
۱۱۷۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رَس هب رَس مَوَش مخز را نُک مْحَر
َربِب مَجنَر وْ هِد مربصِ مهرم

ماهطوغ یهد رهَز رد همه رو
َرکِش ردنا هِد هطوغ ارم ِرَهز

رَهز وچمه دَُوب خلت رگا رْحَب
رَهُگ ِناج )۱(ِتمصع فدص تسه

دُش زیگنا مغ هک )۲(ور شُُرت ِربا
)۳(َرطَم و قْزِر ز شیداد وت هدژم

تستَمحَر همه هک هچرگا ردام
ردپ ِرهق ز وت نیب قح ِتمحر

لدِ مشچ رد دیاب ون ٔهمرُس
؟)۴(رَصَب همرُِس هر َدناد هچ هن رو

بارخ وک یکی هب هرصَب هب دوب
رَمُع ِدهع هب شیورد ٔهناخ

لایِع بحاص و ُدب نیکسِم و )۵(ِسْلفُم
َرَتب کی زا کی هناخ نآ ٔهلمج

)۶(یگدنهاوخ هب روهشم کی ره
َرذَح َرب )۷(ناش ٔهیُدک سب ز قلخ

باتهام ناشِبَش ِفاحل دوب
رَدِب رَد ناش همه ِفاَوطْ زور

)۸(ناشریبْدِا ز هّصق مُنکب رگ



)۸(ناشریبْدِا ز هّصق مُنکب رگ
رَس ِدرَد اب دیازَفا لد ِدرَد

راکش زا دیسرب یمیَرک ِهاش
رفس ِدَرگ ز هناخ نآ یوس دش

تساوخ بآ و یگنشت زا َدزِب رَد
رَد هب یمیتی هناخ نآ زا دمآ

تسین هزوک یلو ،بآ تسه هک تفگ
َرتِ مشچ زا دَُوب نامیتی ِبآ

دیسر رکشل هک دوب نیرَد هاش
رَمَق ِدِرگ همه هراتس وچمه

یکی ره نم ِلدِ یارب تفگ
َرز دیشَخبِب ْموق نیا ِقَح رد

هاش ِلابقِا ز هناخ نآ دُش جنگ
َربز و ریز ،هتسارآ و نشور

داتفوا رهش هب هزاوآ و هلولو
رگدکیِ یپ هراّظَن هب رهش

ناِسْلفُم یا رخاک یکی تفگ
َرب هب َدیاین زور کی هب تشِک

دنا هدید ناگمه ید امش ِلاح
)۱۰(رَو تخَب دوشن سَک )۹(نوکََیف نُک

نینچ رخآ رو تخب دَوَشِب رو
؟)۱۱(رََهتْشُم کََلف وچمه وا دوش یک

تشذگ ام رب ِیوس یمیرک :تفگ
رظن تمحر هب هناخ نیرَد درک



رظن تمحر هب هناخ نیرَد درک

تسا سب تراشا و تسزارد هّصق
رصتخم نخس و راد نوزف هدید

 
۱۴۰۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اود و )۱۲(ّبَح یضرمیب دهدن یبیبط چیه
مسرب نامرد هب هک ات موش درد یگمه نم

۱۹۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَر اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دَوَد اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره

وش تسپ ور ،تدیاب تمحر بآ
وش تسم ،تمحر رمخ روخ ناهگناو

رس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا ام ورِف تمحر یکی رب

عاجش یا رآ اپ ریز رد ار خرچ
عامس گناب ،کلف قوف زا ونشب

شوگ ز نک نوریب ساوسو هبنپ
 شورخ ،نودرگ زا دیآ تا شوگ هب ات

بیع یوم زا ار مشچ ود نک کاپ
بیغ ِناتسِورَس و غاب ینیبب ات

ماکُز ینیب زا و زغم زا نک عفد
ماشَم رد دیآ رد �اُ حیر هک ات

رثا ارفَص و بت زا راذگم چیه
َرکِشِ معط ،ناهج زا یبایب ات

یوپَم )۱۳(نّینِع و نُک یدرم یوراد



یوپَم )۱۳(نّینِع و نُک یدرم یوراد
یور بوخ نوگ دص دنیآ نورب ات

نَکِب ناج یاپ ز ار نت هدُنک
نمجنا ِدِرگ هب ن�وج دنک ات

نُک رود ندرگ و تسد زا لخُب �لُغ
نُهُکِ خرچ رد بای رد ون ِتخب

رپ فطل ٔهبعک هب یناتیمن رو
رگهراچ رب یگراچیب نک هضرع

تسا یاهیامرس یوق ،هیرگ و یراز
تسا یاهیاد رتیوق ،یُّلک ِتمحر

دَُوب وجهناهب ردام و هیاد
دوش نایرگ وا لفط نآ یک هک ات

دیرفآ ار امش تاجاح لفط
دیدپ شریش دوش و دیلانب ات

*شابم یراز یب ،�ا اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

ربا ناشفاریش و داب یوُه یوُه
ربص وت تعاس کی ،دَناامِ مغ رد

**؟یاهدینشن ُمکُْقزِر ِءام�سلا یِف
؟یاهدیسَْفچ رب هچ یتسپ نیردنا

لوغ زاوآ ناد تیدیمون و سرت
)۱۴(لوفُس ِرعَق ات وت شوگ دشکیم

دیشک �اب ار وت هک ییادن ره
دیسر �اب زا هک نادیم ادن نآ



دیسر �اب زا هک نادیم ادن نآ

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مدرم وا هک ناد یگرگ گناب

۱۱۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

َمْح�رلا اوُعْدا َِوأَ ��ا اوُعْدا ِلُق « ْ�ا ُهََلف اوُعَْدت اَم اًَّيأۖ  َنٰ ».َٰىنْسُحْلا ُءاَمْسَ

».تسوا نآ زا وكين ىاهمان ،ديناوخب هك ار مادك ره ،ديناوخب ار نامحر هچ ديناوخب ارّ �ا هچ :وگب «

٢٢ هیآ ،)۵۱(تايراذ هروس ،میرک نآرق **

».َنوُدَعُوت اَمَو ْمُكُْقزِر ِءاَم�سلا يِفَو «

».تسا نامسآ رد هدش هدعو امش هب هچ ره و امش قزر و «

۳۴۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۵(َرَفظ ناشیا ِلد رب دباین سک

رَهُگ رب یَن ،ررض دیآ فدص رب

۱۳۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

قیرط دنادیمه هزور کی ِلفط
)۱۶(قیفَش ٔهیاد دسر ات َمیرگِب هک

ناگیاد ٔهیاد هک ینادیمن وت
؟ناگیار وا ریش هیرگیب دهد مَک

*راد شوگ ً،اریَثک اُوْکَبیَْلف تفگ
راگدرک ِلضف ِریش دزیرب ات

باتفآ ِزوس و تسربا ٔهیرگ
)۱۸(بات هتشر ود نیمه ،ایند )۱۷(ُ¥ُسا

۸۲ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *



۸۲ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

» َنُوبِسْكَي اُوناَك اَمِب ًءَازَج اًريِثَك اوُْكَبيْلَو ً¦ِيلَق اوُكَحْضَيَْلف «

».دنيرگب ناوارف و دندنخب كدنا هك دياب دناهداد ماجنا هك ىلامعا ىازس هب «

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارطضا و ّیگدنب و عوضخ زج
رابتعا درادن ترضح نیردنا

۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهد هیده ارم میوگیمن نم
دیوش هیده قی� متفگ هکلب

۴۲۵ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

تسا هیاسمه ونش هلان نآ هک لانیم
تسا هیاد رهم لفط کناب هک لانیم

تسا هیاردوخ ناج ٔهیاد نآ هک دنچره
تسا هیامرس ار قشع هلان هک لانیم

۱۸۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مغ رد نوچ رقف زا ییفوص
دوش )۱۹(مَعطَم و هیاد شرقف نیع

تسا هتسُر  )۲۰(هِراکَم زا ّتنج هکنآز
تسا هتسکشِا یزجاعِ مسق ،محر

 )۲۱(وُلُع زا وا دنکشب اهرس هکنآ

وا یوس دیان قلخ و ّقحِ محر

۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۲(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا

رظتنم اه لد ِناطلس نآ تسه

۲۸۲۹ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

هتسارآ )۲۳(َشاّهبُق و فقس و شَرف
هتساوخ تعامج ِقیرفتْ کیل

۲۸۳۶ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

هِد فیرشت ،هَگیاجنآ یتعاس
هِد فیرعت ام ز ،نُک )۲۴(نامهیکَزت

زاَون ار دجسم ِباحصا و دجسم
زاسب ام اب یمَد ،بش ام ،یهَم وت

زور وچمه تلامج زا بش دوش ات
زوُرفْبش ِباتفآ تلامج یا

یُدب لد زا نخس ناک اغیرد یا
یدُش لصاح رَفن نآ ِدارُم ات

نابز رد ناج و لدیب دَیآک فطل
*ناتسود یا دَُوب )۲۵(نُوت ٔهزبس وچمه

َرُذگ ردنا و َرگنِب شَروُد ِز مه
رسپ یا َدیاشَن ار ُوب و ندروخ

ورَم دوخ ْنایافَویب ِفطلِ یوس
ونِش وکین ،دَُوب ناریو ِلُپ ناک

َدَنز یو رب یلهاج ار مَدَق َرگ
دَنکشِب ار مدق نآ و ،لُپ دَنکشِب



دَنکشِب ار مدق نآ و ،لُپ دَنکشِب

دوشیم هتسکش رکشل اجک ره
دَُوبیم )۲۶(ث�نَخُم ِتسُس هس ود زا

راوْدرَم وا ح¦ِس اب دیآ فَص رد
)۲۷(راغ ِرای َکنیاک دنَْهنِب وَرب لد

اه مَخز دنیب وچ َدنادَرگِب وُر
ار وت ِتشُپ دَنکشِب وا ِ¥فر

ثیدح *

ِنَم�دلا َءاْرضَخ َو ُْمکاّیِا » .»

راز نیگرِس رد هتسُر ٔهزبس زا دیزیهرپب » .»

۲۸۴۹ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

شیکمْحَر ِنابرهم ِلوسر نآ
شیپ دْرَوآن ،یلب زُج ،م¬سبت زُج

۲۸۵۴ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

مََرک ِرحَب نآ دومرفیم تسار
مََرت قِفْشُم امش زا نم امش رب

یشتآ ِرانک رب هتسَشِن نم
یشوَخان ْسَب ۀلعش و غورف اب

ناوَد وس نآ امش هناورپ وچمه
)۲۸(نار هناورپ هدش نم ِتسد ود ره

ثیدح



ثیدح

 ِنَع ْمُكِزَجُحِبٌ ذِخآ اََنأ َو اَْهنَع �نُه¬ُبَذي َوُه َو اَهيِف َنْعََقي ُشاَرفْلاَو ُبِدانَجْلا َلَعَجَف اًراَن َدَقَْوأ ٍلُجَر َِلثَمَك ْمُكَُلثَمَو یَلثَم «
».یَِدي ْنِم «َنُوت�َلَفت ُْمْتَنأ َو ِرا�نلا

 اهنآ وا و دننز رگخا نآ هب ار دوخ ناگناورپ و ناخلم و دزورفارب یشتآ هک تسا یسک لثم ،امش و نم لثم «
».دیزیرگ یم متسد زا امش یلو دیوشن ردنا شتآ هب ات مراد گنچ ارف ار امش ِهاگرمک نم و .دنارب نآ زا ار

۲۸۶۰ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

*دنتخاس خزود )۲۹(ِرْسِج رب یدجسم
)۳۰(دنتخاب اهاغَد ِدَْرن ادخ اب

لوسر ِباحصا ِقیرفت ناشدصق
؟)۳۱(لوضَف ره دَسانش یک ار قح ِلضف

۱۰۹ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

 ِراَن يِف ِهِب َراَهْناَف ٍراَه ٍفُرُج اَفَشٰ ىَلَع ُهَناَْيُنب َس�َسأ ْنَم َْمأ ٌْريَخ ٍناَوْضِرَوِ ��ا َنِم ٰىَوَْقتٰ ىَلَع ُهَناَْيُنب َس�َسأ ْنََمَفأ «
²ِا�ظلا َمْوَقْلا يِدْهَي َ�ُ ��اَوۗ  َم�نَهَج ِ³َ.« 

 دجسم ناينب هك ىسك نآ اي ،تسا رتهب هداهن وا ىدونشخ و ادخ زا سرت رب ار دجسم ناينب هك ىسك ايآ «
 ادخ و ؟ددرگ نوگنرس منهج شتآ رد وا اب ات تسا هداهن دشاب هتسش ار نآ ريز بآ هك ىهاگليس هرانك رب ار

».دنكىمن تياده ار رگمتس مدرم

۲۸۶۷ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

وگ شاف َربمَیپ یا :ش�قَح تفگ
وگ شاب ،دشاب گنج رو ،ار رْدَغ

دیُنک شُماخ )۳۲(لَغَدِ موق یا :تفگ
دینز نَت ،ناتاهزار میوگن ات

ناشرارسا زا دنچ یناشن نوچ
ناشراک دش َدب ،دْروآ نایب رد



ناشراک دش َدب ،دْروآ نایب رد

نامز نآ دنتشگزاب وز نادصاق
نانزْمَد � َشاح )۳۳(،� َشاح

لغَب ِریز )۳۴(یفَحْصُم قفانُم ره
لَغَد زا دْرَوایِب ربمغیپِ یوس

۲۸۷۳ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

افو نید رد َژک ِدرَم درادن نوچ
ار دنگوس دَنکشِب ینامز ره

۲۸۸۶ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

َرپِس َدناوخ ار دنگوس ادخ نوچ
؟َرگراکیپ فَک ز َرپْسِا دَهَن یک

حیرَص ِبیذکَت هب ربمغیپ زاب
)۳۶(حیصَف ْناشیا اب تفگ )۳۵(ُْمْتَبَذک ْدَق

»؟دنکیمن یرّاتس ارچ لوسر هک راکنا هب ،هباحص زا یکی ِندیشیدنا «

لوسر ِنارای ز یرای یکی ات
)۳۷(لوکُن نآز دمآ راکنا شلد رد

راقو و )۳۸(بیَش اب ِناریپ نینچ هک
؟راسمرش ربمیپ نیا ناشدنُکیم

؟ایح وک ؟)۳۹(یشوپْرتِس وک ؟مََرک وک
ایبنا دنشوپ بیع نارازه دص

درک )۴۰(رافغِتسِا دوز لد رد زاب
درزْ یور وا ،ضارتعا ز ددرگن ات

قافن ِباحصا �یرایِ یموش



قافن ِباحصا �یرایِ یموش
)۴۱(قاع و تشز ناشیا وچ ار نمؤم درک

ّرِسِ مّ¦ع یاک دیرازیم زاب
)۴۲(ّرِصُم نارفک رب راذگم ارم رم

مشچ ِدید نوچمه تسین متسد هب لد
مشخ هب مَد نیا یَمزوس ار لد هن رو

دوبُر رد شباوخ هشیدنا نیردنا
دومن )۴۳(نیگرِس ُرپ ،شْناشیا ِدجسم

هابت )۴۴(ِیاج ْثَدَح ردنا شاه گنس
هایس ِدود اه گنس زا دیمدیم

)۴۵(تسَخِب شقلح و دش شقلَح رد دود

تسَج باوخ زا خلت ِدود )۴۶(ِبیهَن زا

تسیرگیم و داتف وُر رد نامز رد
تسیِرکنُم ناشن اهنیا ادخ یاک

ادخ یا )۴۸(ملِح نینچ زا رتهب )۴۷(ملِخ
ادج منامیا ِرون زا دُنک هک

)۴۹(زاجَم ِلها ِششوک یواکِب رگ

زایپ نوچمه دَُوب هدَنگ ُوت هب ُوت

رتزغم یب رگدکی زا یکی ره
)۵۰(رتزغن رگید ز کی ار ناقداص

)۵۱(ابَق رب هتسب موق نآ رمک دص

ابُق ِلها ِدجسمِ مْدَه ِرهب

َشبَح ردنا لیف ِباحصا نآ وچمه
شدز شتآ قح دندرک ییهبعک



شدز شتآ قح دندرک ییهبعک

ماقتنا زا دنتخاس هبعک ِدصق
م¦ک زا ناوخ ورف ،دش نوچ ناشلاح

زاهِج دوخ ار نید ِنایورهَیِس رم
زیتس و رکم و تلیح ّ�ا تسین

نایع دجسم نآز دید یباحص ره
نآ �رس ناشنیقی دش ات ،هعقاو

کی هب کی میوگ زاب را تاعقاو
کش ِلها رب افص ددرگ نیقی سپ

ناشزار ِفشک ز مسرتیم کیل
ناشزان )۵۲(دبیز و دنا نانینزان

دناهتفرذپیم دیلقت یبِ عرش
دناهتفرگب ار دقن نآ کَحِم یب

تسا نمؤم )۵۳(ٔهّلاض وچ نآرق ِتمکح
تسا )۵۴(نقوُم دوخ ٔهلاض رد یسک ره

ثیدح

».اهِب ¬قََحأ َوُهَف اهَدَجَو ُْثيَحَف ِنِمؤ²ْا ُة�لاض ُةَمكِحَْلا «

».تسا رتراوازس نادب شتفای هک اجره ،تسا نمؤمٔ هدشمگ ،تمکح «

هدنرادهگن ،ظفاح اجنیا رد ،یرادهگن ،ظفح :تمصع )۱(
.وخدب ،مخا دب ،دشکب مَهرَد ار دوخ یور و دنک مخا هک یسک :ور شُُرت )۲(
کشا ،ناراب :َرطَم )۳(
مشچ ،ییانیب :رَصَب )۴(
تسدیهت ،زیچ یب :ِسْلفُم )۵(
ندوب راتساوخ ،ییادگ :یگدنهاوخ )۶(
ید�کت ،ییادگ :هیدُک )۷(
یگتشگرب تخب ،یتخبدب :ریبْدِا )۸(



ید�کت ،ییادگ :هیدُک )۷(
یگتشگرب تخب ،یتخبدب :ریبْدِا )۸(
.دور یم راک هب روفلا یف و یگدامآ نودب و همّدقم یب ینعم هب هک تسا نآرق زا هتفرگرب هلمج :نوکََیف نُک )۹(
تخب کین ،تخب بحاص :رَو تخَب )۱۰(
هتفای ترهش ،روهشم :رََهتْشُم )۱۱(
ناهایگ ۀناد ،صرق :ّبَح )۱۲(
.تسا ناوتان یسنج شزیمآ رد هک یدرم :نّینِع )۱۳(
یتسپ :لوفُس )۱۴(
¥فای تسد ،یزوریپ :َرَفظ )۱۵(
زوسلد ،نابرهم :قیفَش )۱۶(
نوتس :ُ¥ُسا )۱۷(
.وج لسوت رما ود نیا هب ینعی ،ندیبات ردصم زا رما لعف :بات )۱۸(
یندروخ ،اذغ :مَعطَم )۱۹(
 یشوخان ،یتخس :هِراکَم )۲۰(
ّربکت ینعم هب اجنیا رد .تعفر ،یگرزب :وُلُع )۲۱(
ییوکین ،یکین :ّرِب )۲۲(
دبنگ .دشاب هدمآرب و درِگ نآ فقس هک ییانب :ّهبُق )۲۳(
ندرک شی�آ یب ،ندرک هزیکاپ :هیکَزت )۲۴(
ٔهزبس )۲۵( .َدیورِب راز نیگرس رد هک یا هزبس :نُوت 
.دننام نز ،دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و ت�اح هک یدرم :ث�نَخُم )۲۶(
یمیمص رای ،قفاوم و گنرکی قیفر :راغ ِرای )۲۷(
.َدنار یم ار اه هناورپ هک یسک :نار هناورپ )۲۸(
لُپ :رْسِج )۲۹(
¥خادرپ گنرین و هلیح هب :¥خاب اغَد ِدَْرن )۳۰(
.دزادرپ یرورض ریغ لاعفا هب هک یسک ،وگ هدایز :لوضَف )۳۱(
زاب گنرین ،رگ هلیح ،راّکم :لَغَد )۳۲(
.تسا ادخ رب هانپ ینعم هبً اح¦طصا اما تسا دنوادخ ِنآ زا یبیع یب و یکاپ ینعی نآ یظفل ینعم :� َشاح )۳۳(
.تسا میرک نآرق روظنم اجنیا رد .باتک ،هتشون ،هفیحص :فَحْصُم )۳۴(
.دییوگ یم غورد هک یتسارب :ُْمْتَبَذک ْدَق )۳۵(
.دشاب ماهبا نودب شم¦ک و دیوگب نخس بوخ هک یسک یگژیو :حیصَف )۳۶(
ندرک عانتما و دنگوس زا نداتسیا زاب ،نمشد زا نداتسیا زاب :لوکُن )۳۷(
یلاسنهک ،یریپ :بیَش )۳۸(
      یشوپ بیع :یشوپْرتِس )۳۹(
ندرک هبوت ،¥ساوخ شزرمآ :رافغِتسِا )۴۰(
نامرفان ،شکرس ینعم هب ،قوقع ردصم زا یلعاف تفص :قاع )۴۱(
هدننک رارصا :ّرِصُم )۴۲(
 غ�ا و بسا لیبق زا نایاپراهچ هلضف :نیگرِس )۴۳(
  حارتسم :یاج ْثَدَح )۴۴(
ندرزآ ،ندرک هدرزآ :¥سَخ )۴۵(
ساره ،سرت ،میب :بیهن )۴۶(
 بضغ ،رهق ،مشخ :ملِخ )۴۷(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۴۸(
  ناتسرپایند ،رهاظ لها ،نایارگ تروص ،ناگدینامه :زاجَم ِلها )۴۹(
وکین ،بوخ :زغن )۵۰(
.دوشیم هتسب همکد اب نآ ولج فرط ود هک هنادرم دنلب زاب ولج سابل یعون :ابَق )۵۱(
ندوب راوازس ،ندوب هتسیاش :ندیبیز )۵۲(
هدننک هارمگ ،هتشگ مگ :هّلاض )۵۳(
دنمرواب ،هدنراد نیقی :نقوُم )۵۴(


