
۲۵۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

*؟ییوگیمن ؟یدرکیم هک ینامیپ و دهع دش اجک
؟ییوجیمن ،َدیوج ار وت لد و ناج هب واک ار یسک

دَیوشیم هدید ِنوخ هب دوخِ یور هک یراکفا لد
؟ییوشیمن دوخ ِتسد ود ،یرادیمن یو زا ارچ

َتناسکی تسار نم مدش ،تناگژم ِریت ِلاثم
؟ییوربا وچ َژک نم اب وت نم ِتخبِ مشچ یا ارچ

؟یراز نیدب یشْکُبیم هک یراکافج ّتذل اب هچ
ییوخ شوخ وچ :دیوگ ار وت هتشک ِقشاع هگنآ سپ

نایوپ و مدید نازیرگ نایوهآ هلمج ناریش ز
ییوهآ هچ دناد ادخ ،یریش نآ ِنایوج aد

وت یرای ِیوکِ میقم ،وت یرازن هچ رگ aد
ییوک نازَک هدژم ار وت ،نت و ناج ز دش سب ارم

)۱(َْوگ رد هَگ و aاب یهَگ ،ودیم شوخ ِهاش ِشیپ هب
ییوگ وت و ناگوچ وا هک ،تمدخ وت ز ،تبرض وزا

ربلد زج وت رد مدیدن ،رَساترَس میتسُج aد
ییوا وت هک میوگ رگا ،رفاک ارم لد یا ناوخم

منآ یدوخیب ردنا هک ،َمناز یدوخیبِ مhغ
ییوس نآ وت مَیوس نیا نم ،دوخ ِیوس هب میآزاب وچ

دیوگیم هک َدنام نادِب وا تمhم زک ،نک شمخ
ییودنِه وت ،مکُرت نم هک منادیمن وت ِنابز

یدوگ ،لادوگ :َْوگ )۱(
----------------

۶۰ هیآ ،)۴۰(رفاغ هروس ،میرک نآرق ۱*

».)۶(َنيِرِخاَد َمtنَهَج )۵(َنوُلُخَْديَس يِتَدَابِع ْنَع )۴(َنوُرِبَْكتْسَي َنيِذtلا tِنإۚ  ْمُكَل )۳(ِْبَجتَْسأ )۲(يِنوُعْدا ُمُكkبَر َلاَقَو «

 منهج هب ىراوخ {ع رد هك ادوز دننكىم ىشكرس نم شتسرپ زا هك ىياهنآ .ميوگ خساپ ار امش ات ارم ديناوخب :تفگ ناتراگدرورپ «
».دنيآرد

ارم دیناوخب :ینوُعُْدا )۲(



ارم دیناوخب :ینوُعُْدا )۲(
منک تباجا :ِْبَجتَْسا )۳(
.دنزرویم رابکتسا :نوُرِبَْكتْسَي )۴(
.دنوش یم لخاد یدوز هب :نوُلُخَْديَس )۵(
لیلذ ،راوخ ،رِخادِ عمج :نيِرِخاد )۶(
----------------

۵۵ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۲*

ُ�ا )۱۰(kبِحُي aَ ُهtِنإ )۹(ۚ ًةَْيفُخَو )۸(اًعkرَضَت ْمُكtبَر )۷(اوُعْدا « ».)۱۱(َنيَِدتْعْ

».درادن تسود ار شكرس نازواجتم وا اريز ،ديناوخب ناهن رد و عرضت اب ار ناتراگدرورپ «

دیناوخب :اوُعْدا )۷(
نداد ناشن یراسکاخ و یراز :عkرَضَت )۸(
یناهن :ةَیفُخ )۹(
)۱۰( aَ بِحُيk: دراد یمن تسود.
نازواجتم :نيَدتْعُم )۱۱(
----------------

۲۰۵ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۳*

».َِ{لِفاَغْلا َنِم ْنُكَت aََو )۱۶(ِلاَصْ�اَو )۱۵(�وُدُغْلاِب ِلْوَقْلا َنِم )۱۴(ِرْهَجْلا َنوُدَو )۱۳(ًةَفيِخَو اًعkرَضَت َكِسَْفن يِف َكtبَر )۱۲(ْرُكْذاَو «

».شابم نhفاغ زا و نك داي ماش و حبص ره ،ىنك دنلب دوخ ىادص هكنآىب ،سرت و عرضت هب دوخ لد رد ار تراگدرورپ «

.نک دای :رُكُْذا )۱۲(
سرت :ةَفيخ )۱۳(
.رهج ّدح زا رت نییاپ ینخس ره ای رکذ ندرک ادا ینعی :لْوَقْلا َنِم ِرْهَجْلا َنوُد .ندرک دنلب ار ادص ینعی :لْوَقْلا َنِم ِرْهَجَْلا .ندرک راکشآ :رْهَج )۱۴(
نادادماب ینعم هب ،ةَودُغِ عمج :ّوُدُغ )۱۵(
ناهاگماش ینعم هب ،لیصا ِعمج :لاصآ )۱۶(
---------------------------

٩٢١ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورَد )۱۷(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود ِدید رد دوخ ِدید نک انف ور

)۱۸(ضَوِعْلاَمْعِن وا ِدید ار ام ِدید

ضرغ �لک وا ِدید ردنا یبای

یرامیب :تّلع )۱۷(
.تسا یضوع وکن :ضَوِعْلا َمْعِن )۱۸(
---------------------------

۵۶۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رادَمرب نم ِرس زا دوخ ٔهیاس
رارقیب ،مرارقیب ،مرارقیب

۱۷۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِدرد و شیوخِ جنر رب مقشاع
شیوخ ِدرف ِهاش �یدونشخ ِرهب



شیوخ ِدرف ِهاش �یدونشخ ِرهب

۱۵۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دِج هب شفطل رب و رهق رب مقشاع
دض ود ره نیا ِقشاع نم ،بَجَعْلاوب

۴۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسا قشع ،ار دیص دزرا هکنآ
؟سَکِ ماد ردنا دجنگ یَک وا کیل

یوش وا ِدیص وّ ییآ رگم وت
یوَر واِ ماد هب ،یراذگب ماد

تسپ تسپ مشوگ هب دیوگیم قشع
تسا یداّیص زا رتشوخ ندوب دیص

۲۴۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَمa و ناکم ردنا میودیم

۸۲ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمtِنإ «

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

۱۱۱۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نک میلست دوخ و مشچ نآ دنبب وت
نهک ِرهش نآ رد ینیب ار شیوخ

۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایم رد ام ییوت رِخآ و لّوا
نایب رد دیاین هک یچیه چیه

 ره دیاب .درادن نایب شزرا و تسین نایب لباق ینهذ نم ناونع هب مه ام یزیچان .میوش هدنز نآ هب دیاب و تسین نایب لباق یهلا تیاهن یب تمظع هک روطنامه «
».میوش هدنز وا هب و مینک راکنا ار نآ رتدوز هچ

۳۷۷۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۷۷۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسا وت نآ وت نیا هن اّما ،تسا وت وا
تسا وش نوریب ِفقاو ،رِخآ رد هک

تَلtَواِ یوتِ یوس رِخآِ یوت
)۱۹(تَلِص و هیبَنت ِرهب زا تسهدمآ

)۲۰(نیفَد دمآ یرگید رد وتِ یوت

نینچ ینیبدوخ ِدرَمِ مhغ نم

ندناسر لاصو هب ،ندرک لصو و نداد دنویپ :تَلِص )۱۹(
هدش نفد ،نوفدم :نیفَد )۲۰(
---------------------------

۱۷۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

متفایرد یسَکان رد )۲۱(یسَک نم
)۲۲(متفابرد یسَکان رد یسَک سپ

¢شاد تیصخش ،ندوب سَک :یسَک )۲۱(
¢خیمآرد ،¢خیمآ :¢فابرد )۲۲(
---------------------------

۱۷۲۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یدشن ناحبسِ عیطم یمَد وت لد یا
یدشن نامیشپ چیه تََدب راک زو

دنمشناد و دهاز و هیقف و یفوص
یدشن ناملسم یلو یدش هلمج نیا

۲۴۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 دقع یاهداز رتهم اب ار رتخد نوچ دوب هدروآ یاوه ناهنپ دوخٔ هدازدنوادخ هب یک ودنهِ م]غ تیاکح «
 lفگٔ هرَهز ار وا و تفاییمنرد ار وا ِتّلع بیبط چیه و ،تخادگیم و دش روجنر تفای ربخ م]غ ،دندرک

».هن

ییهدنب ودنه دوب ار ییهجاوخ
ییهدنز ار وا هدرک ،هدیرورپ

هتخومآ مامت شبادآ و ملع
هتخورفا رنه ِعمش شلد رد

زان هب تّیلوفط زا شدیرورپ
)۲۳(زاسمارکِا نآ فطل ِرانک رد

یرتخد شوخ ار هجاوخ نیا مه دوب



یرتخد شوخ ار هجاوخ نیا مه دوب
یرهوگشوخ ،)۲۴(یشَگ ،یمادناْمیس

نابلاط ،رتخد تشگ )۲۵(قِهارُم نوچ
ناِرگ ِنیباک دندرکیم لذب

یرتهم رهِ یوس زا شدیسریم
)۲۶(یرگهزاوخ مَد هب مَد رتخد ِرهب

تابث دَْوَبن ار لام :هجاوخ تفگ
تاهِج ردنا دَوَر بش دیآ زور

رابتعا درادن مه تروص ِنسُح
راخِ مخز کی زا درز خر دوش هک

یگدازرتهم زین دشاب لهس
)۲۷(یگراب و لام هب هّرِغ دَُوب هک

رش و روش زک هچبرتهم اسب یا
ردپِ گنن دوخ ِتشز ِلعف ز دش

سیفن دشاب رگا زین ار رنهُرپ
سیلِب زا ریگ یتربع و تسََرپ مک

نید ِقشع شدوبن نوچ شَدوب ملع
)۲۸(نیط ِشقن aِّا مدآ زا دیدن وا

نیما یا ملع ِتّقد یناد هچرگ
نیبْبیغٔ هدید ود دیاشْگن ْتنآ ز

شیر و یراتسد ریغ دنیبن وا
شیَمک و شیب زا دسُرپ ف�رَعُم زا

یغراف ف�رَعُم زا وت افراع
)۲۹(یغِزاب ِرون هک ،ینیب یمه دوخ

حhص و نید و دراد یوقت ،راک
حhف مَلاع ود هب دشاب وا زا هک

رایتخا حلاص ِداماد کی درک
)۳۱(راَبت و )۳۰(لیَخ همه ِرخف وا ُدب هک

تسین لام ار وا :دنتفگ نانز سپ
تسین لhقتسا و نسُح و یرتهم

نید و دندهُز ِعبات اهنآ :تفگ



نید و دندهُز ِعبات اهنآ :تفگ
نیمز ِیور رب تس یجنگ وا ،رزیب

شاف تشگ رتخد )۳۲(ِجیوزت ّدِج هب نوچ
)۳۵(شامُق و )۳۴(یناشن و )۳۳(نامیپ ْتسد

دوب هناخ ردناک درُخِ مhغ سپ
دوز راز و فیعض و رامیب تشگ

تخادگیم وا )۳۶(یقِد ِرامیب وچمه
تخانش مک یبیبط ار وا ِتّلع

تسا لد زا شَجنر هک یتفگیم لقع
تسا لطاب لدِ مغ رد نت ِیوراد

شیوخ ِلاح زا دزن مَد کمhغ نآ
شین هنیس رد وا رب دیآیم هچ زک

وت هک رهوش یبش ار نوتاخ تفگ
وا ِلاح زا hَخ رد شَسُرپزاب

دَُوب ،ار وا یردام یاج هب وت
دنک ادیپ وت ِشیپ دوخِ مغ هک

مhک نیا شوگ رد درک نوتاخ هکنوچ
مhغِ کیدزن تفر رگید ِزور

)۳۷(یتَس نآ درکیم هناش ار شرس سپ

یتشآ و )۳۸(لaَد و رهم دص ود اب

نابرهم ِناردام هکنانچنآ
نایب رد دمآرد ات ،شدرک مرن

دوبن نیا وت زا دیموا ارم هک
)۳۹(دونَع ٔهناگیب هب رتخد یهد هک

رگجهتسخ ام و امٔ هدازهجاوخ
؟رگدِ یاج دَوَر وک دوبن فیح

شدمآک یمشخ ز ،نوتاخ نآ تساوخ
شدزادنا ریز ماب زو دنز هک

)۴۰(یرَغردامِ یودنه دشاب هک وک

؟یرتخد هجاوخ هب دراد عمط هک

تفرگ ار دوخ ،دوب یلَوا ربص :تفگ



تفرگ ار دوخ ،دوب یلَوا ربص :تفگ
تفگش نیا ونشب هک هجاوخ اب تفگ

دوب نیاخ )۴۱(یکئاَّرگ نینچ نیا
دمتعُم وا تسه هک هدرب نامگ ام

دنمتواخس ،هدنشخب :زاسمارکِا )۲۳(
ابیز ،شوخ ،بوخ :شَگ )۲۴(
غلاب :قِهارُم )۲۵(
راگتساوخ :رگهزاوخ )۲۶(
.تسا یرهاظ لhج و هاج دارم اجنیا رد :یگراب )۲۷(
لِگ :نیط )۲۸(
ناشخر ،نابات :غِزاب )۲۹(
هفیاط ،هلیبق :لیَخ )۳۰(
داژن ،لصا :راَبت )۳۱(
¢فرگ رسمه ،جاودزا :جیوزت )۳۲(
اهبریش ،هّیرهَم :نامیپ ْتسد )۳۳(
.دهدیم سورع هب یسورع ماگنه هب داماد هک یرتشگنا و هقلح ریظن یرویز :یناشن )۳۴(
عاتم ،سابل ،هچراپ :شامُق )۳۵(
.دیآیم دیدپ هودنا و یگدرسفا رثا رب هک دیدش یناوتان :قِد )۳۶(
وناب :یتَس )۳۷(
همشرک و زان :لaَد )۳۸(
جوجل ،رگ هزیتس :دونَع )۳۹(
راکدب نز ،هشحاف :رَغ )۴۰(
کچوکٔ هدنب ،کمhغ :کئاَّرگ )۴۱(
---------------------------

۲۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 هن یک مروآزاب عمط نیزا رجزیب ار وا نم ،نکم رجز ار م]غ هک ار رتخد ردام هجاوخ ِندومرف ربص «
».دنام ماخ بابک هن دزوس خیس

وگب وا اب نک ربص :هجاوخ تفگ
وت هب شَمیهدِب و میْرُبب وزا هک

منک نوریب شلد زا نیا رگم ات
منک نوچ شعفد هک نک اشامت وت

تسرد نادیم :وگب ،نک شوخ شلد وت
تسوت ِتفج ام ِرتخد تقیقح هک

یرتشم ْشوخ یا میتسنادن ام
یرت یلَوا وت ،میتسناد هکنوچ

ام ِنوناک نیا رد مه ام ِشتآ
ام نونجم وت و ام ِنآ یلیل

دنز یو رب شوخ ِرکف و لایخ ات
دنک هِبَرف ار درَم نیریش ِرکف

۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبن َخْبطَم زا لیْربِج ِتّوُق
دوجو ِقhَّخ ِرادید زا دوب



دوجو ِقhَّخ ِرادید زا دوب

۲۹۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

فلع زا کیل ،دوش هبَرف روناج
فرش و تّسزِع ز هبَرف یمدآ

شوگ هار زا ،دوش هبَرف یمدآ
شون و قلح زا دوش هبَرف روناج

)۴۲(نیهَمِ گنن نیا زا :نوتاخ نآ تفگ

؟نیا ردنا دبنجب یک مناهد دوخ

؟وا ِرهب )۴۳(میاخ هچ یژاژ نینچ نیا
وُخسیلبا ِنیاخ نآ ریمب وگ

)۴۴(شهَد مَد و سرتم ،ین :هجاوخ تفگ

شوَخ ِفطل نیز وزا تّلع دوَر ات

سیون نم رب اربلد ار وا ِعفد
)۴۶(سیرْکیراب نآ دبای تّحص هک )۴۵(لِه

نینچ نوتاخ ار هتسخ نآ تفگب نوچ
نیمز رب )۴۷(ُرتَْخَبت زا دیجنگنیم

تُفگِش و خرس و هبَرف و تشگ )۴۸(تَفز
تفگ رکُش نارازه و خرس ِلُگ نوچ

نم ِنوتاخ یا :تفگیم یهَگ هَگ
نَف و ناتسد نیا دشاب ادابم هک

یتوعد و درکب تّیعمج هجاوخ
یتلصو ار جََرف مزاسیمه :هک

)۵۰(لاگ و )۴۹(دندادیم هوشِع تعامج ات

لاصّتا کرابم تداب جََرف یاِک

نُخُس نآ ار جَرف دش رتنیقی ات
نُب و خیب زا ّلُک ،تفر یو زا تّلع

نف هب )۵۱(کَدِرگ ِبش ردنا نآ زا دعب
نز وچمه ّانَح تسب ار )۵۲(یدَرَْما

سورع نوچ دعاس درک شراگنرُپ
سورخ شداد ،نایکام شدومن سپ

وکن ِناسورع )۵۳(ٔهّلُح و هعنقم



وکن ِناسورع )۵۳(ٔهّلُح و هعنقم
وا دیناشوپب ار )۵۴(دَرَْماِ گِنک

تشُک دوز تولخ ماگنه ار عمش
تشرد ِگنِک نانچ اب ودنه دنام

ناغف و درکیم دایرف کَوُدنه
نانزفد زا سَک دینشن نورب زا

نز و درمٔ هرعن و ّفک و ّفد ِبرض
نزهرعن نآٔ هرعن ناهنپ درک

دْراشفیم ار کَوُدنه نآ زور هب ات
؟درآ ِنابنا گس ِشیپ رد دَُوب نوچ

)۵۵(تفزِ غوب و ساط دندروآ دوز

تفر مامح جرف ،نادامادِ مسر

ناجْروجنر وا ماّمح رد تفر
)۵۶(ناینوت ِقلد وچمه هدیرد نوک

سوسف کَدِرگ رد ماّمح زا دمآ
سورع نوچ رتخد تسشنب وا ِشیپ

نابساپ هتسشن اجنآ شردام
ناحتما زور دنک وک دیابن هک

)۵۷(دانِع زا درک رظن یو رد یتعاس

)۵۸(دادِب هَد شتسد ود ره اب ناهگنآ

لاصّتا ادابم دوخ ار سَک :تفگ
لاعِفَدب ِسورع شوخان وت وچ اب

رت ِنانوتاخِ یور َتیور زور
رخ … زا رتب بش ،تتشز …

ناهج نیاِ میعن ٔهلمج نانچمه
ناحتما زا شیپ رود زا تسا شوخ سب

بآ رود زا رظن رد دیامنیم
بارَس نآ دشاب ،کیدزن یور نوچ

سولپاچ سب زا و وا تسریپ هدنَگ
سورع ون نوچ دنک هولج ار شیوخ

شاهنُوگُلگ نآ ِرورغم وشم نیه



شاهنُوگُلگ نآ ِرورغم وشم نیه
شَچَم ار وأ هدولآشین ِشون

)۵۹(جََرفْلا ُحاتفِم ُْربtصلاِک نک ربص

)۶۰(جَرَح دص رد جََرف نوچ یتفین ات

واِ ماد ناهنپ ،هناد اراکشآ
واِ ماعنِا تلّوا ز دیامن شوخ

شزرا یب ،راوخ :نیهَم )۴۲(
¢فگ هدوهیب نانخس :ندییاخ ژاژ )۴۳(
نداد بیرف ،¢فیرف :نداد مَد )۴۴(
¢شاذگورف ،ندرک کرت :ندیلِه )۴۵(
فیرظ ،رغa :سیرْکیراب )۴۶(
یتسمرس ،ندیلاب دوخ هب :ُرتَْخَبت )۴۷(
هبرف ،تشرد :تفَز )۴۸(
نداد بیرف :نداد هوشِع )۴۹(
نداد بیرف ،نداد یزاب :نداد لاگ )۵۰(
یسورع ٔهلجح :کَدِرگ ِبش )۵۱(
شیریب ،دشاب هدرواینرد وم شتروص زونه هک یناوج :دَرَْما )۵۲(
ون سابل ،هماج :ٔهّلُح )۵۳(
.هثجلا میظع و ربتس ِدرمان ینعم هب ،تسا هدوب گِنک ِدَرَْما لصا رد :دَرَْماِ گِنک )۵۴(
ماّمح گنُل و هطوف ،گرزب هچقب :تفزِ غوب )۵۵(
ماّمح نادشتآ :نوت )۵۶(
جاجل ،هزیتس و ضغب :دانِع )۵۷(
.داب ترس رب کاخ ینعم هب ندروآ دورف یسک یوس هب هداشگ تشگنا هد :نداد هَد )۵۸(
.تسا تاجن دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُْربtصلاِک )۵۹(
راشف و یگنت :جَرَح )۶۰(
---------------------------

۳۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ره رد تس]تبم رورغ نینچ هب یا یمدآ ره هکلب ،دوبن ار ودنه نآ اهنت رورغ نیا هکنآ نایب رد «
».xُا ُهَمَصَع ْنَم tِّا ،یاهلحرم

راهنیز یا نآدِب یتسویپب نوچ
راز ِراز تمادن رد یلان دنچ

یهش و یریزو و یریم ،مان
یهدناج و درد و گرم شناهن رد

دنَمَس نوچ ور نیمز رب و شاب هدنب
دنََرب ندرگ رب هک ،هن هزانِج نوچ

۶۳ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق

َمْحtرلا ُدَابِعَو « ْ·ا ىَلَع َنوُشَْمي َنيِذtلا ِنٰ »…اًنْوَه ِضْرَ

»…دنورىم هار ىنتورف هب {مز ىور رد هك دنتسه ىناسك نامحر ىادخ ناگدنب «

)۶۱(روَفک دهاوخ دوخ ِلاّمح ار هلمج

روگ هب شَدنَرآ هدرُم ِراوس نوچ

باوخ هب ینیب ار هک ره هزانج رب



باوخ هب ینیب ار هک ره هزانج رب
باکِر یلاع ،دوش بصنم )۶۲(ِسِراف

راب تسا قلخ رب توبات نآ هکنآز
)۶۳(رابِک نیا دندنکف ناقلخ رب راب

ْهِن شیوخ رب ،هِنَم سَک رب دوخ ِراب
ْهِب شیورد ،بلط مک ار یرورَس

)۶۵(اپَم ار مدرم )۶۴(ِقانَعا َِبکرَم

اپ ود ردنا تسرقِن دیاین ات

یهِد هَد وت شرخآک ار یَبکرَم
یهِدناریو و ینام یرهش هب هک

دومن ترهَش نوچ هک نونکا شهِد هَد
دوشگ ناریو رد تخَر دیابن ات

تسه تناتسُب دص هک نونکا شهِد هَد
تسرپناریو و زجاع یدرگن ات

هلا زا ّتنج هک ربمغیپ تفگ
هاوخم یزیچ سَک ز ،یهاوخیمه رگ

ار وت رم ملیفک نم ،یهاوخن نوچ
َ�ا ُتtنَج ادخ ِرادید و )۶۶(ٰىوأْ

ثیدح

».ُُهبْسَح َوُهَفِ ¹tا یَلَع ْلکََوتی ْنَم َو «

».تسا ىفاك ار وا ادخ ،دنك لّكوت ادخ رب هك ره و«

رایَع دش تلاَفک نیز یباحَص نآ
راوس ُدب هتشگ هک یزور یکی ات

تسار داتفا شََفک زا هنایزات
تساوخن ار نآ سَک ز دمآ ورف دوخ

َدب چیه دیاین شداد زا هکنآ
دهدیم دوخ یشهاوخیب و دناد

تساور نآ ،یهاوخب قح ِرما هب رو
تسایبنا ِقیرط ،شهاوخ نانچنآ

تسود درک هراشا نوچ َدنامن َدب



تسود درک هراشا نوچ َدنامن َدب
تسوا ِرهب زا رفک وچ ،دش نامیا رفک

دروآ شیپ وا ِرما هک یَدب ره
درذگب مَلاعِ یاهوکین ز نآ

تسوپ زین ددرگ هتسخ رگ فدص نآز
تسوا رَد رُد نارازه دص هک هدَم هَد

درگزاب ،درادن نایاپ نخس نیا
درگ ،زابِ جازممه و هاش ِیوس

)۶۷(یهَدهَد �رز وچ ناک رد ور زاب

یهِدهَد زا وت ِناتسد دَهَر ات

دنهدیم هر لدب نوچ ار یتروص
دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا

راوهناورپ مه دنرآیم هبوت
راکِ یوس ناشدَشَکیم نایسِن زاب

ار ران نآ رود ز هناورپ وچمه
ار راب وس نآ تسب و دید رون

تخیرگ ار شَّرپ تخوس ،دمآیب نوچ
)۶۸(تخیر حْلِم و داتف نhفط نوچ زاب

دوسِ عمط ناُمگ رب رگید ِراب
دوز ،عمش نآ ِشتآ رب دز شیوخ

تسَجب سپاو مه تخوس رگید ِراب
تسم وّ یسان لد ِصرح شدرک زاب

دهجیماو ¢خوس زک نامز نآ
دهدیم هَد ار عمش ودنه وچمه

زورْفبش ِهام نوچ نابات تَخُر یاک
زوسرورغم و بذاک تبحص هبْ یاِو

)۶۹(نیَنا و هبوت دور شدای زا زاب

نیبِذاکْلاَدَیک ُنمْحtرلا َنَهَْواک

.دنک تسس ار نایوگغورد گنرین نابرهم دنوادخ هک اریز ،دنک شومارف ار هلان و هبوت هرابود

۲۸ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق



۲۸ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

».َنُوبِذاَكَل ْمُهtِنإَو ُْهنَع اوُهُن اَِ� اوُداَعَل اوkدُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب «

 اهراك نامه هب مه زاب ،دننادرگزاب ايند هب ار اهنآ رگا ،هدش راكشآ ناشيارب نونكا دنتشادىم هديشوپ شيپ نيا زا هك ار هچنآ ،هن «
».دننايوگغورد نانيا .دندرگىم زاب دندوب هدرك ناشعنم هك

۱۸ هیآ ،)۸(لافنا هروس ،میرک نآرق

».َنيِرِفاَكْلا ِْديَك ُنِهوُمَ ¹tا tَنأَو …«

».تسا نارفاك هليح هدننكتسس ادخ و …«

ساپسان رایسب :روفَک )۶۱(
.دسر یماقم و دنسم هب هک یسک ینعی اجنیا رد ،بسا رب راوس :سِراف )۶۲(
فارشا و نایعا ،ناگرزب ،ریبک ِعمج :رابِک )۶۳(
اه ندرگ ،ُقنُعِ عمج :قانَعا )۶۴(
ندییاپ ردصم زا ،راشفم یاپ ،تسیان :اپم )۶۵(
َ�ا ُتtنَج )۶۶( هناگتشه یاه تشهب زا یکي :ٰىوأْ
بان رز ،صلاخ یhط :یهَدهَد �رز )۶۷(
تحhم ،¢خیر کمن :¢خیر حْلِم )۶۸(
هیوم و هلان :نیَنا )۶۹(
---------------------------

۳۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

».ِبْرَحِْللً اران اوُدَقَْوا ام{ُلک هک تیآ نیا ِلیوأتِ مومع رد «

)۷۲(یغَوْلاَران )۷۱(اوُدَقَْوا ْمُه )۷۰(امtلُک

)۷۴(اَفطْنا یtتَح ْمُهَران ¹ا )۷۳َ(أَْفطأ

تسیاَم اجنآ aد هک هدرک مزع
تسین مزع ِلها هکنآز )۷۵(یسان هتشگ

.دش شوماخ یّلکب هکنآ ات تخاس شومخ ار نانآ شتآ دنوادخ ،دنتخورفارب گنج هلعش نانآ هک هاگره

۶۴ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق

ْ·ا يِف َنْوَعْسَيَوۚ ُ ¹tا اََهأَْفَطأ ِبْرَحِْلل اًراَن اوُدَقَْوأ اَمtلُك …« ْ�ا kبِحُي ¹t ُaَاَوۚ  اًداَسَف ِضْرَ ».َنيِدِسْفُ

 تسود ار نادسفم ادخ و ،دنشوكىم داسف هب {مز ىور رد نانآ و .تخاس ششوماخ ادخ دنتخورفا ار گنج شتآ هك هاگره …«
».درادن

هتشاک یقدصِ مخت شدوبن نوچ
هتشامگب نآ ِنایسن ورب قح

دنزیم لد )۷۶( ٔهنزشتآ رب هچرگ
دشُکیم قح ِفک ار شَراتِس نآ



هک تقو ره ،هک هاگره :امtلُک )۷۰(
دنتخورفارب :اوُدَقَْوا )۷۱(
لاق و داد ،گنج :یغَو )۷۲(
.درک شوماخ َ:أَْفطأ )۷۳(
.دش شوماخ :اََفطْنِا )۷۴(
راکشومارف :یسان )۷۵(
قامخچ گنس :هنزشتآ )۷۶(
---------------------------

۳۵۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

».نیا ِریرقت رد مه یاهّصق «

دمتعُم بش رد دینشب )۷۷(ییهَفرَش
دنز شتآک هنزشتآ تفرگرب

تسشن ششیپ نامز نآ دمآ دزد
تسپ درکیم )۷۸(هتخوس نآ تفرگ نوچ

ار تشگنا ِرس اجنآ داهنیم
انف شتآٔ هراتسا دوش ات

دَرُمیم دوخ زک تشادنپیم هجاوخ
دشکیم یدزد هک وا دیدیمن نیا

دوب کانمن هتخوس نیا :تفگ هجاوخ
دوز شیَّرت زا هراتسا دَرُمیم

شیپ ز یکیرات و دوب تملظ هک سب
شیوخ ِشیپ ار یشُکشتآ دیدنیم

شلد ردنا یشُکشتآ نینچ نیا
)۷۹(شَمَع زا دنیبن رفاکٔ هدید

یاهدنناد ِلد دنادیمن نوچ
؟یاهدننادرگ هدندرگ اب تسه

دوَخ هب بش و زور هک ییوگیمن نوچ
؟دور یک ؟دیآ یک یدنوادخیب

نیبب یدرگیم تaوقعم ِدِرگ
نیهَم یا دوخِ یلقعیب نینچ نیا

رتلوقعم دوب ّانب اب هناخ
رنهمک یا وگب ؟ّانبیب هک ای

رتلوقعم دوب بتاک اب ،ّطخ



رتلوقعم دوب بتاک اب ،ّطخ
رسپ یا شیدَنیِب ؟بتاکیب هک ای

مفِ میم و مشچ ِنیَع و شوگِ میج
مهtتُم یا ؟یبتاکیب دوب نوچ

)۸۰(یاهدنناریگ ز یب نشور ِعمش

؟یاهدننادٔ هدنناریگب ای

)۸۱(ریرَض �لَش ِفک زا بوخ ِتعنص

؟ریصب ییاریگ هب ای یلَوا دشاب

دنکیم ترهق هک یتسناد وچ سپ
دنزیم )۸۲(تنحِم ِسوkبَد ترَس رب

گنج هب یدورمن وچ ،شعفد نکب سپ
)۸۳(گنَدَخ یریت اوه رد شَک واِ یوس

نامسآ رب لُغُم ِهاپسِا وچمه
)۸۴(ناجِ عَزنِ عفد زادنایم ریت

وَرِب یناوت رگا یو زا زیُرگ ای
وَِرگ ییوا ِفک رد نوچ ؟یوَر نوچ

شََفک زا یتسََرن ،یدوب مدع رد
؟)۸۵(شوَختسد یا یهَر نوچ وا ِفک زا

¢خیرگب دوب ،¢سُج وزرآ
¢خیر یوقت ِنوخ شلدع ِشیپ

وزرآ ش هناد و تسماد ناهج نیا
وُز ،رآ یور ،اه ماد زا زیرگ رد

داشگ دص یدیدب ،یتفر نینچ نوچ
داسف یدید نآ �دض رد یدش نوچ

بولُقْلا اُوْتَفتْسِا تفگ ربمیپ سپ
)۸۶(بُوطُخ دیوگ نورب نات یتفُم هچ رگ

ثیدح

َُ�اَ کاْتَفا ْنِا َوَ َکبْلَق ِتَفتْسِا « ».َنوْتفْ

».دنهد یوتف وت هب ناگدنهد یوتف هچرگ ،ریگب یوتف دوخ بلق زا «

شدیآ محر ات راذگب وزرآ



شدیآ محر ات راذگب وزرآ
شدیابیم نینچ هک یدومزآ

َشُنک تمدخ سپ ،تسَج یناتن نوچ
شنشُلگ رد وا ِسبح زا یوَر ات

یوشیم بقارم وت نوچ مَد هب مَد
)۸۷(یوَغ یا رواد و ینیبیم داد

)۸۸(باجتحِا ز ار دوخِ مشچ یدنبب رو

؟باتفآ دراذگ یک ار دوخ ِراک

اپ یادص :هَفرَش )۷۷(
ازشتآ .دراد یدایز لاعتشا تیلباق هک یا هلیتف :هتخوس )۷۸(
.مشچ کشا شزیر اب ییانیب فعض :شَمَع )۷۹(
هدنزاس رو هلعش :هدنناریگ )۸۰(
روک ،انیبان :ریرَض )۸۱(
.تسا هدنبوک زرُگ دننام هک ییhب :تنحِم ِسوkبَد )۸۲(
.دنزاس یم گندخ تخرد بوچ زا هک یریت :گنَدَخ ریت )۸۳(
ندنک ناج ،ناج ندنک :ناجِ عَزن )۸۴(
.دریگ رارق رخسمت دروم هکنآ :شوَختسد )۸۵(
ندناوخ هباطخ ینعم هب ،ْبطَخِ عمج :بُوطُخ )۸۶(
هارمگ :ّیوَغ )۸۷(
باجح ،یگدیشوپ :باجتحِا )۸۸(
---------------------------
 :تاغل عومجم

یدوگ ،لادوگ :َْوگ )۱(
ارم دیناوخب :ینوُعُْدا )۲(
منک تباجا :ِْبَجتَْسا )۳(
.دنزرویم رابکتسا :نوُرِبَْكتْسَي )۴(
.دنوش یم لخاد یدوز هب :نوُلُخَْديَس )۵(
لیلذ ،راوخ ،رِخادِ عمج :نيِرِخاد )۶(
دیناوخب :اوُعْدا )۷(
نداد ناشن یراسکاخ و یراز :عkرَضَت )۸(
یناهن :ةَیفُخ )۹(
)۱۰( aَ بِحُيk: دراد یمن تسود.
نازواجتم :نيَدتْعُم )۱۱(
.نک دای :رُكُْذا )۱۲(
سرت :ةَفيخ )۱۳(
.رهج ّدح زا رت نییاپ ینخس ره ای رکذ ندرک ادا ینعی :لْوَقْلا َنِم ِرْهَجْلا َنوُد .ندرک دنلب ار ادص ینعی :لْوَقْلا َنِم ِرْهَجَْلا .ندرک راکشآ :رْهَج )۱۴(
نادادماب ینعم هب ،ةَودُغِ عمج :ّوُدُغ )۱۵(
ناهاگماش ینعم هب ،لیصا ِعمج :لاصآ )۱۶(
یرامیب :تّلع )۱۷(
.تسا یضوع وکن :ضَوِعْلا َمْعِن )۱۸(
ندناسر لاصو هب ،ندرک لصو و نداد دنویپ :تَلِص )۱۹(
هدش نفد ،نوفدم :نیفَد )۲۰(
¢شاد تیصخش ،ندوب سَک :یسَک )۲۱(
¢خیمآرد ،¢خیمآ :¢فابرد )۲۲(
دنمتواخس ،هدنشخب :زاسمارکِا )۲۳(
ابیز ،شوخ ،بوخ :شَگ )۲۴(
غلاب :قِهارُم )۲۵(
راگتساوخ :رگهزاوخ )۲۶(
.تسا یرهاظ لhج و هاج دارم اجنیا رد :یگراب )۲۷(
لِگ :نیط )۲۸(
ناشخر ،نابات :غِزاب )۲۹(
هفیاط ،هلیبق :لیَخ )۳۰(
داژن ،لصا :راَبت )۳۱(
¢فرگ رسمه ،جاودزا :جیوزت )۳۲(
اهبریش ،هّیرهَم :نامیپ ْتسد )۳۳(
.دهدیم سورع هب یسورع ماگنه هب داماد هک یرتشگنا و هقلح ریظن یرویز :یناشن )۳۴(
عاتم ،سابل ،هچراپ :شامُق )۳۵(
.دیآیم دیدپ هودنا و یگدرسفا رثا رب هک دیدش یناوتان :قِد )۳۶(
وناب :یتَس )۳۷(



.دیآیم دیدپ هودنا و یگدرسفا رثا رب هک دیدش یناوتان :قِد )۳۶(
وناب :یتَس )۳۷(
همشرک و زان :لaَد )۳۸(
جوجل ،رگ هزیتس :دونَع )۳۹(
راکدب نز ،هشحاف :رَغ )۴۰(
کچوکٔ هدنب ،کمhغ :کئاَّرگ )۴۱(
شزرا یب ،راوخ :نیهَم )۴۲(
¢فگ هدوهیب نانخس :ندییاخ ژاژ )۴۳(
نداد بیرف ،¢فیرف :نداد مَد )۴۴(
¢شاذگورف ،ندرک کرت :ندیلِه )۴۵(
فیرظ ،رغa :سیرْکیراب )۴۶(
یتسمرس ،ندیلاب دوخ هب :ُرتَْخَبت )۴۷(
هبرف ،تشرد :تفَز )۴۸(
نداد بیرف :نداد هوشِع )۴۹(
نداد بیرف ،نداد یزاب :نداد لاگ )۵۰(
یسورع ٔهلجح :کَدِرگ ِبش )۵۱(
شیریب ،دشاب هدرواینرد وم شتروص زونه هک یناوج :دَرَْما )۵۲(
ون سابل ،هماج :ٔهّلُح )۵۳(
.هثجلا میظع و ربتس ِدرمان ینعم هب ،تسا هدوب گِنک ِدَرَْما لصا رد :دَرَْماِ گِنک )۵۴(
ماّمح گنُل و هطوف ،گرزب هچقب :تفزِ غوب )۵۵(
ماّمح نادشتآ :نوت )۵۶(
جاجل ،هزیتس و ضغب :دانِع )۵۷(
.داب ترس رب کاخ ینعم هب ندروآ دورف یسک یوس هب هداشگ تشگنا هد :نداد هَد )۵۸(
.تسا تاجن دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُْربtصلاِک )۵۹(
راشف و یگنت :جَرَح )۶۰(
ساپسان رایسب :روفَک )۶۱(
.دسر یماقم و دنسم هب هک یسک ینعی اجنیا رد ،بسا رب راوس :سِراف )۶۲(
فارشا و نایعا ،ناگرزب ،ریبکِ عمج :رابِک )۶۳(
اه ندرگ ،ُقنُعِ عمج :قانَعا )۶۴(
ندییاپ ردصم زا ،راشفم یاپ ،تسیان :اپم )۶۵(
َ�ا ُتtنَج )۶۶( هناگتشه یاه تشهب زا یکي :ٰىوأْ
بان رز ،صلاخ یhط :یهَدهَد �رز )۶۷(
تحhم ،¢خیر کمن :¢خیر حْلِم )۶۸(
هیوم و هلان :نیَنا )۶۹(
هک تقو ره ،هک هاگره :امtلُک )۷۰(
دنتخورفارب :اوُدَقَْوا )۷۱(
لاق و داد ،گنج :یغَو )۷۲(
.درک شوماخ َ:أَْفطأ )۷۳(
.دش شوماخ :اََفطْنِا )۷۴(
راکشومارف :یسان )۷۵(
قامخچ گنس :هنزشتآ )۷۶(
اپ یادص :هَفرَش )۷۷(
ازشتآ .دراد یدایز لاعتشا تیلباق هک یا هلیتف :هتخوس )۷۸(
.مشچ کشا شزیر اب ییانیب فعض :شَمَع )۷۹(
هدنزاس رو هلعش :هدنناریگ )۸۰(
روک ،انیبان :ریرَض )۸۱(
.تسا هدنبوک زرُگ دننام هک ییhب :تنحِم ِسوkبَد )۸۲(
.دنزاس یم گندخ تخرد بوچ زا هک یریت :گنَدَخ ریت )۸۳(
ندنک ناج ،ناج ندنک :ناجِ عَزن )۸۴(
.دریگ رارق رخسمت دروم هکنآ :شوَختسد )۸۵(
ندناوخ هباطخ ینعم هب ،ْبطَخِ عمج :بُوطُخ )۸۶(
هارمگ :ّیوَغ )۸۷(
باجح ،یگدیشوپ :باجتحِا )۸۸(


