
۳۰۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرگنرد هک ره هب نم زج هب هک رگن نم هب
یربخیب یادخ ِقشع ز هک دوش نیقی

دراد قح ز کمن واک رگنب یخُر نادب
یَربِب یتلود وت خُر نآ زا هگان هک دَُوب

ردام ْنَت و تسا هدوب ردپ لقع وچ ار وت
یرسپ رگا ،رگن رد ردپِ یور ِلامج

دشاب قح ِتافص رسارس ریپ هکنادب
یرشب ِتروص هب دیامن ریپ هچرگا

ایرد دوخ ِفصو هب و تسََفک وچ وت ِشیپ هب
یرفس وا مَد ره و تسمیقُم قلخِ مشچ هب

ار وت ریپ ِلاح تسدنام لکشم زونه
؟یرنهیب هچ ،ورد )۱(یربک ِتیآ رازه

لدِ میرم هب ییناحور ِتروص دیسر



لدِ میرم هب ییناحور ِتروص دیسر
یَرت ز و یکشخ ز ّهزنم ،هاگراب ز

دش ناهنپ حور dرس ورد هک سََفن نآ زا
یرذگ هر ِلوسر ار لد هلماح درکب

ورسخ نآ زا یدش لماح وت هک یلد ایا
یرگن ورد ات لمح نآ ِشبنج ِتقو هب

یزیربت ِسمش ز دریگ تروص لمح وچ
یرَپ بیغ ِیوس هب لد نوچ و وت یوش لد وچ

۳۷۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ُمکَهْجَو اوmلََوف ُمْتُنک ام َْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذoلا اذهُ هَوْحَن

 امش ادخ .دینک )ادخ( وا یوس هب ور ،دیشاب هک اج ره و ّتيعضو ره رد
.تسا هدرکن عنم راک نیا  زا طقف ار

۳۳۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۳۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مُد وت نابنجیم رود ،یرود هچرگ
ُمکَهجَو اوmلََوف ُمتُنک ام ُثیَح

 سنج زا( وا اب ییانشآ مُد رود زا ،یرود وا زا و یتسه نهذ رد هچ رگ
 ره رد :دیوگ یم هک نک هجوت نارق هیآ نیا هب .رآ رد تکرح هب ار )ندوب وا

.نک وا هب ور یتسه هک اج

۵۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دَْوب هچ رس تشگ یلاخ وچ ،دیاب سوه ِرهب زا رس
؟دَْوب هچ رظنیب ِناور ،دشاب رظن ِرهب ناج وچ

۶۱۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسناج ۀلماح وا ،تسناس رگد هناوید
؟دنام ودب هن شلمح ،تسناناج هب وچ شمشچ

۲۶۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینیچ رتخد نآ خر ینیبن هک مریگ
ینیبن هدرپ نیا شبنج وا شبنج زا



ینیبن هدرپ نیا شبنج وا شبنج زا

۲۶هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

دیشروخ ٔهمشچ رظن هب ینیبن هک مریگ
؟)۲(یِف زا یگدرسفا دب سمش زا َتیمرگ ین

یمرگ ز یازفب و یدرس زا وش رود نیه
)۳(یِغ دوش دشر و تنمهب دوش فیص ات

فرحیب و مدیب ِربخ دیامن دیشروخ
)۴(یّطُح وْ زoوَه زا و ْدَجَْبا زا بل دنبرب

)ْ غِظَض -ْ ذPَخث - ْتَشَرَق - ْصَفْعَس - ْنَمََلک - ّیطُح -ْ زPوَه - ْدَْجَبا (

هملک تشه رد یبرع یابفلا یارب ّصاخ یبیترت

۱۶-۳۳ هیآ ،)۱۹(ميرم هروس ،میرک نآرق

)۱۶(اًّيِقْرَش اًناَكَم اَِهلَْهأ ْنِم َْتَذَبْتنا ِِذإ ََميْرَم ِبَاتِكْلا يِف ْرُكْذاَو

 هب ور ىناكم هب شيوخ نادناخ زا هك هاگنآ ،نك داي ار ميرم باتك نيا رد
.ديزگ ىرود ،باتفآ ندمآرب ىوس

)۱۷(اًّيِوَس اًرَشَب اَهَل َلoثََمَتف َانَحوُر اَهْيَِلإ َانْلَسَْرأَف اًباَجِح ْمِهِنوُد ْنِم َْتذَخoتاَف



)۱۷(اًّيِوَس اًرَشَب اَهَل َلoثََمَتف َانَحوُر اَهْيَِلإ َانْلَسَْرأَف اًباَجِح ْمِهِنوُد ْنِم َْتذَخoتاَف

 نوچ و ميداتسرف شدزن ار دوخ حور ام و ديشك ىاهدرپ نانآ و دوخ نايم
.دش رادومن وا رب مامت ىناسنا

َمْحoرلاِبُ ذوَُعأ يdِنإ ْتَلاَق )۱۸(اًّيَِقت َْتنُك ِْنإ َْكنِم ِنٰ

.ىشاب راگزيهرپ هك ،مربىم هانپ نامحر ىادخ هب وت زا :تفگ ميرم

)۱۹(اًّيَِكز اًمَ�ُغ ِكَل َبَهَِ� ِكdبَر ُلوُسَر اََنأ اَمoِنإ َلاَق

.مشخبب هزيكاپ ىرسپ ار وت ات ،متسه وت راگدرورپ هداتسرف نم :تفگ

)۲۰(اًّيِغَب َُكأ ْمَلَو ٌرَشَب يِنْسَسَْمي ْمَلَو ٌمَ�ُغ يِل ُنوُكَيٰ ىoَنأ ْتَلاَق

 هدزن تسد نم هب ىرشب چيه هكنآ لاح ،دشاب ىدنزرف ارم اجك زا :تفگ
.ماهدوبن مه هراكدب نم و تسا

�dَه oيَلَع َوُه ِكmبَر َلاَق ِكِٰلَذَك َلاَق  اًرَْمأ َناَكَوۚ  اoنِم ًةَمْحَرَو ِساoنِلل ًةَيآ ُهَلَعَْجِنلَوۖ  ٌ
)۲۱(اًّيِضْقَم

 نآ ام .تسا ناسآ نم ىارب نيا :تسا هتفگ �نچنيا وت راگدرورپ :تفگ



 نآ ام .تسا ناسآ نم ىارب نيا :تسا هتفگ �نچنيا وت راگدرورپ :تفگ
 و ىمتح تسا ىراك نيا و مينك ىشياشخب و ىتيآ مدرم ىارب ار رسپ

.هتفاي ناياپ

)۲۲(اًّيِصَق اًناَكَم ِهِب َْتَذَبْتناَف ُْهتَلَمَحَف

.درب هداتفارود ىناكم هب دوخ اب ار وا و دش ¢سبآ وا هب سپ

ْ¤ا اَهَءاََجأَف َه َْلبَق mتِم يَِنْتيَل اَي ْتَلاَق ِةَلْخoنلاِ عْذِجٰ ىَِلإ ُضاَخَ  اًيْسَن ُْتنُكَو اَذٰ
)۲۳(اًّيِْسنَم

 شيپ شاك ىا :تفگ .ديناشك ىيامرخ تخرد هنت ىوس هب ار وا نديياز درد
.مدوب هدش شومارف اهداي زا و مدوب هدرم نيا زا

)۲۴(اًّيِرَس َِكتْحَت ِكmبَر َلَعَج ْدَق يَِنزْحَت oَ§أ اَهِتْحَت ْنِم اَهاَدَاَنف

 ىوج وت ىاپ ريز زا تراگدرورپ ،شابم نوزحم :داد ادن وا ريز زا كدوك
.تخاس ناور ىبآ

)۲۵(اًّيِنَج ًاَبطُر ِكْيَلَع ْطِقاَسُت ِةَلْخoنلاِ عِْذجِب ِكْيَِلإ يdزُهَو

.دزير ورف تيارب هديچ هزات ىامرخ ات نابنجب ار لخن

 ُتَْرَذن يdِنإ يِلوَُقف اًدََحأ ِرََشبْلا َنِم oنِيََرت اoمِإَفۖ  ًاْنيَع يdرَقَو يِبَرْشاَو ِيلُكَف



 ُتَْرَذن يdِنإ يِلوَُقف اًدََحأ ِرََشبْلا َنِم oنِيََرت اoمِإَفۖ  ًاْنيَع يdرَقَو يِبَرْشاَو ِيلُكَف
َمْحoرِلل )۲۶(اًّيِسِْنإ َمَْويْلا َمdلَُكأ ْنََلف اًمْوَص ِنٰ

 ار ىسك نايمدآ زا رگا و شاب نامداش و ماشايب و روخب ،نز ىا سپ
 ىرشب چيه اب زورما و ماهدرك رذن هزور نامحر ىادخ ىارب :ىوگب ىديد

.ميوگىمن نخس

)۲۷(اًّيَِرف ًاْئيَش ِْتئِج ْدَقَل َُميْرَم اَي اوُلاَقۖ  ُهُلِمْحَت اَهَمْوَق ِهِب َْتَتأَف

 حيبق ىراك ،ميرم ىا :دنتفگ .دروآ دوخ موق دزن و تشادرب ار كدوك
.ىاهدرك

)۲۸(اًّيِغَب ِكmُمأ َْتناَك اَمَو ٍءْوَسَ أَرْما ِكُوَبأ َناَك اَم َنوُراَه َتُْخأ اَي

.هراكدب ىنز تردام هن و دوب ىدب درم تردپ هن ،نوراه رهاوخ ىا

ْ¤ا يِف َناَك ْنَم ُمdلَكُن َفْيَك اوُلاَقۖ  ِهْيَِلإ ْتَراََشأَف )۲۹(اًّيِبَص ِدْهَ

 نخس تسا هراوهگ رد هك ىكدوك اب هنوگچ :دنتفگ .درك هراشا دنزرف هب
.مييوگب

)۳۰(اًّيَِبن يِنَلَعَجَو َبَاتِكْلاَ يِناَتآِ o¯ا ُْدبَع يdِنإ َلاَق



)۳۰(اًّيَِبن يِنَلَعَجَو َبَاتِكْلاَ يِناَتآِ o¯ا ُْدبَع يdِنإ َلاَق

.تسا هدينادرگ ربمايپ ارم و هداد باتك نم هب ،ميادخ هدنب نم :تفگ كدوك

)۳۱(اًّيَح ُتْمُد اَم ِةاَكoزلاَو ِةo�َصلاِب يِناَصَْوأَو ُْتنُك اَم َنَْيأ اًكَرَابُم يِنَلَعَج

 هدرك تيصو تاكز و زامن هب ماهدنز ات و هداد تكرب ارم مشاب هك اج ره و
.تسا

)۳۲(اًّيِقَش اًراoبَج يِنْلَعْجَي ْمَلَو يِتَِدلاَوِب ًاَّربَو

.تسا هتخاسن ىقش و رابج ارم و .مردام هب ندرك ىكين زين و

)۳۳(اًّيَح ُثَعُْبأ َمَْويَو ُتوَُمأ َمَْويَو ُتِْدلُو َمَْوي oيَلَع ُمo�َسلاَو

 راب رگيد هك ىزور و مريمىم هك ىزور و مدش هداز هك ىزور ؛نم رب م�س
.موشىم هتخيگنارب هدنز

۱۰۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وتِ م�س نارگ ِلطر ،وتِ م�غ ناربخ شوخ
رَس و اپ دننک هوای ،وتِ مان دنونش نوچ

۳۴،۳۵ هیآ ،)۱۹(ميرم هروس ،میرک نآرق



۳۴،۳۵ هیآ ،)۱۹(ميرم هروس ،میرک نآرق

 )۳۴(َنوَُرتَْمي ِهيِف يِذoلا dقَحْلا َلْوَقۚ  ََميْرَم ُنْبا ىَسيِع َكِٰلَذ

 ديدرت رد وا هراب رد هك نامه-قح نخس هب- ميرم نب ىسيع تسا نيا
.دندوب

 ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَمoنِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإۚ  ُهَناَْحبُسۖ  ٍدَلَو ْنِمَ ذِخoَتي َْنأِ dَ¯ َناَك اَم
)۳۵(ُنوُكََيف

 ،دنك ىراك هدارا نوچ .تسا هزنم .دريگرب ىدنزرف هك ار دنوادخ دزسن
.دوشىم دوجوم سپ .وش دوجوم :ديوگىم

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۵(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَم§ و ناکم ردنا میودیم

۳۶-۴۰ هیآ ،)۱۹(ميرم هروس ،میرک نآرق



۳۶-۴۰ هیآ ،)۱۹(ميرم هروس ،میرک نآرق

َهۚ ُ هوُُدبْعاَف ْمُكmبَرَو يdبَرَ o¯ا oِنإَو )۳۶(ٌميَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذٰ

 تسار هار هك ،ديتسرپب ار وا سپ ،تسامش راگدرورپ و نم راگدرورپ ّ¯او
.تسا نيا

ْ�ا َفََلتْخاَف )۳۷ٍ(ميِظَعٍ مَْوي ِدَهْشَم ْنِم اوَُرفَك َنيِذoِلل ٌلْيََوفۖ  ْمِهِْنَيب ْنِم ُبَازْحَ

 نآ رد روضح ماگنه هب نارفاك رب ىاو سپ ،دندرك ف�تخا مه اب اههورگ
.گرزب زور

َلۖ  َاَننُوْتأَي َمَْوي ْرِصَْبأَو ْمِهِبْ عِمَْسأ )۳۸(ٍ�ِبُم ٍلَ�َض يِف َمَْويْلا َنوُِ¤اoظلا ِنِكٰ

 ىلو .دنيآىم ام دزن هك زور نآ دننيبىم بوخ هچ و دنونشىم بوخ هچ
.دنتسه ىراكشآ ىهارمگ رد زورما ناراكمتس

ْ�اَ يِضُقْ ِذإ ِةَرْسَحْلا َمَْوي ْمُهْرِْذَنأَو )۳۹(َنُونِمُْؤي َ§ ْمُهَو ٍةَْلفَغ يِف ْمُهَو ُرْمَ

 تلفغ لاح رد نانچمه نانآ و هدمآ ناياپ هب راك هك ترسح زور زا ار نانآ
.ناسرتب دنتسه ىنامياىب و

ْ�ا ُثَِرن ُنْحَن اoِنإ )۴۰(َنوُعَجُْري َاْنيَِلإَو اَهْيَلَع ْنَمَو َضْرَ



ْ�ا ُثَِرن ُنْحَن اoِنإ )۴۰(َنوُعَجُْري َاْنيَِلإَو اَهْيَلَع ْنَمَو َضْرَ

 دزن هب همه و ميربىم ثرا هب تسا نآ یور رب ار هك ره و �مز ام هنيآ ره
.دنوشىم هدنادرگزاب ام

۱۲۹۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین جارختسا ِلقع ،یوزج ِلقع
تسین جاتحم و نف ِیاریذپ زج

دَرِخ نیا تسا مهف و میلعت ِلباق
دهد شمیلعت یحو ْبحاص کیل

دوب یحو زا نیقی اه تفرِح هلمج
دوزف ار نآ لقع کیل ،وا ِلّوا

ام ِلقع نیک نیبب ،ار )۶(تفرِح چیه
؟اتسوا یب ¢خومآ وا َدنات

۱۳۰۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

*رََصبْلاَ غاز ام :تفگ ار ّلُک ِلقع
رظن وس ره دنکیم یوزج ِلقع



رظن وس ره دنکیم یوزج ِلقع

ناگصاخ ِرون تس غازام ِلقع
ناگدرُم ِروگ ِداتُسا غاز ِلقع

دََرپ ناغاز ٔهلابند وا هک ناج
دََرب ناتسروگ یوس ار وا ،غاز

غاز وچ ِسَْفنِ یپ ردنا ودَم نیه
غابِ یوس هن ،دََرب ناتسروگ هب وک

لد )۷(ِیاقنَعِ یپ رد ْوَر ،یوَر رگ
لدِ یاصَقا ِدجسم و فاقِ یوس

۱۷ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق *

»ٰ ىََغط اَمَو ُرََصبْلاَ غَاز اَم «

».تشذگنرد دح زا و دركن اطخ مشچ «
».درکن نایغط و دیزغلن شنامشچ «

۲۱۷۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۱۷۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یوش نید و لقع ِریپ ات نک دهَج
یوش نیب نطاب وت ،ّلُک ِلقع وچ ات

۲۳۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناولهپ یا تسا توهش dدض ،لقع
ناوخم شلقع ،)۸(َدَنت یم توهش هکنآ

تساِدگ ار توهش هکنآ شَناوخ مْهَو
تساهلقع dَرز ِدقن ِبلق ،مْهَو

لقع و مْهَو ددرگن ادیپ )۹(کَحِمیب
لقن ،دوز نک کَحِمِ یوس ار ود ره

۳۲۸۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مهoتُم یا تسا هزیر تلقع dرز
؟ مَهَن نوچ هّکِس ِرهُم )۱۰(هضارُق رب

ّمِهُم دص رب هدش تمسق وت ِلقع
)۱۲(ّمِر و )۱۱(ّمِط و وزرآ نارازه رب



)۱۲(ّمِر و )۱۱(ّمِط و وزرآ نارازه رب

قشع هب ار ازجا درک دیاب عمج
قشمد و دنقرمس نوچ شوخ یوش ات

هابتشا ز یدرگ عمج نوچ ،)۱۳(یوَجوَج
هاشداپ ٔهّکِس وت رب دز ناوت سپ

ماخ وت نوزفا یوش یلاقثِم ز رو
ماج هنیَّرز یکی هَش َدزاس وت زا

۳۱۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نوزفا وت ِدهج رگ ییهّرذ
دوب نوزوم ادخ یوزارت رد

٣٣١١ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب روگ ات دَرِخ نیاّ ینیب شیپ
دوب )۱۴(روُصِ خفن هب لد ْبحاص ِنآو

درذگن یکاخ ِروگ زا دَرِخ نیا
درپسن بیاجع هصرع ،مدق نیو

وش رازیب ْوَر ،لقع نیو ،مَدَق نیز



وش رازیب ْوَر ،لقع نیو ،مَدَق نیز
وش رادروخرب و یوُج یبیغِ مشچ

)۱۵(بیَج ز دبای یک رون یسوم وچمه

؟باتک نادرگاش و داتسأ هرخُس

راوَد زج دیآن ،لقع نیو ،رظن نیز
راظتنا نیزگب و راذگب رظن سپ

)۱۶(عافترا دییوجم ییوگ نخس زا

)۱۷(عامتسِا ،¢فگ ز ْهِب ار رظتنم

تسا توهشِ عون میلعت ِبصنم
تسا ُتب هَر رد یتوهش ِلایخ ره

)۱۸(لوضَف ره یدربب یپ شلضف هب رگ

؟لوسر نیدنچ ادخ یداتسرف یک

)۱۹(شخَرَد و تسا قرب وچمه یوزج ِلقع

؟)۲۰(شخَوِ یوس دش ناوت یَک یشخَرَد رد

یربهر ِرهب ،قرب ِرون تسین
)۲۱(یرِگ یم هک ار ربا تسرما هکلب



)۲۱(یرِگ یم هک ار ربا تسرما هکلب

تسا هیرگ یارب ام ِلقع ِقرب
تسه ِقوش رد یتسین دیرگب ات

۷۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریپ ِتسد رد زج راپسم ار تسد
ریگتسد ار وا ِتسد نآ تس هدش قح

تسا هدرک وُخ یکدوک تلقع ِریپ
تسا هدرپ ردناک سفن ِراوج زا

دَرِخ اب نک نیرق ار لماک ِلقع
دبِ یوُخ نآز دَرِخ دیآ زاب هک ات

۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک مان دب ار لقع یوزج ِلقع
درک ماک یب ار درَم ایندِ ماک

دیدب یداّیص ِنسُح ،یدیص ز نآ
دیشک یدیصِ مغ ،یداّیص ز نیو

تفایب )۲۲(یمودخَم ِزان ،تمدخ ز نآ



تفایب )۲۲(یمودخَم ِزان ،تمدخ ز نآ
تفاتب )۲۳(زِع ِهار ز یمودخم ز نیو

دش بآ ِریسا ینوعرف ز نآ
دش بارهس دص )۲۴(طبِس ،یریسا زو

تخس )۲۶(ِدنبنیزَرف و تسا )۲۵(سوکعم ِبعَل
تخب و تسا لابقا ِراک نک مک هلیح

۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

      نک )۲۷(رافغتسا وت ،ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قلاخ ِرما هب مغ

         دوش یداش ،مغ ِنیع ،دهاوخب نوچ
دوش یدزآ ،یاپ ِدنب ِنیع

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز



دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هنَم یَو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

هناشن نیرت گرزب :یربک ِتیآ )۱(
هیاس :یِف ❩)۲(
ندش هار یب ،ندش هارمگ :یِغ )۳(
تسا هدمآ درگ…زّوه ،دجبا :هملک تشه رد هک یبرع یابفلا یارب ّصاخ یبیترت :یّطُح )۴(
مدیمد :ُتْخََفن )۵(
لغش ،هشیپ ،هفرح :تفرِح )۶(
غرمیس :اقنَع )۷(
.تسا ینار توهش نامه روظنم هک ¢فاب و ندینت ار توهش رات :ندیَنت توهش )۸(
.دننکیم شیامزآ ار اهنآ رایع و دنلامیم نآ هب ار هرقن ای �ط هک یگنس :کَحِم )۹(
هداتفاراکزا ،لمعتسم .لوپ و هرقن و �ط یاه هزیر :هضارُق )۱۰(
ناوارف بآ و ایرد :ّمِط )۱۱(
کاخ و نیمز :ّمِر )۱۲(
هّرذ هّرذ و وج کی وج کی :وَجوَج )۱۳(
یربک تمایق مئ�ع زا یکی ،روپیش رد ندیمد :روُصِ خفن )۱۴(
نابیرگ :بیَج )۱۵(
¢سج تعفر و یی§او ¢فر §اب :عافترا )۱۶(
ندینش ،نداد شوگ :عامتسِا )۱۷(
وگ هوای :لوضَف )۱۸(
ینشور ،ندیشخرد :شخَرَد )۱۹(
.تسا ناسنا یلصا نطو هک تقیقح ملاع زا هیانک ،ادتبا و زاغآ :شخَو )۲۰(
نک هیرگ :رِگ یم )۲۱(
.دننک یم تمدخ وا هب هک یسک :مودخَم )۲۲(
یدنمجرا و تّزع :زِع )۲۳(
یدوهی ،یسوم یعقاو وریپ :طبِس )۲۴(
هنوراو یزاب :سوکعم ِبعَل )۲۵(



یدوهی ،یسوم یعقاو وریپ :طبِس )۲۴(
هنوراو یزاب :سوکعم ِبعَل )۲۵(
 رد تسا یدرگش ،دنبنیزَرف .دنیوگ یم مه ریزو نآ هب هزورما هک جنرطش رد تسا یا هرهم نیزرف :دنبنیزَرف )۲۶(
 هرهم ،دشاب وا ِسپ هک یا هدایپ تیوقت هب )ریزو( نیزرف :هک تسنآ شفیرعت و دنراد ع�طا نآ زا شلها هک جنرطش
.تفرگ دهاوخ ار وا ماقتنا نیزرف ،دشُک هدایپ ،فیرح هرهم رگا هک ارچ ،دهدن ندمآ شیپ ار فیرح
ندرک ترفغم بلط ،¢ساوخ شزرمآ :رافغتسا )۲۷(

 


