
 

۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

،ار )۳(َشا تسش تشگ )۲(اسانش مناج رد قشع )۱(ِتسَش وچ
ار شا تسرپ تب ِناج دروآ تسد ،قشع ِتسش هب

» ام ِقشع هب ناج نآ )۵(تسَر « :لابقا تفگب )۴(لد ِشوگ هب
ار َشا» تسر ِتفگ نآ « راثن ناج نارازه ،لد نیا درکب

!)۶(دهْجَن مه :لابقا « تفگ ،داتفا ناج هک نوچ تریغ ز
»ار )۸(َشا تْسَجَن )۷(دیاپ یمه مناج و لد نیا تس هتسشن

،تسه دشابن یتسه رد و تسا تسه یتسین ردنا وچ
ار َشا تسه دینازوسب ،ناج رد یشتآ دمایب

،تصش هَْجَنپ ْدناوخرب نوچ )۱۰(لابقا ،ناج ِرمع )۹(ِتاَرب
ار َشا تصش ،)۱۱(راموط رب تشونب دبا و دیشارت

)۱۳(تعفَرِ یرایسب زا هک نیّدلا سمش ،حور )۱۲(ِویدَخ

ار َشا تسشنِ یاج دوخ ،یحو ِلیئربج َدنادن

هتسکشا دش )۱۴(هباّرَق وچ ،ملقع نیا دید شماج وچ
ار َشا تسکش نآ دیشخبب نایاپیب ِیاهیتسرد

یتسه نیا زا تسا یrاب هب ار مناج دید شقشع وچ
ار َشا تسَپ و rاب وا لابقا زا داد یدنلب

وهآ نآ زا سرتیم rد ،وت یریگ ریش هچ رگا
ار َشا تسمِ یوهآ نآ رم هراچیب دنناریش هک

،ندرگ ار گرم رم دز )۱۵(زیگنا ْتایحِ غیت زا وچ
ار َشا تسد دیسوبیم و لابقا ،بسا ز دمآورف

،قح زا ادن دمآ )۱۶(تسََلا مَلاع رد هک یزور نآ رد
ار َشا تسََلا نایوگ یَلب لّوا زا )۱۷(زیربت هُدب

۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق



۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

»…ٰۛ ىََلب اوُلاَقۖ  ْمُك}بَرِب ُتْسََلأ…«

»…ىرآ :دنتفگ ؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ…«

۳۰۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نونک وش مک طلغ ،دش اتکی هتشر
نون و فاک ِفورح ینیب اتود رگ

۹۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِدrوا اب بوقعی نآ تفگ
شیب دح زا دینک فسوی ِ�سُج

دِج هب �سُج نیرد ار دوخ ِسح ره
)۱۸(دَِعتسُم ِلکش ،دینار فرط ره

*)۱۹(اوَُسأَْیت r ادخِ حوَر زا :تفگ
وس هب وس ور ،رسپ هدرک مگ وچمه

.دینک ش�ت و دیورب وس ره هب تسا هدرک مگ یدنزرف هک یسک دننام و دیوشم دیمون ادخ تمحر زا :تفگ وا

دیوش ناسرپ ،ناهد }سِح ِهر زا
دیهن نآ ِهار راچ رب ار شوگ

دیرب وب ،دیآ شوخ یوب اجک ره
دیرَس نآ یانشاک ،رِس نآ یوس

۸۷ هیآ ،)۱۲(فسوي هروس ،میرک نآرق *

».َنوُرِفاَكْلا ُمْوَقْلا �rِإِ ��اِ حْوَر ْنِم َُسأَْيي rَ ُه�ِنإۖ ِ ��اِ حْوَر ْنِم اوَُسأَْيت rََو ِهيَِخأَو َفُسُوي ْنِم اوُس�سََحَتف اُوبَهْذا �يَِنب اَي «

 سويأم ادخ تمحر زا نارفاك اهنت اريز ،ديوشم سويأم ادخ تمحر زا و دييوجب ار شردارب و فسوي و ديورب ،نم نارسپ ىا «
».دنوشىم

۴۱۸ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

نک هقفن ناج و لد ات تسه هچره وا هر رد
شاب رازیب همه زا یاهدنز یکی هب وت



شاب رازیب همه زا یاهدنز یکی هب وت

تسوزرآ اقب رد ار وت ناج و لد رگ
شاب راطع مدمه انف رد و نزم مد

۲ هرامش عیجرت ،راعشا ناوید ،یقارع

ایرد زا یراخب دش اوه رب 
دش ایرد تشگ عمج نوچ زاب

تشاذگن ناهج رد ریغ شتریغ
rدش ایشا هلمج نیع مرج

ام هب لعف و رادتقا تبسن
دش ام وک دوب یور نآ زا مه

مییام وا یامنیتیگ ماج
دش ادیپ دوب هچره ام هب هک

ربخ دوبن ارم نونکا هب ات
دش اراکشآ زورما نم رب

نیقی تسه هچ ره تسوا همه هک
نید و لد و ربلد و ناناج و ناج

۲۹۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دروَخ ریش نآ تسََلا ِزور رد هک ره
درک زییمت ار ریش یسوم وچمه

۶۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیجم ِنادزی هک ربمغیپ تفگ
*دیرفآ نامرد درد ره ِیپ زا

وب و گنر ینیبن نامرد نآ ز کیل
وا ِنامرف یب شیوخ ِدرد ِرهب

ناکمr رد وجهراچ یا ار مشچ
ناجِ یوس هتشُکِ مشچ نوچ هنِب نیه

تس هدش ادیپ تهج یب زا ناهج نیا



تس هدش ادیپ تهج یب زا ناهج نیا
تس هدش اج ار ناهج ،ییاجیب ز هک

یتسینِ یوس ،تسه زا درَگ زاب
)۲۰(یتسیناّبر و یّبَر ِبلاط

)۲۳(مَرَم یو زا )۲۲(مَدَع نیا تسا )۲۱(لخَدِ یاج

مک و شیب ِدوجو نیا تسا جرخِ یاج

تسا یتسین نوچ ،قح )۲۴(ِعنُص ِهاگراک
تسا یتمیق یب هگراک ِنوُرب سپ

ثیدح *

» ًءافِش ُهَل َلَْزَنا rِّا ًءادُ �ا َلَْزَنا ام «

».هتخاس مهارف نآ یارب ینامرد هکنآ رگم درواین دیدپ یدرد یلاعت قح «

۲۹۳۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

میتسین )۲۵(نrولم هَگرد نیرب ام
)۲۶(میتسیب اج ره ،هار ِدعُب ز ات

دَُوب سَک نآ لولم و هتسب ورف لد
دوب )۲۷(َسبْحَم رد رای ِقارف زک

تسا رضاح ام اب ،بولطم و ربلد
تسا رکاش ناج ،شتمحر ِراثن رد

تس ینشلُگ و رازهلr ام ِلد رد
تسین هار ار یگدرُمَژپ و یریپ

فیطل و میناوج و َّرتً امیاد
فیرظ و نادنخ و نیریش و هزات

    
تس یکی تعاس کی و لاس دص ام ِشیپ

تس یکَفنُم ام زا هَتوک و زارد هک

تساه مسج رد یهَتُوک و زارد نآ
؟تساجک ناج ردنا هتوک و زارد نآ

۱۲۸۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۲۸۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هدش ناتسَه نوچ ،تسین ِناهج نیا
هدش ناهنپ سب ،تسه ِناهج نآو

دنُکیم یزاب ،تسا داب رب کاخ
دنکیم یزاسهدرپ ،ییامنْژَک

تسوپ و تسا راکیب ،تسا راک رب هکنیا
تسوا ِلصا و زغم ،تسا ناهنپ هکنآو

داب ِتسد رد یتلآ نوچمه کاخ
داژنیلاع و یلاع ناد ار داب

رظن دتُفا کاخ هب ار یکاخِ مشچ
رگد یعون ،دَُوب یمشَچ نیبْداب

تْسََلا

۱۷۲و۱۷۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

 ا�ِنإ ِةَماَيِقْلا َمَْوي اوُلوَُقت َْنأۛ  اَنْدِهَشۛ ٰ ىََلب اوُلاَقۖ  ْمُك}بَرِب ُتْسََلأ ْمِهِسُْفَنأٰ ىَلَع ْمُهَدَهَْشأَو ْمَُهت�ي}ُرذ ْمِهِروُُهظ ْنِم َمَدآ يَِنب ْنِم َك¤بَرَ ذََخأْ ِذإَو «
َه ْنَع ا�نُك )۱۷۲(».َِ§لِفاَغ اَذٰ

 ناتراگدرورپ نم ايآ :ديسرپ و تفرگ هاوگ ناشدوخ رب ار نانآ و .دروآ نوريب ار ناشنادنزرف مدآىنب تشپ زا وت راگدرورپ و «
».ميدوب ربخىب نآ زا ام هك دييوگن تمايق زور رد ات .ميهدىم ىهاوگ ،ىرآ :دنتفگ ؟متسين

ªْا َلَعَف اَمِب َانُِكلُْهَتَفأۖ  ْمِهِدْعَب ْنِم ًة�ي}ُرذ ا�نُكَو ُْلبَق ْنِم اَنُؤاَبآ َكَرَْشأ اَم�ِنإ اوُلوَُقت َْوأ « )۱۷۳(».َنوُلِْطبُ

 ار ام دندوب هدرك ناهارمگ هك ىراك ببس هب ايآ و اهنآ زا دعب ميدوب ىلسن ام و دندوب كرشم نيا زا شيپ ام ناردپ هك دييوگن اي «
»؟ىناسرىم تك�ه هب

۱۷۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتفگ یلب وت و بیغ زا میتفگ ُتسلا
؟میدرک نایع ار بیغ نوچ وت }یلب دش هچ

۹۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داشگب اهدنب هک ار ادخ رکُش و ساپس
داشگب ام ِدنب ،میتسب وچ رکُش هب نایم



داشگب ام ِدنب ،میتسب وچ رکُش هب نایم

دنتفگ یلب اهناج و قح تفگ تسَلا
داشگب �ب ِهر قح یلب ِقدصِ یارب

ناكَف نُك َو اضَق

۸۲ هیآ ،)۳۶( سی هروس ،میرک نآرق

» ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَم�ِنإ «

».دوشىم دوجوم سپ ،وش دوجوم :ديوگىم هك تسا نيا شنامرف ،دنيرفايب ار ىزيچ دهاوخب نوچ «

۱۱۷ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

ْاَو ِتاَواَم�سلاُ عيَِدب « ».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَم�نِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإَوۖ  ِضْرَ

 دوجوم ]لاحلا یف[ و وش دوجوم :دیوگ اهنت دریگ تروص یراک هک دهاوخ نوچ و تسا نیمز و اهنامسآ هدنرآدیدپ ون ]ادخ[ «
».دوش

۲۳۵۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هلِگ دمآ رفک ،تسوا )۲۸(ماّسَق هکنوچ
هَل}صلا ُحاتفِم ربِص ،دیاب ربص

تسود تسوا ،)۲۹(دناودَع هلمج قح ریغ
؟تسوکن یک )٣۰(تَْوکَش تسود زا ودع اب

)۳۱(نیبگَنا مهاوخن ،مَغود دهد ات

)۳۲(نیرَق دراد یمغ تمعن ره هکناز

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۳۳(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۱۱۹۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ ِریغ ینیبن ،دیآ اضق نوچ
تسود ز یسانشن زاب ار نانمشد

ْ:ا ُبْیَر و مَلَقْلا 3فَج نونَ



ْ:ا ُبْیَر و مَلَقْلا 3فَج نونَ

ثيدح

» ٍقr َْتَنا امِب ُمَلَقْلا �فَج «

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ «

۳۰ هیآ ،)۵۲(روط هروس ،میرک نآرق

ªْا َْبيَر ِهِب ُص�بََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ « ».ِنُونَ

».ميراگزور ثداوح رظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي «

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج ِلقع
ªْا ُْبیَر زا نِمیا ،یّلک ِلقع نونَ

)ربص و اضر ،شریذپ اب هظحل نیا عورش ( ،ییاشگ اضف ،میلست

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ِراک هن ،تسا میلست ِطرش
زاتْکُرت تل�َض رد دَْوَبن دوس

۴۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مامتِ میلست هک زج لّکوت زُج
ماد و تسَرکَم همه تحار و مغ رد

۹۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رتبوخ لّکوت زا یبسک تسین
؟رتبوبحم دوخ ،میلست زا تسیچ

�ب ِیوس �ب زا دنزیُرگ سب
اهدژاِ یوس ،رام زا دنهَج سب

دوب ماد شا هلیح و ناسنا درک هلیح
دوب ماشآنوخ ،تشادنپ ناج هکنآ



دوب ماشآنوخ ،تشادنپ ناج هکنآ

دوب هناخ ردنا نمشد و تَسبِب رد
دوب هناسفا نیز ،نوعرف هلیح

  
اوتِْصَنا

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

» َنوُمَحُْرت ْمُك�لَعَل اُوتِصَْنأ…«

».ديوش ادخ تمحر لومشم دياش ،ديشاب شوماخ…«

۱۹۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا یتسه زین تفگ هک شوماخ
)۳۵(نَکَلا )۳۴(شاُوتِصَْنا یپ زا شاب

۱۶۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت سنج ین ،نابز وا ،یشوگ وت نوچ
اُوتِصَْنا :دومرفب قح ار اهشوگ

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اوتِصَْنا دیشاب شوماخ امش سپ
وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات

۲۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

َرثوک و انْم3َرک



َرثوک و انْم3َرک

۳۵۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یشوخ ره ِناک و یبوخ و شوخ وت
؟یشک هداب ِتنم دوخ ارچ وت

*ترس ِقرف رب تسانْم�َرکِ جات
**ترب ِزیوآَ کانَیطَعا ِقوط

».نازیوآ تا هنیس رب یناّبر یایاطع دنب ندرگ و تسا هدش هداهن تکرات رب یهلا تمارک جات «

ضَرَع ار وا خرچ و ناسنا تسرهوج
ضَرَغ وا و دناهیاپ و عرف هلمج

شوه و تاریبدت و لقع تم�غ یا
؟شورف نازرا ار شیوخ ینینچ نوچ

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

».ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْن�مِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْل�ضَفَو ِتَاب}ي�طلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو }َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْم�رَك ْدَقَلَو «

 اههزیکاپ زا ناشیا هب و میتشاد هناور دارم ]بکرم رب[ ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف هک یتسار هب «
».میدیشخب یرترب دیاش و دیاب هکنانچ میاهدیرفآ هچنآ زا یرایسب رب ار نانآ و میداد یزور

۱ هیآ،)۱۰۸(رثوک هروس ،میرک نآرق **

» ََرثْوَكْلا َكَاْنَيطَْعأ ا�ِنإ «

». میدرک اطع وت هب ار ) ناوارف تکرب و ریخ ( رثوک ام انامه «

۴۱۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یرش و روش زا ُرپ مدوب یخزود
)۳۶(یرثوک میوا ِلضف ِتسد درک

)۳۷(دَوَق رد خزود دیزوس ار هک ره

دسَج زا راب َرگِد َمنایورِب نم

هتخوس ره هک ؟تسیچ رثوک ِراک
هتخودنا و )۳۸(تِبان یو زا ددرگ



هتخودنا و )۳۸(تِبان یو زا ددرگ

مََرک )۳۹(}یدانُم وا هرطق هرطق
مروآ زاب نم ،تخوس خزود هچناک

نازخِ یامرس وچمه خزود تسه
ناتِسُلگ یا راهب نوچ رثوک تسه

روگِ کاخ و گرم وچمه خزود تسه
)۴۰(روُصِ خَفن ِلاثم رب رثوک تسه

ناتماسجا هتخوس خزود ز یا
ناتمارکِا دَشَکیم رثوک ِیوس

ّ»یَلَعْ َحبَْریْ یَک َقْلَخْلا ُتْقَلَخ« نوچ
ّیَحِ مّویَق یا ،دومرف وت فطل

»r rَِتسُت ِدوج مِهْیَلَعْ َحبَْرا ن*
تسرد اهصقان هلمج وز دوش هک

تسرپنت ناگدنب نیز نک وفع
تسرتیلَْوا وفعِ یایرد زا وفع

لیس وچمه و وج وچمه ناقلخ وفع
)۴۱(لْیَخ دنزات دوخ یایرد نادب مه

یسدق ثیدح *

».ْمِهْيَلَعَ َحبْرَ ْمُهْقُلَْخأ ْمَلَو �يَلَع اوُحَبَْرِيل َقْلَخْلا ُتْقَلَخ اَم�ِنإ ّلَجو �زَعُ �ا ُلوَُقي «

».مرب دوس نانآ زا ات ار ناشیا مدیرفاینو دنربب دوس نم زا ات ار ناگدیرفآ مدیرفآ :دیامرف دنوادخ «

یریگیهام بّ�ق :تسَش )۱(
ربخاب ،هاگآ ،اناد :اسانش )۲(
فُلز هقلح :تسش )۳(
.دونش یم ینطاب شوگ اب بلق .تسا لد یهاگآ دارم :لد ِشوگ )۴(
�فای ییاهر ،ندیهر :�سَر )۵(
.درک دهاوخن یتکرح ،دیهج دهاوخن :دهْجَن )۶(
.تسا بظاوم و بقارم :دیاپ یمه )۷(
.ار َشا �سَجَن و نديهجن :َشا تْسَجَن )۸(
.دننکیم راذگاو یرگید هب ار یلوپ تخادرپ ای تفایرد نآ بجومهب هک یاهتشون ،یدازآ دنس :تاَرب )۹(
.تسا هدش ضرف لقاع یدوجوم ناونع هب اجنیا رد ،علاط ،تخب :لابقا )۱۰(
دنلب همان :راموط )۱۱(
هاشداپ ،ریما ،دنوادخ :ویدَخ )۱۲(
ندش ردقدنلب ،هبترم و ماقم رظن زا یدنلب :تعفَر )۱۳(



هاشداپ ،ریما ،دنوادخ :ویدَخ )۱۲(
ندش ردقدنلب ،هبترم و ماقم رظن زا یدنلب :تعفَر )۱۳(
بارش هشیش :هباّرَق )۱۴(
نیرفآ تایح ،یگدنز هدنزیگنا :زیگنا ْتایح )۱۵(
.درادن ادتبا هک ینامز ،لزا :تسَلا )۱۶(
.تسا توکلم ملاع دارم :زیربت )۱۷(
دادعتسااب ،هدامآ ،تسا یراک یارب هدامآ هک یسک :دَِعتسُم )۱۸(
)۱۹( r دیوشن دیما ان :اوَُسأَْیت
فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۲۰(
دوس ،دمآرد :لخَد )۲۱(
یدوبان ،یتسین :مَدَع )۲۲(
زیرگم :مَرَم )۲۳(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۴(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولم )۲۵(
مینک فقوت ،میتسیاب :میتسیب )۲۶(
نادنز :َسبْحَم )۲۷(
هدننک میسقت رایسب :ماّسَق )۲۸(
نمشد :ودَع )۲۹(
ندرک هلگ ،ندرک تیاکش :تَْوکَش )۳۰(
ینیریش ،دهش :نیبگَنا )۳۱(
مدمه ،هارمه :نیرَق )۳۲(
مدیمد :ُتْخََفن )۳۳(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَنا )۳۴(
.دریگیم ندز فرح ماگنه شنابز هک یسک ،نابز دنک :نَکَلا )۳۵(
تشهب رد یا همشچ مان :رثوک )۳۶(
.تسا رفیک ِقلطم ینعم هب اجنيا رد ،سَْفن صاصق :دَوَق )۳۷(
هتسرون ،هدنیور :تِبان )۳۸(
روآ مایپ ،هدنهد ادن :یدانُم )۳۹(
.دیآرب نآ زا زاوآ ات یهُت نایم و یلاخ وت خاش رد ندیمد :روُصِ خفن )۴۰(
.مدرم عمج ینعي اجنيا رد ،نابسا همر :لْیَخ )۴۱(


