
۱۷۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(اضَق ِرارسا ز لفاغ یدشیم
اضَق )۲(ِرادحَلِس زا یدروخ مخز

ناهگان رخآ داتفا راک هچ نیا
اضَق ِراک نینچ دشاب نینچنیا

؟ناهج رد ددنخ هک یدید لُگ چیه
؟اضق ِراخ زا هدَنیِرگ دُشَن وک

؟تفرگ قنور ناهج رد یتخَب چیه
؟اضَق ِرامیب و )۳(سوبحَم دُشَن واک

؟دید شیعِ یور هدیدزُد سَک چیه
؟اضَق ِراد رب )۴(گنَوآ دُشَن واک

درکن یدوس نَف و رکَم ار سَک چیه
اضَق )۵(ِراّکَم یاهیزاب ِشیپ

دننک تمدخ ناتسود ار اضَق نیا
اضَق ِراثیا قدِص زا دننک ناج

ْدنامب یقاب ناج ،درُم تروص هچ َرگ
اضَق ِرایسبِ یاهتیانع رد

حور ِزغم هدنامب و تسَکشِب )۶(زوَج
اضَق ِرابنا ز اولح رد تفر

دوب زغمیب ،دش ران ِیوس هکنآ
اضَق ِراکنِا زا دیسوپ وا ِزغم

دوب )۷(دوعسَم ،دش رایِ یوس هکنآ



دوب )۷(دوعسَم ،دش رایِ یوس هکنآ
اضَق ِرای دش و دیزگُب ناج ِزغم

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا
شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا دوخ حاّدَم ،دیشروخ )۸ِ(حِدام
تسا )۹(دَمْرُمان و نشور ممشچ ود هک

۳۸۳۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داهتجا نوگ دص ز هِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسفوخ ار دهج

تامَم فوقوم تسه تیانع نآو
)۱۰(تاقِث ار هر نیا دندرک هبرجت

تسین زین تیانعیب ،شگرم هکلب
تسیاَم ییاج ناه و ناه ،تیانعیب

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درآ ونٔ هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپٔ هویش ناز رتردان و رت نیریش

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب :هک

۲۴۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَم� و ناکم ردنا میودیم

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۱۷ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

ْ�اَو ِتاَواَم�سلاُ عيَِدب « ».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَم�نِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإَوۖ  ِضْرَ

».دوشىم دوجوم زيچ نآ و .وش دوجوم :ديوگىم ،دنك ىزيچ هدارا نوچ .تسا �مز و اهنامسآ هدننيرفآ «

۸۲ هیآ ،)۳۶(نیسای هروس ،میرک نآرق

».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَم�ِنإ «

».دوشىم دوجوم سپ ،وش دوجوم :ديوگىم هك تسا نيا شنامرف ،دنيرفايب ار ىزيچ دهاوخب نوچ «

۶۸ هیآ ،)۴۰(رفاغ هروس ،میرک نآرق

».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَم�نِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَذِإَفۖ  ُتيُِميَو يِيْحُي يِذ�لا َوُه «

 دوجوم سپ .وش دوجوم :شديوگىم دنك ىزيچ هدارا نوچ و .دناريمىم و دنكىم هدنز هك تسوا «
».دوشىم

:نآرق رد ناکَف ُنک و اضَق تسرهف

۱۱۷ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق
۴۷ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق    
۵۹ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق    

۷۳ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق
۴۰ هیآ ،)۱۶(لحن هروس ،میرک نآرق
۳۵ هیآ ،)۱۹(ميرم هروس ،میرک نآرق 

۸۲ هیآ ،)۳۶(نیسای هروس ،میرک نآرق   
۶۸ هیآ ،)۴۰(رفاغ هروس ،میرک نآرق 

۲۸۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۸۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اپَرب هدُنک وچ وت ِنَت ،هتسب یاپ ِزاب وچ وت
ییاشگ اپ ز هرگ هک دیاب شیوخ ِگنچ هب وت

دیآ ردنا شتآ هب وچ ،صلاخ �َرز تسا شوخ هچ
ییامنرَهُگ و رنه شتآ ِنورد دُنک وچ

رذآ ِیاههلعش ز وت ،ردارب یا ،زیُرگَم
؟ییآرَد رگا دوش هچ ار ناحتماِ یارب ز

َدزوُرف َرز وچ وتِ خُر ،دزوسَن ار وت ادخ هب
ییانشآ میدق ز ،وت یاهداز لیلخ هک

یدنلبرس ِتخرد هک ،رَوآرب رَس کاخ ز وت
ییامُه رتفیرش هک ،تبرق ِفاق هب َرپِب وت

یرادبآِ غیت وت هک آ نوُرب دوخ ِف�غ ز
ییاوَر سب ِدقن وت هک آ نوُرب ناک ِنیمک ز

یدنَقشون دنَق وت هک نُک ناشفَرکِش یَرکِش
     ییاَون شوخ میظع هک تلودِ یان زاونِب

۲۴۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدَرِخ ِلامج وت مه ،یدَدَم ار نونُج وت مه
یَرپِس ار �َب وت مه ،دسر وت زا �َب ِریت

۳۰۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت

۱۳۷۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

*ماهدنام ایند ِسبح رد تحلصمِ یارب زا نم
؟ماهدیدزد اِرک ِلام ؟اجک زا نم اجک زا سبح

)۱۱(نورَح رهِ مشچِ کشا زو ،نوخ هب مقرَغ نَت ِسبح رد



)۱۱(نورَح رهِ مشچِ کشا زو ،نوخ هب مقرَغ نَت ِسبح رد

ماهدیلام یم کاخ رد ار دولآ نوخ ِناماد

ثیدح *

ُ¤ا ُنْجِس اینّدَلا « ».ِنِمؤْ

».تسا نمؤم نادنز ایند «

۴۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش میلقا نیا ناطلس رگا لقع
تسام ِراد رب هتخیوآ دزد وچمه

ریگریش هَگ و مریش ییوگ هاگ
تسام ِراتفک وت ِریش و ریگریش

ندش دهاوخ یهُت لقاع زا رهش
تسام )۱۲(ِراّمَخ نیا هک یقاس نینچنیا

۳۷۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانِشان زا َرَتب دَوَبن یتفآ
تخاب قشع ینادن و رای َِرب وت

یمَه یرادِنپ رایَغا ار رای
یمَغ یداهنِب مان ار ییداش

تسام ِرای ِفطُل هک یلخَن نیُنچ نیا
تسام ِراد شَلخَن میدزُد ام هکنوچ

تسام ِریم ِفُلز هک نیکشُم نیُنچ نیا
تسام ِریجنز نیا میلقعیب هکنوچ

دَوَریم یلین وچ یفطُل نیُنچ نیا
دوشیم نوخ نوچ مینوعرف هکنوچ

۳۱۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۱۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۳(لَیِح نیز یدوس چیه یدرکن نوچ

)۱۴(لَوُد دیآ شیپ هک نک تلیح کرت

نَف ز )۱۵(َرب یدروخن هظحل کی هک نوچ
)۱۶(َ»ِمـْلا ©بَر بلطیم ،وگ نَفِ کرت

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب ،و نُک )۱۷(یلوُگ ¬شیوخ

انَل َمْلِع � :هک وگ کی�م نوچ
اَنتْم�لَع 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 َك�ِنإۖ  َاَنتْم�لَع اَم �ِ�إ َانَل َمْلِع َ� َكَناَْحبُس اوُلاَق «

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

۲۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!�ه ،مه وت نزم ار دوخ �ب ره ِتشپراخ رب
*اضَفْلا َقاض اضَقْلا َءاج :ناوخ درو نیو ،نیشن نکاس

نیشنمه منارباص اب نی¤اعلا ّبر دومرف
**اَنَْربَص اْنیَلَعْ غِْرفا نارباص ِنیشنمه یا

ثیدح *

.دوش یم گنت اضف ،دیآ اضق نوچ

۲۵۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **



۲۵۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

َ¤َو «  ».َنيِرِفاَكْلاِ مْوَقْلا ىَلَع اَنْرُصْناَو َانَماَدَْقأ ْت�َبثَو اًْربَص َاْنيَلَعْ غِْرَفأ َان�بَر اوُلاَق ِهِدُونُجَو َتوُلاَجِل اوُزََرب ا�

 مدقتباث ار ام و رابب ىيابيكش ام رب ،ام راگدرورپ ىا :دنتفگ ،دندش ور هب ور شهاپس و تولاج اب نوچ «
» .زاس زوريپ نارفاك رب و نادرگ

۱۸۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناورهر نآ ٔهصق نونکا ونشب
ناهج رد یضارتعا دنرادن هک

دنرگید دوخ اعد ِلها ایلوا ز
دنرَدیم یهاگ و دنزود یمه هَگ

ایلوا ز مسانشیم رگیدِ موق
اعد زا دشاب هتسب ناشْناهد هک

)١۸(مارِک نآِ مار تسه هک اضر زا

مارح دش ناشاضقِ عفد ِ¬سُج

صاخ دننیب یمه یقوذ اضق رد
ص�خ ندرک بلط دیآ ناشرفک

دوشگ ناشیا ِلد رب ّیَنظ ِنسح
دوبک ٔهماج یمغ زا دنشوپن هک

۲۶۷۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییایمیک ربمَیَپ زا زومایب
ییاضر هِدیم ،دهد قح )۱۹(ِتچره هک

دیاشُگ ت�نج ِرَد هظحل نامه
)۲۰(یی�تبا رد یوش یضار وت وچ

۴۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باتش و صرح زا فص فص و )۲۱(قْوَج قْوَج
 بآ ِیوس نازیرُگ ،شتآز )۲۲(زَِرتْحُم

رس دندروآرب شتآ ز ،مرَج�
 ربخیب یا )۲۳(رابتعَِْ�ارابتعا

لوگ ِناجیگ یا شتآ دزیم گناب
لوبق ٔهمشچ منم ،شتآ َما ین نم

رظَنیب یا دناهدرک یدنبمشچ
رَرَش زا زیرگم چیه و یآ نم رد

تسین دود و )۲۴(رارَش اجنیا لیلخ یا
تسین دورمن )۲۵(ٔهعدُخ و رْحِس هک زج

یاهنازرف رگا قح ِلیلخ نوچ
یاهناورپ وت و تسوت ِبآ شتآ

۷۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تشاد زغم ناک نآ و تسکشب اهزوَج
تشاد )۲۶(زغَنِ کاپِ حور ¬شُک ِدعب

تسا نَت ِشقن رب هک ندرُم و ¬شُک
تسا ¬سکشب ار بیس و رانا نوچ

)۲۷(گنادران دش وا ،تسا نیریش هچنآ

گناب ِریغ دَْوَبن ،تسا هدیسوپ هکنآو

دوش ادیپ دوخ ،تسا ینعم اب هچنآ
دوش اوسر نآ ،تسا هدیسوپ هچنآو

تسرپتروص یا ،شوک ینعم هب وَر
تسََرپ ،تروص ِنت رب ،ینعم هکنآز

ات شاب ینعم ِلها ِنیشنمه



ات شاب ینعم ِلها ِنیشنمه
)۲۸(یَتف یشاب مه وّ یبای اطع مه

ف�ِخیب ،نَت نیا رد ینعمیب ِناج
ف�ِغ رد نیبوچِ غیت نوچمه تسه

تسا تمیق اب دَُوب ردنا ،ف�ِغ ات
تسا تلآ ار ¬خوس ،دش نورب نوچ

)۲۹(رازراک رد َربَم ار نیبوچِ غیت

)۳۰(راز ،راک ددرگن ات ،لّوا رگنب

بلط رگید ورب ،نیبوچ دَُوب رگ
بََرط اب آ شیپ ،سا¤ا دَُوب رو

تسایلوا )۳۱(ٔهناخداَّرز رد ،غیت
تسایمیک ار امش ،ناشیا ِندید

نیمه ،هتفگ نیمه نایاناد هلمج
     نیَ¤اعِْلل ًةَمحَر اناد تسه

.دنتسه تکرب و تمحر نایناهج همه یارب نایاناد نیا

۱۰۷ هیآ ،)۲۱(ایبنا هروس ،میرک نآرق

».َ�َِ¤اَعِْلل ًةَمْحَر �ِ�إ َكَانْلَسَْرأ اَمَو «

».ميراد ىنازرا ىتمحر ناهج مدرم هب ميتساوخىم هكنآ زج ،ار وت ميداتسرفن و «

۳۳۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ �ِدح رد یلو ،وت ینینزان
شیب ،ّدَح زا هِنَم اپ َ·ا َ·ا

تدوَخ زا رتنینزان رب ینز رگ
تَدَرآ ریز ،نیمز ْمتفه )۳۲(َِگت رد

؟تسیچ ِرهب زا دومث و داع ٔهصق



؟تسیچ ِرهب زا دومث و داع ٔهصق
تسا )۳۳(یکُزان ار ایبناک ینادب ات

۳۱۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

داب و یتسه نیا دَْهنِب رس زا ،لقاع
داع و نانوعرفِ ماجنا دینش نوچ

۳۳۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۶(هقعاص و )۳۵(فْذَق و )۳۴(فْسَخ ِناشن نیا

هقطان ِسَفن �زِع ِنایب دش

شُکب ناسنا یپ ار ناویح هلمج
شُه ِرهب زا شُکب ار ناسنا هلمج

دنمشوه ّلُک ِلقع ؟دشاب هچ شُه
)۳۷(دَنَژن اَّما ،دَُوب شُه ،یوزُج ِشوه

یمدآ ز یشحو تاناویح هلمج
)۳۸(یمک رد یسنِا ِناویح زا دشاب

۳۳۱۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۹(هردان یا تدشاب ت�زِع هچ سپ

؟هرِْفَنتْسُم ٌرُمُح وت یدش نوچ

 زا ،دنزیرگ یم مژد ریش زا هک یشحو نارخ نوچمه هک دنام یم یقاب یرخف و ت�زع هچوت یارب ،زیگنا تفگش ناسنا یا سپ
؟یزیرگب ،ءایلوا و ناگرزب حیاصن

۴۹-۵۱ هیآ ،)۷۴(رaث_دُم هروس ،میرک نآرق

)۴۹( ».َ�ِضِرْعُم ِةَرِكْذ�تلا ِنَع ْمُهَل اََمف «

»؟دننكىم ضارعا دنپ نيا زا هك تسا هدش هچ «

)۵۰( »ٌ.ةَرِْفَنتْسُم ٌرُمُح ْمُه�َنأَك «



)۵۰( »ٌ.ةَرِْفَنتْسُم ٌرُمُح ْمُه�َنأَك «

».هديمر نارخروگ دننام «

)۵۱( ».ٍةَرَوْسَق ْنِم ْت�َرف «

».دنزيرگىم ريش زا هك «

۳۳۲۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لقع ِلقع زا دَمَر وک یلقع زاب
لقن تاناویح هب ،یلقع زا درک

 نود هبترم هب تین�قع ماقم زا ،صقان لقع نیا بحاص عقاو رد ،دنک لصاح ترفنو دزیرگب )دنوادخ( لقع ِلقع ماقم زا یلقع رگا زاب
.تسا هدرک طوقس تیناویح

۸۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نْوَع ِتفج ِناگدنب هک قح تفگ
)۴۰(نْوَه و دنناریم هتسهآ نیمز رب

 و میلست( ،ینتورف و یگتسهآ هب نیمز یور رد ،دنا هتفرگ رارق قح تیانع و یرای لومشم هک یناگدنب :تسا هدومرف یلاعت قح «
».دنراد یم رب ماگ ،)ییاشگ اضف

 
؟رازراخ رد دَوَر نوچ هنهرب اپ
راگزیهرپ و )۴۱(تَرکِف و هفقو هب زج

ناششوگ نکیل ،تفگیم اضق نیا
ناششوج ِباجح ردنا دوب هتسب

دناهتسب ار اه شوگ و اه مشچ
دناهتسَر دوخ زا هک ار اهنآ رم زج

؟ار مشچ دیاشگ هک تیانع زج
؟ار مشخ دناشن هک ّتبحم زج

دابم ار سک دوخ قیفوت یب ِدهج
)۴۲(داد�سلاِب مَلَعاُ ·اَو ،ناهج رد



)۴۲(داد�سلاِب مَلَعاُ ·اَو ،ناهج رد

 یتسرد و یتسار هب دنوادخ .دوشن )تیقفوم نودب ششوک ای دزم یب راک( هدوهیب ش�ت راتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا «
».تسا رتاناد

۶۳ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق

َمْح�رلا ُدَابِعَو « ْ�ا ىَلَع َنوُشَْمي َنيِذ�لا ِنٰ » اًمَ�َس اوُلاَق َنوُلِهاَجْلا ُمَُهَبطاَخ اَِذإَو اًنْوَه ِضْرَ

 ار نانآ ن�هاج نوچ و .دنورىم هار ىنتورف هب �مز ىور رد هك دنتسه ىناسك نامحر ىادخ ناگدنب «
 ».دنيوگ نخس تمي�م هب ،دنزاس بطاخم

 باطخ ناشیا هب رگا و .دننک یم یگدنز یزرو درخ اب و ییاشگ اضف و میلست اب نیمز یور رد هک دنا نانآ ادخ ّصاخ ناگدنب و «
».دنیوگ یم هتسیاب و بوخ ینخس و دننک یم ییاشگ اضف نآ لباقم رد ناشیا ،»نادان« :دننک

۳۴۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زاجَم و دنا عبط ْشاّفُخ رگا ماع
زابِ مشچ رِخآ وت یراد ،افسوی

)۴۳(دوبک و روک رد تفر یشافُخ رگ

؟دوب هچ یراب ار هدید ناطلس ِزاب

داتسوا مرُج نیدب شَدرک بدا سپ
دامِع هدیسوپ ِبوچ زا زاسَم هک

۳۴۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاجَم و قح زا دشاب هگنآ قرف
زاب ،مشچ تیانع )۴۴(ِلحُک دنک هک

)۴۶(یمَشَخا ِشیپ کشُم و )۴۵(کشُپ هنرو

)۴۷(یمَش دَوَبن نوچ تسَناسکی ود ره

)۴۸(ل�َم زا ندرک لوغشم ¬شیوخ

)۴۹(ل�جلاوذِ م�ک زا دصق شَدشاب

ار هّصغ و ار ساوسو ِشتآک
اوَد دزاس و َدناشنب نخس نآز



اوَد دزاس و َدناشنب نخس نآز

ندناش شتآ رادقم نیا ِرهب
نف هب دش ناسکی )۵۰(لَوب و کاپ ِبآ

بآ و لَوب نیا ار ساوسو ِشتآ
باوخ ِتقو نوچمه دنناشنب ود ره

کاپ ِبآ نیز یوش فقاو رگ کیل
کانحوُر و تسا دزیاِ م�ک هک

ناج ز یُّلک ٔهسوسو ددرگ تسین
ناتِسُْلگِ یوس هب هَر دبایب لد

دََرپ ییوُج رد وّ یغاب رد هکنآز
دََرب ییوب )۵۱(فُحُص �رس زا هک ره

ایلواِ یور هک یرادنپ وت ای
؟ام مینیبیم تسه هکنانچنآ

نآ زا ربمغیپ هدنام بّجعت رد
؟نانمؤم میور دننیبیمن نوچ

؟قلخِ مور ِرون دننیبیمن نوچ
*قرش ِدیشروخ رب تسا )۵۲(هدُرب َقبَس هک

؟تسارچ تریح نیا دننیب یمه رو
تسافَخ رد وُر نآ هک دمآ یحو هک ات

**ربا ،قلخ ِیوس و تسا هام وت ِیوس
)۵۳(ربَگ وتِ یور ناگیار دنیبن ات

ماد ،قلخِ یوس و تسا هناد وت ِیوس
ماع ،صاخ ِبارش نیز دَشونن ات

***نوُُرْظَنی ْمُهاَرت هک نادزی تفگ
    نوُرِْصُبی� ْمُه دنماّمَح ِشقن

.دننیب یمن ار وت ،دنا ماّمح راوید رب شوقنم ریواصت دننام نانآ .دنرگن یم وت هب هک ینیب یم ار ناشیا هک دومرف یلاعت قح



.دننیب یمن ار وت ،دنا ماّمح راوید رب شوقنم ریواصت دننام نانآ .دنرگن یم وت هب هک ینیب یم ار ناشیا هک دومرف یلاعت قح

ثیدح *

».�قَحْلَاأَر ْدََقف ینآَر ْنَم «

».دشاب هدید ار یادخ دنیب ارم هک ره «

۱۲ هیآ ،)۵۸(هلداجم هروس ،میرک نآرق **

َْ�ب اوُم�دََقف َلوُس�رلا ُُمْتيَجاَن اَِذإ اُونَمآ َنيِذ�لا اَه©َيأ اَي « »…ًةَقَدَص ْمُكاَوْجَن ْيََدي َ

 هقدص ناتندركاوجن زا شيپ ،دينك اوجن ربمايپ اب هك ديهاوخ نوچ ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
»...ديهدب

١٩٨ هیآ ،)٧(فارعا هروس ،میرک نآرق ***

».َنوُرِْصُبي َ� ْمُهَو َكْيَِلإ َنوُُرْظَني ْمُهاََرتَوۖ  اوُعَمْسَي َ� ٰىَدُهْلا ىَِلإ ْمُهوُعَْدت ِْنإَو «

».دننيبىمن هك ىيوگ ىلو دنرگنىم وت هب هك ىنيبىم و دنونشىمن ىناوخب تياده هار هب ار اهنآ رگا و «

یهلا مکح و ریدقت :اضَق )۱(
رادح�س فّفخم :رادحَلِس )۲(
هدش دنب ،ینادنز ،هدش سبح :سوبحَم )۳(
نازیوآ ،هتخیوآ زیچ ره :گنَوآ )۴(
هدنهد بیرف ،رگ هلیح :راّکَم )۵(
ودرگ :زوَج )۶(
تخبکین ،دنمتداعس :دوعسَم )۷(
هدنیاتس ،هدننک حدم :حِدام )۸(
ملاس مشچ :دَمْرُمان )۹(
.دنشاب نارگید دامتعا دروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۱۰(
دنت ،نامرفان ،شکرس :نورَح )۱۱(
 شورف بارش ،شورف یم :راّمَخ )۱۲(
اه هراچ ،اه هلیح :لَیِح )۱۳(
تلود عمج :لَوُد )۱۴(
هرمث و هویم :َرب )۱۵(
اه تمعن راگدرورپ :َ»ِمـْلا ©بَر )۱۶(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۱۷(
درمناوج ،هدنشخب ،راوگرزب ینعم هب ،میرک ِعمج :مارِک )۱۸(
ار وت هچ ره :ِتچره )۱۹(
ندومزآ ،ندرک ناحتما :�تبا )۲۰(
.تسا قاوَْجا ،قوَج عمج ،هتسد هتسد :قْوَج قْوَج )۲۱(
هدننک زیهرپ ،هدننک یرود :زَِرتْحُم )۲۲(



.تسا قاوَْجا ،قوَج عمج ،هتسد هتسد :قْوَج قْوَج )۲۱(
هدننک زیهرپ ،هدننک یرود :زَِرتْحُم )۲۲(
.ریگب تربع ،ریگب تربع :رابتعَِْ�ارابتعا )۲۳(
.دَهَج اوه هب هک یشتآ هراپ ،هّقرج :رارَش )۲۴(
یراکبیرف ،یرگ هلیح :هعدُخ )۲۵(
فیطل ،بوغرم ،بوخ :زغَن )۲۶(
هزمشوخ نیریش و شرت تبرش ،رانا بآ :گنادران )۲۷(
درمناوج :یَتف )۲۸(
دربن و گنج :رازراک )۲۹(
ناماسبان و بارخ :راز )۳۰(
یزاس هحلسا هاگراک :هناخداّرز )۳۱(
هطقن نیرت نییاپ ،هت :َگت )۳۲(
یدنمجرا و تّزع ینعم هب اجنیا رد ،تفاطل ،یجنردوز :یکُزان )۳۳(
.دندش فسَخ راچد شموق و نوراق ،نیمز ماک رد ندرب ورف ،ندرب ورف :فْسَخ )۳۴(
.دندش فذَق راچد لیف باحصا و طول موق ،گنس باترپ ،نارابگنس :فْذَق )۳۵(
.دش لزان دومث موق رب :هقعاص )۳۶(
هدرسفا و نیگهودنا :دَنَژن )۳۷(
یتساک ،ناصقن :یمک )۳۸(
زیگنا تفگش :هردان )۳۹(
یناسآ و یمرن :نوَه )۴۰(
هشیدنا :تَرکِف )۴۱(
یتسرد و یتسار :دادَس )۴۲(
نادان و لوگ ،صقان و تشز :دوبک و روک )۴۳(
همرُس :لحُک )۴۴(
اهنآ دننام و رتش ،زب ،دنفسوگ نیگرس :کشُپ )۴۵(
.دشاب هدش لتخم شا هّماشٔ هوق هک نآ :مَشَخا )۴۶(
.تسا ییایوب �سح دارم اجنیا رد .ندییوب ،ندرک وب :ّمَش )۴۷(
هودنا و جنر ،یگدرسفا و یگنتلد :ل�َم )۴۸(
تمظع و یگرزب بحاص :ل�جلاوذ )۴۹(
راردا :لَوب )۵۰(
ینامسآ بتک ینعم هب ،هفیحصِ عمج :فُحُص )۵۱(
¬فرگ تقبس ،نداتفا شیپ ،ندمآ قئاف :ندُرب َقبَس )۵۲(
رفاک :ربَگ )۵۳(


