
 

۱۹۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناجنَرِب ار )۱(حوبَص و زیخرب
ناشخَر ِباتفآ وتِ یور یا

دندیسر ون ِهار ز هک اهناج
ناشنب میدق )۲(هدیام رب

باوخ رد شود دیرپ هک اهناج
ناشیرپ دش بیغِ ملاع رد

یرهش و یتیRو هب ناج ره
نابیرغ نوچ دندش هراوآ

رآ زارف ار )۳(هدیمر ِناغرم
ناوخرب ریفَص ،)۴(نزب هقاّرُح

 )۵(دروآ هر زا دندروآ چره
ناتسِب هلمج و ناشُنک دوخ یب

دراد گرب هک لُگ ره اریز
ناتسلگ نیزا دروخَن َرب وا

رازیب لقع ز دیاب یلقع
ناریح ز )۶(یزُوhَق تسین شوخ

هار همه و زُوhَق تسدغج
ناریو رازه یمدق ره رد

زاوآ هب آرد ادخ ِزاب یا
ناطلس ِرهشِ یاههرگنک زا

هار نیرَدَنا هک نزب هار نیو



هار نیرَدَنا هک نزب هار نیو
نابرتش دش تسم و رتُشا تفُخ

۱۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷(ریَثا زا دمآ جراخ وک ،ناج ِسمش
ریظن ،جراخ رد و نهذ رد شَدَْوَبن

؟وک )۸(جُنگ ار وا ِتاذ ،رّوصت رد
وا ِلثم رّوصت رد دیآ رد ات

دیسر نیّدلا ُسمشِ یور ِثیدح نوچ
دیشک رد رَس نامسآ )۹(ْمُراچ ِسمش

۲۳۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لhج رون رُپ هدرک ار یکی نآ
لایخ و مهَو ُرپ هدرک ار رگد نآو

یُدب نف و یار چیه مشیوخ هب رگ
یُدب نم مکح هب مریبدت و یار

۲۳۲۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یهت وا دقع و ّلح ،نیز َمَفک نوچ
؟تسیک ز نم �یبجعُم نیا بجع یا

۲۳۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

میرک یا ،مرادن یزیچ فلا نوچ
میم مشچ زا رتگنتلد یلد زج

تسام دوب �ُما ،میم نیو فلا نیا
)۱۰(تسادگ َْرن وز فلا ،تسگنت ُما میم

تس یلفاغ ،درادن یزیچ فلا نآ
تس یلقاع نامز نآ ،گنتلد میم



تس یلقاع نامز نآ ،گنتلد میم

نم چیه دوخ ،یشهیب نامز رد
نم چیپ ردنا ،شوه نامز رد

هنم یچیه نینچ رب رگید چیه
هنم یچیپ نینچ رب تلود مان

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
انَع دص نیا تسا مراد مهو ز هک

۷۵۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دقن دوب تمایق دص دمحم سپ
دقع و لح یانف رد دش لح هکناز

۷۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیبب ار تمایق ،وش تمایق سپ
نیا تسا طرش ار زیچ ره ندید

۳۲۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب وت ِلاح ِدقن ،تمایق سپ
دوش لَْدبُم نیمز و خرچ ،وت ِشیپ

۴۸ هیآ ،)۱۴(میهاربا هروس ،میرک نآرق

ْ�ا ُل�َدُبت َمَْوي « ْ�ا َْريَغ ُضْرَ » ِرا�هَقْلا ِدِحاَوْلاِ َ�� اوُزََربَوۖ  ُتاَواَم�سلاَو ِضْرَ

 هناگی دنوادخ یارب ناگمه و .رگد ینامسآ هب اه نامسآ نیا زینو ،ددرگ لّدبم رگید ِنیمز هب نیمز نیا هک یزور «
».دنوش راکشآ ،هریچ

۳۸۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مدق رد دشاب ماد نارازه رگ
مغ چیه دشابن ،ییام اب وت نوچ

۳۸۷-۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۸۷-۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

میقم ام اب دوب تتایانع نوچ
میئل دزد نآ زا یمیب دوب یک

*ار حاوَرا ،نتِ ماد زا یبش ره
ار )۱۱(حاوَْلا یَنکیم یناهَریم

سفق نیز بش ره حاورِا دنهریم
)۱۲(صَصِق و راتفگ و مکح زا ناغراف

ناینادنز ربخیب نادنز ز بش
نایناطلس ربخیب تلود ز بش

نایز و دوس هشیدنا و مغ ین
نhف نآ و نhف نیا ِلایخ ین

مه باوخیب دُوب نیا فراع ِلاح
**)۱۳(مَرَم نیز ٌدوُقُر ْمُه :دزیا تفگ

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۱۴(ِبیلَقت هجنپ رد ملق نوچ

مَقَر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
مَلَق زا شبنج هب درادنپ ،لعف

۴۲ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا ى�فََوَتيُ ��ا « ْ�ا اَهْيَلَعٰ ىَضَق يِت�لا ُكِسُْمَيفۖ  اَهِمَانَم يِف ْتَُمت ْمَل يِت�لاَو اَهِتْوَم َ�ِح َسُْفنَ ْ�ا ُلِسُْريَو َتْوَ  ٍلََجأٰ ىَِلإ ٰىَرْخُ
ّمَسُم » َنوُر�كََفَتيٍ مْوَِقل ٍتاَيَ¢ َكِٰلَذ يِف �ِنإۚ  ىً

 مكح هك ار ىياهناج .دناهدرمن دوخ باوخ رد هك ار ىناسك ناج زين و ،دريگىم ناشندرم ماگنه هب ار اهناج ادخ «
 ىارب تساهتربع نيا رد .دتسرفىمزاب تسا �عم هك ىنامز ات ار نارگيد و درادىم هگن هدش هدنار اهنآ رب گرم

».دنشيدناىم هك ىياهنآ

۱۸ هیآ ،)۱۸(فهك هروس ،میرک نآرق **



۱۸ هیآ ،)۱۸(فهك هروس ،میرک نآرق **

 َْتي�لَوَل ْمِهْيَلَع َتْعَل�طا ِوَلۚ  ِديِصَوْلاِب ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب ْمُُهبْلَكَوۖ  ِلاَم�شلا َتاَذَو ِ�َِميْلا َتاَذ ْمُُهب�لَُقنَوۚ  ٌدوُقُر ْمُهَو ًاظاَْقَيأ ْمُُهبَسْحَتَو «
َ�َو اًراَرِف ْمُْهنِم ».ًابْعُر ْمُْهنِم َْتِئلُ

 و ،ميدينادرگىم پچ تسد و تسار تسد هب ار نانآ ام و دندوب باوخ رد هكنآ لاح دنراديب هك ىتشادنپىم «
 اهنآ زا و ىتشگىمزاب نازيرگ ىتفرىم ناشتقورس هب رگا .دوب هدرك زارد شيوخ تسد ود راغ هاگرد رب ناشگس

».ىديسرتىم تخس

۴۷۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تساوَدیب ِیhب نیک :یتفگ هاگ
تسام ِناج ِتایح ،هن :یتفگ هاگ

یرَس یدروآ َرب ،وُز یتسه هاگ
یَرب یدروخ یتسین زا وا هاگ

داهن نیا یتشگ درس یو رب هکنوچ
داحتا ٔهمشچ مرگ یدرک شوج

تخاسب تبرغ ِیگربیب اب هکنوچ
تخاتب وا یوس هب یگربیب ِگرب

دش هاکیب شترکف یاههشوخ
دش هام نوچ امنهر ار ناوُربَش

شُمَخ یایوگ �یطوط اسب یا
)۱۵(شُُرت وُر ِناورنیریش اسب یا

۱۴۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناغرمِ مدمه نم ینامیلس ِقشع رد
)۱۶(مناوخ یرپ ِدرم مه ،مراد یرپ قشع مه

رتدوز منک هشیش رد ،رتوخ یرپ هک سک ره
منابنجب )۱۷(هقاّرُح ،شنوسفا مناوخرب



منابنجب )۱۷(هقاّرُح ،شنوسفا مناوخرب

مشوهیب و مشوهاب ،مشوهدم هعقاو نیز
مناشومخِ حول مه ،مشوماخ و قطان مه

۱۵۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ینک ناهنپ دب ز ّرِس هک بجع هچ
ینک ناهنپ ،دوخ ز ّرِس هک بجع نیا

دوَخ ِنامشچ زا وت نک ناهنپ ،راک
َدبِ مشچ زا میلس تَراک دَُوب ات

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

)۱۹(دنم مخز ِدرم هب )۱۸(نویَفا دنهد یم

دننک نوریب شنت زا ناکیپ هک ات

۴۵۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوا عاطْقِا همه یگربیب گرب
تسولع و تسراختفا شیراوخ و رقف

۴۵۳۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انفٔ هدیسوپ و ناشیا دناهدرم
ام شیپ یدرم تسین ¬شک هدرم

۴۵۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نادناخ و کلُم هب هدیزانب یا
نادوان رب یرتشا ،لقاع دزن

تشط ماب زا داُتف ات ار نت شقن
تشگ ْتآ ،)۲۰(ٍتآ ®لُک ممشچ شیپ

۱۳۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۳۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش گرب نوچ ار وت ،)۲۱(یگرب یب ِگرب
دش گرم و یتفای )۲۲(یقاب ِناج

تفرگ ندوزفا یداش ،مغ ار وت نوچ
تفرگ نسوس و لگ تناج )۲۳(ٔهضور

تسوت ِنَما نآ نارگید ِفوخ هچنآ
تسس هناخِ غرم و رحَب زا یوق ،)۲۴(َطب

۳۹۲۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لhح ار ام دوب یگرم یب گرم
)۲۵(لاَون ار ام دوب یگرب یب گرب

یگدنز نطاب هب و گرم شرهاظ
یگدنیاپ ناهن ،)۲۶(َرتَبا شرهاظ

تسا ¬فر ار نینج نداز ،محر رد
تسا ¬ُفکْشِب ون ز ار وا ،ناهج رد

تساوه و قشع لََجا یوس ارم نوچ
تسارَم ُمکیِْدَياِب اوُقَلت Rِ یهَن

 هجوتم » دینکفیم تکhه هب دوخ تسد اب ار دوخ و « هرقب هروس یهن سپ ،متسه گرم قشاع و هتفیش نم هک ورنآ زا
 .تسا نم

۱۹۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

»…ۛ ِةَكُلْه�تلا ىَِلإ ْمُكيِْدَيأِب اوُقُْلت Rََو…«

»…ديزادنيم تكhه هب شيوخ تسد هب ار ¬شيوخ و…«

۱۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ زا بش و زور تسا )۲۷(گرب اب وچ نَت
نازخ و تسزیر گرب رد ناجِ خاش

دوز تسا ناج ِیگربیب نَتِ گرب
دوزف ار نآ ،¬ساک دیابب نیا

*نتِ گرب نیز هِد ضرق ،�ااوُضِرَقا
نمچ ،لد رد ضَوع رد دیوُرِب ات

َتَنت ٔهمقل نیا زا نُک َمک ،هِد ضرق
**َتأَر ٌنیَع R ِهجَو دیامن ات

دنک یلاخ نوچ شیوخ ،)۲۸(نیگرِس ز نَت
دنک )۲۹(یلhجِا �رُد و کشُم ز ُرپ

دََرب یکاپ و دهْدب یدیلپ نیا
***دَروخ رب وا ِنَت ُمکر�هَطُی زا

۲۰ هیآ ،)۷۳(لّّمزم روس ،میرک نآرق *

»…ۚ ًانَسَح اًضْرَقَ ��ا اوُضِرَْقأ…«

»…ديهد هنسحلا ضرق ادخ هب…« 

ثیدح **

».ٍرشب ِبلق ىلع َرطخ Rو تعمس ٌنذأ Rو تأر ٌ�ع R ام َ�حلاصلا يدابعل ُتددعأ «

 یناسنا بلق رب هن و هدینش یشوگ هن و هدید ار نآ یمشچ هن هک ار یمیعن ،مرادرکوکین ناگدنب یارب مدروآ مهارف «
».تسا هدرک روطخ

۳۳ هیآ ،)۳۳(بازحا روس ،میرک نآرق ***

»…اًريِهْطَت ْمُكَر�هَطُيَو ِْتَيبْلا َلَْهأ َسْج�رلا ُمُْكنَع َبِهُْذِيلُ ��ا ُديُِري اَم�ِنإ…«



»…اًريِهْطَت ْمُكَر�هَطُيَو ِْتَيبْلا َلَْهأ َسْج�رلا ُمُْكنَع َبِهُْذِيلُ ��ا ُديُِري اَم�ِنإ…«

»…دراد كاپ ار امش و دنك رود امش زا ار ىديلپ دهاوخىم ادخ...«

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۴۲۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میَرب َدب ِنامگ را تسه نآ یاج
تسین میتسج نیما )۳۰(یرکَمیب هکنآز

نامک نوچ دش دب )۳۱(�نظ زا ام ِتشپ
تسین میتسج نیمکیب یهار هکناز

۱۹۶۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ورگ ینامقل هتشگ ،همقل ِرهب
ورب همقل یا ،تسا نامقل ِتقو

)۳۲(راخْراخ نیا یا همقُلِ یارب زا

راخ دیرآ نورب نامقل ِفک زا

تسین زین شهیاس و راخ وا ِفک رد
تسین زییمت نآ ،صرح زا ناتکیل

یاهدید امرخ هک ار نآ ،ناد راخ
یاهدیدان سب و )۳۳(روک ْنان سب هکنآز

تسادخ ِناتسلگ هک نامقل ِناج
؟تسارچ یراخ ٔهتسخ ،شَناجِ یاپ

راوخْراخ ِدوجو نیا دمآ رتُشا
راوس رتُشا نیرب یداز یفطصم

تسوت ِتشپ رب یُلگ )۳۴(ِگنت ،ارتُشا



تسوت ِتشپ رب یُلگ )۳۴(ِگنت ،ارتُشا
تسُر رازُلگ دص وت رد شا میسن زک

گیر و تسا )۳۵(نhیغُمِ یوس ،وت ِلیم
؟)۳۶(گیر هدرُم ِراخ ز ینیچ لُگ هچ ات

وک هب وک زا بلط نیز هتشگب یا
؟وک و وک ناتسلگ نیک ییوگ دنچ

یُنک نوریب اپ ِراخ نیک نآ زا شیپ
؟ینک نوچ نRوج ،تسا کیرات مشچ

ناهج رد دجنگنیم وک یمدآ
ناهن ددرگ یمه یراخ ِرس رد

یهاگحبص بارش ،دادماب :حوبَص (۱)
یندروخ ،هرفس ،ناوخ :هدیام )۲(
هتخیرگ ،هدرک مر :هدیمر )۳(
ندرک نشور لعشم :ندز هقاّرُح )۴(
.دنروآ نادنزرف و نارای یارب رفس زا هک یی هفحت ،هیده :دروآ هر )۵(
یربهر ،ییامنهار :یزُوhَق )۶(
.دراد رارق اوه هرک یRاب هک شتآ هرک ،نامسآ :ریَثا )۷(
.تیفرظ ،شیاجنگ ،یتساک و یمک یب رگید زیچ رد یزیچ ¬فرگ رارق ینعم هب ندیجنگ زا تسا ردصم مسا :جنُگ )۸(
 .دوش بوسحم نآ هموظنم زا یئزج ام یکاخ هرُک هک تسا باتفآ نیمه ،مراهچ سمش :ْمُراچ ِسمش )۹(
ایح یب یادگ ،جمس یادگ :ادگ َْرن )۱۰(
.ندنک اه نهذ حاولا زا ار رطاوخ و شوقن :ندنک ار حاوَْلا .یزاس یم شقن زا یراع و هداس یحول ار نانآ ناهذا ]ادخ[ وت ینعی :ار حاوْلَا یَنکیم )۱۱(
هّصِق عمج ،اه هّصِق :صَصِق )۱۲(
ندیمر ردصم زا یهن لعف :مَرَم )۱۳(
ندرک نوگژاو ،ندینادرگرب :بیلَقت )۱۴(
سوبع ،ومخا :شُُرت وُر )۱۵(
رگنوسفا :ناوخ یرپ )۱۶(
.دندرب یم راک هب نارگاشامت بلج یارب ناریگ هکرعم هک هدوب نیشتآ هچراپ .دنتفرگ یم نادب قامخچ زا شتآ هقرج هک هنهک هچراپ و هبنپ :هقاّرُح )۱۷(
کایرت :نویَفا )۱۸(
.هدش حورجم و یمخز شنت هک یسک :دنم مخز )۱۹(
دمآ دهاوخ یندمآ زیچ ره :ْتآ ٍتآ ®لُک )۲۰(
یگدش تیوه مه مدع هیامرس ،قلعت مدع هیامرس :یگرب یب گرب )۲۱(
نادواج :یقاب )۲۲(
ناتسلگ ،غاب :هضور )۲۳(
یباغرم :َطب )۲۴(
ششخب و اطع :لاَون )۲۵(
نورتس ،صقان ،هدیرب مُد :َرتَبا )۲۶(
.تسا یدام قزر و هقوذآ ینعم هب اجنیا رد :گرب )۲۷(
عوفدم :نیگرِس )۲۸(
یراوگرزب ،لhج و هوکش :لhجِا )۲۹(
بیرف ،هلیح :رکَم )۳۰(
نامگ ،سدح :ّنظ )۳۱(
بارطضا و ناجلخ :راخْراخ )۳۲(



نامگ ،سدح :ّنظ )۳۱(
بارطضا و ناجلخ :راخْراخ )۳۲(
هیامورف ،ساپسان و لیخب :روک ْنان )۳۳(
ناروتس ِراب :گنت )۳۴(
.دیور یم ناتسگیر رد هک رادراخ یتخرد :نhیغُم )۳۵(
.تسا راوخ و تسپ یرما زا هیانک اجنیا رد ،ناگدرم ثاریم :گیر هدرُم )۳۶(


