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۱۹۷۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نز )۱(راقیسوم نحل و گنچ رادرب ،ابرطم
نز )۲(رافغتسا ردنا و رایب ممرج زا شتآ

رب هلمح یتسه نوعرف رب ،قشع )۳(میلک یا
نز راو یسوم ،وحم یاصع وت وا رس رب

دنک یم )۴(یرادراد اهسوه رهب زا لقع
نز راد وت وا رهب و دنبب ار شمشچ دوز

منک یم یراک مظن شناد هب نم دیوگب رو
نز راک ردنا و مظن رد و روآ تسد یشتآ

!؟کاخ نامهم یوش یک ات ،ناج ناتسبیرغ رد
نز راد نامهم و نامهم نیا مشچ ردنا کاخ

تسا رتنوریب درخ راگرپ ز تنسح ،ابرطم
نز راگرپ زا و لقع زا نورب ،)۵(ترشع همیخ

هدب یناج ،یم فرص دوپ ز ار تگنچ رات
نز )۷(راتوا رب ،تخبون هنهک )۶(هرارح ناز

نز بآ هدید ز ،نیدلا سمش )۸(مودخم رد رب
نز ران وا هرهچ ران ز یتسه همه رد

نک هتفخ ار هم و دیشروخ وا ناتسد یکی زا
نز رادیب تلود ردنا گنچ ،وز ناهن سپ

نید سمش رهب تخود ییابق ترایشه لقع
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نید سمش رهب تخود ییابق ترایشه لقع
نز )۹(رامسم نارکنم مشچ هب وا قشع ز وت

ور زیربت بناج نیشنب قشع )۱۰(قارب رب
نز راوخ نوخ )۱۱(هزمغ رهب ز وناز یهگنآ و

۱۸۹۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ژک تفر نامیلس تخت رب داب
)۱۲(ژَغَم ژک اداب تفگ نامیلس سپ

ورم ژک ناملیس یا تفگ مه داب
وشم نیمشخ مژک زا ژک یور رو

قح داهنب نیا رهب وزارت نیا
)۱۳(َقبَس رد ار ام فاصنا دور ات

منک مک نم ینک مک وزارت زا
منشور نم ینشور نم اب وت ات

درک لیم نامیلس جات نینچمه
درک لیَل نوچ ورب ار نشور زور

نم قرف رب وشم ژک اجات تفگ
نم قرش زا وشم مک اباتفآ

ار جات نآ تسد هب وا درکیم تسار
یَتف یا جات ورب دشیم ژک زاب

ژک تشگ و درک تسار شراب تشه
ژَغَم ژک ؟رخآ تسیچ اجات تفگ

نم تسار وت ینک هر دص رگا تفگ
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نم تسار وت ینک هر دص رگا تفگ
)۱۴(نََمتؤُم یا یور ژک نوچ مور ژک

درک تسار هنوردنا نامیلس سپ
درس درک شدوب هک توهش نآ رب لد

دش تسار مد نامه شجات نآ زا دعب
دش تساوخیم ار جات هک نانچنآ

دصق هب وا درک یمه ژک شنآ زا دعب
دصق هب )۱۵(وجکَرات تشگیم وا جات

شرتهم نآ درکب ژک )۱۶(ت~َرک تشه
شرس قرف رب جات دشیم تسار

)۱۷(نک زان هش یاک تشگ قطان جات

نک زاورپ لِگ ز رَپ یدناشف نوچ

مرذگب نم نیزک یروتسد تسین
مَرَد مهَرب نیا بیغ یاههدرپ

دنبب دوخ تسد وت هن مناهد رب
دنسپان تفگ ز ار مناهد رم

درد ز دیآ شیپ هک مغ ره ارت سپ
دَرگ شیوخ رب هِنَم تمهت یسک رب

)۱۸(ماکتسود یا یرگید رب ربم نظ

م�غ نآ )۱۹(دیلاگسیم هک نکم نآ

یخبطم و لوسر اب شگنج هاگ
یخس هاشنهش اب شمشخ هاگ
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یخس هاشنهش اب شمشخ هاگ

دوب )۲۰(هتشِه یسوم هک ینوعرف وچمه
دوبریم رس ار قلخ ناکلفط

لد روک نآ ٔهناخ رد ودع نآ
لِسُگ ندرگ ار لافطا هدش وا

نارگید اب یَدب نوریب زا مه وت
نارگ سفن اب هتشگ شوخ نوردناو

یهدیم شدنق تسوا تودع دوخ
یهنیم سک ره هب تمهت نورب زو

لدروک و روک وت ینوعرف وچمه
)۲۱(لِذُم ار ناهانگیب شوخ ودع اب

ار مرُجیب یشُک انوعرف دنچ
ار )۲۲(مرُغ ُرپ ِنت رم یزاونیم

دوزفیم ناهاش لقع رب وا لقع
دوب هدرک شروک و لقعیب قح مکح

درخ شوگ رب و مشچ رب قح رهُم
دنک شناویح تسنوط�ف رگ

دیدپ دیآیم حول رب قح مکح
دیزیاب بیغ مکح هک نانچنآ

۸-۷ هیآ ،)۵۵( نمحرلا هروس ،میرک نآرق 
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۸-۷ هیآ ،)۵۵( نمحرلا هروس ،میرک نآرق 

)٧( َنَازيِْ�اَ عَضَوَو اَهَعَفَر َءاَم~سلاَو
)٨( ِنَازيِْ�ا يِف اْوَغْطَت ~َ�أ

یسراف همجرت

ار وزارت داهنب و ار نامسآ تشارفیب دنوادخ و
دینکن یشکرس و نایغط وزارت راک رد ات

یسیلگنا همجرت

And the Firmament has He raised high, and He has set up the Balance (of Justice),
In order that ye may not transgress (due) balance.

۱۳۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مربلد نآ تسا هداهنب یرز جات مرس رب ید
مرس زا دتفین یم نآ ینز یم یلیس کنادنچ

دوخ قرف زا نم قرف رب ،دبا زود هلک هاش
)۲۳(مرج� دشاب هدنیاپ ،دهن دوخ قشع شوپ بش

هم وچ هلمج موش رس نم هلک اب دنامن رس رو
مرهوگ دیآ رتناشخر فدص و هقحیب هک اریز

یناشک سوماک ناتساد ،همانهاش ،یسودرف

سوبکشا و متسر گنج
  یاج زاب ورم ،دمآ تدروامه :دنز یم گناب وا رب رود زا هدایپ ،متسر هک تسا �شگزاب راک رد سوبکشا

:دسرپ یم سوبکشا

تسیچ وت مان هک نادنخ تفگ ودب
؟تسیرگ دهاوخ هک ار ترسیب نت
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؟تسیرگ دهاوخ هک ار ترسیب نت

:دهد یم خساپ متسر

درک وت گرم مان ،نم )۲۴(مام ارم
درک وت )۲۵(گرت کتپ ارم هنامز

 تسا هدمآ گنج هب هدایپ یناریا ناولهپ هک دنک یم بجعت راهظا سوبکشا
.دنیبیم یمتح ار وا گرم و

:دیوگ یم متسر

دروآ گنج هک یدیدن هدایپ
؟دروا گنس ریز ناشکرس رس

گنلپ و گنهن و ریش وت رهشب
؟گنجب هس ره دنیآ ردنا راوس

راوس هدربن یا ارت نونکا مه
رازراک تمزومایب هدایپ

نم وچمه دوش هدایپ یناشک
نمجنا دنوش نادنخ یور ودب

:دروآ یم رد یاپ زا ار نآ و دنزیم وا بسا رب یریت هاگنآ
:دیوگ یم متسر

تفگ زاوآ هب متسر دیدنخب
تفج هیامنارگ شیپ هب نیشنب هک

رانکرد شرس یریگب رگ دزس
رازراک زا ییاسآرب ینامز

 .دتفا رگراک هکنآ یب ،دنکفا یم متسر یوسب ریت دنچ سوبکشا
.دطلغ یم رد کاخب سوبکشا و دنزیم وا هب ریت کی طقف متسر

گنچ درب رمک دنب هب �مهت
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گنچ درب رمک دنب هب �مهت
)۲۶(گندخ ریت هبوچ کی درک نیزگ

بآ وچ ناکیپ دروآرب یگندخ
باقع رپ راچ ورب هداهن

یوا تشگنا دیسوبب ناکیپ وچ
یوا تشپٔ هرهم زا درک رذگ

دادب ناج نامز ردنا مه یناشک
دازن ردام ز دوخ وا هک یتفگ وت

 تسا رایسب یاهخاروس شراقنم رد هک یغرم ،اههناسفا رد ،ینهدزاس ؛زاس یعون :راقیسوم )۱(
.دیآیمرب نوگانوگ یاهزاوآ اهخاروس نآ زا و
.ندرک هبوت ،�ساوخ شزرمآ ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۲(
تبحص مه ،نخس مه :میلک )۳(
.�خادنا هار ادصورس ،ندرک دایرفوداد :ندرک رادراد ،لاجنجوراج ،ادصورس ،دایرفوداد :رادراد )۴(
.ینارذگشوخ ،ینارماک :ترشع )۵(
هنارت ،فینصت ،لوق ،ترارح ،امرگ :هرارح )۶(
.َرتَو عمج ،زاس یاهرات :راتوا )۷(
.اقآ ،رورَس ،دننکیم تمدخ وا هب هک یسک :مودخم )۸(
خیم :رامسم )۹(
وردنت بسا :قارب )۱۰(
.همشرکوزان یور زا ناگژم ندز مهرب ،وربا و مشچ اب هراشا :هزمغ )۱۱(
.لافطا و ناگدنزخ تکرح دننام مکش رب ندیزخ ینعم هب ندیژغ زا رما لعف :ژَغَم )۱۲(
.هقباسم ،هزور کی سرد ،تاناکما همه یاضف ،ییاتکی یاضف ،یلزا یورین :َقبَس )۱۳(
.دشاب دامتعا دروم هک یسک ،نیما :نََمتؤُم )۱۴(
رس قرف :کَرات )۱۵(
هعفد ،راب :ت~رَک )۱۶(
.نک راختفا ،لابب دوخ هب :نک زان )۱۷(
.ماکنمشد ّدض ،دشاب تسود دارم قفو رب شلاح و راک هک یسک ،هاوخریخ تسود ،نابرهم رای :ماکتسود )۱۸(
.ندرک تروشم ،�شادنپ ،ندیشیدنا :ندیلاگس )۱۹(
.هتشاذگ ،هدش کرت ،هدش اهر ینعم هب �شِه زا لوعفم مسا :هتشِه )۲۰(
.لاعفا باب زا لعاف مسا ،هدننک راوخ :لِذُم )۲۱(
.ناوات ،تمارغ ،تّقشم و نایز :مرُغ )۲۲(
ریزگان ،راچان :مرج� )۲۳(
ردام :مام )۲۴(
.رفغم و دوخه�ک و کرت ،تسا یزات فاک اب کرت نامه :گرت )۲۵(
ریت ،ناکیپ :گندخ )۲۶(


