نارفاك

۴۳۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اوه ره دیابُر ار )۲۶(ناهیفَس رم
اوُق _ینارگ ناشدَوبن هکنآ ز
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اوُق _ینارگ ناشدَوبن هکنآ ز

رَش ِدرم دمآ رگنلیب یئتشَک
َرذَح وا دباین َژک ِداب ز هک

ناما ار لقاع تس لقع ِرگنل
ن¥قاع زا نک )۲۷(هزُویرَد یرگنل

دوبُر رَد نوچ دَرِخ یاهددم وا
دوُج یایرد نآ _رُد هنیزخ زا

دوش نَف ُرپ لد ،دادمِا نینچ نیز
دوش نشور مه مشچ ،لد زا دَهْجِب

تسشن هدید نیا رب لد زا رون هکنآز
تسا )۲۸(لِطاع وتٔ هدید ،دش لد وچ ات

دز زین یلقع ِراونا رب وچ لد
دهد هدید ود هب مه یبیصن نآ ز

نامسآ ز *۳کرابم ِبآک نادب سپ
نایب ِقدص و دشاب اه لدِ یحو

میروخ وُج ِبآ مه ه_ُرک نآ وچ ام
میرگنن )۳۰(نِعاط )۲۹(ِساوسو نآ یوس

رپس هَر ،یناربمغیپ ِوریپ
*۴رَمُش یداب همه ناقلخ ٔهنعط

دناهدرک یط هر هک نادنوادخ نآ
؟دناهدرک یک ناگس ِگناب )۳۱(اف شوگ

۹ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق ۳*

ِديِصَحْلا ]بَحَو ٍتا]نَج ِهِب َاْنَتْبَنأَف اًكَرَابُم ًءاَم ِءاَم]سلا َنِم َانْل]َزنَو

.ميدينايور ىندشورد ىاههناد و اهغاب نادب و ميداتسرف تكربرپ ىبآ ،نامسآ زا و
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.ميدينايور ىندشورد ىاههناد و اهغاب نادب و ميداتسرف تكربرپ ىبآ ،نامسآ زا و

۵۴ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق ۴*

.…ٍۚ مِئxَ َةَمْوَل َنُوفاَخَي xََوِ ]uا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُي.…

…دنسرت یمن )یا هدننک شنزرس( ىرگتم¥م چيه )شنزرس( تم¥م زا و دننكىم داهج ادخ هار رد هراومه .…

۳۸۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

روُم ز مک یا ،ار شیوخ یدید ریم
روک وت ار )۳۲(ل_کَوُم نآ یدیدن نآ ز

لاب و َّرپ نیغورد نیز یتشگ )۳۳(هّرِغ
)۳۴(لابَو یوس دَشَک وک یلاب و َّرپ

دنک xاب ِهر ،دراد کبس َرپ
دنک اه ینارگ ،دش ولآلِگ نوچ

۴۵۶۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ییهتشگ هریچ قلخ رب وت هک یا
ییهتشغآ یبلاغ و دربن رد

ناشتس هدرک )۳۵(مِزَْهنُم دصاق هب نآ
ناشَک درآیم هقلح رد ار وت ات

مِزَْهنُم نیاِ یپ شَک رد )۳۶(نانِع نیه
)۳۷(مِزَْخنُم یدرگن وت ات نارَم رد

ماد هب هویش نیدب تدیناشک نوچ
)۳۸(ماحِز ردنا نآ زا دعب ینیب هلمح

؟داش تشگ یک ندش بلاغ نیزا لقع
داسف وا دید ،ندش بلاغ نیرد نوچ

شیپ یانیب درخ دمآ مشچ زیت
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شیپ یانیب درخ دمآ مشچ زیت
شیوخ )۳۹(ِلحُک زا درک همرُس شیادخ هک

نونف زا دنتسه هک ربمغیپ تفگ
۵*نوبز اه تموصخ رد ت]نَج ِلها

شیوخ _ن]ظلا ُؤس و )۴۰(مزَح ِلامک زا
شیک ِفعض وّ یلد دب و صقن ز هن

نومُک رد هدینش )۴۱(نداد هِرِف رد
۶*نونِمؤُم ٌلاجِر xْوَل ِتمکح

یناهگان روطب داد یم زایتما ،نانمشد هب مرکا لوسر ترضح هک تقو نآ رد
.دوب هدینش ار » دندوبن نمؤم نادرم رگا « هیآ تمکح

،ار » دندوبن نمؤم نادرم رگا « تمکح ،نانمشد هب زایتما نداد ماگنه رد
.دنروآ یم دای هب ،دنک یم لمع یناهن روط هب هک

ثیدح ۵*

.دنامب رادافو ،دروخ دنگوس ادخ هب هاگ ره هک امن ناوتان ناوتان ره .دنمادک نایتشهب هک مهد ربخ امش هب ناه

۲۵ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق ۶*

ْ�ا ِنَع ْمُكو�دَصَو اوَُرفَك َنيِذ]لا ُمُه  ْمَل ٌتَانِمْؤُم ٌءاَسِنَو َنُونِمْؤُم ٌلاَجِر xَْوَلَوۚ  ُه]لِحَمَ غُْلَبي َْنأ اًفوُكْعَم َيْدَهْلاَوِ ماَرَحْلا ِِدجْسَ
 ْمُْهنِم اوَُرفَك َنيِذ]لا َاْنب]ذَعَل اوُل]َيَزت ْوَلۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِتَمْحَر يِفُ ]uا َلِخُْدِيلۖ ٍ مْلِع ِْريَغِبٌ ة]رَعَم ْمُْهنِم ْمَُكبيُِصَتف ْمُهُوَئطَت َْنأ ْمُهوُمَلْعَت

اًمِيَلأ اًباَذَع

 شهاگنابرق هب ىنابرق هك دنتشاذگن و دنتشادزاب مارحلا دجسم زا ار امش و دنديزرو رفك هك دنياهنامه ناشيا
 ار اهنآ هك دوبن نآ ميب و دندوبن اهنآ نايم رد ديسانشىمن ار اهنآ هك ىناملسم نانز و ناملسم نادرم رگا .دسرب
 دهاوخب ار هك ره ادخ و .تشادىمنزاب اهنآ زا ار امش تسد ادخ ،ديوش هانگ بكترم هتسنادان و ديدرونرد ىاپ ريز

.ميدركىم باذع روآدرد ىباذع هب ار ناشنارفاك ،دندوبىم ادج رگيدكي زا رگا .دنادرگ دوخ تمحر لومشم

٢۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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٢۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یَرب َدب _َنظ هک دشاب نآ ْمزَح
یَرب ،َدب زا یوش ،وّ یزیُرگ ات

لوسر نآ تس هتفگ نظلا ؤُس ْمزَح
لوضَف یا نادیم ماد ار مَدَق ره

ثيدح

.تسا یشیدنارود ای مزح دوخ ینهذ نم هب ینامگ دب

۳۷۰۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار زاَیا ناطلس Sِخاون

شیکقدِص ِزاین ُرپ ِزاَیا یا
شیب تسا هوک زا و رحب زا وت ِقدِص

)۴۲(راثِع دشاب تتوهش ِتقو هب هن

راوهاک تهوک وچ ِلقع دور هک

تاهربص هنیک و مشخ ِتقو هب هن
تابث رد و رارق رد ددرگ تسس

۳۷۱۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟لاجِر نآرق رد تس هدناوخ ار هک قح
؟لاجَم اجنآ ار مسج نیا دَُوب یک

؟ردپ یا تسا ردق هچ ار ناویحِ حور
رذگ ناباّصق ِرازاب زا رخآ

مکش رب هداهن رس نارازه دص
مک ّمُد زا و هبنُد زا ناشزرا

۳۳۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاَیا یا نک نایب ار قُراچ _رِس
؟زاین نیدنچ تتسیچ قُراچ ِشیپ

)۴۳(تَقُرایکَب و رُقنُس دشونب ات

تَقُراچ و نیتسوپ _رِس _رِس

تفای رون یم¥غ وت زا زاَیا یا
تفاتش نودرگ یوس یتسپ زا ترون

یگدنب دش ناگدازآ ِترسح
یگدنز یداد وت نوچ ار یگدنب

دَم و رزَج ردنا هک دشاب نآ نمؤم
دَروخ ترسح وا ِنامیا زا رفاک

۳۱۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

یور دنادرگب هک اشاح وت ِروج زا ظفاح
مدازآ ماوت ِدنب رد هک زور نآ زا نم

دشاب ادن فرح هک دنیوگ »ای« یبرع هب هک تسا یا ینعم هب :اَیا )۱(
هداتفارود ،هدناماج :روجهَم )۲(
دهدیم ناشن دوخ زا هجوت بلاج رنه و راک هک یسک یگژیو ،دراک نیریش یاه هناد هک نآ :راک نیریش )۳(
ندش یسک ندرم ثعاب ،«شک :ندناریم )۴(
بت و شتآ ترارح زا هدشمرگ .تسا مرگ جازم یاراد هک یسک :رورحَم )۵(
.دناشوپب ار ندب هک دنلب ۀماج ،ون سابل ،هماج :ه_لُح )۶(
تخل ،هنهرب :روع )۷(
.دیگنج مه هاشمزراوخ اب و دروآرد فّرصت هب ار رهنلاءاروام یاج همه یزیرنوخ و گنج اب یرجه ۶۰۴ لاس رد یروغ دمحم نیدلا باهش :یروغ )۸(
هدش هدیزرمآ :روفغَم )۹(
ندرک باذع ،ندرک هجنکش :بیذعَت )۱۰(
ادخ رب هانپ :uَاَذاعَم )۱۱(
ندرک تعجارم ،«شگرب :ندیدرگاو )۱۲(
هدرپرد ،هدیشوپ :روتسَم )۱۳(
دنب ناهد :دنبزوپ )۱۴(
نزوس خاروس :طایِخلا �مَس )۱۵(
راکدب ،تفصناطیش ،ناطیش :سّانَخ )۱۶(
میجح ،راومهان ،نشخ :تشُرُد )۱۷(
دیرخ :'یَرتْشِا )۱۸(
تسا یهلا تاذ یاقل ای و تشهب اجنیا رد ،اهب ،تمیق :نََمث )۱۹(
شزرایب ،راوخ :نیهَم )۲۰(
ندش نوزفا ،ندش دایز ،شیازفا :ُدیاَزت )۲۱(
هناخهحلسا :هناخداَّرز )۲۲(
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ندش نوزفا ،ندش دایز ،شیازفا :ُدیاَزت )۲۱(
هناخهحلسا :هناخداَّرز )۲۲(
هوشع و زان ،ندز کمشچ ،وربا و مشچ اب ندرک هراشا :زمَغ )۲۳(
ندروخ َرکِش :ییاخَرکِش )۲۴(
نابهگن ،ظفاح :رادناج )۲۵(
درخیب ،نادان :هیفَس )۲۶(
ندرک ییادگ :ندرک هزُویرَد )۲۷(
هرهبیب ،هدوهیب :لِطاع )۲۸(
دب ۀشیدنا ،دیدرت ،ناسنا لرتنک زا جراخ یپ رد یپ یاهرکف :ساوسو )۲۹(
هدننکشنزرس ،هدننزهنعط :نِعاط )۳۰(
هب :اف )۳۱(
رومأم ،دشاب یرما راد هدهع هک یسک :ل_کَوُم )۳۲(
هتفیرف ،یزیچ هب رورغم :هّرِغ )۳۳(
باذع ،یتخس ،یتخبدب :لابَو )۳۴(
هتخیرگ ،هدروختسکش :مِزَْهنُم )۳۵(
بسا ۀناهد ،ماگل :نانِع )۳۶(
.دندنب یم نآ هب راسفا و هدرک رتش ینیب رد هک یا هقلح ینعم هب مزَخ هشیر زا ،عیطم و روهقم :مِزَْخنُم )۳۷(
ندروآ راشف مه هب ،رگیدکی نداد رارق انگنت رد :ماحِز )۳۸(
.دنتسناد یم دیفم مشچ باصعا و مشچ تیوقت یارب ار نآ فرصم میدق یابطا .نهآ گنرمه و لیقث تیاغب و قارب و هایس تسا یگنس ،همرس :لحُک )۳۹(
یشیدنا رود :مزَح )۴۰(
نداد زایتما اجنیا رد ،یزیچ نداد ناوارف :نداد هِرِف )۴۱(
هانگ ،شزغل :راثِع )۴۲(
.تسا نامهب و ن¥ف ینعم هب اجنیا رد و یکرت یاه مان زا :َقُرایکَب و رُقنُس )۴۳(


