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۱۰۲ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم    

ار یرتشگنا رایب انامیلس
ار یرپ و وید نک هدنب و عیطم

* Eیَلَع اهْو?دُر زاوآ رآرب
ار یرد شش یارس نک رونم

یباتفآ برغم ز ندروآرب
ار یرس نآ ریمض دش ملسم

سک نآ ره دبای یرتهم ناس نیدب
ار یرتهم دراذگ قح رهب هک

** یِباَوَجْلاَك ٍناَفِج ناوخ رب هنب
ار یرتشم زاین نک مرکم

هد برط ار رس هساک )۱(یساک هب
ار )۲(یرَهبَع مشچ رومخم نک وت

رادرب هدرپ یبیغ یاهتروص ز
ار )۳(یرزآ شوقن هد یداسک

میتشگ روجنر هچ بآ و هاچ ز
ار یرثوک یاههمشچ نک ناور

ور رد هاشنهاش مزب رد nد
ار یرمحا بارش وش اریذپ

اریز تسرپم ناج هب ار نز و رز
ار یرفاک نادزی تخود ود نیا رب

یرجا هک اریز نک سفن داهج
ار یرکشل هش دهد نیا یارب

شیور قشع زک یرب نیمیس لد
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شیور قشع زک یرب نیمیس لد
ار یرز مه رز دنک مگ تریح ز

ششون و شوج زک یلدایرد نادب
ار یرهوگ رهوگ دروآ تسد هب

ییوگب وت ار لزغ یقاب هک
ار یرماس رحس وت یرآ کشر هب

تفرورف لگ میاپ هک مدرک شمخ
ار یرفعج قطن رپ اشگب وت

۱۱۱۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاسب یصقا دجسم نامیلس یا
زامن رد دمآ سیقلب رکشل

۱۱۵۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

راد شوه و تس لد نیا وت متاخ
راکش متاخ ار وید ددرگن ات

مادم وت رب دنک ینامیلس سپ
مzسلاَو ،نک َرذَح متاخ اب وید

تسین خوسنم nد ینامیلس نآ
تس یُنک ینامیلس تEرِس و رس رد

دنک ینامیلس یتقو مه وید
؟َدَنت یک سلطا )۴(ههnوج ره کیل

کیلو وا تسد وچ دنابنُج تسد
کین تس یقرف ناشود ره نایم رد

۴۹۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۹۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تساه قرف دّلقم ات قّقحم زا
تسادص رگید نآ و تسدوواد وچ نیک

۳۱ هیآ ،)۳۸( ص هروس ،میرک نآرق *

(۳۱)  ُداَِيجْلا ُتَانِفاEصلا �يِشَعْلاِب ِهْيَلَع َضِرُعْ ِذإ

)۳۲( ِباَجِحْلاِب ْتَراََوتٰ ىEتَح ي�بَر ِرْكِذ ْنَع ِْريَخْلا Eبُح ُْتَببَْحأ ي�ِنإ َلاََقف

ْ�اَو ِقو?سلاِب اًحْسَم َقَِفطَفۖ  Eيَلَع اَهو?دُر  )۳۳( ِقَانْعَ

یسراف همجرت

)۳۱( .دنتشاد هضرع وا رب ار کتزیت نابسا رصع ماگنه هک هاگنآ  ]رآ دای[

 ینامیشپ و تلفغ یور زا سپ درک تلفغ رصع زامن زا هک دش نابسا یاشامت لوغشم یگتفیش اب نانچ[
 باجح و[ هدرپ رد ]دیشروخ[ هکنآ ات مداد حیجرت مراگدرورپ دای رب ار نابسا یگتفیش  ]هک اغیرد[  :تفگ

)۳۲( .دش ناهنپ ]بورغ

 و اهقاس رب ندیشک تسد هب ]شزاون تهج دندنادرگرب نوچ و[ دینادرگ زاب نم هب ار اهنآ ]تفگ سپس[
)۳۳( .تخادرپ اهنآ یاهندرگ

۲۶۶۹ تیب ، مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نومنهر و زامن دمآ تقو جنپ
نومِئاد ٍةzَص یف ار ناقشاع

رامُخ نآ دریگ مارآ جنپ هب هن
رازه دصناپ ین تساهرس نآ رد هک

ناقشاع ٔهفیظو (۵)ًّابِغ ُْرز تسین
ناقداص ناج تسیقستسم تخس

۱۳ هیآ ،)۳۴ ( ابس هروس ،میرک نآرق **
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۱۳ هیآ ،)۳۴ ( ابس هروس ،میرک نآرق **

ۚ  ٍتاَيِساَر ٍروُدُقَو ِباَوَجْلاَك ٍناَفِجَو َليِثاََمتَو َبيِراَحَم ْنِم ُءاَشَي اَم ُهَل َنوُلَمْعَي
ُروُكEشلا َيِدَابِع ْنِم ٌلِيلَقَوۚ  اًرْكُش َدوُواَد َلآ اوُلَمْعا

یسراف همجرت

 و اه ضوح هزادنا هب ]گرزب[ییاههساک و اه هسیدنت ،دباعم لیبق زا تساوخیم هچ ره وا یارب ]ناینج نآ[
 نادناخ یا .دندروآ مهارف ]دوب لاقتنا لباق ریغ ینیگنس و یگرزب طرف زا هک[ راوتسا و گرزب یاهگید

.دنرازگرکش مناگدنب زا یکدنا ]طقف[هکنآ لاح و دیراذگب رکش ]ار اهتمعن نیا معنم[دوواد

۲۲۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدش �فگ و )۶(ترکف نت هدش نت یکاخ وت زا یا
هدش �سبآ بیغ رد روص سب ترکف و تفگ زو

یاهدرسفا کیل تسا ینعم یاهدرورپ یتروص ره
هدش نشور ار زاغآ نونک دش ینعم وچ تروص

خی لصا دنادن سک نآ و یسک دنیب رگا ار خی
هدش نظیب خی لصا رد دش بآ رخآک دید نوچ

تسا تروص دوپ و رات وک نکم ابیز زج هشیدنا
هدش نسحا یتروص ره دنت نسحا یاهشیدنا ز

روص دیآیم سنج نآ رظن یزادناک یوس ناز
هدش نز و درم لاکشا روص دیآ رظن زا سپ

۲۳۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکشب نم رد بشما نز و درم هنتف یا
هد امغی هب و رادرب نم دقن و نم تخر

ددرگ ناویح بآ ایرد همه هک یهاوخ
هد ایرد هب هعرج کی دوخ بارش ماج زا

دیآ دورف غرم نوچ هرهز و هم هک یهاوخ
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دیآ دورف غرم نوچ هرهز و هم هک یهاوخ
هد nاب هب لطر کی یراد فک هب هک یم ناز

۷۷۳ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

درم و نز دیآ ردنا رشحم هب هک ادرف
درز ددرگ اهیور باسح میب زا

مرب شیپ مهن فک هب ارت قشع نم
درک دیاب نیا زا نم باسح هک میوگ

۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنک ناغفا نز و درم ات دنک نnان ار هلمج مغ
اهدژا ملظ رد تشگ وک مغ ز ار ام هد داد هک

مب و ریز شابرود اب مکش یناردب ار مغ
ادص شوخ یا وت لدع زا مدع رد دتفا لغلغ ات

نک دابرپ ار کیخ دص نک دای ار ام وت یقاس
اقل نیریش نآ قشع رد نک داهرف ار حاورا

یلگ و بآ نک هدنز یلد لیفارس وت نوچ
ادخ هخفن ام شوگ رد یلبقم هار ز مدرد

هتخیمآ هاک هب مدنگ هتخیر نمرخ وچمه ام
ادج نک مدنگ ز ار هک ناج داب میسن زا نیه

دور مرخ یوس مرخ دور مغ یوس هب مغ ات
امس رب دیآرب لد ات دور لگ یوس هب لگ ات

نیمز رد هدنام سوبحم نینزان یاههناد نیا
ابص داب کی فوقوم شوخ ناراب کی شوگ رد

دوش ربمه ناربلد اب دوش رز نوچ ناج راک ات
ابرهک نونکا دوب هک دوش رس نونکا دوب اپ

یمتفگ یدوب روتسد یمد رخآ نک شوماخ
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یمتفگ یدوب روتسد یمد رخآ نک شوماخ
افص ناوخا شوگ رد سک تسدنکفن هک یرس

۴۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیدب شیوخ لد لاوحا لح و دقع یک ره
تشذگ دنویپ ز و وا تسکشب یتسه دنب

میتی رد نینچ دروآ فک هب کنوچ درم
تشذگ دنزرف و نز یافو ز وا رطاخ

۵۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

�شیوخ رهم دنکرب نز و درم زا ملد یراب
جرفلا حاتفم ربصلاک )۸(شمع و )۷(لاخ دش قشع ات

۶۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش نیشن هناخ ام هنیس رد وت شقن ات
دش نیرب سودرف وچ مینیشن هک اج ره

جوجأم وچ و جوجأی وچ تnایخ و رکف نآ
دش نیچ )۹(تبعل نوچ و یروح خر وچ کی ره

دننانک هحون وا زا نز و درم هک شقن نآ
دش نیرق )۱۱(معن نونک دوب نیرق )۱۰(سئب رگ

۹۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوا زا مه تلدعم و تسقشع ملاع ناما
دشاب نز و درم لقع نز هار هچ رگو

۲۳۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار نز و درم ره زجعم نآ رایب
هن نم درمان نمشد شیپ هب

۲۲۶۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۲۶۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ین را بوخ تروص ره دنامیم وت هب یزیچ
ولهپ یمنک یلاخ نز و درم ندید زا

۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدیربب ارم ات ناتسین زک
دناهدیلان نز و درم مریفن رد

بارش هلایپ ،هساک :ساک )۱(
سگرن ،ابیز مشچ :رَهبَع )۲(
)ع( میهاربا ردپ مان :رزآ )۳(
هدنفاب :ههnوج )۴(
.» دبای شیازفا ناشیا هب تبسن نات هقzع ات دینک رادید )هاگ هاگ(نایم رد زور کی ار ناتناتسود « :دومرف هک ربمایپ زا یثیدح هب هراشا :ًاّبِغ ْرُز )۵(
هشیدنا :ترکف )۶(
یئاد :لاخ )۷(
ومع :مع )۸(
هچیزاب :تبعل )۹(
دب ،تشز :سئب )۱۰(
تمعن :معن )۱۱(


