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؟دوبن اریگ تاهداب )۲(ید رگم ،)۱(یدرک شُُرت ور
؟دوبن ابیز ِهَش نآ و دوب هناگیب َتیقاس

دبِ مشچِ میب ز یدرک شُُرت ور )۳(دصاق هب ای
؟دوبن اغوغ ناَدبِ مشچ زا فسوی نیمادک رب

دوب )۵(دومحم تبقاع نکیلو )۴(َشتسَخ دبِ مشچ
دوبن ادوس و لطاب زج قح ِظفح اب دبِ مشچ

نکم ناهنپ ار هام ناو دبِ مشچ زا سرتم ،نیه
دوبن )۶(ازوُج ٔهناخ رد وا هک ردان ِهم نآ

قشعِ یاهیخلت هلمج نیریش ِنادرَم ِلد رد
دوبن اولح و رّکش و بابک زج و بارش زج

)۷(تسیلَوَحا ِلایخ مه اولح و لُقن و بارش نیا
دوبن ایرد زُج هب نایاپیب ِیایرد نآ ردنا

نآ رد یدرس نامز کی ،یراکِب یمرگ نامز کی
دوبن امرس نیا و امرگ نیا قح ِنامرف هب زج

راو حور نزیم هرعن یشومخ رد ،نُک شُمَخ ،نیه
؟دوبن ایوگ ناج هب واک ناشومخ نیز یدید هک وت
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یناد یم ،تسوت ِنآ لد ،ار لد ٔهناخ یدیرخ
دشاب ادخدک ِنآ زا ،هناخ رد تسه هچنآ ره

هناخ زا زادنا نورب ،دَوَبن وت ِناک )۸(یشامُق



هناخ زا زادنا نورب ،دَوَبن وت ِناک )۸(یشامُق
؟دشاب ارچ هدرم ِگس ،)۹(یصَقا ِدجسم ِنورد
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یِلگ و بآ نینچ ِریز ،یا هتشاک لد ٔهناد
دوشن یم یرَجَش وا ،دسرن تراهب هب ات

نم ِبش ردنا دبات رگا دیشروخ وچ تسیب
دوشن یم یرحس دوخ ،یهَنن رد مدق وت ات

۱۶۴۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دسر هنیس زا ریش ار یمدآ
دسر هنیریز مین زا رخ ریش

۱۸۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(دازَم رد ار دوخ ِنسُح ،وا داد هِکره

داهَن ور واِ یوس ،َدبِ یاضَق دص

اهکشَر و اهمشَخ و اه هلیح
اهکشَم زا بآ وچ دزیر شَرَس رب

دنَرَدیم تریَغ ِز ار وا ،ْنانمشُد
دنََربیم شَراگزور ،مه ناتسود

راهب و تشِک زا دوب لِفاغ هِک نآ
؟راگزور نیا ِتمیق دناد هچ وا

تخیُرگ دیاب قَح ِفْطُل ِهاَنپ رد
تخیر حاوَْرا رب ،فْطُل نارازه وک

۱۰۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۰۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

داَزن نآ زج ،بش تسا )۱۱(تسِبآ هچنآ
داب تسداب اهرکم و اههلیح

)۱۲(شَگ یاه تلیح هب شوخ لد دنک یک

؟شرس رب قح ٔهلیح دنیب هکنآ

دهنیم یماد ،ماد ِنورد وا
دَهَج نآ هن ،دَهَج نیا هن وت ِناج

هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ دیور رب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسرد لوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

تسود ِشیپ ار دوخ ِریبدت نیا نکفا
تسوا ِریبدت زا مه تریبدت هچرگ

تسا هتشارفا قح هک دراد نآ ،راک
تسا هتشاک لوا هک دیور نآ رخآ

راکب وا یارب زا ،یراک هچره
رادتسود یا یتسود ِریسا نوچ

چیپم وا ِراک و دزد ِسفن ِدِرگ
چیه تسا چیه ،قح راک هن نآ هچره

دوش ادیپ )۱۳(نید ِزور هکنآ زا شیپ
دوش اوسر بش ِدزد ،کلام ِدزن

َشَنف و ریبدت هب هدیدزد ِتخر



َشَنف و ریبدت هب هدیدزد ِتخر
شندرگ رب یرواد ِزور هدنام

دنهجرب مه اب لقع نارازه دص
دنهن یماد واِ ماد ِریغ هب ات

سب و دنبای رتتخس ار دوخِ ماد
)۱۴(؟سَخ ،داب اب یتّوُق دیامن یک
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شیوخ ِدای ز و جنر و تحار ز یرذگن ات
تسین راُذگ تَلاصو )۱۵(ِناب�رَقُمِ یوس

شوه ِرابغ ناشنِب و یِم نیزا نزب یبآ
تسین رابغ زُج ،دَُوب هچره قشع ِهام زُج

۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسم و تسا تلع یب نم راک
میقس یا تلع هن مریدقت تسه

تقو هب منادرگب ار دوخ تداع
تقو هب مناشنب شیپ زا رابغ نیا

۳۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَرگ دیزیگنا وچ )۱۶(سِراف نآ ِرکم
درک رود )۱۷(َتثاغِتْسِا ز ترابغ نآ

۳۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دروَخِب شگرگ نیا هک ار نآ :قح تفگ
؟درکن یراز نوچ ،گرگ ِدرگ دید

؟ار گرگ ِدرگ تسنادیمن وا



؟ار گرگ ِدرگ تسنادیمن وا
؟ارچ وا درک ارچ شناد نینچ اب

۵۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رابغ نوچ دمآ رهاظ یوگ و تفگ
رادشوه ،نُک وُخ شوماخ یتدم

۱۶۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دینش نآ لوا ز وک نآ کنخ یا
دینش نادرم عَمْسِم و لوقع شک

تفرگ وا ار اج و تفای یلاخ هناخ
تفگِش ای دیامن ژک شَنآ ریغ

۱۵۴۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکدوک نآ دندمآ و تشگ زور
ناکد ات هناخ ز ،ترکف نیمه رب

رظتنم نوریب دنداتسا هلمج
رِصُم رای نآ لوا دیآرد ات

ار یأر نیا تسُدب وا عبنم هکناز
ار یاپ هشیمه دیآ مامِا رَس

نآ رب یشیب وجم وت د�لَقُم یا
نامسآ رون ز عبنم دوب وک

م�س ار اتُسا تفگ ،دمآ رد وا
مافدرز تیور گنر ،دشاب ریخ

ارم رم یجنر تسین :اتسا تفگ
�َه هوای وگم ،نیشنب ورب وت



�َه هوای وگم ،نیشنب ورب وت

َدب مهو رابغ اَّما ،درک یفن
دز هاگان شلد ردنا یکدنا

نینچ نیا تفگ یرگید دمآ ردنا
نیدب دش نوزفا مهو نآ یکدنا

تفرگ توق واِ مهو ات نینچمه
تفگش رد سَب دوخ ِلاح ردنا دنام

۱۴۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رشب رد دیآ رد یگرگ یتعاس
رمق نوچمه یخُْرفسوی یتعاس

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و ح�ص ،ناهنپ هر زا

۲۶۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۸(مودُق ردنا رای تسا هارِ یداه

موُجُن یباحَصا :تفگ نیز یفطصم

ثیدح

.دنا ناگراتس نوچمه نم نارای

۲۹۲۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هلبا وا ،تسا سَک کی نآ ناهج ،دوخ
تسا هم وزج همه کی ره نارتخا

۲۶۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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تسامنهر ایرد و گیر ردنا ،)۱۹(مجَن
)۲۰(تساَدتقُم وک ،هِن مجَن ردنا ،مشچ

تفج رادیم وا یور اب ار مشچ
تفگ و ثحب ِهار ز )۲۱(نازیگنَم دَرگ

رابغ نآ ز ،ناهنپ مجَن ددرگ هکنآز
)۲۲(راثِع اب ِنابز زا رتهب مشچ

راعش شتسا یحَو هک وا دیوگب ات
رابغ َدزیگَنن و دَرگ َدناشن نآک

۱۹۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وتِ یور دنیب هک ار نآ ُکنُخ یا
وتِ یوک رد ناهگان دتفارد ای

۱۲۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اشُگرب رزرُپ �فک و دنبب بل
اخَس روآ شیپ ،راذگب نت ِلخُب

تساخَس ،اه تذل و اه توهشِ کرت
تساخنرب ،دش ورف توهش رد هک ره

*تشهب ِورس زا تسا یخاش ،اخَس نیا
)۲۳(تشِهِب یخاش نینچ فک زک وا یاو

**اوه کرت نیا تس )۲۴(ىقثُوْلاُ ةَوْرُع
امَس رب ار ناج خاش نیا دَشَکرب

شیکبوخ یا اخَس خاش دََرب ات
شیوخ لصا ات ناشک�اب ارت رم



شیوخ لصا ات ناشک�اب ارت رم

هاچ وچ ملاع نیا و ینسُح فسوی
هلا رما رب تسربص نَسَر نیو

تسد ود نَز رد ،نَسَر دمآ ،افسوی
تس هدش هگیب ،وشم لفاغ نَسَر زا

دنتخیوآ نَسَر نیک ،� دمح
دنتخیمآ مهب ار تمحر و لضف

دیدج ِناجِ مَلاع ینیبب ات
دیدپان اراکشآ سبِ مَلاع

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

دنکیم یزاب ،تسا داب رب کاخ
دنکیم یزاسهدرپ ،ییامنژک

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

رای تسه وک ،ار بسا دناد بسا
راوَس ِلاوَْحا َدناد یراوَس ،مه

راوَس ،ْقَح ِرون ،و تسا بسا ،ْسِحِ مشَچ
راکب َدیان دوخ ،ْبسا هراوَسیب

َدبِ یوخ زا ار بسا نُک بََدا سپ



َدبِ یوخ زا ار بسا نُک بََدا سپ
دَر ،ْبسا دشاب هاش ِشیپ هنْرَو

دَُوب َربهَر ،ْهَشِ مشَچ زا بساِ مشَچ
دَُوب َرطْضُم ،ْهَشِ مشَچیب واِ مشَچ

اَرچ زُج و هایگ زُج ،ْنابساِ مشَچ
ارِچ ،ین :َدیوگِب ،یناوخ اجک ره

دوش ِبکار ،ْسِح ِرون رب ْقَح ِرون
دوش بِغار قَحِ یوس ،ْناج یهَگنآ

؟هارِ مْسَر دناد هچ ،ِبکاریب ْبسا
هارْهاش َدنادِب ات ،دیاب هاش

ثیدح *

 نآ زا یا هخاش سک ره .تسا هتشهورف ایند رد نآ ناراسخاش هک تسا تشهب ناتخرد زا یتخرد ،یگدنشخب
 رد نآ ناراسخاش هک تسا خزود ناتخرد زا یتخرد ،یمشچ گنت و .دََرب هار تشهب هب ار وا هخاش نآ ،دریگ

.دََرب هار خزود هب ار وا ،هخاش نآ ،دریگ نآ زا یا هخاش سک ره .هتشهورف ایند

۲۲ هیآ ، )۳۱(نامقل هروس ،میرک نآرق **

ٰىَْقثُوْلا ِةَوْرُعْلاِب َكَسَْمتْسا ِدََقف ٌنِسْحُم َوُهَوِ ��ا ىَِلإ ُهَهْجَو ِْملْسُي ْنَمَو...

.تسا هدز گنچ راوتسا هریگتسد هب ،دشاب راکوکن و ادخ هب درآ یور هک ره..

۴۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار هدرُم ِقوشعم یریگ رانک یک ات
تسین رانک ار وا هک ریگ رانک ار ناج

۴۵۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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تسافو یب ،کاخ نیزا تسب گنر هک یشقن
تسَکَرابم ،�اب ز تسب گنر هک یشقن

۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم نایافویب یادف نوچ
؟یوریم وس نادب ،دب نامگ زا

۲۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوا هیاد هک )۲۶(اریا ،)۲۵(دَلَخیم بآ ِناتسِپ
اجباج هیاد ،َدبََلط ار تاَبن ْلفِط

دیشَک اههبذَج نیُنچ حور ِرهش ز ار ام
اَنفِ مَلاع ات ْلزنم رازه دص رد

دنسَر یمَه ن�وسَر ْحور ِناهج زا زاب
)۲۷(ابِرَْقا هب ،آزاب اراکشآ و ناهنپ

یتشاُذگ ار ام و یتفرگ ون ِنارای
ام ز یشوخ وت رگا ،میشوخان وتیب ام

تسابِرَْقا ِهآ ز وت ِتل�َم نیا هجاوخ یا
ادُج دُنک َتنآ ،یدرگ تفُج هک ره اب

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تلیسو یم تروص هچ ره
 شدزادنا رود رحب تلیسو ناز

۲۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسَوتِ یِپ ناشیا ِت�مه هک نُک شوماخ
�ِْتبِا )۲۸(ِفیراصَت تَست�مه ِریثأت

۴۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۹(دَحَل رد رخآ درک مهاوخب ور

دََحا اب وخ منک هک دیآ هب نآ

منص یا دنهاوخ تسب ار )۳۰(َخَنز وچ
منز رتمک َخَنز هک دیآ هب نآ

هتخومآ رمک و تَفبَرز هب یا
هتخودان ٔهماج تتسرخآ

میاهتسُر یو زک میرآ کاخ هب ور
؟میاهتسب نایافویب رد ارچ لد

عَبط راچ یمیدق نام ناشیوخ و ّدَج
عَمط میتسب تیراع یشیوخ هب ام

یمدمه و یتبحصمه اه لاس
یمدآِ مسج تشاد رصانع اب

)۳۲(لوُقُع زا و )۳۱(سُوُفن زا دوخ واِ حور

)۳۳(لوکُن هدرک ار شیوخ ِلوصا ،حور

افص رپ ِلوُقُع زا و سُوُفن زا
افویب یاک ناج هب دیآیم همان

یتفای هزور جنپ )۳۴(ِناکَرای
؟یتفات رب نهک ِنارای ز ور

دنشوخ یزاب رد هک هچرگ ناکدوک



دنشوخ یزاب رد هک هچرگ ناکدوک
دنشکیم هناخ یوس ناشناشک بش

درُخ ِلفط یزاب ِتقو هنهرب دش
درب شفک و ابق هگان زا دزد

داتف رد یزاب هب وا مرگ نانچ نآ
دای ز شتفر نهریپ و ه�ک ناک

ددم یب دش وا �یزاب و بش دش
دور هناخ یوس وک درادن ور

۴۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(هَِزن یا یرآ هک دیوگیمه قح

ْهِب ربص ،و رآ ربص ،ونشب کیل

شورخ مک ،شماخ ،تسا کیدزن حبص
شوکَم ،وت ،وتِ یپ مشوکیمه نم

۱۲۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تفرگ یراکوکن وک نآ ُکنُخ یا
تفرگ یراز وا ،تشاذگب ار روز

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۳۶(تهاگرخ ،خرچ زارف رب

تدناسرتیم هک نیا ناد مََرک زا



تدناسرتیم هک نیا ناد مََرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

۱۶۷۰ٔ هرامش یعابر ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یهََرن )۳۷(یشوگزیت ِهار ز قلَخ زا
یهرن یشورفنخس ِرَس ز دوخ زو

یهرن یشوکب تخس رگا ود ره نیز
یهرن یشومخ هب زُج دوخ ز و قلخ زا

ندرک ییوخدب و یمخا دب ،ندیشک مهرد ار دوخ یور و ندرک مخا : ندرک ییورشُرت )۱(
زورید ،هتشذگ زور :ید )۲(
هتسناد ،دصق یور زا :دصاق هب )۳(
ندرک هدرزآ ،ندرک حورجم :َ£سَخ )۴(
هدوتس ،هدش هدرک شیاتس :دومحم )۵(
هناگهدزاود یاهجرب زا جرب نیموس ،رکیپود :ازوج )۶(
نیبود ،چول :لَوَحا )۷(
عاتم ،سابل ،هچراپ :شامُق )۸(
سدق¨ا تیب رد فورعم و گرزب دجسم :یصَقا دجسم )۹(
.£شاذگ شورف ضرعم هب و هدیازم :دازَم )۱۰(
£سبآ :تسِبآ )۱۱(
   هوبنا ،ناوارف ،رایسب :شَگ )۱۲(
تمایق زور :نید ِزور )۱۳(
هیامورف ،تسپ :سَخ )۱۴(
.هدش کیدزن ،هدرک ادیپ تلزنم و برق وا دزن رد و هدش یسک هب کیدزن هکنآ :ب�رَقُم )۱۵(
بسا رب راوس :سِراف )۱۶(
£ساوخ کمک :َتثاغِتْسِا )۱۷(
کولس و داشرا رما رد ییاوشیپ و تماما ،ییاج هب ندمآ رد ،ندش دراو :مودُق )۱۸(
هراتس :مجَن )۱۹(
ربهر ،اوشیپ :اَدتقُم )۲۰(
نکم اپرب کاخ و درگ :نازیگنَم دَرگ )۲۱(
شزغل :راثِع )۲۲(
£شاذگورف ،ندرک اهر :َ£شِه )۲۳(
راوتسا و مکحم هریگتسد :ىقثُوْلاُ ةَوْرُع )۲۴(
.رگید زیچ ای ندب رد خیس ای ،نزوس ،راخ دننام ،زیت کون و کیراب یزیچ £فرورف :ندیلخ )۲۵(
اریز :اریا )۲۶(
.تسا نادنواشیوخ ینعم هب ،بیرقِ عمج :ابِرَْقا )۲۷(
تارییغت ،اهدمآ شیپ ،ثداوح ینعم هب ،فیرصتِ عمج :فیراصَت )۲۸(
روگ :دَحَل )۲۹(
هناچ :َخَنز )۳۰(
سفن عمج :سُوُفن )۳۱(
اه شناد ،اهدرخ ،لقَع عمج :لوُقُع )۳۲(



سفن عمج :سُوُفن )۳۱(
اه شناد ،اهدرخ ،لقَع عمج :لوُقُع )۳۲(
ندرک شومارف ،ندرک یراددوخ :لوکُن )۳۳(
کچوک و ریقح ناتسود :ناکَرای )۳۴(
هزیکاپ ،کاپ :هَِزن )۳۵(
گرزب همیخ :هاگرخ )۳۶(
روما رد تّقد ،ندوب اونش رایسب :یشوگزیت )۳۷(


