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۳۱۳۹ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم  

ینکرب و یزاسب هک ،موت هگرخ امنص
ینکشب و یشارت هک ،وت تسد هب مایملق

ینک نوگنرس مهگ هک ملع )۱(هقش نآ منم
ینزرب و یرآرب هوک زارف رب یهگ و

منزور رون نیرد هک ،اوه هرذ نآ منم
ینزور یNاب وت هک ،مور نآ زا نزور یوس

ارم دوخ ریگ ناهج ود ،ارم وگم هرذ هله
؟ینشور تفای اجک ،باتفآ وتیب ناهج ود

ریگ (۲)زغن زغم ارم وت ،هله متسوپ یگمه
ینغور وت یشخبن وچ ،اهزغم دناکشخ همه

!نم و ام تسغورد هچ ،موت یب و هاش مرگا
!ینم نآ تسفیطل هچ ،موت اب و کاخ مرگ و

ماهدرک رود ار وت« :هک مییوگ وت ملان وت هب
»؟ینکیم هچ هرذ وت هک اوه نیرد منیبب هک

دنک تروشم اجک ،باتفآ هرذ یکی هب
یندرک تسود یا نکب ،نک هدنز وت مه شکب وت

دتفیم تسار و پچ هک ،لد هب یاهداد یم هچ وت
ینمیا هن و سرت هن و تسار هن و پچ ین یهگ و

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۳(بیلقت هجنپ رد ملق نوچ

مقر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
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مقر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
ملق زا شبنج هب درادنپ لعف

۳۰۱۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یشکرس زا و رس زا ار قلخ ناهرزاب
!؟یشکرد لد ز دنچ ،یلد نورد هک یا

نآ ماگنه دمآ ،ناج ناج ،لد لد یا
یشک رشحم بناج ،ار هدرم ینک هدنز

ام هب یتسرف هیده یفسوی نهریپ
یشکرز نهریپ باتفآ دردب ات

ار هوک رمک وت ،یردرب ،یشک هزین
یشک رکشل و ییآ ،بیغ یایرد ز کنوچ

۲۱۹۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وش کاپ ربکت زا ،دزیخ ربک زا مشخ هلمج
وش کاخ ربکتیب ،ور ار ربک یهاوخن رگ

نم و ام ربک ز زج دزیخنرب زگره مشخ
وش کoفا رب و رآ ریز نابدرن نوچ ار ود ره

وج مشخ رد ار ربک یدید مشخ وت اجک ره
وش کاحض ورب دوخ ترام ود نیا اب یشوخ رگ

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیزگ ناقشاع رب )۴(هدیرج قشاع یا
ندیرفآ رد رگنب هدیرفآ ز رذگب

دیشمج ،همانهاش ،یسودرف

یارس ردنا رد ار اشداپ نآ رم
یاشگلد سب دوب ناتسوب یکی
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یاشگلد سب دوب ناتسوب یکی

یتساخرب )۵(ریگبش هیامنارگ
)۶(یتسارایب شتسرپ رهب ز

غاب هب هتفهن یتسشب نت و رس
غارچ یدربن وا اب هدنتسرپ

)۷(دنژن وید هنوژاو یار نآ رب
دنکب رب هر هب یهاچ فرژ یکی

هاچ فرژ رس )۸(هریب سیلبا سپ
هار )۹(دَرپسِب و دیشوپ کاشاخ هب

یور داهنب غاب یوس دمآ بش
یوجمان رتهم نایزات رس

هاچ فرژ نآ کیدزن هب دمآ وچ
هاش ِتخب ِرس دش نوگن )۱۰(کیاکی

)۱۱(تسپ تسکشب و داتفا ردنا هاچ هب

تسرپنادزی درم لدکین نآ دش

۲۱۹۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بسخب یجنک ورب یرازیب مشخ و ربک ز رگ
وش کانمغ ورب یداشلد مشخ و ربک ز رو

نیبب ناریش زا مشخ ،نک اهر ناراسگس مشخ
وش )۱۲(کاشیش ،هنب رس یدید وچ ناریش زا مشخ

روخم دزیگنا مشخ یو زا هک نیریش همقل
وش کNول هدنب و ریگ )۱۳(کNول زا همقل

زیرب نوخ ار نیک و ربک وش اوه باصق وت ور
وش کNاچ !؟گس ود نیا ریز هتفخ یشاب دنچ

۲۸۰۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۸۰۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

اهفطل مدرک تس لقع ارت رگ
اصع ار رخ ماهدروآ یرخ رو

منک نوریب ترُخآ نیز نانچنآ
منک نوخ رپ تَرَس و شوگ اصع زک

نامدرم و نارخ رُخآ نیردنا
ناما وت یافج زا دنباینیم

بدا رهب ماهدروآ اصع کن
)۱۴(بََحتسُم دشابن وک ار یرخ ره

وت رهق رد دوشیم ییاهدژا
وُخ و لعف رد یاهتشگ ییاهدژاک

نامایب وت ییهوک یاهدژا
نامسآ یاهدژا رگنب کیل

ینشاچ دمآ خزود زا اصع نیا
ینشور ردنا زیرگب oه هک

نم نادند رد وت ینام رد هنرو
نم ناْدَنبرَد ز دَْوَبن تصَلْخَم

تساهدژا مد نیا دوب ییاصع نیا
تساجک نادزی خزود ییوگن ات

۲۸۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

.تساجک خزود و تشهب هک دسرپن قح تردق یاسانش کنآ نایب رد

دنک خزود ادخ دهاوخ اجک ره
دنک )۱۵(َخف و ماد غرم رب ار جوا

اهدرد دیآرب تنادند ز مه
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اهدرد دیآرب تنادند ز مه
اهدژا و تسخزود :ییوگب ات

لسع ار تناهد بآ دنک ای
)۱۶(لَلُح و تستشهب :هک ییوگب ات

َرکَش دنایورب نادند نُب زا
رَدَق مکُح ِتوق ینادب ات

زگم ار ناهانگیب نادند هب سپ
)۱۷(زََرتْحُمان تبرض زا نک رکف

دنک نوخ قح نایطبِق رب ار لین
دنک )۱۸(نوُصْحَم oب زا ار نایطبِس

تسه )۱۹(زییمت قح شیپ ینادب ات
تسم و هار رایشوه نایم رد

تس هتخومآ ادخ زا زییمت لین
تسب تخس ار نآ و ار نیا داشگ هک

ار لین رم دنک لقاع وا فطل
ار لیباق دنک هلبا وا رهق

دیرفآ لقع مرک زا تادامج رد
دیرب دوخ رهق هب لقاع زا لقع

دیدپ دش یلقع فطل زا دامج رد
دیمر شناد نoقاع زا )۲۰(لاکن زو

تخیرب اجنآ رما هب ناراب نوچ لقع
تخیرگ و دید قح مشخ وس نیا لقع

دنلب مجن و هم و دیشروخ و ربا
دنور و دنیآ بیترت رب هلمج

شیوخ تقو رد رگم دیان یکی ره
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شیوخ تقو رد رگم دیان یکی ره
شیپ هن و ماگنه ز دنام سپ هن هک

؟ایبنا ز ار نیا مهف یدرکن نوچ
اصع و گنس رد دندروآ شناد

سابل یب ار رگد تادامج ات
سایق زا یراد گنس و اصع نوچ

دوش رهاظ اصع و گنس تعاط
دوش رِبخُم رگد تادامج زو

)۲۱(میعیاط و میهگآ نادزی ز هک

)۲۲(میعیاض یقافتا ین همه ام

قرغ تقو یناد لین بآ وچمه
قرف درک ت�ُما ود ره نایم وک

)۲۳(فْسَخ تقو اناد شیناد نیمز نوچ

)۲۴(فْسَن و درک شرهق هک نوراق قح رد

تفاتش و دینشب رما هک رمق نوچ
تفاکش و خرچ رب تشگ همین ود سپ

ماقم ره ردناک گنس و تخرد نوچ
مoسلا رهاظ هدرک ار یفطصم

.فاکش همین ،یزیچ همین :هقش )۱(
.فیطل ،وکین ،بوخ :زغن )۲(
.ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۳(
.اهنت :هدیرج )۴(
.هاگرحس :ریگبش )۵(
.ندش ایهم ،ندش هدامآ :یتسارایب )۶(
.دنک دنهاوخ وا زا هچنآ فoخ ار اهراک هک تسپ نوبز وید :دنژن وید هنوژاو )۷(
.هارمگ :هریب )۸(
.ندومیپ ،ندرک یط :درَپسِب )۹(
.ناهگان :کیاکی )۱۰(
.دش درخ تخس :تسپ تسکشب )۱۱(
.هلاسکی دنفسوگ :کاشیش )۱۲(
.)مدرکیمن قلخ ار کoفا یدوبن وت رگا =( َ»کoفNَا ُتقَلَخ ا�� ،َکNَول« :مoسا ربمغیپ هب باطخ یسدق ثیدح هب هراشا ،یدوبن وت رگا :کNول )۱۳(
.ینتشاد تسود :بَحَتسُم )۱۴(
.ماد :خَف )۱۵(
.رخاف هماج ینعم هب هّلُح عمج :لَلُح )۱۶(
.یزیچ زا هتفای تظافح و هدش ظوفحم :زَرَْتُحم )۱۷(
.ظوفحم :نُوصَْحم )۱۸(
.�شاذگ قرف :زییمت )۱۹(
.تخس رفیک :لاکن )۲۰(
.رادرب نامرف :عیاط )۲۱(
.هابت ،هدیاف یب :عیاض )۲۲(
.نیمز رد �فرورف :فْسَخ )۲۳(
.ندرک ناریو و ندنکرب خیب زا :فْسَن )۲۴(


