
 

۱۰۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریقَح و تسدورف ؟تسنامگ هچ نیا ،)۱(امنَص
ریگَم راوخ ارم ِناج و نکم دح نیدب ات

)۲(اضَق ،درَم ِرظن ردنا دُنک هَک ار هوک
*)۳(ریسَیِ Rا یَلَعَ کاذ ،دنک هوک ار هاک

دسانشب )۴(یسَخ ز رهوگ هک مشچ نآ ُکنُخ
)۵(ریفَخ تسود شدَُوب هک ییهلفاق نآ کنخ

مدونشخ ،یهنب ممان وت هچ ره ،یمکاح
)۶(ریکَش و تسروکش وت زا ناج هک وتِ کاپ ِناج

دنک هدجس ،یهن مان )۷(َشبَح وت رگ ار هام
)٩(ریَفن چیه دُنکَن ،یناوخ )٨(ربَنچ ار ْورَس

ناهاش )١٠(یاهاَنث ز رتهب وتِ مانشد هکناز
؟)١١(ریَئز ِریش اجک ز و ناگَسِ گناب اجک ز

)۱۳(نvغتشُم همه ز رتهب وت )۱۲(ِلاّطَب هک یا

ریقف مینآ زا تسx همه هلمج وت ِزُج

رَخِب رای نآِ یلیس و هدِب نیَّرزِ جات
**)١۴(ریَذن َْتَنا ام}نِا ار نیا دَونشَن یسک رو

تسودِ یلیس ِرثا دشاب وچ وت )۱۵(ِیافَق رب
ریمض ِناراگن ز تیور دبای اههسوب

درادنپ )۱۷(یمَشَح ار )۱۶(یمدَع ایند ِدرَم
؟)۱۸(ریصَب ،تسود یا دنک یک مدَع ِراک رد رمع

مکش ِدرد هِلگ هب یبیبط هب یدرَم تفر



مکش ِدرد هِلگ هب یبیبط هب یدرَم تفر
؟)۱۹(ریَحز تستسُرب هک یدروخ هچ وت ار وا تفگ

تسولگ ِلعف زا همه دیآ هک جنر رتشیب
)۲۱(ریطَف )۲۰(ِتسِپ زا مدروخ نان هتخوس نم تفگ

رآ نم هب )۲۳(یزیزُع ِلحُک نآ ورب )۲۲(رُقنُس تفگ
ریبکِ خیش یا ،هَخ ؟لحُک و مکش ِدرد تفگ

دسانشب ار هتخوس رم وت مشچ ات تفگ
)۲۴(ریرَض مین یا ،هتخوس رگد وت یشونن ات

مشچ ِتملظ زا یاهدُرب نامگ تسه ار تسین
)۲۵(رینُم و بوخ دوش هاش ِردِ کاخ زا تمشچ

لزغِ حرش وگب وت ،اهلد )۲۶ِ(حراش یا ،هله
ریم ِلد دجنَرِب زین منک حرش رگا نم

۷ هیآ ،)۶۴(نباغت هروس ،میرک نآرق *

».ٌريِسَيِ }Rا ىَلَع َكِٰلَذَوۚ  ُْمتْلِمَع اَمِب }نُؤ}َبُنتَل }ُمث }ُنثَْعُبتَل ي�بَرَوٰ ىََلب ْلُقۚ  اُوثَْعُبي ْنَل َْنأ اوَُرفَك َنيِذ}لا َمََعز «

 هب ات دننكىم هدنز ار امش هك دنگوس مراگدرورپ هب ،ىرآ :وگب .دننكىمن هدنز ار اهنآ هك دنتشادنپ نارفاك «
».تسا ناسآ ادخ رب نيا و .دنزاس هاگآ دياهدرك هك ىياهراك

۱۲ هیآ ،)۱۱(دوه هروس ،میرک نآرق **

ۚ  ٌريَِذن َْتَنأ اَم}ِنإۚ  ٌكَلَم ُهَعَم َءاَج َْوأٌ ْزنَك ِهْيَلَع َلِْزُنأ xَْوَل اوُلوَُقي َْنأ َكُرْدَص ِهِب ٌقِئاَضَو َكْيَِلإٰ ىَحُوي اَم َضْعَب ٌكِراَت َك}لَعََلف «
».ٌليِكَو ٍْءيَش �لُكٰ ىَلَعُ }Rاَو

 ىجنگ ارچ :دنيوگىم هك ىشاب گنتلد نادب و ىراذگاو مياهدرك ىحو وت رب هك ار ىياهزيچ زا ىخرب هك دابم «
 و ىتسين شيب ىاهدنهدميب وت هك تسين نيا زج ؟ديآىمن وا هارمه ىاهتشرف ارچ و ؟دوشىمن هدنكفا وا رب

».تسا ىزيچ ره زاسراك هك تسادخ

۳۲۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۲۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ صقن هک ره
)۲۸(تخات هبسا ود دوخ )۲۷(لامکِتسِا ردنا

۳۲۱۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
)۲۹(لxَد وُذ یا وت ناج ردنا تسین

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۳۲۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تس هدب یریخ انا سیلبا تلع
تسه قولخم ره سفن رد ضرم نیو

۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار هنوردنا نامیلس سپ
 درس درک شدوب هک توهش نآ رب لد

دش تسار مد نامه شجات نآ زا دعب
 دش تساوخیم ار جات هکنانچنآ

۱۸۹۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

قح داهنب نیا رهب وزارت نیا
 قبس رد ار ام فاصنا دور ات

منک مک نم ینک مک وزارت زا
 منشور نم ینشور نم اب وت ات



 منشور نم ینشور نم اب وت ات

دوب نوزفا وت دهج رگ ییهرذ
 دوب نوزوم ادخ یوزارت رد

۳۷۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شاف و نایرع دوش تلهج و تأرج
 شاتِْتفِا نآ ز دوش یک هنهرب وا

ار هوک دجنس هَّرذ دیایب رگ
 یَتف یا شوزارت ،هُک نآ ز دَرَد رب

ِسایق زک دنتیم وزاَرت دوخ ِ
 دنکیم وزارت رد ار قح درم

درخ نازیم هب وا دجنگن نوچ
 درد رب ار درخ یوزارت سپ

۱۴۰۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نابز ار نازیم داد یلاعت قح
*ناوخب نامحَرٔ هروس نآرق ز نیه

لهم ار نازیم شیوخ صرح ز نیه
 لضم مصخ ار وت دمآ صرح و زآ

۷-۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق *

.داهنرب ار وزارت و تخارفارب ار نامسآ

.دينكم زواجت وزارت رد ات

.دینکم یتسردان نازیم رد چیه و دينك تياعر تلادع هب ار ندركنزو

۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وجران و ران تسمرس اسب یا
 وا دناد قلطم رون ار شیوخ

۲۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یرب دب نظ هک دشاب نآ مزح
 یرب دب زا یوش و یزیرگ ات

لوسر نآ تس هتفگ نظلا ؤس مزح
 لوضف یا نادیم ماد ار مدق ره

خارف و راومه تسه ارحص یور
 خاتسوا نار مک تسیماد مدق ره

وک ماد هک دود یهوک زب نآ
ولگ رد دتفا شماد دزاتب نوچ

 
۲۲۰۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد ینامگدب دوب هچ مزح
 ناهگان یvب دنیب مد هب مد

۳۲۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا دنیب هتسکش سب ار دوخ هچرگ
وج ریز )۳۰(نیگرس و ناد یفاص بآ

» طلغ یاهرواب «

 هرادا ای لرتنک ارم یگدنز اهورین نیا و دراد دوجو ناهج رد )ادخ( یگدنز یورین زا ریغ ییورین هکنیا هب رواب .۱
.دنا هتفرگ نم زا ار باختنا تردق و دازآ هدارا اهنیا و .دننک یم

»xَ َو َلْوَح xَ إَ ة}وُقxِ{ اِبR{ ِمیِظَعْلا �ِیلَعْلا«ِ



»xَ َو َلْوَح xَ إَ ة}وُقxِ{ اِبR{ ِمیِظَعْلا �ِیلَعْلا«ِ

.تسین گرزب و هبترم دنلب دنوادخ یورین زج ىیورین چیه ینعی

.میتسه …نامدوخ یاهرواب ،رگید یاهناسنا ،اه تیعضو ،ینابرق هکنیا رواب .۲

.میهد رییغت ار نارگید تسا مزx ای ،میهد رییغت ار نارگید میناوت یم هکنیا هب رواب .۳

.متشاد یرتهب یگدنز ،مدوب ینvف یاج رگا هکنیا هب رواب .۴

.دننک راتفر ام راظتنا قباطم دیاب نارگید هکنیا هب رواب و نارگید زا شاد راظتنا .۵

.میراد زاین یصاخ ناکم ای درف روضح هبً امتح یداش ساسحا و لامک هب ندیسر یارب هکنیا هب رواب .۶

.تسام اب قح و مییوگ یم تسرد ام هک مینک تباث تسا مزال هشیمه هکنیا .۷

.دننک یم یرکف هچ نم هرابرد نارگید هکنیا هراب رد ندوب نارگن .۸

.دنز یم مقر ار ام هدنیآ و ام یلعف عضو ،ام هتشذگ هکنیا رواب .۹

.متسین رییغت هب رداق نم ای ،تسا رید رییغت یارب هکنیارواب .۱۰

.دنتسه ندش لح لباق ریغ ام تvکشم هکنیا رواب .۱۱

۲۶۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یتشگ هراچیب یی هشیدنا ز ارچ
؟یتشگ هراوخمَغ ،دوخ هب یتفرورف

مدرک عمج هراپ هراپ نم ار وت
؟یتشگ هراپدص هسوسو زا ارچ

یدرب تخَر مقشع )۳۱(ِکلُمـلاُراد ز
یتشگ هراوآ نینچ تبرغ نیا رد

*مدرک هراوهگ وت ِرهب ار نیمز



*مدرک هراوهگ وت ِرهب ار نیمز
یتشگ هراوهگ ٔهتخت هدرسف

)۳۲(ناویح ِبآ تگنس ز مدرک ناور

یتشگ )۳۳(هراخ ،یتفر کشخ ِیوس هب

تسا قشع وت ِراک ،ناج ِدنزرف ییوت
؟یتشگ )۳۴(هراک ره و وت یتفر ارچ

یدروخ مخز دص وت هک هناخ نآ زا
؟یتشگ )۳۵(هراسرَد و رَد نآ ِدِرگ هب

یدیشچ اولح دص هک هناخ نآ رد
یتشگ )۳۶(هراَّما ،نئمطم یتشگن

درآ تیرایشه ،تفگ ،نک شمخ
؟یتشگ )۳۷(هراّمَخٔ هزمَغ ِتسم هن

۵۳ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق *

Ðْا ُمُكَل َلَعَج يِذ}لا « »…اًدْهَم َضْرَ

»…تخاس امش هراوهگ ار نیمز هک ییادخ «

۳۵۵۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

باوخ هب هتفخ لد و رادیب وت مشچ
)۳۸(بابِ حتف رد ملد ،هتفخ نمِ مشچ

تسرگید �سح جنپ ار ملد رَم
تسَرظنَم مَلاع ود ره ار لد �سح

هاگن نم رد نُکَم دوخ ِفعض ز وت
)۳۹(هاگتشاچ ،بش نامه نم رب بش وت رب

غاب وچ نادنز نآ نم رب ،نادنز وت رب



غاب وچ نادنز نآ نم رب ،نادنز وت رب
*)۴۰(غارف هتشگ ارم یلوغشم ِنیع

لُگ هتشگ لِگ ارم لِگ رد وتِ یاپ
)۴۲(لُهُد و )۴۱(روُس ارم ،متام ار وت رم

لحم رد نکاس وت اب منیمز رد
)۴۳(لَُحز نوچ متفهِ خرچ رب مَوَدیم

تسا نم هیاس مَین نم تنیشنمه
تسا نم هیاپ اههشیدنا زا رترب

ماهتشذگب اههشیدنا ز نم هکنآز
ماهتشگ )۴۴(نایوپ ،هشیدناِ جراخ

ین موکحم ماهشیدناِ مکاح
انِب رب دمآ مکاح ّاَنب هکنآز

دناهشیدنا )۴۵(ٔهرخُس ،ناقلَخ هلمج
دناهشیپْمغ و لد هتسخ ببس نآز

مهد هشیدنا هب ار دوخً ادصاق
مَهَجَرب ناشْنایم زا مهاوخب نوچ

سگم هشیدنا ،مجواِ غرم وچ نم
؟سرتسد ار سگم نم رب دَُوب یک

دنلبِ جوا زا َمیآ ریز ً،ادصاق
)۴۷(دَنَنت نم رب )۴۶(ناگیاپهتسکش ات

تافص )۴۸(یلفُس زا دریگ ملvَم نوچ
**تاّفاّصلا ُروُیط نوچمه مََرپ رب

شیوخ ِتاذ زا مه تس هتسُر نم �َرپ
)۵۰(شیرِس اب نم َرپ ود )۴۹(مناسفچن رب



)۵۰(شیرِس اب نم َرپ ود )۴۹(مناسفچن رب

۳۷ هیآ ، )۲۴( رون هروس ،میرک نآرق *

»…ِ}Rا ِرْكِذ ْنَعٌ ْعَيب xََوٌ ةَراَجِت ْمِهيِهُْلت xَ ٌلاَجِر «

» .…دراد یمن لوغشم ادخ دای زا ار نانآ یدتس و داد چیه هک ینادرم کاپ «

۱۹ هیآ ،)۶۷(کلم هروس ،میرک نآرق **

َمْح}رلا }xِإ }نُهُكِسُْمي اَم َنْضِبَْقيَو ٍتا}فاَص ْمُهَقَْوف ِْري}طلا ىَِلإ اْوََري ْمَلََوأ « ».ٌريِصَب ٍْءيَش �لُكِب ُه}ِنإ ُنٰ

 یم زاورپ لاب تکرح اب هاگ و تکرح یب هاگ و هدوشگ رپ ناشرس ىxاب هک دنرگن یمن ناگدنرپ هب ايآ «
».تسانيب ىزيچ ره هب وا هک .درادىمن هاگن نامحر ]ىادخ[ زج ار اهنآ ؟دننک

۲۰۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیب ناطلس نآ ِییاناد و یزاس ببس وت
نیب ناکما وا ِفک رد دَُوَبن نکمم هچنآ

۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار تلود یانرُس نزم یهاوخیم تسِپرپ ناهد
 اهتیآ تسِپرپ ناهد یرقُم ندناوخ دناتن

۸۳۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تلاب و ّرپ یاشگم ،تلامج نکَم هولج
 دشاب ریطتسم ناج ییادخ رپ اب ات

هریت یاهلیس نیز ،ار سح جنپ دنبرب
 دشاب ریطَم وت رب وس شش ز لک لقع ات

ار نت ریمخ وت رگ هیامریمخ نآ یب
 دشاب ریطف شنان ،یراد مرگ لاس دص

یریت وچ نک تسار لد ،یهاوخ سوق ِباق رگ



یریت وچ نک تسار لد ،یهاوخ سوق ِباق رگ
 دشاب ریت وچمه وک دیآرد وا سوق رد

یناعم وگ فرحیب یناوت رگا ،شوماخ
 دشاب ریمض مکاح فگ طاسب رب ات

دشاب ریزگ یو زک وش یسک نآ رب نیمشخ
 دشاب ریگتسد سک شیاپِ کاخ ریغ ای

ابیز قوشعم ،ربلد :منَص )۱(
یهلا مکح و ریدقت :اضق )۲(
.تسا ناسآ ادخ رب راک نیا :ریسَیِ Rا یَلَعَ کاذ )۳(
کاشاخ ،کشخ فلع :سَخ )۴(
هدنهد هانپ ،یماح ،نابهگن :ریفَخ )۵(
رازگساپس :ریکش )۶(
هشبح نکاس تسوپهایس :َشبَح )۷(
نامک ،هریاد مین ،دننام هریاد زیچ ره ،هقلح :ربَنچ )۸(
یراز و هلان :ریَفن )۹(
شیاتس ،اعد :اَنث )۱۰(
.دوخ هنیس زا ریش ندرک گناب ،ریش شّرغ :ریئَز )۱۱(
راکیب .دنارذگب تلاطب هب ار دوخ تقو هکنآ :لاّطَب )۱۲(
 .تسا یراک مرگرس هک یسک :لَغتشُم )۱۳(
.یا هدنهد میب وت انامه :ریَذن َْتَنا ام}نِا )۱۴(
رس تشپ ،ندرگ تشپ :افَق )۱۵(
یدوبان ،یتسین :مدَع )۱۶(
راکتمدخ ،اپراهچ ،دوجو ،ییاراد ینعم هب اجنیا رد :مَشَح )۱۷(
انیب :ریصَب )۱۸(
یراز و هلان ،هچیپ لد ،لاهسا :ریحَز )۱۹(
سوبس ،هداد وب درآ :تسِپ )۲۰(
.دشاب هدماین رو نآ ریمخ هک ینان :ریطَف )۲۱(
.دنتشاد نامvغ هک یمان :رُقنُس )۲۲(
.دندربیم راک هب مشچ تیوقت یارب هک همروس یعون :یزیزُع ِلحُک )۲۳(
انیبان :ریرَض )۲۴(
هدنهد رون ،ناشخرد :رینُم )۲۵(
هدننک ریسقت ،هدننک نایب :حِراش )۲۶(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۷(
.فر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :خات هبسا ود )۲۸(
همشرک و زان بحاص :لxَد وُذ )۲۹(
نایاپراهچ عوفدم :نیگرس )۳۰(
لد ،تختیاپ :کلُمـلاُراد )۳۱(
یناگدنز بآ :ناویح ِبآ )۳۲(
اراخ :هراخ )۳۳(
هراک همه ،دهد ماجنا شا ینهذ نم یاه هزیگنا ساسا رب ار یراک ره هک یسک :هراک ره )۳۴(
رد ِرَس ،هاگرد :هراسرَد )۳۵(



هراک همه ،دهد ماجنا شا ینهذ نم یاه هزیگنا ساسا رب ار یراک ره هک یسک :هراک ره )۳۴(
رد ِرَس ،هاگرد :هراسرَد )۳۵(
.تسا هراّما سفن هب هراشا ،هدننکرما رایسب :هراَّما )۳۶(
شورف بارش ،شورف یم :هراّمَخ )۳۷(
.تفرعم یاهرد ندوشگ اجنیا رد ،رد ندوشگ :باب حتف )۳۸(
زور :هاگتشاچ )۳۹(
رطاخ یگدوسآ ،شیاسآ ،شمارآ :غارف )۴۰(
ینامهم ،مزب ،نشج :روس )۴۱(
گرزب لبط :لُهُد )۴۲(
متفه مسآ رد یا هراتس مان :لَُحز )۴۳(
وپاکت رد ،هدنیوپ :نایوپ )۴۴(
.دننک دنخشیر ار وا مدرم هک یسک ،تسدریز و لیلذ :هرخُس )۴۵(
.یدتبم نادیرم ای ناگدنامردً ازاجم .تسا هتسکش ناشیاپ هک نانآ :ناگیاپهتسکش )۴۶(
.ندش عمج ،ندمآ درگ ینعی اجنیا رد .ندیبات ،فاب :ندیَنت )۴۷(
ینییاپ ،یتسَپ :یلفُس )۴۸(
ندنابسچ :ندناسَفچ )۴۹(
.دنروآ یم تسد هب کانبسچ یا هدام نآ ریمخ زا و دننک یم درآ ار نآ هک تسیهایگ ٔهشیر :شیرِس )۵۰(


