
۵۹۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دبای یهر باوخ رگ ،ناج یا تسبَجَع بشما
؟دبای یهَش وت نوچ واک ،َدپسُخ اجک مشچ ناو

بشما بسُخَم راهنز ،)۱(بَهذَم شوخ ِقشاع یا
دبای یَهُنگ وت رب وج هناهب ِرای ناک

قداص و دَُوب )۲(َرن واک قشاع نآٔ هدنب نم
دبای یهَُلک ْهَم زا یزیخ بش و یتسُچ زک

  دشاب ْهَم ِهَرمَه بش ،دشاب ْهَش ِتمدخ رد
 دبای یهَپِس ْهَم نوچ )۳(یلَْعا َِ[َم زا ات

   
یزاب )۵(نَسَر وْلَد نوچ )۴(یزاغ نآ ْبش ِفُلز رب

دبای یهَچ ِرعَق رد ار فسوی هک تخومآ

وج زا تسدُش دیمون هراچیب ُِرتُشا نآ
دبای یهَک ِتشُم ات نَمرِخ رد ددرگیم

وتِ یور ِسلطا زا دباییمن وچ شِلاب
دبای یهَیس ِلاش تَرْدَق ِبش ز دشاب

ادوس نیرد )۶(دندرک شتآ رد وت ِلعَن ناز
دبای )۷(یهَرَش دوخ رد ییادوس ِلد ره ات

نُک تمدخ و وش شُماخ ،دمآ رْدَق ِبش بشما
دبای )۸(یهَلَوْ qَrا ز یهّلَلا ِلد ره ات

شدیموا ِیِپ ور بش شدیشروخ ِیپ ردنا



شدیموا ِیِپ ور بش شدیشروخ ِیپ ردنا
دبای یَهبَش ْهَم اب وت ِدنلب ِهام ات

۵۱۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

ماش وّ یزور دَُوب )۹(اتسُر رد هک ره
مامت دَْوَبن وا ِلقع یهام هب ات

دَُوب وا اب یقمحا یهام هب ات
دَوَرْد هچ اهنیا زج هِد )۱۰(ِشیشح زا

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

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

ساوح نیا ،یُّلک ِلقع ِرهش ِشیپ
 )۱۲(سآرَخ رد هتسبْمشچ ِنارَخ نوچ

ثیدح *

».ِروبُقْلا ِنِكاسَك ِروفُكْلا َنكاس rنِاَف َروفُكْلا ِنُكسَت ~«

».تسا ربق رد نکاس نوچمه اتسور رد نکاس هک نیُزگَم لزنم اتسور رد «

۱۵۷۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۵۷۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دنمهلیح یموق دنزاسیم رکَم
 دننُک رد )۱۳(یعاُقف رد ار هَش هک ات

نارَک یب یمیظع سب یهاشداپ
؟نارَخ یا دجنگب یَک یعاُقف رد

دنتخود یماد ،هاش ِیارب زا
دنتخومآ وزا ریبدت نیا رخآ

شیوخ ِداتسا اب هک یدرگاش سحن
شیپ هب دیآ و دزاغآ یرسمه

ناهج ِداتسا ؟داتسا مادک اب
ناهن و ادیوه ناسکی وا ِشیپ

*هدش qا ِرُونِب ُرْظَنی واِ مشچ
هُدب )۱۴(قِراخ ار لهَجِ یاههدرپ

میلگ هنهک نوچِ خاروس ِلد زا
میکح نآ ِشیپ هب ددنب ییهدرپ

ناهد دص اب وا رب ددنخیم هدرپ
نآ رب )۱۵(یفاکشِا هتشگ یناهد ره

ار درگاش رم داتسا نآ دیوگ
؟افو نم اب تتسین ،گس زا مک یا

ثيدح *

».qِاِرُونِب ُُرْظَني ُهrَناَف ِنِمؤُمـْلا َةَساَرف اوُقrتِا «

».دنیب یم ادخ رون اب وا هک نمؤم یکریز زا دیسرتب «



».دنیب یم ادخ رون اب وا هک نمؤم یکریز زا دیسرتب «

۲۵۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)١۶(نَف و روُز دص اب تساهردژا ،سَْفن

نَک هدید د�رُُمز ار وا خیشِ یور

)۱۷(نوبَز یهاوخ ار واگ بحاص وت رگ

)۱۸(نورَح یا وس نآ نُک شَخیس ،نارَخ نوچ

دوش qا یلو ِکیدزن هب نوچ
دوش هتوک ،َشَزگ دص ِنابز نآ

تغل دص شنابز ره و نابز دص
تفص رد دیآین )۲۰(شناتسد و )۱۹(قرَز

)۲۱(حیصَف دمآ سَْفن ِواگ �یعّدم

حیحصان دَرآ تrجُح نارازه دص

ار هاش ّ~ِا َدبیْرفب ار رهش
ار هاگآ ِهش )۲۲(دز دناتن ،هَر

)۲۴(نیمَی رد )۲۳(فَحصُم و حیبست ار سَْفن

نیتسآ ردنا ریشمش و رجنخ

نُکَم رواب وا )۲۵(ِسولاس و فحصم
 نُکَم رسمه و رسمه وا اب شیوخ

وضو ِرهب دَرَوآ تضوحِ یوس
 وا ِرعق رد ارت دزادنا ردناو

۱۴۵۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یَبن دوواد ِدهَع رد یکی نآ
)۲۶(یبَغ ره ِشیپ و اناد ره ِدزن

ادخ یاِک ،میاد درکیم اعد نیا



ادخ یاِک ،میاد درکیم اعد نیا
ارم نُک یزور جنر یب یتورث

)۲۷(یلهاک یدیرفآ وت ،ارم نوچ

)۲۹(یَلبنَم ،یبنُجتسس ،)۲۸(یراوخمخز

دارُمیب ِشیرتشپ ِنارَخ رب
داهن ناوتن نارتسا و نابسا ِراب

)۳۰(یلَم یا ،یدیرفآ نوچ ملهاک

یلهاک ِهار ز مه ،هِد ما یزور

دوجو رد َمپسُخ هیاس ،نم ملهاک
)۳۱(دوُج و لضَف نیا ٔهیاس ردنا متفُخ

رگم ار ناپسُخهیاس و ن�هاک
؟رگد یعون ییهتشونب ییزور

ییزور دَیوج ،تس ییاپ ار هک ره
ییزوس لد نُک ،تسین اپ ار هک ره

)۳۲(نیزَح نآِ یوس هب ناریم ار قزِر

نیمز ره ِیوس هب شَک یم ار ربا

وت ِدوُج ،دشابن اپ ار نیمز نوچ
)۳۳(ُوتود واِ یوس هب َدنار ار ربا

شردام ،دشابن اپ نوچ ار لفط
شَرَس رب هفیظو َدزیر و دیآ

)۳۴(بَعَت یب هگانب مهاوخ ییزور

 بلط زج ششوک ز نم مرادن هک

۱۵۰۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۵۰۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دندش تمسق ناحتما ز ،مه رشب نیو
*دندُش تrُما هس و دنَلکَش یمدآ

دندش قلطُم )۳۵(ِقِرَغتْسُم هُُرگ کی
دندش قحلُم کَلَم اب یسیع وچمه

لیئربج ینعَم کیل ،مدآ ِشقن
لیق و لاق و اوه و مشخ زا هتسَر

 داهج و )۳۶(دُهز زو ،هتسَر تَضایر زا
داَزن دوخ وا یمدآ زا اییوگ

دندش قحلُم نارَخ اب رگیدِ مسِق
دندش قلطُم ِتوهش و ضحَمِ مشخ

تفر ،دوب ناشیا رد یلیربِج ِفصو
)۳۷(تَفز ْفصَو نآ و هناخ نآ دوب گَنت

دوش ناجیب وک ،صخش ددرگ هدرُم
دوش نآیب وا ِناج نوچ دوش رَخ

تسَپ تسه ،درادن نآک یناج هکنآز
 تسا هتفگ )۳۸(یفوص و تسّقَح نخس نیا

۷-۱۱ هیآ ،)۵۶(هعقاو هروس ،میرک نآرق *

)٧( » ًةَثَ�َث اًجاَوَْزأ ُْمْتنُكَو «

» ديشاب هورگ هس امش «

ْ£ا ُباَحَْصأَف « ْ£ا ُباَحَْصأ اَم َِةنَْميَ )٨(» َِةنَْميَ

»؟دنراد لاح هچ تداعس لها .تداعس لها ىكي «



»؟دنراد لاح هچ تداعس لها .تداعس لها ىكي «

ْ£ا ُباَحَْصأَو « ْ£ا ُباَحَْصأ اَم ِةََمأْشَ )٩(» ِةََمأْشَ

»؟دنراد لاح هچ تواقش لها .تواقش لها ،رگيد «

)١٠(» َنوُقِباrسلا َنوُقِباrسلاَو «

».دناهداتفا شيپ كنيا و دندوب هتسج تقبس هك اهنآ ،رگيد هس «

َلُوأ « ْ£ا َكِئٰ )١١(».َنُوبrرَقُ

».دننابّرقم نانيا «

۱۵۲۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیلِفاس زا دَُوب )۳۹(لَفَْسا مَرَج~
نیلِفْ~ا �بُِحا ~ ،نُک واِ کَرت

.مرادن تسود ار ناریذپ لاوز  و ناگدننک لوفا نم هک نک اهر ار وا

۵ هیآ ،)۹۵(نیت هروس ،میرک نآرق

».َِ¬لِفاَس َلَفَْسأُ هاَنْدَدَر rُمث «

».ميدينادرگ نارتورف همه زا رتورف ار وا هاگنآ «

۷۶و۷۹ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيrللا ِهْيَلَع rنَج اrمََلف « )۷۶(» َِ¬لِفْ°ا �بُِحأ َ~ َلاَق َلََفأ اrمََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

 ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دش ورف نوچ .نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ .ديد ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ
.مرادن تسود

³ْاَو ِتاَواَمrسلا ََرطَف يِذrِللَ يِهْجَو ُتْهrجَو ي�ِنإ « ْ£ا َنِم اََنأ اَمَوۖ  اًفيِنَح َضْرَ )٧٩(».َ¬ِكِرْشُ



³ْاَو ِتاَواَمrسلا ََرطَف يِذrِللَ يِهْجَو ُتْهrجَو ي�ِنإ « ْ£ا َنِم اََنأ اَمَوۖ  اًفيِنَح َضْرَ )٧٩(».َ¬ِكِرْشُ

.متسين ناكرشم زا نم و ،تسا هديرفآ ار ¬مز و اهنامسآ هك مدروآ ىسك ىوس هب ىور ص�خا ىور زا نم

۱۵۳۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

داهج ردنا رگدِ مسِق کی دنام
)۴۱(داشَر اب )۴۰(�یَح مین ،ناویح مین

شَکَمشَک ردنا و گنج رد بش و زور
شلّوا اب شَرِخآ )۴۲(شیلاچ هدرک

۱۰۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دزدْلعن یشاب دنچ ات نارخ نیز
دزد )۴۳(لعَل و ایب ،یدزد یمه رگ

۳۱۱۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نارَخ یا تقیقح نیا ،تسا زاجم نآ
نارَورَس ِنورد زُج دجسم تسین

۱۸۹۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناردام ِلاثم ،نایوج ارم وت
نارَخ ِدننام وت زا نازیُرگ نم

۵۱۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 تساهماد )۴۴(وس نیا ،روک ِنارخ یا
تساه ماشآنوخ ،یوس نیا ،نیمک رد

۴۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

راوس یا تسا نارَخ ِهار ،سِح ِهار
راد مرش ،محازم وت ار نارخ یا

۲۶۵۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 کیلو ،یناد اوران نآ و ،اور نیا
کین وت نیب ییاوران ای اور وت

۳۳۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟ینک یخوش ،یونشن یسوم ِدنپ
؟ینز ید~وپ ِغیت رب ·شیوخ

وت ِناج زا ار غیت دیآن مرش
وت ِنآ ردارب یا ،نیا تسوت ِنآ

۲۳۹۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسوت ِنآ ،نآ )۴۵(یوَرْدِب ،یراک هچناک
تسرد دش وت رب ،دادیب نیا هنرو

٢١١٧ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ماهبا نآ دناد یهام و غرم
ار مانشوخ نیا )۴۶(لَمجُم مدوتس هک

۱۷۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخت ،)۴۷(رشَح ِزور دنیارآیب نوچ
تخس زور نآ ییوت ام )۴۸(ِعیفش دوخ

۹ هیآ ،)۷۴(رثدم هروس ،میرک نآرق



۹ هیآ ،)۷۴(رثدم هروس ،میرک نآرق

».ٌريِسَع ٌمَْوي ٍذِئَمَْوي َكِٰلََذف «

».دوب دهاوخ تخس ىزور زور نآ «

۱۵۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 درک ریبدت نیا رت کریز یکی نآ
؟درز وت ینوچ اتسوا :دیوگب هک

۱۴۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا بلاغ تدوجو رب نآک یتریس
تسا بجاو ترشح ریوصت نآ رب مه

رشب رد دیآ رد یگرگ یتعاس
رمق نوچمه یخُْرفسوی یتعاس

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و ح�ص ،ناهنپ هر زا

رخ و واگ رد یمدآ زا دوخ هکلب
رنه و ملع و ییاناد دوریم

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۴۹(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک



تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

۲۶۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدمآ اه یشوخ نیا �ودع وت
یدز فک یو رب هچ ره شوخان تشگ

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
  تس )۵۱(یراس )۵۰(ناتفُج هلمج رد وا رهز

۱۴۱۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 )۵۲(لاس هنیراپ وت ز مدیدیم هچنآ

لاصو منیبیم هچرگ ،مَد نیا تسین

۹۷۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسه وت رد نآ ،دوب نوعرف رد هچنآ
تسا هَچ ِسوبحم ،تاهردژا کیل

تسا وت ِلاوحا هلمج نیا غیرد یا
تسب شیهاوخ رب نوعرف نآ رب وت

تََدیاز تشحو دنیوگ وت ز رگ
تََدیامنِب )۵۳(ناسفآ ،رگید ز رو

؟)۵۴(نیعَل ِسفن دنکیم تبارخ هچ
نیرق نیا تخس تََدزادنایم رود

تسین نوعرفِ مزیه ار تَشَتآ
 تس ینز هلعش وا نوعرف نوچ هنرو

۹۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۹۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اهدژا دش اصع و دوب اهدژا
ادخ ِقیفوت هب ار نآ دروخب نیا

۷۱۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریپ ِشوم ،هبرگ وچمه هتفرگ یا
ریگ ریش )۵۵(یریگریش ،یم نآ زا رگ

چیهِ ماج یلایخ زا هدروخب یا
چیپَم َرب قیاقح ِناتسم وچمه

راوتسم وس نآ و وس نیا یُتفیم
راذگ وس نآز َتتسین ،وس نیا وت یا

نآ زا دعب یبای هار وس نآدب رگ
)۵۶(ناشِف رَس ،وس نادب هَگ ،وس نیدب هَگ

نزم پگ وس نآ زا ییوس نیا هلمج
نَکَم ناج هزره ،)۵۷(گرم یرادن نوچ

وا دَسارهن لََجا زک ،ناجرِضَخ نآ
وا دسانشن ار قولخم را دیاش

یُنک شوخ م�هََوت ِقوذ زا ماک
ینُک شrرُپ ،دوخ )۵۸(ِکیخ رد یمَد رد

داب ز یدَرگ یهُت ،نزوس کی هب سپ
دابَم لقاع ِنَت ،هبَرف نینچ نیا

)۵۹(اتِش ردنا فرب ز یزاس اههزوک

؟افو نآ دنیب بآ نوچ ،دنک یک

۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم نایافویب ِیادف نوچ
؟یوریم وس نادب ،َدب ِناُمگ زا

)۶۰(یَرب اه ییافویب و وهَس ز نم

؟یَرب َدب ِناُمگ ،ییآ نمِ یوس

وت هک ،َرب اجنآ َرب َدب ِنامگ نیا
ُوتود ،دوخ نوچمه ِشیپ رد یوشیم

تَفز ناهارمه و رای یتفرگ سب
 تفر :هک ییوگ ؟وُک هک مسرُپ ارت رگ

۷۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رگا ِراتفرگ وت یدرگن ات
رگد نآ ای یمَدرک نیا رگا :هک

)۶۱(قافِو اب ِلوسر ·فگ رگا زک

*قافِن زا تسه نآ :تفگ و درک عنم

درُمِب ·فگ رگا رد قفانم نآک
دُرَبن ترسح زج هب ·فگ رگا زو

ثیدح *

».ِناطْیrشلا َلَمَعُ َحْتَفی ْوrللا rنِاَف ْوrللا َو ُْمکاّیِا «

».دزاس یم راومه ار ناطیش راک ·فگ رگا اریز رگا ·فگ زا ار امش مراد یم زاب «

۶۱۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۶۱۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم~ رد وت ِلصا ،یناکم وت
ناکد نآ اشگب و دنب رب ناکد نیا

۱۲۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب ریشمش نوچ رایَغا ِرس رب
شاب ریش ،یزابهابور نکم نیه

)۶۲(دنُلکسَن نارای وت زا تریغ ز ات

دنَُلگ نیا �ودع ،ناراخ نآ هکناز

۲۶۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 دوُج و فطل نیا نم ِریغ اب نکم وت
دوبن نآ اّما ْدنام ار دسح نیا

۲۴۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تساروت هشیت نآ هک تردق نآ �قح
تسار ،وت ار اه یژک نیا نُک مََرک زا

 ۲۰۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِثاریم زا تسا یقاب کمن نیا
وُجب ،وا ِناثراو نآ دَناوت اب

؟وک شیپ دوخ ار وت هتسِش وت ِشیپ
؟وک شیدَناشیپ ِناج ،تتسه شیپ

نامُگ یراد سپ و شیپ ار دوخ وت رگ
ناج ز یمورحم و یمسج ٔهتسب

تسا نَت ِفصو ،سپ و شیپ ،~اب و ریز



تسا نَت ِفصو ،سپ و شیپ ،~اب و ریز
تسا نشور ِناج ِتاذ نآ ،تهجیب

رظن ،هَشِ کاپ ِرون زا اشُگرب
رظنهتوک نوچ وت یرادنپن ات

سب و یداش و مغ رد ینیمه :هک
؟سپ و شیپ ار مدع رم وک ،مدع یا

بش هب ات وَریم ،تسا ناراب ِزور
 ّبَر ِناراب نآ زا ،ناراب نیزا هَن

۴۷۵۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ِهاش زا هک یفشک و ییانغتِسا ِببس زا ،دش ادیپ ار هدازهاشداپ هک یاهسوسو «
 ِهار زا ار هاش ،درکیم یشکرس و یرکُشان ِدصق و ،دوب هدش لصاح ار وا لد
 ار هاش ِتروص هکنانچ دز یمخز ار واِ حور ،درک درد شلد ،دش ربخ ّرِس و ماهلا

».ِهِرِخآ یِلا دوبن ربخ

)۶۳(یرِش و ْعَیب یب تشگ مrلَسُم نوچ

)۶۴(یرِج شَناج رد هاش ِنورد زا

هاش ِناج ِرون ز یدروخیم توُق
هام ،دیشروخ زا وچمه شناج ِهام

)۶۶(دیَدنیب ِهاش ز یناج )۶۵(ٔهبِتار

دیسریم َشتسَم ِناج رد مَد هب مَد

دنروخیم کِرشُم و )۶۷(اسَرت هک هَن نآ
دنروخیم کی�َم هک ییاذغ نآز

*دیدِب )۶۸(انْغِتْسِا ،شیوخ ِنوردنا
دیدپ انْغِتْسِا ز ینایُغط تشگ



دیدپ انْغِتْسِا ز ینایُغط تشگ

؟ماهدازْهَش مه و هاش مه نم هَن هک
؟ماهداد ْهَش نیدب دوخ )۶۹(ِنانِع نوچ

)۷۰(عُ£ اب دَمآَرب یهام ارم نوچ

؟)۷۱(َعَبت ار یرابُغ مشاب ارچ نم

زان ِتقو و تسا نمِ یوج رد بآ
؟زاینیب نم مَشَک هچ زا ریغ ِزان

؟ْدناَمن رَس ِدرَد وچ ؟مَدَنب ارچ رَس
؟ْدناَمن َرتِ مشچ و درزِ یور ِتقو

)۷۲(رَمَق ْضِراع ماهتشگ بلَرکِش نوچ

َرگِد ناّکُد درک دیاب زاب

تفرگ ندییاز سَْفن نوچ ینَم نیز
تفرگ )۷۳(ندییاخ ژاژ نارازه دص

دسَح و صرحِ یوسنآز نابایب دص
دسریم مه َدبِ مشچ اجنآدِب ات

تسوا ،بآ ره عجرَم هک ْهَش ِرحَب
تسوُج و لیس ردنا هچنآ َدنادن نوچ

وا ِرکف زا درک درَد ،لد ار هاش
وا ِرکِبِ یاطع �یساپسان

)۷۴(بََدایهاو ِسَخ یا رِخآ :تفگ

بجع یا ؟دوب نم ِدادِ یازس نیا

؟سیفن ِجنگ نیز وت اب مدرک هچ نم
؟سیسخ ِیوخ زا نم اب یدرک هچ وت

رانک رد مداهَن )۷۵(یهام ار وت نم



رانک رد مداهَن )۷۵(یهام ار وت نم
رامِش ِزور ات تسین شبورغ هک

کاپ ِرونِ یاطع نآِ یازج رد
؟کاخ و راخ نمٔ هدید رد یدز وت

نابدَرن هتشگ خرچ رب ار وت نم
نامک و ریت نم )۷۶(ِبرَح رد هدش وت

دیدپ هَش ردنا دمآ تریغ ِدرَد
دیسر یو ردنا هاش ِدرَد ِسکع

دیَپطَرب )۷۷(شَباتِع رد تلودِ غرم
دیرَدَرب هتشگ هشوگ نآٔ هدرپ

رسپْشوخ نآ دیدِب دوخ ِنورد نوچ
رثا و درَگ دوخ �یراکهیس زا

هدش مک تمعن و فطل )۷۸(ٔهفیظو زا
هدش مغ ُرپ وا �یداش ٔهناخ

)۷۹(راقُع �یتسم ز وا دمآ دوخ اب

)۸۰(رامُخ ٔهناخ شرس هتشگ َهُنگ نآز

**هدُش نوریب وز )۸۱(هّلُح ،مدنگ هدروخ
هدش نوماه و )۸۳(هیداب یِو رب )۸۲(دْلُخ

درک رامیب ارَو َتبش نآک دید
درک راک اهینَم و ام نآ ِرَهز

زان ِرازلگ رد سوواط نوچ ِناج
زاجَم ٔهناریو هب دُش یدغُج وچمه

تشهب زا وا ْدنام رود مدآ وچمه



تشهب زا وا ْدنام رود مدآ وچمه
تشِک ِرهب یواگ ْدناریم نیمز رد

)۸۴(وازِ یودنِه یا هک وا ْدناریم کشا

***واگ �مُد ِریسا یدرک ار ریش

)۸۵(سََفن ْدِراب َِدب ِسَْفن یا یدرک

سَردایرف ِهَش اب )۸۶(یظافِحیب

یمدنگ ِصرح ز یدیزگُب ماد
)۸۷(یمُدَژک واِ مدنگ ره دش وت رب

نم و امِ یاوه دمآ تَرَس رد
نَم هاجنپ دوخِ یاپ رب نیب )۸۸(دیق

شیوخ ِناج رب )۸۹(طََمن نیا درکیم هحون
؟شیوخ ِناطلس ِدِض متشگ ارچ هک

درک )۹۰(رافغِتْسِا و شیوخ اب وا دمآ
درک رای رگید ِزیچ )۹۱(َتبانِا اب

دَُوب نامیا ِتشحو زا نآک ،درَد
دَُوب نامردیب ،درَد نآک نُک مْحَر

تسرُد ٔهماج )۹۲(ابَم دوخ ار رشب رَم
تسُج ردَص نیح رد ،ربص زا دیهَر نوچ

دابَم نُخان و هجنپ ار رشب رَم
)۹۳(دادَس هن هَگنآ دشیدنا نید هن هک

تسا ْهِب ،هتشُک �ب ردنا یمدآ
 تسا هرُمگ و تسا تمعن رفاک ِسَْفن

۶و۷ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق *



۶و۷ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق *

)۶( »ٰ ىَغْطَيَل َناَسْنÆِْا rِنإ �rَك «

»،دنكىم ىنامرفان ىمدآ هك اقح «

)٧( ».َٰىنَْغتْساُ هآَر َْنأ «

».دنيب زاينىب ار ·شيوخ هك هاگره «

٢٢ هیآ ،)٧(فارعا هروس ،میرک نآرق **

 اَمُهاَداَنَوۖ  ِةrنَجْلا ِقَرَو ْنِم اَمِهْيَلَع ِناَفِصْخَي اَقَِفطَو اَمُهُتآْوَس اَمُهَل ْتََدبَ ةَرَجrشلا اَقاَذ اrمََلفۚ  ٍروُرُغِب اَمُهr~ََدف «
».ٌ¬ِبُم Éوُدَع اَمُكَل َناَطْيrشلا rِنإ اَمُكَل ْلَُقأَو ِةَرَجrشلا اَمُكْلِت ْنَع اَمُكَهَْنأ ْمََلأ اَمُه�بَر

 نديشوپ هب و دش راكشآ ناشياههاگمرش دندروخ تخرد نآ زا نوچ .دنكفا ىتسپ هب و تفيرفب ار ود نآ و «
 هتفگن و مدوب هدركن عنم تخرد نآ زا ار امش ايآ :داد ادن ناشراگدرورپ .دنتخادرپ تشهب ىاهگرب زا شيوخ

»؟تسامش نمشد اراكشآ هب ناطيش هك مدوب

ثیدح ***

».ِرََقبْلا ِباْنَذا یف �ل�ذلاَو ِلْيَخْلا یِصاَون یف �زِعَْلا «

».ناواگ مُد رد یراوخ و تسا نابسا ٔهمر یناشیپ رد ّتزع «

راتفر شوخ ،نییآ شوخ ،شوخ یور یاراد :بَهذَم شوخ )۱(
لماک و تّوق مامت ،یوقً ازاجم :َرن )۲(
ناگتشرف ناهج ،~اب ملاع :یلَْعا َِ[َم )۳(
دهاجم ،وجگنج :یزاغ )۴(
نامسیر :نَسَر )۵(
ندرک رارقیب قشع رد ار یسک :ندرک شتآ رد لعن )۶(
دنمزآ ،صیرح :هَرَش )۷(
دجو ِطارفا ،یناریح ،قشع زا ینادرگرس :هَلَو )۸(
اتسور فّفخم :اتسُر )۹(
کشخ هایگ :شیشح )۱۰(



اتسور فّفخم :اتسُر )۹(
کشخ هایگ :شیشح )۱۰(
یروک :امَع )۱۱(
.دننادرگ اوراچ و رخ اب هک ییایسآ :سآرَخ )۱۲(
.·خادنا هصمخم رد هلیح اب ینعی :ندرک عاُقف رد .دشیم هتفرگ جنرب ای ،وج ،زیوم زا هک یبارش :عاُقف )۱۳(
هدننک هراپ ،هدنفاکش :قِراخ )۱۴(
کاچ ،هنخر ،فاکش :فاکشِا )۱۵(
هلیح ،رنه ،تعنص :نَف )۱۶(
ناوتان ،زجاع ،هراچیب :نوبَز )۱۷(
 نامرفان ناسناً ازاجم ،شکرس و شومچ رتسا و بسا :نورَح )۱۸(
ریوزت و هلیح ،قاقن ،یگنر ود :قرَز )۱۹(
ریوزت ،هلیح و رکم :ناتسد )۲۰(
رونخس .دشاب ماهبا نودب شم�ک و دیوگب نخس بوخ هک یسک یگژیو :حیصَف )۲۱(
نداد بیرف ،ندرک هاریب :ندز هَر )۲۲(
دیجم نآرق :فَحصُم )۲۳(
.تسا رظن دروم تسد قلطم اجنیا رد ،تسار تسد :نیمَی )۲۴(
رگ هلیح ،راّکم ،هدنهد بیرف :سولاس )۲۵(
قمحا ،لوگ :یبَغ )۲۶(
ناوتان ،تسس ،لبنت :لهاک )۲۷(
هدید همدص ،هدروخ مخز :راوخمخز )۲۸(
راکیب ،لبنت و لهاک :َلبنَم )۲۹(
ینغ و زاین یب ،رگناوت ینعم هب ،ءیلم ففخم :یلَم )۳۰(
اطع ،ششخب ،مََرک :دوُج )۳۱(
نیگمغ ،نیگهودنا :نیزَح )۳۲(
فعاضم ،مکارتم ،هی~ود :ُوتود )۳۳(
یگدنام و یتخس و تمحز ،تنحم و جنر :بَعَت )۳۴(
هدنورورف ،هدنوش قرغ :قِرَغتْسُم )۳۵(
.ییاسراپ ،یراکزیهرپ :دهُز )۳۶(
ربتس ،هبرف ،تشرد :تفَز )۳۷(
فراع ،کلاس ،شیورد ،فوصت ۀقیرط وریپ :یفوص )۳۸(
رت تسپ ،رت نییاپ :لَفَْسا )۳۹(
هدنز :ّیَح )۴۰(
یراگتسر ،·فر تسار هار هب :داشَر )۴۱(
شکمشک و گنج ،شلاچ :شیلاچ )۴۲(
توقای دننام ،خرس گنر هب یتمیق گنس یعون :لعَل )۴۳(
تسایند روظنم :وس نیا )۴۴(
ندرك ورد :ندورد )۴۵(
هاتوک ،رصتخم ،یلامجا روط هب :لَمجُم )۴۶(
تمایق زور :رشَح ِزور )۴۷(
سردایرف ،هدننک تعافش :عیفش )۴۸(
نیشنمه :نیرَق )۴۹(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۵۰(
هدننکتیارس :یراس )۵۱(
هتشذگ لاس :لاس هنیراپ )۵۲(
ناتساد ،هناسفا :ناسفآ )۵۳(
نوعلم ،هدش نیرفن :نیعَل )۵۴(
 .دنک یم راکش ریش هک یسک ،رو~د :ریگریش )۵۵(
.تسا ندرک هجوت ینعم هب اجنیا .رورغ و ربک زا ای و همشرک و زان زا رس ندینابنج ،ندناشفارَس :ندناشِفرَس )۵۶(
.دنیوگ یرایتخا گرم ار نآ افرع هک تسا ینیبدوخ و ّتیناَنا یانف و هراما سفن ندرک ریسا ینعم هب اجنیا رد :گرم )۵۷(
هتسجرب مکش :کیخ )۵۸(
ناتسمز :اتِش )۵۹(
هانگ زا کاپ ،هانگ یب :یَرب )۶۰(
یهارمه ،یراگزاس :قافو )۶۱(
ندیرب ،ندرک هراپ :ندیلُکس )۶۲(



یهارمه ،یراگزاس :قافو )۶۱(
ندیرب ،ندرک هراپ :ندیلُکس )۶۲(
.تسا هطساو یب ینعم هب اجنیا رد ،شورف و دیرخ :یرِش و ْعَیب )۶۳(
.تسا یرّرقم و یرمتسم ینعم هب ،ءارجا لامم و ففخم :یرِج )۶۴(
.دسربً ارمتسم هک ییناحور و یونعم قزر اجنیا رد ،هریج ،یرمتسم ،هفیظو :هبتار )۶۵(
ریظن ،اتمه :دیدن )۶۶(
رفاک ینعی اجنیا رد :اسَرت )۶۷(
یزاین یب ،یرگناوت :انغتسِا )۶۸(
بسا هناهد ،ماگل ،راسفا :نانِع )۶۹(
اهوترپ و اه ششخرد ،اه ینشور ینعم هب ،هَعُ£ِ عمج :عُ£ )۷۰(
عبات ،وریپ :َعَبت )۷۱(
راسخر ابیز ،دراد هام وچمه یا هراسخر هک نآ :رَمَق ْضِراع )۷۲(
ندرک ییوگ هدوهیب ،ندرک ییوگ هوای :ندییاخ ژاژ )۷۳(
خاتسگ ،هتخیهرفان :بدایهاو )۷۴(
.تسا هحلاص لامعا و نامیا زا هیانک اجنیا رد :هام )۷۵(
راکیپ ،گنج :برَح )۷۶(
ندرک یتشرد ،·فرگ مشخ :باتِع )۷۷(
یرمتسم ،هنازور هریج :هفیظو )۷۸(
بارش :راقُع )۷۹(
.دیآ شیپ یتسم تلاح لاوز رثا رب هک یدردرس و یگف�ک :رامُخ )۸۰(
فیطل هچراپ ،هماج :هّلُح )۸۱(
تشهب :دْلُخ )۸۲(
نابایب :هیداب )۸۳(
دنمورین ،تسد کباچ ،رهام :واز )۸۴(
.دراد درس یسََفن هک نآ :سََفن ْدِراب )۸۵(
یمرش یب ،یخاتسگ :یظافحیب )۸۶(
برقع :مُدَژک )۸۷(
دنب ،ریجنز :دیق )۸۸(
شور ،هقیرط :طََمن )۸۹(
·ساوخ شزرمآ ،ندرک ترفغم بلط :رافغِتْسِا )۹۰(
دنوادخ یوس هب ·شگزاب و ندرک هبوت :َتبانِا )۹۱(
دابم :ابَم )۹۲(
یتسرد و یتسار :دادَس )۹۳(


