
۴۸۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین وتِ یاهَب فَک هب ار سَک هک ؟وت یرهوگ هچ
؟تسین وتِ یاطَع نآ هک فَک رد دراد هچ ناهج

 ؟تسَرَتب نیز وتِ خُر یب َدیِز هک نآِ یازس
تسین وتِ یازس وا هچ رگ ،هِدَم هدنبِ یازس

ناج و لد یمَد ره هب مهاوخ وتِ کاخ ِراثن
تسین وتِ یاپِ کاخ هک ،یناج ِرَس رب کاخ هک

ناغرُم همه رب وتِ یاوه تسَکرابُم
تسین وت )۱(ِیاوه رد هک ،یغرم کرابُمان هچ

تسَداتْسِا هِک نآ ره ثداوحِ جوم ِنایم
تسین وتِ یانشآ هکنوچ ،دَهََرن انشآ هب

دراد اَقب رگا مَلاع درادن اَقب
تسین وتِ یاَقبِ مَرْحَم وا وچ  ،ریگ شاَنف

تسَتام ار تیهَش واک یخُر تسخcَرف هچ
تسین وتِ یاِقلیب هک ،سَکنآ دَُوب )۲(اِقل شوخ هچ

دَُوب ماخ ْتخس هک ،مزیُرگَن وتِ مخز ِز
تسین وتِ یiب ِشتآ ٔهتخوس هک یلد

دراد ناکم رد یور ،دُشَن تسین هک یلد
تسین وتِ یاج هک ،ور هک ینارِب شْناکَمk ِز

 ار وت ِنارگاَنث و )۳(اَنث تسین هنارک
  ؟تسین وتِ یاَنث ٔهتشَگرَس هک هَّرذ مادک

 :دیوگیم مظن هب یماظن هک نآ ِریظن
تسین وتِ یافَج ِتقاط ارم هک نُکَم افَج

۶۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۶۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزرا نامه هک نادیم ،یزرلیمه هچ ره رب
 دشاب نوزف شرع زا قشاع ِلد یور نیز

دشاب نآ زا وت ِدرد ،یناد افش هک ار نآ
دشاب نوسُف و رکَم نآ ،یناوخ افو هک ار نآو

۳۱۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

».ینک دای ارم ،ینیب دوخ یور ،یرگن یو رد هک راب ره ات ،ناغمرا تمدروآ یاهنیآ یک ار فسوی نامهم uفگ «

ناغمرا روایب نیه :فسوی تفگ
ناغف دز اضاقت نیاِ مرش ز وا

ار وت متسُج ناغمرا دنچ نم :تفگ
ارم دَمآن رظن رد یناغمرا

؟مََرب نُوچ )۴(ناک ِبناج ار یاّهبَح
؟مََرب نُوچ ناّمُعِ یوس ار یاهرطق

مروآ نامرک ِیوس نم ار هریز
مروآ ناج و لد وت ِشیپ هب رگ

تسین رابنا نیردناک یمخُت تسین
تسین رای ار نآ هک ،وت ِنسُح ِریَغ

kیاهنییآ نم هک مدید نآ ،قی
یاهنیس رون وچ ،مَرآ وت ِشیپ

نآ رد دوخ ِبوخِ یور ینیبب ات
نامسآِ عمش ِدیشروخ نوچ وت یا

ینشور یا ،تمدروآ هنیآ
ینُک مدای ،دوخِ یور ینیب وچ ات

لغب زا وا دیشک نوریب هنیآ
لََغتشُم دشاب هنییآ ار بوخ

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ



یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،َرب یتسین

۲۲۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ،لد
kیتشادرب لد ِلها ز لد مَرَج

   
۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا
رظتنم اه لد ِناطلس نآ تسه

۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهد هیده ارم میوگ یمن نم
دیوش هیده ِقیk متفگ هکلب

۱۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَرتْشاُ �ا تسام �یرتشم
آ رترب نیه یرتشُم رهِ مغ زا

.ایب رتkاب رابتعا دقاف ِنایرتشم مغ زا شاب شوهب .تسام یرتشم ،»درخ یم دنوادخ « :تسا هدومرف هک یسک

تسا وت ِنایوُج هک وُج ییرتشم
تسا وت ِنایاپ و زاغآِ ِملاع

تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه
تسا َدب هقوشعم ود اب یزابْقشع

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۶(یّرَحَت ،سپ

رَس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۷(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۸(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی



یوش )۸(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب هلبق ره )۹(هرخُس

ساپسان ار )۱۰(هِدزییمت دوش نوچ
سانش هلبق )۱۱(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۱۲(ُرب و ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاس مین

)۱۳(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

)۱۴(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ودع مه و تسخزود مه وا یوریب ارم ّتنج
اقب راونا رف وک وب و گنر نیز متخوس نم

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهدناوخ َرثَوکَ کانَیطَعا وت هن
؟یاهدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ

لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
 لیلَع یا ،شوخان و تس هتشگ نوخ وت رب

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
 ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

۳۷۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یهَش مدآ یَنب َانْم�َرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه ،یکشخ هب مه

 رد مه و یهن یم ماگ یکشخ رد مه اریز ،یور یم رامش هب هاشداپ ».میتشاد یمارگ ار ناگداز یمدآ ام« :یلاعت قح ترضح لوق یاضتقا هب وت «
».ایرد

۳۷۷۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۷۷۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۵(کَلَم زا یناج هب ،ناویح نت هب وت

کََلف رب مه ،نیمز رب مه یوَر ات

۲۱۳۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخیرب ت�َرپ ،یتوهش یدنارِب نوچ
تخیرگ وت زا لایخ نآ وّ یتشگ گنَل

نارَم توهش نینچ و راد هگن َرپ
)۱۶(نانِجِ یوس دََرب تَلیِم َِرپ ات

دننکیم )۱۷(ترشع دنرادنپ قلخ
دَنَنکیم رب دوخ �َرپ یلایخ َرب

۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یندنک ناج ار وت ،یتسب نوچ مشچ
تسین ربص نزور رون زا ار مشچ

تفرگ )۱۸(هسات ار وت ،یتسب نوچ مشچ
؟تِفکِش یک نزور ِرون زا مشچ ِرون

دوب مشچ ِرون ِبذج وت ٔهسات
دوز زور ِرون هب ددنویپب ات

ار وت رم دریگ هسات را زاب ،مشچ
اشگ رب ،یتسبب لدِ مشچ هک ناد

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارطضا و ّیگدنب و عوضخ زج
رابتعا درادن ترضح نیردنا

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یي هدید اه ببس نوچ یلفط ز وت
)۱۹(یي هدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد



)۱۹(یي هدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ ب�بسُم زا اه ببس اب
یلیام ناز اه شوپور نیا ِیوس

ینزیم رَس َرب ،تفر اه ببس نوچ
ینُکیم اهان�بر و ان�بر

ببس ِیوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۲۰(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۲۱(همَدمَد نآ و ببسِ یوس مرگنن

*تسوت ِراک ،)۲۲(اوُداعَل اوcدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 للع و بابسانامه نوتفم هرابود ،منادرگ زاب بابسا ملاع هب ار وت هاگره :دیامرف یم تسا فقاو یا هدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
.دهع تسس و نکش هبوت هدنب یا تسا نیمه وت راک .یرب یم دای زا ارم و یوش یم یرهاظ

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

٢٨ هيآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق *

 ُْهنَع اوُهُن اَِ� اوُداَعَل اوcدُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب «
».َنُوبِذاَكَل ْمُه�ِنإَو

 هرابود ،دنوش هدروآ زاب ناهج نیدب نانآ رگا و ،دوش راکشآ نانآ رب دنتشاد یم هدیشوپ شیپ نیز هک ار هچنآ هکلب «
».نانز غورد دنا ناشیا هتبلا و .دندرگزاب دنا هدش یهن نآ زا هچنادب

۳۱۷۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب و نُک )۲۳(یلوُگ uشیوخ

انَل َمْلِع k :هک وگ کیiم نوچ



انَل َمْلِع k :هک وگ کیiم نوچ
اَنتْم�لَع ام َْریَغ ،یهلا ای

.یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َك�ِنإۖ  َاَنتْم�لَع اَم �kِإ َانَل َمْلِع kَ َكَناَْحبُس اوُلاَق «

».ميكح ىاناد ىيوت .تسين ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ «

۲۱۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وک وت راب وک وت راک دوش هچ ره ناهج راک
وک وت رایع تب نآ دش هدکتب ناهج ود رگ

نان و هساک رگد تسین ناهج تسا طحق هک ریگ
وک وت رابنا و هلیک ناهن و ادیپ هش یا

ناهج تسا رام و مدزگ ناهج تسا راخ هک ریگ
وک وت رازلگ و نشلگ ناج یداش و برط یا

۱۳۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نانز مد زا یونشب ات نَزَم مَد
نایب رد و نابز رد دمان هچنآ

باتفآ ناز یونشب ات نَزَم مَد
باطخ رد و باتکرد دمان هچنآ

حور وت رهب دنز مد ات نَزَم مَد
حون یتشک رد راذگب )۲۴(انشآ

وا درکیم انشآک ،ناعنک وچمه
ودع حون یتشک مهاوخن :هک

نیشن اباب یتشک رد ایب یه
نیهَم یا نافوط قرغ یدرگن ات

متخومآ انشآ نم هن :تفگ



متخومآ انشآ نم هن :تفگ
متخورفا عمش وت عمش زجب نم

تسiب نافوط جوم نیک نکم نیه
تسk زورما انشآ و اپ و تسد

۸۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ و دنسرت مَدَع َزک

۳۷۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ُمکَهْجَو اوcلََوف ُمْتُنک ام ُْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذ�لا اذهُ هَوْحَن

.تسا هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک دینادرگب نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد

۳۹۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 نونَغرا نوچ مدع مدرگ مدع سپ
نوُعِجار ِهیلا اّنا مدیوگ

۱۵۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،ميرك نآرق

».َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ ا�ِنإَوِ �ِ� ا�ِنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذ�لا «

».ميدرگىم زاب وا هب و ميتسه ادخ نآ زا ام:دنتفگ ديسر اهنآ هب ىتبيصم نوچ هك ىناسك «

۹۶۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وش عجار لصا هب نک شمخ نیه
دبسخیمن )۲۵(نوعجار هدید

۱۱۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نورب دمآ یتروصیب زا تروص
نوُعِجار ِهیَلِا اّنا هک دش زاب

۸۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ و دنسرت مَدَع َزک

۲۵۹۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یراد اقب ِناج نوچ ،یشیدنا هچ گرم زا
؟یراد ادخ ِرون نوچ ،یجنگ اجک روگ رد

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا قارف زا

دش داش سک سب داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسج یو زا رخآ

هنم یو رب لد وت دهجب مه وت زا
هجب وت یو زا دهجب وک نآ زا شیپ

۵۹۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ز ام رد اون و مییان وچ ام
تسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ ام

تام و درُفب ردنا میجنرطش وچ ام
تافص ْشوخ یا تست ز ام تام و دُرب

ناج ِناج ار ام وت یا میشاب هک ام
؟نایم رد وت اب میشاب ام هک ات

امِ یاه یتسه و مییاه مَدَع ام
)۲۶(اُمنیناف ،یقلطم ِدوجو وت

مَلَع ریش یلو ،ناریش همه ام
مَد هب مَد دشاب داب زا ناشهلمح

داب تسادیپان و تسادیپ ناشهلمح



داب تسادیپان و تسادیپ ناشهلمح
دابَم مک زگره ،تسادیپان هکنآ

۱۳۰۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یهَش ِریت نیا هک نَکشَم ار ریت
تسا یهگآ ِتصَش ز ،یواتَرپ تسین

قح تُفگ َتیَمَرْ ذِا َتیَمَر ام
َقبَس دراد اهراک رب قح ِراک

ار ریت نکشم وت ،نکشب دوخِ مشخ
ار ریش درامش نوخ تمشخِ مشچ

َرب هاش شیپ و ریت رب هِد هسوب
َرت وت ِنوخ زا دولآْنوخ ِریت

نوبز و هتسب و زجاع ادیپ هچنآ
)۲۷(نورَح و دنت نانچ ،ادیپان هچنآو

۳۰۶۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بدا و سرت دص هب رد رب دز هقلح
بل ز یظفل بدایب دهْجنب ات

۵۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

*ریبَخ شَلضَف دُنک ار یدامَج رَم
)۲۹(ریرَض وا )۲۸(ِرْهَق هدرک ار نiقاع

تسین شوج نآ ِتَقاط ار لد و ناج
تسین شوگ کی ناهج رد ؟میوگ هِک اب

تشگ مشَچْ یِو زا ُدب یشوگ اجک ره
تشگ مْشَیْ یِو زا ُدب یگنس اجک ره

؟ایمیک دَْوب هِچ ،تسا زاسایمیک
؟ایمیس دَْوب هِچ ،تسا شخَب هزجعُم

تساَنثِ کَرت ْنم ِز uفگ اَنث نیا



تساَنثِ کَرت ْنم ِز uفگ اَنث نیا
تساطَخ یتسه و یتسه ِلیلد نیک

دوب تسین َدیابِب وا ِتسه ِشیپ
دوَبک و روک ؟وا ِشیپ یتسه تسیچ

یتخاْدگُب وز ،روک یدوبن َرگ
یتخانْشِب ار دیشروخِ یمَرگ

)۳۰(َتیزْعَت زا دوَبک وا یدوبن ْرَو

؟َتیحان نیا َخی وچمَه )۳۱(یدرُسَف یِک

۴۴ هیآ ، )١٧(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

ْاَوُ ْعب�سلا ُتاَواَم�سلا ُهَلُ ح�بَسُت « َلَو ِهِدْمَحِبُ ح�بَسُي �kِإ ٍْءيَش ْنِم ِْنإَوۚ  �نِهيِف ْنَمَو ُضْرَ  اًمِيلَح َناَك ُه�ِنإۗ  ْمُهَحيِبْسَت َنوُهَْقَفت kَ ْنِكٰ
».اًرُوفَغ

 ،دياتسىم 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

زاورپ یاضف ،سوه و قشع :اوه )۱(
یوربوخ ،تروص شوخ :اقل شوخ )۲(
ندرک شیاتس و دمح :اَنث )۳(
عبنم ،همشچرس ،ندعم :ناک )۴(
ییوکین ،یکین :ّرِب )۵(
وجتسج :یّرَحَت )۶(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۷(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۸(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۹(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۱۰(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۱۱(
مدنگ :ُّرب )۱۲(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۱۳(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۱۴(
هتشرف :کَلَم )۱۵(
تشهب یاهغاب ،اه تشهب ینعم هب ،ّةنج عمج :نانج )۱۶(
ینارذگ شوخ ،ینارماک :ترشع )۱۷(
یبات یب ،بارطظا ،هودنا ،یناشیرپ :هسات )۱۸(
یا هدیبسچ :یي هدیسفچ )۱۹(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۰(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۲۱(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوcدُر )۲۲(



بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۲۱(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوcدُر )۲۲(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۲۳(
انش :انشآ )۲۴(
ناگدندرگرب :نوعجار )۲۵(
هدنهد ناشن ْتسین ینعم هب :اُمنیناف )۲۶(
شومچ ،شکرس ،نسوت :نورَح )۲۷(
هبلغ و تردق و ورین :رْهَق )۲۸(
روک :ریرَض )۲۹(
یراوگوس :َتیزْعَت )۳۰(
uسب خی ،ندز امرس :ندرُسِف )۳۱(


