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۳۹۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین باوخ ِتقو هکناز ،نافیرح یا دیشاب عمج
تسین باحصا زاَ Dاَو ،َدبسُخِب واک یفیرح ره

َدُنک ُمگ ناتسُب ِهار ،َدنیبن ار ناتسُبِ یور
تسین )۱(بNودٔ هویش نNان و نادَرگ وا هک ره

لِگ و بآ ِناهج ردنا لدِ ماک هتسُجِب یا
*تسین بآ وج نآ ردناَک ،وج نآِ یوس یناوَدیم

نُک زور ار بش و اهام ،آَرب لد ِنامسآ ز
تسین باتهم ِبش بشماِک یوُر بش دیوگن ات

وا ِناک و ناکم زا نم ِلد اداب ربخ یب
تسین )۲(بامیس ِلد نوچ شقشع ز نازرل ملد رگ

۳۹ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق *

»…ًاْئيَشُ هِْدجَي ْمَلُ هَءاَج اَِذإٰ ىbتَح ًءاَم ُنآْمbظلا ُُهبَسْحَي ٍةَعيِقِب ٍباَرَسَك ْمُهُلاَمَْعأ اوَُرفَك َنيِذbلاَو «

»…دباين چيه دوش كيدزن نادب نوچ و درادنپ شبآ ،هنشت .ىنابايب رد تسا ىبارس نوچ نارفاك لامعا «

۳۲۸۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مهbتُم یا تسا هزیر تلقع zرز
؟ مَهَن نوچ هّکِس ِرهُم )۳(هضارُق رب

ّمِهُم دص رب هدش تمسق وت ِلقع
)۴(ّمِر و ّمِط و وزرآ نارازه رب

قشع هب ار ازجا درک دیاب عمج
قشمد و دنقرمس نوچ شوخ یوش ات

هابتشا ز یدرگ عمج نوچ ،)۵(یوَجوَج
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هابتشا ز یدرگ عمج نوچ ،)۵(یوَجوَج
هاشداپ ٔهّکِس وت رب دز ناوت سپ

ماخ وت نوزفا یوش یلاقثِم ز رو
ماج هنیَّرز یکی هَش َدزاس وت زا

۳۲۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تمحر تعامج ،ار دوخ نک عمج
تسه هچنآ �فگ وت اب مناوت ات

تس یرواب یارب زا �فگ هکنآز
)۶(تس یَرب قح zیرواب زا کرش ِناج

۲۶۶۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یتشگ هراچیب یی هشیدنا ز ارچ
؟یتشگ هراوخمَغ ،دوخ هب یتفرورف

مدرک عمج هراپ هراپ نم ار وت
؟یتشگ هراپدص هسوسو زا ارچ

۱۴۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مامُه یا یعمش هک َلْیbللاِ مُق نیه
 مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

۲ هیآ ،)۷۳(لQمPزُم هروس ،میرک نآرق

».ً�ِيلَق Nِbإ َلْيbللاِ مُق «

».ار ىكدنا رگم ،رادب هدنز ار بش «

۳۲۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تس هدب یریخ انا سیلبا تلع
تسه قولخم ره سفن رد ضرم نیو

۳۲۱۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
)۷(لNَد وُذ یا وت ناج ردنا تسین

۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وجران و ران تسمرس اسب یا
 وا دناد قلطم رون ار �شیوخ

۳۰۱۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبن دجسم نآ هک دمآ دیدپ نوچ
دوهُجِ ماد و ُدب تلیح ٔهناخ

ديَنک َرب ار ناک دومرف یَبن سپ
ديُنک رتسکاخ و کاشاخ )۸(ٔهحرطَم

دوب بلق دجسم وچ ،دجسم ِبحاص
)۹(دوُج تسین ،یزیر ماد رب اههناد

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهدناوخ َرثَوکَ کانَیطَعا وت هن
؟یاهدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ

لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
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لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
 لیلَع یا ،شوخان و تس هتشگ نوخ وت رب

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
 ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
 وخ ریگ وا اب تسوخدمحم وا

وت )۱۰ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

)۱۲(َریِس نیا زومایب قح )۱۱(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارطضا و ّیگدنب و عوضخ زج
رابتعا درادن ترضح نیردنا

۲۴۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هایس مَد کی دنک مهام یاهظحل
؟هلِا راک نیا ِریغ دشاب هچ دوخ

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَمN و ناکم ردنا میودیم

۱۸۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ناصُقن نوچ حور یارِج نآ ز
دوش نازرل نآ ناصُقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر ِرازنَمَس هک

۱۲۹۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۲۹۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

مرای اب لد هب و رود نت هب هکیئوگ
مراد لد نم هک رادنپم راهنز

یزور ینیبب دوخ لایخ شقن رگ
مرازیب دوخ ز نم هک ینک دایرف

۱۹۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

زیزع یا رادنپم تروص نآ یفوص
؟زیوَم و زوج زا یَک ات ن�فط وچمه

رسپ یا تسا زیوَم و زوج ام مسج
رذُگ ردنا زیچ ود نیز ،یدرم وت رگ

قحِ مارکِا ،یرذگن ردنا وت رو
َقَبط هُن زا ار وت رم دنارذگب

ار هناسفا تروص نونکا ونشب
ار هناد نُک ادج هَک زا نیه کیل

۶۰۷ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دوب زومآدب عبط وت ربهر ات
دوب زوریپ هک رادنپم وت تخب

هاتوک ترمع بش و حبص هب هتفخ وت
دوب زور یوش رادیب وچ هک مسرت

۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد ردنا ینکیم یزودهراپ
ناک ود نوفدم ،وت ِناّکُد نیا ِریز

شاب دوز ،ییاِرک ناّکد نیا تسه
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شاب دوز ،ییاِرک ناّکد نیا تسه
شارتیم ار )۱۳(شَکَت و ناتسب هشیت

۲۵۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرُع نیقی شریز زا جنگ

حور هکنآز ،دشابن وت ِنآ کیل
)۱۴(حوُتف نآ َشتسنَدَْرک ناریو ِدزم

N ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
'یعَس ام Nِّا ِناسنِ�ِل َسیَل

۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق

».ٰىَعَس اَم Nِbإ ِناَسْنِْ�ِل َسْيَل َْنأَو «

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

۱۶۴۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مییانرب ناهج بنُخ نیا زا ،میشوجن ات
؟میوش هنامیپ و رغاس نآ بل فیرح یک

ونش هناوید مدرم زا وت تسار نخس
میوش هنادرم هک رادنپم ،میریمن ات

۳۱۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت رم ،لد نینچ زا رتشوخ ،روگ
آ رترب ،دوخ ِلد ِروگ زا رِخآ

)۱۵(گنَش و خوش یا دازهدنز و یاهدنز

؟گَنت ِروگ نیز ار وت دریگیمن مَد

)۱۶(امَس ِدیشروخ وّ یتقو ِفسوی
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)۱۶(امَس ِدیشروخ وّ یتقو ِفسوی

امن وُر و آرب نادنز و هَچ نیز

دش هتخپ یهام ِنطب رد تا سنوی
ُدب ،حیبست زا تسین ار )۱۷(شصَلْخَم

)۱۹(نُون ِنطب ،)۱۸(حzبَسُم وا یدوبن رگ

نُوثَْعُبی ات یُدب شنادنز و سبَح

تسَجِب یهام ِنَت زا حیبست هب وا
تسََلا ِزور ِتیآ ؟حیبست تسیچ

ناج ِحیبست نآ دش تشومارف رگ
نایهامِ یاه حیبست نیا ونشب

تسا یهّللا ،ار Dا دید هک ره
تسا یهام نآ ،ار رحب نآ دید هک ره

حور وّ یهام ،نَت و تسایرد ناهج نیا
حوبَص ِرون زا بوجحم ِسنوی

دیهر ،یهام زا دشاب حzبَسُم رگ
دیدپان و تشگ مضه یو رد هنرو

دنَُرپ ایرد نیا رد ،ناج ِنایهام
؟دنََرپ یم تدِرگ هب ینیبیمن وت

نایهام نآ دننزیم ار دوخ وت رب
نایع ناش ینیبب ات ،اشگب مشچ

دیدپ ینیبیمن رگ ار نایهام
دینش رخآ ناشحیبست وت ِشوگ

تسوت ِتاحیبست ِناج ،ندرک ربص
تسرُدِ حیبست تسنآک ،نک ربص
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)۲۰(جَرَد نآ درادن یحیبست چیه

)۲۱(جََرفْلا ُحاتفِم ُْربbصَْلا ،نک ربص

تشهب ،وس نآ طارِص )۲۲(ِلوپ نوچ ربص
تشز )۲۳(ِیNN کی ،بوخ ره اب تسه

تسین لصو ،یزیرُگیم NN ز ات
تسین )۲۴(لصَف ،دهاش ز ار NN هکناز

؟لدهشیش یا ،ربص ِقوذ یناد هچ وت
)۲۵(لِگِچ ِشقن نآ ِرهب زا ربص هصاخ

َرف و َّرک و ازغ ِقوذ ار درم
)۲۷(َرکَذ زا قوذ دَُوب ار )۲۶(ثbنَخُم رم

وا ِرکِذ و وا نید هن َرکَذ زج
وا ِرکف ار وا دُرب )۲۸(لَفَساِ یوس

سَرتَم یو زا ،کلف ات دیآرب رگ
سرد دیزومآ )۲۹(لفُس ِقشع هب وک

)۳۰(سََرف َدناریم لْفُسِ یوس هب وا

)۳۲(سَرَج َدنابنُج )۳۱(وْلُعِ یوس هچرگ

؟تسیچ سرت نایادگِ یاه مَلَع زا
تسا یهر ار نان ٔهمقل اه مَلَع نآک

۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع رد ار ام تخادنا اضَق رگ
؟باَطتسُمِ عبط و وخ نآ دور یک

؟موش یک وُراِدگ ،متشگ ادگ رگ
َماُون نم ،ددرگ هنهک مسابل رو

۱۲۵۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۵۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تفای حیجرت نوچ لیوأت شلد رد
تفاتش مدنگ ِیوس تریح رد ،عبط

تفر یاپ رد نوچ راخ ار نابغاب
)۳۳(تَفت دُرب Nاک و تفای تصرف ،دزد

هار هب دمآ زاب ،تسضَر تریح ز نوچ
هاگراک زا تخَر ،دزد هدُرب دید

*هآ و تفگ انْمََلظ اّنِا انbبَر
هار تشگ مُگ و تملظ دمآ ینعی

 ام یور شیپ زا میقتسم هار هجیتن رد و دمآ هریچ ام رب دیدرت و لیوأت یگریت ینعی .میا هدرک متس دوخ رب ام اراگدرورپ :تفگ و دیشکرب شداهن زا یهآ مدآ
.دش دیدپان

شوپدیشروخ دَُوب یربا اضق نیا
شوم وچمه ،وز دوش اهردژا و ریش

مکح ِهاگ منیبن یماد رگا نم
مکح ِهار رد ملهاج اهنت هن نم

تفرگ یراکوکن وک نآ ُکنُخ یا
تفرگ یراز وا ،تشاذگب ار روز

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

َدَنز تهار رگا راب دص اضق نیا
َدَنز )۳۴(تهاگرَخ ،خرچ زارف رب

تََدناسرتیم هکنیا ناد مََرک زا
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تََدناسرتیم هکنیا ناد مََرک زا
تََدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

٢٣ هیآ ، )٧( فارعا هروس ،میرک نآرق *

».َنيِرِساَخْلا َنِم bنَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َانbبَر Nَاَق «

».دوب میهاوخ ناراکنایز زاً املسم ینکن محر ام هب و یزرماین ار ام رگا و ميدرك متس دوخ رب ام !اراگدرورپ :دنتفگ «

۳۱۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رسپ یا راذگب غیت ،نک رپس ناج
رس دُرب هش نیزا دوب رس یب هک ره

تسا وت رکم و هلیح تح�س نآ
)۳۵(تسَخ وت ناج مه و دییاز وت ز مه

)۳۶(لَیِح نیز یدوس چیه یدرکن نوچ

)۳۷(لَوُد دیآ شیپ هک نک تلیحِ کرت

نَف ز )۳۸(َرب یدروخن هظحل یکی نوچ
)ªَ)۳۹ِمـْلا̈ بَر بلطیم ،وگ نَفِ کرت

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب و نُک )۴۰(یلوُگ �شیوخ

انَل َمْلِع N :هک وگ کی�م نوچ
اَنتْمbلَع ام َْریَغ ،یهلا ای

.یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َكbِنإۖ  َاَنتْمbلَع اَم Nِbإ َانَل َمْلِع Nَ َكَناَْحبُس اوُلاَق «

».ميكح ىاناد ىيوت .تسين ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ «
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».ميكح ىاناد ىيوت .تسين ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ «

۲۷۰۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

سیلب اب میاین رب تbجح هب نم
سیسخ ره و فیرش ره ٔهنتف تسوک

*تسَگَب امَساـْلا َمbلَع وک یمدآ
تسَکَت یب ،گس نیا ِقرب نوچ )۴۱(َِکت رد

کاخ یور رب شتخادنا تشهب زا
)۴۳(کامِس نآز دش وا ِتسش رد )۴۲(کَمَس نوچ

**یدزیم انْمََلظ اّنِا ٔهحون
یدح ار شنوسف و )۴۴(ناتسد تسین

.درادن ینایاپ ،سیلبا بیرف و هلیح و .» میدرک متس دوخ رب ام « :هک درک یم هلان و نويش مدآ

تسا رش وا ثیدح ره نوردنا
تسا )۴۵(رَمضُم یو رد رحِس نارازه دص

سفن رد ددنبب نادرم یدرم
سوه دزورفا درم رد و نز رد

٣١ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *

ْا َمَدآ َمbلَعَو « »…اَهbلُك َءاَمْسَ

»…تخومايب مدآ هب ىمامت هب ار اهمان و «

٢٣ هیآ ، )٧( فارعا هروس ،میرک نآرق **

».َنيِرِساَخْلا َنِم bنَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َانbبَر Nَاَق «

».دوب میهاوخ ناراکنایز زاً املسم ینکن محر ام هب و یزرماین ار ام رگا و ميدرك متس دوخ رب ام !اراگدرورپ :دنتفگ «

۲۹۱۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۹۱۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

».دیسرُپیم و تسُجیم دوخ ٔهّلاض ِرتُشا یک صخش نآ ٔهصق «

)۴۶(تسُچ شیتسُج و یدرک ُمگ یُرتُشا

تسوت ِناک ینادن نوچ یبایب نوچ

ییهدرک مُگ )۴۸(ٔهقان ؟دَْوب هچ )۴۷(هلاض
ییهدرپ رد هتخیرگُب َتَفک زا

 هدمآ ندرک راب رد ناوراک
هدش ُمگ هنایم زا وت ِرتُشا

ْکشُخ وس نآ و وس نیا یوَدیم بل 
بش تسا کیدزن و رود دُش ناوراک

)۴۹(فْوَخ ِهار رد ،نیمز رد هدنام تْخَر

)۵۰(فَْوط هب هتشگ ناوَد رتُشاِ یپ وت

یرتُشا تسهدید هک ،ناناملسم یاِک
؟)۵۱(یرُخآ زا دادماب نوریب هتسَج

مرتُشا زا ناشن دیوگَرب هِک ره
)۵۲(مَرِد نیدنچ مهدیم یناگدژم

یسک ره زا ناشن ییوجیم زاب
)۵۳(یسَخ ره نیز دُنکیم تَدنَخشیر

فرط نیا تفریم میدید یرتُشا هک
فلع نآِ یوس هب یخرُس یرتُشا

دوب شوگ هدیُرب :دیوگ یکی نآ
دوب )۵۵(شوْقنَم )۵۴(شَلُج :دیوگ رگد نآو

دوب مشچ کی ،رتُش :دیوگ یکی نآ
دوب مشپیب )۵۶(رَگ ز :دیوگ رگد نآو
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دوب مشپیب )۵۶(رَگ ز :دیوگ رگد نآو

ناشن دص یناگدژم ِیارب زا
نایب هدرک یسَخ ره هفاِزگ زا

.دنَشِک بآ هاچ زا تعارز ندرک یرایبآ تهج نآ اب هک یخرچ ،هاچ خرچ :بNود )۱(
هویج :بامیس )۲(
لوپ و هرقن و �ط یاه هزیر :هضارُق )۳(
شیاه هراتس و نامسآ لثم ،گرزب و کچوک یاهزیچ :ّمِر و ّمِط )۴(
هّرذ هّرذ و وج کی وج کی :وَجوَج )۵(
هانگیب ،رازیب :یَرب )۶(
همشرک و زان بحاص :لNَد وُذ )۷(
یناد هلابز ،هلابز و لاغشآ �خیر یاج ،یزیچ �خادنا یاج :هحرطَم )۸(
ششخب ،مََرک :دوُج )۹(
ردام :مام )۱۰(
Dا لیلخ میهاربا :لیلخ )۱۱(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۱۲(
قمع ،رعق ،هت :کت )۱۳(
شیاشگ :حوتف )۱۴(
راتفر نیریش ،ابیز و فیطل :گنَش و خوش )۱۵(
نامسآ :امَس )۱۶(
ىص�خ لحم :شصَلْخَم )۱۷(
هدننک حیبست :حzبَسُم )۱۸(
ىهام :نُون )۱۹(
هجرد :جَرَد )۲۰(
.تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُْربbصَْلا )۲۱(
لپ :لوپ )۲۲(
)۲۳( NN: درم یبرم ،هدنب و م�غ ،هلـل
ندرک ادج :لصَف )۲۴(
.دننام یب یزادناریت رد و دنتسه ابیز تیاغب اجنآ مدرم هک ناتسکرت رد تسا یرهش مان :لِگِچ )۲۵(
.یثنخ ،نز هن و تسا درم هن هکنآ ،دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و تNاح هک یدرم :ثbنَخُم )۲۶(
درم یلسانت تلآ  :َرکَذ )۲۷(
رتریز ،رتتسپ ،رتنییاپ :لَفَسا )۲۸(
تسَپ یاج ،یتسَپ ،�فرگ رارق نییاپ رد :لفُس )۲۹(
بسا :سََرف )۳۰(
یدنلب ،�فر Nاب ،ندش دنلب :وْلُع )۳۱(
گنز :سَرَج )۳۲(
ناباتش ،عیرس و دنت :تَفت )۳۳(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۳۴(
درک یمخز :تسَخ )۳۵(
اه هراچ ،اه هلیح :لَیِح )۳۶(
تلود عمج :لَوُد )۳۷(
هرمث و هویم :َرب )۳۸(
اه تمعن راگدرورپ :ªَِمـْلا̈ بَر )۳۹(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۴۰(
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اه تمعن راگدرورپ :ªَِمـْلا̈ بَر )۳۹(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۴۰(
ندرک هلمح و هلمح ،ندرک گنج ،ندیود :َکت )۴۱(
یهام :کَمَس )۴۲(
تشهب ،نامسآ :کامِس )۴۳(
هلیح ،رکم :ناتسد )۴۴(
هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۴۵(
عیرس و دنت ،کNاچ ،کباچ :تسُچ )۴۶(
هدش مگ ناویح :هلاض )۴۷(
هدام رتش :هقان )۴۸(
ساره ،میب ،سرت :فوَخ )۴۹(
�شگ یزیچ درگ ،فاوط :فَوط )۵۰(
 .نایاپراهچ ندروخ فلع یاج ،لبطسا ،هلیوط ،روخآ :رُخآ )۵۱(
مهرد :مَرِد )۵۲(
شزرا یب و هیامورف ،تسپ :سَخ )۵۳(
.تسا رتش زاهج دارم اجنیا رد .نایاپراهچ کاشوپ ،نNاپ :لُج )۵۴(
هتشاگن ،هدش راگن و شقن :شوقنَم )۵۵(
یلچک :رَگ )۵۶(


