
 

۲۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم   

؟ار رادلد نآ دیآ محر ات هک نیکسم نیا دلان نوچ
ار رازلگ نآ نم منیب ات هک نامشچ نیا دَراب نوخ

مََدزوس رتمک رْجَه ات ،مََدزورفا نوچ دیشروخ
ار راک مریگب رَس زک مدزومآ یتلیح لد

)۲(نوسُف کی امرف میلعت ،)۱(نونفوذ Vلُک ِلقع یا
ار رای نیراگن یمحر ،نورد رد دزیخب یو زک

لد و ناج َدباین رد یم )۳(لِگِچِ عمش نآ ِرون نوچ
؟ار )۴(راّیع نآ ِهاوخلد ،لِگ و بآ رِخآ دناد یک

؟دَشَچ نوچ ار نیمَس ِلْجِع ،)۵(دَشَر و فطل اب لیربِج
!؟ار راقنم شوخ )۶(یاقنَع دَشَک یَک هناد و ماد نیا

سگم ،اقنع نآ ِشیپ رد ،سَکِ ماد دیان هک اقنع
؟ار رات نیا یَنت یک ات !سب !لقع ِتوبکنع یا

یمی ،میرم هطساویب ؟یمَد شوخِ حیسم نآ وک
!ار )۸(راُّنز دنک هراپ یمه )۷(اسرت ِلد یو زک

)۱۰(یشَْرفَم شتآ ز دَرتسُگ ،یشتآ نوچ مغ )۹(ِلاّجَد

؟ار رادرکدب ِلاّجَد ،یشَکرجنخِ یسیع وک

وت ز اهتمایق ار ناج ،وت ز اهتمuس ار نَت
ار راو تمایق ِلصو ،وت ز اهتمuع یسیع

َدُتف رغاس رد گنس نوچ ،دُتف رَس رد مغ ز رغاس



َدُتف رغاس رد گنس نوچ ،دُتف رَس رد مغ ز رغاس
ار راخ دشابن لُگ نوچ ،دُتف ردنا راخ هب شتآ

*یقی} مدوبن نم نوچ ،)۱۳(یقِماو )۱۲(ارذَع ز )۱۱(مدنام
ار )۱۴(راّمَخ ِلد رس رد یقشاع ِرامُخ نکیل

ار هار شجرخ هب ناج دص ،ار هاش تلودِ جنرطش
ار راوخ یدرُد ،درَد دص ،ار هاک )۱۵(لیامح هُک دص

هدش )۱۶(لصاف یدوخ زا یم ،هدش لصاو هش هب منیب
ار راوید و رد اهناج ،هدش لصاح ناج ِهاش زو

نورب اهدح زا ِفطل ناز ،)۱۷(نورَح ِهاش نآ هک دشاب
ار )۱۸(رافْغِتْسا مسر نآ ،نونک دنادرگ خوسنم

دنک وخ وا دیزیاب اب ،دُنک وس نیا وُر هک یناج
ار راّطع دهد وب ای دنک وُر ییانس رد ای

واِ ماّیا دش تسمرس ،واِ ماج زک ناج )۱۹ِ(مودخم
ار رارکت رَمُش مز} ،واِ مان ییوگ هک یهاگ

نیمز ِناج وا زا زیربت ،نید ِسمش دنوادخ یلاع
ار راونا دش )۲۱(کشر وک )۲۰(نیکَم ِشرَع نوچ رُون ُرپ

نیرت خَّرف تعاس رب )۲۲(نیرفآ نارازه دص یا
ار رارسا نآ دیاشگب نیم}ا حور ِقطان ناک

نیشِن وا قشعِ مزب رد ،نیک و رهمیب ِیکاپ رد
ار )۲۳(رامسِم دص هدرپ نآ ،نیبب رکنم ۀدرپ رد

    ۳۲۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا لُک ِلقع ِتروص مَلاع Vلُک
تسا )۲۴(لُق ِلها کنآ رهِ یاباب تسوک

   دوزف نارُفک ،لُک ِلقع اب یسک نوچ



   دوزف نارُفک ،لُک ِلقع اب یسک نوچ
دومن گس مه وا ِشیپ لُک ِتروص

)۲۶(لِهِب )۲۵(یقاع ،ردپ نیا اب نُک حلص

لِگ و بآ دیامن َرز ِشرف هک ات

دَُوب وت ِلاح ِدقن ،تمایق سپ
*دوش )۲۷(لَْدبُم نیمز و خرچ ،وت ِشیپ

ردپ نیا ابً امیاد محلُص هک نم
رظن رد متسا ّتنج نوچ ناهج نیا

۴۸ هیآ ،)۱۴(میهاربا هروس ،میرک نآرق *

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

 دحاو ىادخ هاگشيپ رد همه و ،رگيد ىنامسآ هب اهنامسآ و دوش لدب نيا زج ىنيمز هب �مز هك زور نآ «
».دنيآ رضاح راهق

    ۱۹۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(یبَسْکَم لوا :تس لقع ود لقع

)۲۹(یبَص بتکم رد وچ یزومآ رد هک

    ۱۹۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نادزی ِششخب رگید ِلقع
دَُوب ناج ِنایم رد نآ ٔهمشچ

۶۴۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش نایع هام یکی هاگرحس خرچ رب
دش نارگن ام رد و دمآ دورف خرچ زا

دیص ِهَگ هب یغرم دیابرِب هک )۳۰(زاب نوچ



دیص ِهَگ هب یغرم دیابرِب هک )۳۰(زاب نوچ
دش ناود خرچ رب و هم نآ ارم دوبرِب

مدیَدنِب ار دوخ مدرک رظن وچ دوخ رد
  دش ناج وچ فطل زا َمَنت هم نآ رد هک اریز

    ۷۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

مامت شاینادن ،وا یدرگن ات
)۳۱(مuَظ ای دشاب راونا نآ هاوخ

لامک یناد ار لقع ،یدرَگ لقع
)۳۲(لاُبذ یناد ار قشع ،یدَرگ قشع

۲۶ هیآ ،)۵۱( تایراذ هروس ،میرک نآرق

» ٍ�ِمَس ٍلْجِعِب َءاَجَف ِِهلَْهأٰ ىَِلإَ غاََرف «

».دروآ ىهبرف هلاسوگ و تفر دوخ ناسَك دزن ناباتش و ناهن رد «

    ۸۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دش رود ناقلخ و شیوخِ مشچ ز نوچ
دش روهشم ،ناهج رد اقنَع وچمه

۶۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دجُنگ اجک ماد رد قشاع ِلدِ غرمیس
دشاب نورب )۳۳(نَوک زا یغرم نینچ ِزاورپ

 ۴۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



 ۴۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تنت و ناج زا دیاز هک وت لعف
 تنماد دریگب تدنزرف وچمه

۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۳۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

 مَد هب مَدِ یاههّصغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا �فَج دَق Vینعم دوب نیا

ثيدح

» ٍق} َْتَنا امِب ُمَلَقْلا �فَج «

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ «

۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد یاهشَرفَم یور رب ،لدِ یاهشتآ ز « هک متفگ
؟»اشَی ام لَعَْفی ِرحب ات لدِ یادوس رد تْلَغ یم

۲۷ هیآ ،)۱۴(میهاربا هروس ،میرک نآرق



۲۷ هیآ ،)۱۴(میهاربا هروس ،میرک نآرق

» ُءاَشَي اَمُ ��ا ُلَعَْفيَو… «

».دنكىم نامه دهاوخ هچ ره و … «

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

رذحیب ناْتنابز رب دیآ هچره
 ردپ اب هناگی ِنuفط وچمه

تسا قی}ان رگ هچ اهمد نیا کناز
 تسا قباس مه ،بضغ رب نم تمحر

کَلَم یا ْقبَس نیا ِراهظاِ یپ زا
 کَش و لاکشِا ٔهیعاد مهنب وت رد

نم وت رب مریگن و ییوگب ات
 ندز مَد دراین مَملِح ِرْکنُم

امِ ملِح ردنا ردام دص ردپ دص
اَنف رد دتفا رد دیاز سََفن ره

 
تسامِ ملِح ِرحَب Vفَک ناشیاِ ملِح
 تساجب ایرد یلو ،دیآ ،دور فک

فدَص نیا ّرُد نآ ِشیپ ؟میوگ هچ دوخ
 فَک Vفَک Vفَک Vفَک ّ}ِا تسین

 .تسا دنمشوه و ابیز رایسب یرتخد ارذع .تسا طارقَُلف مانب هماکدوخ یمکاح رتخد ارذع .دتفا یم قافتا ردنکسا نامز رد ناتساد نیا «
 کuه دصق هک دنک یم جاودزا تریس وید ینز اب شردپ و دهدیم تسد زا ار شردام یناوج رد قماو .تسا دنمرنه و کریز یناوج قماو
 یدایز تاهجوت و دوشیم راک هب لوغشم طارقلف رابرد رد شا یدنمرنه و یکریز رطاخ هب و دزیرگ یم دوخ ناج میب زا قماو .دراد ار قماو

 یناهنپ یاهرادید .دوشیم قماو قشاع مه ارذع .دوشیم ارذع قشاع و تسا مکاح رتخد ارذع هب قماو هجوت یلو ...دنکیم بلج دوخ هب ار
 یم طارقُلف عuطا هب ار هطبار عوضوم و دنکیم ینیچ ربخ ،طارقُلف دنیآ شوخ و یرگ یذوم یور زا ارذع همیدن .دریگ یم تروص اهنآ نیب



 یناهنپ یاهرادید .دوشیم قماو قشاع مه ارذع .دوشیم ارذع قشاع و تسا مکاح رتخد ارذع هب قماو هجوت یلو ...دنکیم بلج دوخ هب ار
 یم طارقُلف عuطا هب ار هطبار عوضوم و دنکیم ینیچ ربخ ،طارقُلف دنیآ شوخ و یرگ یذوم یور زا ارذع همیدن .دریگ یم تروص اهنآ نیب

 ارذع و دوشیم هتشک گنج رد طارقُلف .دریم یم و دنک یم قد شرتخد یتحاران زا ارذع ردام .دنکیم ادج مه زا ار اهنآ طارقلف .دناسر
 هب رابهودنا یقشع ناتساد نیا و دوش یم یرپس شرمع بیترت نیا هب و دوش یم هودنا راچد قماو قارف رد رمع رخآ ات و دوشیم ریسا

».دسر یم نایاپ

۲۶۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا قشاع هلمج ،قوشعم ِلد رد
 تسا قِماو هشیمه اْرذَع ِلد رد

تسین قوشعم زج هب قشاع لد رد
تسین قوُراف و قِراف ناشنایم رد

ارَد ود نیا دوب رتُشا یکی رب
؟ار ود نیا دجنگبً ّابِغُْرز هچ سپ

۲۶۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نومنهر و زامن دمآ تقو جنپ
*نومِئاد ٍةuَص یف ار ناقشاع

رامُخ نآ دریگ مارآ ،جنپ هب هن
رازه دصناپ ین تساهرَس نآ رد هک

ناقشاع ٔهفیظوً ّابِغُْرز تسین
ناقداص ِناج تس یِقَْستْسَم تخس

نایهام ٔهفیظوً ّابِغُْرز تسین
ناج ِسُنا دنرادن ایردیب هکناز

۲۳ هیآ ، )۷۰( جراعم هروس ،میرک نآرق *

».َنوُمِئاَد ْمِهِتuََصٰ ىَلَع ْمُه َنيِذ�لا «

».دنتسه زامن لاح ردً امئاد ]یقیقح[ نارازگزامن «

۱۵۶۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۵۶۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک رواب وا هک مسرت و ملان
دنک رتمک ار روج نآ مرک زو

 
دِج هب شفطل رب و رهق رب مقشاع
 دض ود ره نیا ِقشاع نم بَجَعلاوب

۱۹۲۰ هرامش ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یوش )۳۴(هتسَر مغ ز یوش ادخ ِدیص رگ
یوش هتسب ،یور شیوخ تفص رد رو

تسوت ِهر ِباجح وت دوجو هک ناد یم
یوش هتسخ نامز ره هک ،نیشنم دوخ اب

۸۱۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
    

تسین وت رادیرخ وا ،دید ون هکنآ
تسین وت راتفرگ ،وا تس ّقح ِدیص

۸۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ماوَع ِشیپ ناهج یازجا هلمج
مار و اناد ادخ شیپ و هدرُم

۱۰۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

*میشوخ و )۳۶(میریصب و )۳۵(میعیمَس ام
میشُماخ ام نامرحمان امش اب

دیوریم )۳۷(یدامج یوس امش نوچ
؟دیوش نوچ نادامج ِناجِ مرحَم

دیوَر اهناجِ مَلاع ،یدامج زا



دیوَر اهناجِ مَلاع ،یدامج زا
دیونشب ملاعِ یازَجا ِلُغلُغ

تدیآ تادامج ِحیبست شاف
تدیابرن )۳۸(اه لیوأت ٔهسوسو

۴۴ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

ْ�اَوُ ْعب�سلا ُتاَواَم�سلا ُهَلُ حVبَسُت « َلَو ِهِدْمَحِبُ حVبَسُي �ِ}إ ٍْءيَش ْنِم ِْنإَوۚ  �نِهيِف ْنَمَو ُضْرَ ۗ  ْمُهَحيِبْسَت َنوُهَْقَفت َ} ْنِكٰ
».اًرُوفَغ اًمِيلَح َناَك ُه�ِنإ

 ىكاپ هب ار وا هكنآ زج تسين ىدوجوم چيه و دننكىم شحيبست تساهنآ رد هچ ره و �مز و نامسآ تفه «
».تسا هدنزرمآ و رابدرب وا .ديمهفىمن ار ناشحيبست ركذ امش ىلو ،دياتسىم

    ۲۹۹۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رظنِ عون یکی ؟ّتیسنج تسیچ
رگدمه رد هَر دنبای نآدب هک

ناهن یو رد قح درک هک رظن نآ
نآ ِسنج یدَرگ وت ،وت رد دهَن نوچ

    ۱۷۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا هک ره رب دَُوب تریغ ار هاش
ور دید هک نآ ز دعب دنیُزگ ُوب

دَُوب مدنگ ،َلثَم رب ،قح ِتریغ
دَُوب مدرم ِتریغ ،نمرِخ ِهاک

هلِا زا دینادب اه تریغ ِلصا
هابتشایب قحِ عرف ،ناقلخ ِنآ

۲۱۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۱۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنیامن )۴۰(یکاشاخ وچ )۳۹(نایوا همه
وا ماشم رد دتسرف دوخ ِیوب وچ

دیامن ناروبنز ِگناب اهنخس
وا مuک دیوگ ام ِشوگ ردنا وچ

    ۴۳۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َدَنک ینیب دسح زا وک یسک ره
دنُک ینیب یب و شوگیب ار شیوخ

دََرب ییوب ،وا هک دشاب نآ ینیب
دََرب ییوک ِبناج ار وا ،یوب

دَُوب ینیب یب ،تسین شیوب هک ره
دَُوب ینید نآک تسیوب نآ ،یوب

درکن نآ ِرکُش و دُرب ییوب هکنوچ
دروَخ شینیب و دمآ تمعن ِرفک

شاب هدنب ار نارکاش رم نُک رکش
شاب هدنیاپ ،وش هدرُم ناشیا ِشیپ

.دشاب هتشاد رنه دنچ هک یسک ،اهرنه یاراد ،اهنف بحاص :نونفوذ )۱(
رکم ،ریوزت ،هلیح :نوسف )۲(
.دندوب فورعم شنایورابیز هک ناتسکرت رد یا هیحان مان لگچ :لگچ عمش )۳(
.دناهدوب افعض یماح و ،درمناوج ،ریلد ییاهناسنا هک نارایع زا کیره ،دزد ،تسدرت ،ک}اچ ،گنرز :راّیع )۴(
.ندمآرد یهارمگ زا ،²فر تسار هار هب :دَشَر )۵(
غرمیس :اقنَع )۶(
.ینارصن ،یحیسم ،بهذم یوسیع :اسرت )۷(
.دنوش هتخانشزاب ناناملسم زا ات دناهتسبیم رمک رب ناناملسم مکح هب یمِذ نایحیسم هک یدنبرمک :راّنز )۸(
.دنوشیم عمج وا رود و دنروخیم بیرف مدرم زا یرایسب و دوشیم ادیپ دوعوم یدهم زا شیپ نامزلارخآ رد دنیوگیم هک یباذک صخش :لاّجد )۹(
.شرف ندرک نهَپ یاج ،یندرتسگ زیچره :شرفم )۱۰(



.دنوشیم عمج وا رود و دنروخیم بیرف مدرم زا یرایسب و دوشیم ادیپ دوعوم یدهم زا شیپ نامزلارخآ رد دنیوگیم هک یباذک صخش :لاّجد )۹(
.شرف ندرک نهَپ یاج ،یندرتسگ زیچره :شرفم )۱۰(
²شاذگ ،ندرک کرت :ندنام )۱۱(
هزیشود ،رکِب :ارذَع )۱۲(
هدنراد تسود ،قشاع :قماو )۱۳(
.یتسم زا دعب تلاح ،دوشیم ادیپ ناسنا رد بارش فیک ندش فرطرب زا سپ هک یتلاسک و دردرس :رامُخ )۱۴(
.ریشمش دنب ،ریشمش لاود ینعم هب هلامح عمج :لیامح )۱۵(
.لصاف طخ ،مه زا زیچ ود ۀدننکادج :لصاف )۱۶(
.نامرفان ،شکرس :نورَح )۱۷(
.ندرک هبوت ،²ساوخ شزرمآ ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۱۸(
.اقآ ،رورَس ،دننکیم تمدخ وا هب هک یسک : مودخم )۱۹(
.ریگیاج ،هتفرگاج :نیکم )۲۰(
دسح :کشر )۲۱(
.�اکراب ،تنسحا ،یهخ ،هخ ،یهز ،هز ،یرف ،دنیوگیم وا هب یسک بوخ راک ربارب رد :نیرفآ )۲۲(
.دنیامن طوبضم و دنب ار یئاج ای یزیچ نادب هچره ،دننک راوتسا ار یزیچ نادب هچنآ :رامسم )۲۳(
.دننک غیلبت و نییبت ار قح رما هک دنراد ار نآ یگتسیاش هک ینuقاع لُق ِلها ،وگب :لُق )۲۴(
ینامرفان و یشکرس :یقاع )۲۵(
راذگاو ،نک کرت :لِهِب )۲۶(
هدش لیدبت ،هدش ضوع :لَدبُم )۲۷(
.دیآ تسد هب بسک زا هچنآ ینعم هب بَسکَم هب بوسنم :یبَسْکَم )۲۸(
کدوک :یبَص )۲۹(
 یراکش هدنرپ یعون :زاب )۳۰(
یکیرات :مuَظ )۳۱(
هَلاُبذ ِعمج ،اه هلعش ،اه هلیتف :لاُبذ )۳۲(
یتسه ناهج :نوَک )۳۳(
هتفای تاجن ،هدشاهر :هتسَر )۳۴(
هدنونش ،اونش :عیمس )۳۵(
هاگآ ،انیب :ریصب )۳۶(
.تکرحیب و ناجیب زیچ ره ،ناویح و تابن ِلباقم :دامج )۳۷(
ریسفت و ریبعت ،هیجوت :لیوأت )۳۸(
اهنآ ،وا عمج :نایوا )۳۹(
.نآ دننام و هاک ،فلع ،بوچ ۀزیر :کاشاخ )۴۰(


