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۶۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دییادج شیوخ ِسفق زا نونک هک ،ناغرم
؟دییاجک دییوگب و دییامن زاب خر

هتسکش ،بآ نیا رب دنام امش Cیتشک
دییآرب بآ نیا زا مد کی ،ناتفص یهام

تیدیسر تسود نادب و تسکشب بلاق ای
؟دییادج دیص زا و فک زا دشب ماد ای

؟دیشیوخ ِشتآ نآِ مزیه امش زورما
؟دییادخ ِرون امش ،درُم ناتشتآ ای

)۱(دینارُسُف ار امش ،تشگ ابو داب نآ
؟دییآرد هک اج ره هب ،تشگ ابص داب ای

یباوج تسه امش ِناج زا نخس ره رد
دییاشگن یباوج هب ار ناهد دنچ ره

دیتسکش هک )۲(اهرُد هچ ماّیا ِنواه رد
دییاسب ،دییاسب ،تسدید ءهمرُس نآ

دیدیسر گرم رد وچ ،تیدازب هکنآ یا
دییازب ،دییازب ،تسیناث ِنداز نیا

راب مود تیدازب کرت رگ و دنه رگ
*دییاشگ دنبور هک زور نآ دوش ادیپ

زیربت ِقحلا سمش هب تیدیزِس هکناز رو
)۴(دییازِس زور )۳(َِکبْصاخ امش هک gاو

۲۴-۲۲ هیآ ،)۷۵(تمایق هروس ،میرک نآرق *
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۲۴-۲۲ هیآ ،)۷۵(تمایق هروس ،میرک نآرق *

)٢٢(ٌ ةَرِضاَن ٍذِئَمَْويٌ هوُجُو

.تسا ینارون و هتخورفا رب )یداش زا( یاهفیاط راسخر زور نآ

)٢٣(ٌ ةَرِظاَن اَهCبَرٰ ىَِلإ

.دننکیم هدهاشم ار قح لامج لد مشچ هب و

)۲۴(ٌ ةَرِساَب ٍذِئَمَْويٌ هوُجُوَو

.تسا نیگمغ و سوبع رگید یهورگ راسخر و

۲۰۳۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ردنا نادنز هب ناج هک بجع نیا
تسد هب شنادنز )۵ِ(حاتفِم یهگناو

۸۳۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تلاب و ّرپ یاشگم ،تلامج نکم هولج
دشاب )۶(ریَطتسُم ناج ییادخ َِرپ رب ات

۸۹۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسرب یدرُد ز فاص ،تسشن یتسپ هب درُد
دیسر ناعنک ِفسوی ،تسکش ناگرگ ِندرگ

دیسر تداعس ِحبص ،تشذگ نیغورد ِحبص
دیسر ناناج ِرب زا ،اقب ِناج و دش ناج

۱۸۹۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شتآ رد منوخ دش ،عمش ِلاثم
)۷(ندرُسُف خر رب و ندیشوج لد ز

تسا تقو ،ریس نم مدش هناخ نیا زا
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تسا تقو ،ریس نم مدش هناخ نیا زا
)۸(ندُرب تخر اهنامسآِ ماب هب

۲۲۰۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریمضِ غرم یا رپیم شنسُحِ غاب ِنایم رد
؟وک )۱۰(بارضِم ای ماد اجنآ ،)۹(تسا دابآ نِمیاک

تسا یششخب وت ِنت یاهتیراع ِنورد رد
؟وک )۱۱(باّهَو ِششخب ناک بلط ناج ِنایم رد

لدِ غاب رد یدمآ دوز ،لِگ ز یتفر نورب نوچ
؟وک بان ِبارش زج و عامس زج وس نآ زا سپ

دبلاک زا ُدَبن ناک یدید نسُح نارازه نوچ
؟وک )۱۲(باوبَ�اُ حِتاف ِلامج ییوگ ارچ سپ

وت زومآ قشعِ ملع )g)۱۳ ِرهب زا هیقف یا
؟وک باجیا و )۱۴(تمرُح و ّلَح گرم زا دعب هکنآ ز

۲۲۰۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وگب یمورحم ِدرد ،هناقشاع نک یا هلان
وگب یمور یتعاس و یتعاس وگ یسراپ

نکم رواب ،دش درس شتآ :هک دیوگ یسک رگ
؟وگب ،)۱۶(یمّویَق )C)۱۵یَح ،یدوع هچ و یدود هچ وت

نت ِناریو نیا زا یک ات نم ِناَّرپ ِلد یا
وگب ،)۱۷(یموب دوخ وت رو ،اجنآ رپرب یزاب وت رگ

۶۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوریم نارازه رد و تسا گس کی
دوشیم وا وا تفر یو رد هک ره

تسوا رد وک نادیم درک تدرس هک ره
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تسوا رد وک نادیم درک تدرس هک ره
تسوپ ِریز ردنا هتشگ ناهنپ وید

۲۲۷۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تفص رد یهاک ِگرب نت ،تفرعم رد ناج تسا هوک
؟هتخیوآ ار هوک کی سک تسا هدید یک گرب رب

نارگید زا ُربِب تبحص ،ناور یدرگ ناور هر زا
هتخیوآ �تبم رد ،�تبم ینامب ین رو

نوچ تسا نوچ تبقاع ات ،نوخ هتشگ نازیزع ِناج
هتخیوآ اهتنا رد نوگنرس ینامگدب زا

ناج تشاک لّواک مخت نآ ناشکاپ ِناج دید نوچ
هتخیوآ ادتبا رد اهتنا زا ،رکف تشگاو

)۱۸(ادَص دتفا نت ِهوک رد ،دَُوب لد زا ادن ِلصا

هتخیوآ ادَص رد یا ،نُک ِلصا رد ور ،شوماخ

دروخ ار تزاین تربِک ،دروآ )۱۹(رِبک نابز ِتفگ
هتخیوآ )۲۰(ایرِبک رد ،ادج دوخ ِرِبک ز وت وش

۱۰۵۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِلصا رد هشِ حور اب واِ حور
شیوخ و دنویپ مه هدوب ،نت نیزا شیپ

تس هُدب نت زا شیپ هک دراد نآ ،راک
تس هدش ثِداح ون هک اهنیا زا رذگب

تسا )۲۱(لَوَحا هن وک ،تسار فراع ،راک
تسا لوا یاه تشِک رب واِ مشچ

وج هچنآ و یدنتشاک مدنگ هچنآ
وِرگ بش و زور تساجنآ واِ مشچ

داَزن نآ زج ،بش تسا )۲۲(تسِبآ هچنآ
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داَزن نآ زج ،بش تسا )۲۲(تسِبآ هچنآ
داب تسداب اهرکم و اههلیح

)۲۳(شَگ یاه تلیح هب شوخ لد دنک یک

؟شرس رب **قح ٔهلیح دنیب هکنآ

دهنیم یماد ،ماد ِنورد وا
دَهَج نآ هن ،دَهَج نیا هن وت ِناج

هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ دیور رب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسرد لوا نآ و تسا یناف مود نیا

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

تسود ِشیپ ار دوخ ِریبدت نیا نکفا
تسوا ِریبدت زا مه تریبدت هچرگ

تسا هتشارفا قح هک دراد نآ ،راک
تسا هتشاک لوا هک دیور نآ رخآ

راکب وا یارب زا ،یراک هچره
رادتسود یا یتسود ِریسا نوچ

چیپم وا ِراک و دزد ِسفن ِدِرگ
چیه تسا چیه ،قح راک هن نآ هچره

۵۴ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق **

ْ£ا ُْريَخُ  gاَوۖ ُ  gا َرَكَمَو اوُرَكَمَو َنيِرِكاَ

.تسا ناگدننک رکم نیرتهب ادخ و ،درک رکم زین ادخ و دندومن یراتفیرف نانآ و

۳۹۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۹۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین باوخ ِتقو هکنآز نافیرح یا دیشاب عمج
تسین )۲۴(باحَصا زا gاو ،َدبسُخب وک یفیرح ره

دنک مگ ناتسُب ِهار ،دنیبن ار )۲۵(ناتسُب یور
تسین )۲۶(ب�ود هویش ن�ان و نادرگ وا هک ره

لگ و بآ ِناهج ردنا لدِ ماک هتسُجب یا
***تسین بآ وج نآ ردناک ،وج نآ یوس یناودیم

نک زور ار بش و اهام ،آرب لد ِنامسآ ز
تسین باتهم ِبش بشماک یور بش دیوگن ات

وا ِناک و ناکم زا نم ِلد اداب ربخ یب
تسین )۲۷(بامیس ِلد نوچ شقشع ز نازرل ملد رگ

۳۹ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق ***

 ۗ ُهَباَسِحُ ها فََوفُ هَْدنِعَ  gا َدَجَوَو ًاْئيَشُ هِْدجَي ْمَلُ هَءاَج اَِذإٰ ى تَح ًءاَم ُنآْم ظلا ُُهبَسْحَي ٍةَعيِقِب ٍباَرَسَك ْمُهُلاَمَْعأ اوَُرفَك َنيِذ لاَو

ِباَسِحْلاُ عيِرَسُ  gاَو

 ار ادخ و دباين )یبآ( چيه دوش كيدزن نادب نوچ و درادنپ شبآ ،هنشت .ىنابايب رد تسا ىبارس نوچ نارفاك لامعا
.تسا عیرس هبساحم رد دنوادخ و ،دنک یم یگدیسر لماک روط هب وا باسح هب هك دباي دوخ دزن

۴۱۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسشنن ناچیپ ِلد نیو ،بلط ز متسشن نم
تسشنن ناج یمد و دنتسشن و دنتفر همه

راک ِرخآ تسشنب ،یراک هب داتسِا هک ره
تسشنن نآ ِبلط زک نآ )۲۸(دراد نآ راک

دینش وت ِدامجِ حیبست هرعن وا هک ره
تسشنن نامحر هدرپارس هب شدربن ات

دومنن تیاوه ِرهُم ناهج هب نامیلس ات
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دومنن تیاوه ِرهُم ناهج هب نامیلس ات
تسشنن نامیلس ِتخت اوهِ جوا ِرس رب

دید وت ِناشیرپ ِفلز ِرس ِشیوشت هک ره
تسشنن ناشیرپ ِرکف وا ِلد زا دبا ات

دید وت ِنادنخ ِبل ِلایخ باوخ رد هک ره
تسشنن نادنخ ِبل ِلایخ و تفر وا زا باوخ

دناشنن ار )۳۱(یهَر )۳۰(یارفَص وت )۲۹(یاهیشُُرت
تسشنن ناوارف )۳۲(یادوس ِرسِ ج�ع زو

دیسر وت ِلاصو ِناتسلگ یوب ار هک ره
تسشنن ناتسلگ هب ات نانک صقر نینچمه

¯خادنا شبنج زا ،ندرک دمجنم :ندینارُسُف )۱(
تشرد دیراورم :رُد )۲(
ذوفن اب و صاخ ریما :َکبْصاخ )۳(
ازج زور ،دید دهاوخ دوخ لمع یازس سک ره هک تمایق زور :ازِس زور )۴(
دیلک :حاتفِم )۵(
ریَنتسُم ،ناشخرد ،هدننک زاورپ ،زاورپ لاح رد :ریَطتسُم )۶(
ندش دمجنم ،ندش تخس :ندرُسُف )۷(
ندیچوک ،ندرک چوک :ندُرب تخر )۸(
هدش دابآ تینما اب هک نما رایسب یاج :دابآ نِمیا )۹(
بآ رد یهام ای اوه رد هدنرپ راکش یارب راد هتسد یروت ۀسیک تروصهب ماد یعون :بارضِم )۱۰(
دنوادخ یاه مان زا ،هدنشخب رایسب :باّهَو )۱۱(
دنوادخ یاه مان زا ،اهرد هدنیاشگ :باوبَ�اُ حِتاف )۱۲(
ادخ یارب :g ِرهب )۱۳(
ندوب مارح و ندوب ل�ح :تمرُح و ّلَح )۱۴(
دنوادخ یاه مان زا ،هدنز :ّیَح )۱۵(
دنوادخ یاهمان زا ،تاذ هب مئاق ،هدنیاپ :مّویَق )۱۶(
دغج :موب )۱۷(
توص ساکعنا ،کاوژپ :ادَص )۱۸(
توخن ،ییامندوخ ،یهاوخدوخ :ربِک )۱۹(
ادخ یاه مان زا ،ل�ج ،تمظع :ایربِک )۲۰(
نیب ود ،چول :لَوَحا )۲۱(
¯سبآ :تسِبآ )۲۲(
هوبنا ،ناوارف ،رایسب :شَگ )۲۳(
تسا تبحص مه و تسود ،رای ینعم هب بحاص ،تسا بحاص عمج هباحص و باحَصا :باحَصا )۲۴(
ناتسوب ،زیلاج ،غاب :ناتسُب )۲۵(
دخرچب یروحم رب هچنآ ،هاچ خرچ :ب�ود )۲۶(
هویج :بامیس )۲۷(
تسا هتخادرپ راک لصا هب وا :دراد نآ راک )۲۸(
یقلخدب :یشُُرت )۲۹(
وت هب ندیسر قوش و ناجیه اجنیا رد :ارفَص )۳۰(
م�غ ،رکاچ ،ورهار ،هدنور :یهَر )۳۱(
یگدش تیوه مه :ادوس )۳۲(


