
 

۲۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

امشیب شیع ابم هک ،آرد ایب ،رد اشگب
افو ٔهمشچ ییوت هک وت ِتسمِ مشچ 5قح هب

اشُگرب فلز یکی وت ،دوشیم هتسب منخس
*Wَولاَو 5بُحلا ُفََلت یحSضلاَو ِسْمOشلاَو اََنا

».تشُک ارم تبحم و قشع هک دنگوس زورمین دیشروخ هب «

aَ`ا یَلَع ینُؤَرْقاَف ٌةَيآ ِقْشِعلا یف اََنا
یوَهلا ُمOلُس ُْمکَنوُد اوُجُرْعاَف ِقْشِعلا َةOُما

».دینک جورع ،تسا هدامآ قشع نابدرن ،قشع تّما یا .دیناوخب همه یارب ارم ،متسه یتیآ قشع رد نم «

؟اجک ات هام یا :متفگ ،تشذگیم تسَم شَمَدید
ایب مَیِپ رد نینچمه ،نکم نینچمه ین :تفگ

اپزیت )۱(زیت تفرگرب ،مدش ناور نوچ شَیِپ رد
؟ار قرب و داب )۲(لحم هچ وا ِزیتِ ماگِ یپ رد

اََنا aِب ُتْرِص اََنا ْمُُهتَیأَرُ ْذنُم اََنا
امOسلا َو َضرWَْا َرOَون ٍةجاُجز یفٌ ةَروُص

».درک نشور ار نامسآ و نیمز هک هنیگبآ رد یتروص ،مدش شیوخ یب نم ،مدید ار )نانآ( وا هک یزور زا «

یَفطْصاو َبْلَقلا یَلَجَفُ هُرُون َبْلَقلا َِبکَر
اَضتْسا ُهَلثِم اَضتْساُ هَرُون َمار ْنَم Sلُک

».تشگ ینارون وا نوچ ،درک وا رون دصق هک ره .دیزگرب و داد aج ار لد ،تفرگ ار لد وا رون «

اَنف هُْریَغ ْنَم Sلُکُ هُریَغُ هاقَْلی َفَْیک



اَنف هُْریَغ ْنَم Sلُکُ هُریَغُ هاقَْلی َفَْیک
ار وت یمرحمان وت هک ،نم ِشیپ وتیب ایب وت

».تسا یناف وا زج  زیچ همه هک دنک رادید وا اب وا زج هنوگچ «

)۵(ازف ناج ِناج یا متفگ ،)۴(شمدرک هِبW )۳(اَنث هب
انث رد تسه )۶(ییود هک ،وگم اَنث مَد کی تفگ

اَقبٔ هدید اشگب ،دنبب ییود زا بل ود وت
اشُگ اشُگ دیاشگب نخس َرگ هتسب ِبل ز

**ام نایم رد ایم وت )۷(»ُهَناَیب انیَلَع نِا«
اههماج درَم َدَنکِب ،گَنت دید هناخ ِرد وچ

؟ادج دوشیم َتَنت ز وت ِناور بش ره هک ین
ازِسان تسه یتفص وت ِناور ِنایم هب

ابص نوچ زاب یدمان ،یتسین ِگیر نآ رگ هک
افص )۸ِ(ُمزلُق ِبل هب ناود ناود یتفرن بش

ادخ ادخ ،تسهدنب هدنب تسَیِو ات و دمآ زاب
اورانِ میس و َرز وچ ندب ٔهسیک رد ْدنام

ایمیک تسه بلط هک ،بلط ِفک رب هنِب ناج
ادج ناج ِناج زا وشَم ،ندش ادج ناج زا نَت ات

اَونیب دنراذگن ،دننک یهُت ار ین هچ رگ
)۱۰(یضَترُم و )۹(یّیلَع هک ریگ ریش و ریشِ یپ وُر

)۱۱(***یَتا ْلَه دندناوخ وت رب ،اهنرق وت یدوب تسین

اطخ ناوخَم ار قح 5طخ ،لد ِشقن تسOقَح 5طخ

W تشگ مW فَِلا ز وت َو دوش W یِفَلا
)Oa)۱۲صَلا تفگ شبَل هک وشب ناهد و تسد هله

یدش لِگ و بآ زا غراف ،یدش )۱۳(لَِغتشُم قح هب وچ



یدش لِگ و بآ زا غراف ،یدش )۱۳(لَِغتشُم قح هب وچ
)۱۴(ابِا نیرد نَزرَد تسد ،یدش لد و تسدیب هک وچ

۱ هیآ ،)۹۱(سمش هروس ،میرک نآرق *

» اَهاَحُضَو ِسْمOشلاَو «

».تشاچ ماگنه هب شاىنشور و باتفآ هب دنگوس «

۱۶-۲۱ هیآ ،)۷۵(تمایق هروس ،میرک نآرق **

» Wَ ۱۶(» ِهِب َلَجَْعِتل َكَناَسِل ِهِب ْك5رَحُت(

»،نابنجم نآرق ندناوخ هب نابز ليجعت هب «

)١٧(» ُهَنآْرُقَو ُهَعْمَج َاْنيَلَع Oِنإ «

».تسام هدهع رب شندناوخ و ندروآدرگ هك «

)١٨(» ُهَنآْرُقْ عِبOتاَفُ هاَْنأَرَق اَذِإَف «

».نك ىوريپ ار ندناوخ نآ وت ،شميدناوخ نوچ «

)١٩( » ُهَناََيب َاْنيَلَع Oِنإ Oُمث «

».تسام هدهع رب نآ نايب سپس «

)٢٠( » َةَلِجاَعْلا َنوSبِحُت ْلَب aOَك «

»،ديرادىم تسود ار رذگدوز ناهج نيا امش ،ىرآ «

)٢١( »َ ةَرِخْ§ا َنوَُرَذتَو «

».ديراذگىم ورف ار ترخآ و «

۱ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق ***



۱ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق ***

».اًروُكْذَم ًاْئيَش ْنُكَي ْمَل ِرْهOدلا َنِم ªٌِح ِناَسْنِْ©ا ىَلَعٰ ىََتأ ْلَه «

 هدوبن )نهذ اب یندرک رکذ( رکذ لباق زیچ وا و تسا هتشذگ ناسنا رب ینامز تّدم )هک تسا نیا زج( ایآ «
» !؟تسا

۱۶۴۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنا لصاح یب وا ِلها و ناهج نیا
دنا لد کی ،ییافو یب ردنا ود ره

تسافو یب ایند وچ ایندٔ هداز
)۱۵(تسافَق وُر نآ ،وت هب دَرآ وُر هچرگ

۱۰۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۶(رتیلوا ام هب هداب ،ام هب هداب نآ هدب

رتیلوا افو کیل ،ینکب یهاوخ هچ ره

دیدن وت ِلامج هکنآ دنک هلبق ار لقع
رتیلوا اصع ،لیدنَق ز روک ِفک رد

۱۰۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رود نیبَم ارم ،َماوتِ کیدزن
)۱۷(روجهَم شابم ،ینمِ یولهپ

رامعم ز دش دیعب هک سَک نآ
؟)۱۸(رومعَم شاهراک ددرگ یک

تفای )۱۹(بَرط نمِ ِمشچ ز هک یمشچ
)۲۰(رومخَم و نیب بیغ و نشور دش



دز وا رب نمِ میسن هک لد ره
رونرپ ِناتِسلگ و نشلگ دش

یدهش دنهد تََرَگا نم یب
روبنز رازه دَُوب دهش کی

دنزاس ریما تََرگا نم یب
رومأم رازه زا رتب یشاب

یشونب رگا ناهج یاه یِم
)۲۱(رورحَم جازم دوشن نم یب

؟دناوخ ناوت رب همان هچ قرب رد
؟روم زا دیآ هاپس هچ رخآ

     دیشروخ رای و دنقرب ناقلخ
روهشم و تسرهاظ وت ِتفگیب

نامیلس ام و دنروم ناقلخ
)۲۲(روتسَم و شاب روبص ،شوماخ

۹۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲۳(مدَع مرَش ز مدش ،مدیدب وچ وت ِدوجو

دوجو هب ناج ِناهج دمآ مدع نیا قشع ز

ددرگ مَک دوجو ،دیآ مدع اجک ره هب
دوزفا دوجو وزا ،دمآ وچ هک مدع یهز

نیشن هار ِروک وچمه نیمز و دوبک کلف
)۲۴(دوبک و روک ز دَهَر ،دنیب وت ِهام هک یسک

۹۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۹۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوبُرِب ام تسه هک ،ار یمَدَع نآ ساپس
دوجو هب ناج ناهج ،دمآ مدع نآ ِقشع ز

ددرگ مک دوجو ،دیآ مدع اجک ره هب
دوزفا دوجو وزا ،دمآ وچ هک مدع یهز

یتسه مدع زا نم مدوبُرِب اهلاس هب
دوبُرِب نم ز ار هلمج نآ رظن کی هب مدع

)۲۶(شیدنا گرم ِناج ز و شیپ ز و شیوخ ز )۲۵(دَهَر

)۲۹(دوب ز و داب ز دَهَر و )۲۸(اجَر و )۲۷(فوخ ز دَهَر

مدع ِداب ِشیپ ،تسَهاک وچ دوجو ِهُک
؟دوبَُرن هَک وچ مدع ار وا هک هوک مادک

 ۶۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیوج ارم هک سَک ناک دیوگیمه قشع نیا
دراد مدق هروک رد رَز نوچمه هک تسیطرش

مهاوخ ینم وچمه نم ،مهاوخ )۳۰(یَنت میس نم
دراد )۳۱(مَرِد و میس واک یتشز نآ زا مرازیب

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۳(ینَس و )۳۲(ْربَح ار ریغ رَم یُنک ات

یُنکیم یلاخ و وخَدب ار شیوخ

)۳۴(نَدَع نآ اب تَلِد دُش نوچ لِصOتُم

ندُش یلاخ زا )۳۵(سارْهَم وگِب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

)۳۶(غW هب ار َتبآ هک ینعی اوتِصَْنا



)۳۶(غW هب ار َتبآ هک ینعی اوتِصَْنا

ْبل هک نُک َمک فََلت نیه

۱۶۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت سنج ین ،نابز وا ،یشوگ وت نوچ
اُوتِصَْنا :دومرفب قح ار اهشوگ

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اوتِصَْنا دیشاب شوماخ امش سپ
وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

۱۷۴۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ وت ،تسوا قشاع هکنوچ
شاب شوگ وت ،دشک یم تا شوگ وچ وا

۱۳۴۴ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۳۷(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۴۸۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ْنُوکََیف ْنُک ِفطل هب نونکا مه هک ایب ایب
تسنُونْمَم ِْریَغ هک دیاشگب رد تشهب

۱۴۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ِتابوْلطَمِ حاْتفِم بََلط نیا
تسوت ِتایار ِترْصُن و هاپس نیا

حایص رد یسورُخ نوچمَه بََلط نیا
حابَص دیآیم هک هرْعَن َدَنزیم

بََلطیم وت َتتْسین تَلآ هچَرگ
بَر ِهار رَْدَنا ْتَجاح تَلآ تسین

رسپ یا راکبََلط ینیب ار هِک ره
رَس زاْدَنا وا ِشیپ وش وا ِرای

یوَش ِبلاط ناِبلاط ِراوَجْ َزک
یوَش ِبلاغ ناِبلاغ ِلaِظْ زَو

تسُجِب ینامیَلُس یروم یکی َرگ
تسُس ْتسُس وا µِسُج رَْدَنا َرْگنَم

ییهشیپ و لام ِز وت یراد هچره
؟ییهشیْدَنا و لOَوا دوب بََلط هن

۱۷۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب ایرد بل ،میوگ بل وچ نم
دوب Wا دارم ،میوگ W وچ نم

۲۳۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

میرک یا ،مرادن یزیچ فلا نوچ
میم مشچ زا رتگنتلد یلد زج

۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
انَع دص نیا تسا مراد مهو ز هک

۵۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ریبَخ شَلضَف دُنک ار یدامَج رَم
)۳۹(ریرَض وا )۳۸(ِرْهَق هدرک ار نaقاع

تسین شوج نآ ِتَقاط ار لد و ناج
تسین شوگ کی ناهج رد ؟میوگ هِک اب

تشگ مشَچْ یِو زا ُدب یشوگ اجک ره
تشگ مْشَیْ یِو زا ُدب یگنس اجک ره

؟ایمیک دَْوب هِچ ،تسا زاسایمیک
؟ایمیس دَْوب هِچ ،تسا شخَب هزجعُم

تساَنثِ کَرت ْنم ِز µفگ اَنث نیا
تساطَخ یتسه و یتسه ِلیلد نیک

دوب تسین َدیابِب وا ِتسه ِشیپ
دوَبک و روک ؟وا ِشیپ یتسه تسیچ

یتخاْدگُب وز ،روک یدوبن َرگ
یتخانْشِب ار دیشروخِ یمَرگ

)۴۰(َتیزْعَت زا دوَبک وا یدوبن ْرَو

؟َتیحان نیا َخی وچمَه )۴۱(یدرُسَف یِک

ناباتش ،دنت :زیت )۱(
شزرا ،رابتعا :لحم )۲(
شیاتس ،اعد :اَنث )۳(
)۴( Wندرک تساوخرد ،ندرک یراز :ندرک هب
.دوش طاشن ثعاب هچنآ ،ناج هدنیازفا :ازف ناج )۵(
یگناگود و ییادج ،ندوب اتود :ییود )۶(



.دوش طاشن ثعاب هچنآ ،ناج هدنیازفا :ازف ناج )۵(
یگناگود و ییادج ،ندوب اتود :ییود )۶(
.تسام هدهع رب نآ نایب :ُهَناَیب انیَلَع نِا )۷(
ایرد :مزلُق )۸(
هبترم دنلب :یلع )۹(
ادخ تیاضر دروم :یضَترُم )۱۰(
…دماین ایآ :یَتا ْلَه )۱۱(
.دوشیم هتفگ یراک نداد ماجنا ای ندروخ ماعط یارب مدرم زا یاهدع توعد ماقم رد هک یاهملک :Oaصَلا )۱۲(
.تسا یراک مرگرس هک یسک .تسا راک و لغش یاراد هک یسک :لغتشم )۱۳(
شآ :ابِا )۱۴(
ندرگ ِتشپ ،رس ِتشپ :افَق )۱۵(
رتراوازس ،رت هتسیاش :رتیلوا )۱۶(
هداتفا رود ،هدنام ادج :روجهَم )۱۷(
هدش دابآ ،هدش ریمعت :رومعَم )۱۸(
ینامداش ،یداش :بَرط )۱۹(
هدولآرامخ ،تسم :رومخَم )۲۰(
.تسا مرگ جازم یاراد هک یسک :رورحَم )۲۱(
ناهنپ ،هدیشوپ :روتسَم )۲۲(
یدوبان ،یتسین :مدَع )۲۳(
ریذپلدان و تشز ،تفآ و جنر ،اوسر و صقان :دوبک و روک )۲۴(
ندش صaخ ،ندش اهر :ندیهَر )۲۵(
.دزاس یم هابت ار شدوخ نآ هب لمع و ندیشیدنا اب هک ینهذ نم ً،ازاجم .دشاب ندرم هشیدنا رد هتسویپ هک نآ :شیدنا گرم )۲۶(
سرت :فوخ )۲۷(
دیما :اجر )۲۸(
دوبن و دوب ،نآ راثآ و ینهذ نم :دوب و داب )۲۹(
ندبمیس ،دشاب دیفس هرقن دننام شندب هک یسک :نت میس )۳۰(
مهرد :مَرِد )۳۱(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۳۲(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۳(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۳۴(
ندیساره ردصم زا یهن لعف ،سرتن :سارهَم )۳۵(
)۳۶( Wتسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ.
مدیمد :ُتْخََفن )۳۷(
هبلغ و تردق و ورین :رْهَق )۳۸(
روک :ریرَض )۳۹(
یراوگوس :َتیزْعَت )۴۰(
µسب خی ،ندز امرس :ندرُسِف )۴۱(


