
۱۰۶۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(ریَثا رب شبات و ّرف دز ناقشاعِ عامَس رد
ریگَم وگ ،دریگن ردنا نارکنمِ عامَس رگ

باتفآ ِنایم رد یموق تسّقح ِتمسق
)۲(ریرَهَمز ِنایم رد یموق و دننابوک یاپ

روش ِبآ ِنایم رد یموق تسّقح ِتمسق
ریش و دهش ِنایم رد یموق و دننیگمغ و خلت

*دننزیم تمایق ات یرْخَف ُرَْقفَْلا ِتبون
ریقف یا زور و بش هد یِم و روخ یِم یراد هک وت

س_پ ردنا وجم ،وج نادزی ِرون رد ار رقف
ریس زین یدوب درَم ،یدوب درَم هنهرب رگ

لاب و َّرپ یناشفیمَرب ،دسریم ناغرمِ گناب
ریق ز شَکَرب ار یاپ ،یّرپب یهاوخ رگا کیل

نان ِدنب رد وتِ عبط و ناج ِدنب رد وت ِلقع
ریمخ ردنا اهتسد و رامخ ردنا اهزغم

ن_هاک ِنارِق دمآ یلهاک رگ ،افراع
***ریَشبلا َءاج اوُرِشَْبا ،دمآ **nاُرْصَن َءاج

.دیسر ادخ یزوریپ و یرای
.دمآ رگتراشب هک دیهد تراشب

ناوج یا یدرک جرخ اج رگد ار دوخ ِیم رگ
)٣(ریحَز دشاب فرط نیا ،دشاب مرگ اج نآ هک ره

ییمرگ اب ییدرس و ییدرس اب ییمرگ



ییمرگ اب ییدرس و ییدرس اب ییمرگ
ریزگان اجنیا یدرس ،یدوب مرگ اجنآ هکنوچ

تسَدَحیب قح ِیمرگ ،نک اهر یدیمون کیل
)۴(ریعَس دشاب ییهّرذ یمرگ ِدیشروخ نیا ِشیپ

نابزیب ار نابلاط شَکیم سیطانغم وچمه
ریظنیب )۵(ِریذن یا ،یتفگ رایسب دَُوب سب

ثیدح *

».يرخَف ُرَْقفَْلا «

».تسا نم راختفا ٔهیام رقف «

۱ هیآ ،)۱۱۰(رصن هروس ،میرک نآرق **

».ُْحَتفْلاَوِ �nا ُرْصَن َءاَج اَِذإ «

»،ديآ زارف ىزوريپ و ادخ ىراي نوچ «

۹۶ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق ***

».َنوُمَلْعَت َ� اَمِ �nا َنِم ُمَلَْعأ ي�ِنإ ْمُكَل ْلَُقأ ْمََلأ َلاَقۖ  اًريِصَب �َدتْراَف ِهِهْجَوٰ ىَلَعُ هاَقَْلأ ُريَِشبْلا َءاَج َْنأ ا�مََلف «

 منادىم ادخ زا نم هچنآ هك ناتمتفگن ايآ :تفگ .تشگ انيب ،تخادنا وا ىور رب هماج و دمآ هدنهدهدژم نوچ «
»؟دينادىمن امش

۲۹۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

     ناج تسا لوذبم ،هاش ِرهب :تفگ
؟نایم ردنا عیفش دیآ ارچ وا

ارم مَد نآ دوب تقو nاَعَم یل
       یَبتجُم �یَبن ِهیفْ عَسَی �



       یَبتجُم �یَبن ِهیفْ عَسَی �

.درادن اج لاح ای ماقم نآ رد یا هدیزگرب ربمایپ چیه هک یوحن هب مشاب ادخ اب اهنت هک دوب یتقو انف هظحل نم یارب

۲۹۸۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دندش رترَک ادص نیز یضعب کیل
     دندش رترب و یفاص یضعب زاب

۳۰۰۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت شسرپ نیا هک مناد :قح تفگ
اوه زَو تلفغ و راکنِا زا تسین

یمدرک تباتِع و بیدأت هنرو
یمدُرزآ ار وت شسرپ نیا ِرهب

۱۸۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش تفشک رتدوز ،یسرپن نوچ
دَُوب رتناَّرپ هلمج زا ربصِ غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربص یب زا لهَس

۴۰۵۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد ماغیپ )۶(َرَفظ و حتف ار هک ره
دارُمیب و دارُم دش کی وا ِشیپ

رای ِلصو دش یو )۷(ِنادَنیاپ هک ره
؟رازراک و تسکش زا دسرت هچ وا

تام درک دهاوخ هک شتشگ نیقی نوچ
)۸(تاه�ُرت شتسه لیپ و پسا ِتوف

تسوُجپسا هکنآره شپسا دََرب رگ



تسوُجپسا هکنآره شپسا دََرب رگ
؟تسوا گنهآ شیپ هک هن ،وگ ور پسا

؟دَُوب یشیوخ یک پسا اب ار درم
دَُوب یشیپِ یپ زا شپسا ِقشع

)۹(ریَحز نیدنچ شَکَم اه تروص ِرهب
ریگب ینعم ،یتروص )۱۰ِ(عادُصیب

راک ِنایاپِ مغ ار دهاز تسه
؟رامش ِزور وا ِلاح دشاب هچ ات

دنمشوه هتشگ زاغآ ز ،نافراع
     دناغراف رخآ ِلاوحا و مغ زا

)۱۱(اجَر و فوخ نیمه ار فراع دوب

ار ود ره نآ دروخ ،شینادهقباس

شام درک تعارز قباس وک ،دید
)۱۲(شاچ دوب دهاوخ هچ دنادیمه وا

میب و فوخ زا تسَر زاب و تسا فراع
مین ود قح ِغیت درک ار وه یاه

ادخ زا دیموا و میب ار وا دوب
اجَر نآ تشگ نایِع ،دش یناف فوخ

نامز نآ صاخ ِرهوگ وا تسکش نوچ
ناغَف و گناب دص )۱۳(تساخ ناریما نآز

تسا رفاک nاو ؟تسا یکابیب هچ نیک
تسکش ار رهوگ رون رپ نیا هک ره

)۱۴(امَع و لهج زا هلمج تعامج نآو

ار هاش ِرما �رُد هتسکشرد



ار هاش ِرما �رُد هتسکشرد

)۱۵(دُو و رهم ٔهجیتن رهوگ یتمیق

     ؟دش هدیشوپ ارچ رطاخ نانچ رب

».ار ناشیا زاَیا ِنداد باوج و ؟شتسکش ارچ هک زاَیا رب ارَُما ِندز عینشت «

رومان ِنارتهم یا :زاَیا تفگ
؟رهُگ ای تمیق هب رتهب هش ِرما

امش ِشیپ دَُوب هِب ناطلس ِرما
ادخ ِرهب ؟رَهُگ وکین نیا هک ای

هَن هاش رب رَهُگ رب ناترظن یا
هَن هارٔ هداج و تس لوغ ناتهلبق

رظن منادرگنیم رب هَش ز نم
)۱۶(رَجَح اب مرآن یور کرشُم وچ نم

ار گنس نیگنر هک یناج رَهُگیب
ارم ِهاش دهَن سپ ،دنیُزگرب

نُک گنرلگ )۱۷(ِتبعُلِ یوس تشپ
نُک )۱۸(گنَد هدنروآ گنر رد لقع

.نک گنر هدننیرفآ توهبم ار دوخ لقع ،نک تشپ نیگنر تب هب

نز گنس رب وبَس وج رد آردنا
     نز گنر ردنا و وب ردنا شتآ

نانزهر زا نید ِهار رد یی هنرگ
     نانز ِدننام تسَْرپَم وب و گنر

نارتهِم نآ دنتخادنا دورف رس
ناج هب )۱۹(نایسِن نآز هتشگ نایوجرذع

نامز نآ هآ دص ود کی ره ِلد زا



نامز نآ هآ دص ود کی ره ِلد زا
نامسآ ات یدشیم یدود وچمه

نُهُک ِدّ_َج هب هَش تراشا درک
نُک رود ار )۲۰(ناسَخ نیا مردَص ز هک

؟دنانَم ِردَص ِقی� هچ ناسَخ نیا
دننکشب ار ام ِرما گنسِ یپ زک

داسَف ِلها نینچ ِشیپ ام ِرما
     )۲۱(داسَک و راوخ دش گنس نیگنر ِرهب

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)n*)۲۲اِبٰ یَفک ار هدنب یُدب سب

تسین تَیافِک و شناد نیا شَکیل

تسا )۲۳(تایاِنک و لکشُم نیا :دیوگ
تسین َتیاِنک نیا تسا حیرَص نیا

 ۴۵ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق *

».اًريِصَنِ �nاِبٰ ىَفَكَو اًِّيلَوِ �nاِبٰ ىَفَكَوۚ  ْمُكِئاَدَْعأِب ُمَلَْعأُ �nاَو «

 هدنسب ار امش وا ىراي و درك دهاوخ تيافك ار امش وا ىتسود و دسانشىم رتهب ار امش نانمشد ادخ «
».تسا

۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت یوراد ودع ره تقیقح رد
تسوتِ یوجلِد و عِفان و ایمیک

_َخ رد یزیرگ ردنا وزا هک
ادخ ِفطل زا ییوج َتناعِتسِا

دنانمشد تناتسود تقیقح رد



دنانمشد تناتسود تقیقح رد
دننک تلوغشم و رود ترضح ز هک

۴۴۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۴(یفقاوان نیزک نک یدْلَج کرت

)۲۵(یفَخْلاِب ْمَلعاُ nا ،دنبب بل

۱۰۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِشوه مه هدش وا شوگ ِدنب
وا ِشوهدم یا راد قح اب شوه

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس )۲۶(تلیسو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود ،رحب تلیسو ناز

۳۵۱۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(دابِع ِرهب وا دمآ یفاک ِفاک

*صعیهکٔ هدعو ِقدص

» صعيهك « حیضوت رد

)داص ،¯ع ،اي ،اه ،فاك(

.یگدنز ای ادخ ندوب یفاک زمر ،ک
.یگدنز تیاده زمر ،ه

.یگدنز یناوارف و یتسد هداشگ ای دَی زمر ،ی
.ینهذ نم لهج سکعرب ،یگدنز ییاناد ،میلع زمر ،ع

.ینهذ نم یاه هدعو ندوب نیغورد لباقم رد ادخ یلوق شوخ -یگدنز ندوب دعَولا ُقداص زمر ،ص

         ریخ هلمج نم ار وت مهْدب ،َمیفاک
ریغِ یرای ٔهطساویب ،ببسیب

مهد یریس ار وت نانیب مَیفاک



مهد یریس ار وت نانیب مَیفاک
مهد یریم ترکشل و هاپسیب

مهد نیرسن و سگرن تراهبیب
مهد نیقلت اتسوا و باتکیب

منک نامرد تَوراد یب َمیفاک
منک نادیم ار هاچ و ار روگ

اصع کی هب مهد لد ار ییسوم
اهریشمش یَ°اع رب َدَنز ات

**بات و رون کی مهد ار یسوم ِتسد
باتفآ رب دنزیم هچناپط هک

رَس تفه نم منک یرام ار بوچ
       َرن ز ار وا رام هدام َدیازن هک

نم لین ِبآ رد مزیماین نوخ
نف هب ار شبآ ِنیع ،نوخ منک دوخ

لین ِبآ نوچ منک مغ ار تیداش
لیبَس اهیداشِ یوس یباین هک

)۲۸(یَنتَرب نامیا ِدیدجت نوچ زاب

ینُک یرازیب نوعرف زا زاب

هدمآ ینیبب تمحر یسوم
هدش یبآ وزا ینیب نوخ ِلین

نورد یراد هگن هتشر ِرَس نوچ
نوخ چیه ددرگن وت قوذ ِلین

مروآ نامیا هک مدُرب نامگ نم
مروخ یبآ نوخ ِنافوط نیزا ات



مروخ یبآ نوخ ِنافوط نیزا ات

دنک یلیدبت هک متسناد هچ نم
دنک یلین ارم ،نم ِداهن رد

ناور ملین یکی دوخِ مشچ ِیوس
          نارگیدِ مشچ ِشیپ مرارقرب

١ هیآ ، )١٩( ميرم هروس ،میرک نآرق *

 ».صعيهك «

.تسا ىلاعت قح هدعو تقيقح )حاتفم( صعيهك فورح

١٠٨ هیآ ، )٧( فارعا هروس ،میرک نآرق ۱**

».َنيِرِظا�نِلل ُءاَضَْيبَ يِه اَذِإَفُ هََدي ََعَزنَو «

».دوب ناشخرد و ديفس دنديدىم هك نانآ رظن رد ،دروآ نوريب ار شتسد و «

٣٢ هیآ ، )٢٨( صصق هروس ،میرک نآرق ۲**

»…ٍءوُس ِْريَغ ْنِم َءاَضَْيب ْجُرْخَت َكِْبيَج يِف َكََدي ْكُلْسا «

 »…ىبيسآ چيهىب ديفس ديآ نوريب ات ربب نابيرگ رد دوخ تسد«

۱۴۰۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رخب یناریح و شورفب یکریز
رظن یناریَح و تس ّنظ یکریز

یفطصم ِشیپ هب نُک نابرق ،لقع
*یفَک ماnا هک ُوگ nاَ یِبسَح

 
شَکَم او یتشک ز رس ناعَنک وچمه

شَکَریز ِسفن داد ،شرورغ هک



شَکَریز ِسفن داد ،شرورغ هک

**دیشَم ِهوک ِرس رب میآرب هک
؟دیشک دیاب ارچ محون ِّتنِم

۳۶و۳۸ هیآ ، )۳۹( رمز هروس ،میرک نآرق *

)۳۶( »…ۖ ُ هَْدبَع ٍفاَكِبُ �nا َسْيََلأ …«

»؟تسين ىفاك شاهدنب ىرادهگن ىارب ادخ ايآ «

)n� ُۖ…« )۳۸اَ يِبْسَح ْلُق …«

».تسا سب نم ىارب ادخ :وگب «

۴۲و۴۳ هیآ ،)۱۱( دوه هروس ،میرک نآرق **

َ عَم ْنُكَت َ�َو َانَعَم ْبَكْرا �َيُنب اَي ٍلِزْعَم يِف َناَكَو َُهْنبا ٌحُون ٰىَداَنَو ِلَاِبجْلاَكٍ جْوَم يِف ْمِهِب يِرْجَتَ يِهَو «
)۴۲( ».َنيِرِفاَكْلا

 ىا :داد ادن دوب هداتسيا ىاهشوگ رد هك ار شرسپ حون .دربىم هوك نوچ ىجاوما نايم رد ار نانآ ىتشك «
».شابم نارفاك اب و وش راوس ام اب ،رسپ

ْ°ا َنِم يِنُمِصْعَي ٍَلبَجٰ ىَِلإ يِوآَس َلاَق « ْ°ا اَمَُهْنَيب َلاَحَوۚ  َمِحَر ْنَم �ِ�إِ �nا ِرَْمأ ْنِم َمَْويْلا َمِصاَع َ� َلاَقۚ  ِءاَ  َناَكَف ُجْوَ
ْ°ا َنِم )۴۳( ».َ¯ِقَرْغُ

 ادخ نامرف زا ىاهدنرادهگن چيه زورما :تفگ .تفرگ مهاوخ اج ،دراد هگن بآ زا ارم هك ىهوك رس رب نم :تفگ «
».دوب ناگدشقرغ زا وا و تشگ لياح ود نآ نايم جوم ناهگان .دروآ محر وا رب هك ار ىسك رگم تسين

۸۰۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تساهیاپ ِناشن نیا ،رحب ِبل ات
تس� ،رحب ِنورد اپ ِناشن سپ

طایتحا ز یکشخ ِیاه لزنم هکنآز
)۲۹(طابِر و اه نطو و اه هِد تسه



)۲۹(طابِر و اه نطو و اه هِد تسه

فوقو رد ایردِ یاه لزنم زاب
)۳۱(فوقُس و )۳۰(هصرَع یب ،سبح و جوم ِتقو

مانَس ار لحارم نآ ادیپ تیسن
مان هن ،ار لزانم نآ تس ناشن هن

نیَلزنَم نایم نادنچ دص تسه
نیَعِ حور ات امن زا هک فرط نآ

یاهدید ار اقب نیا اهانف رد
؟یاهدیسفَچ نوچ مسج ِیاقب رب

شاب زاب ،ناج نیا غاز یا هدب نیه
شاب زاب ْناج ادخ ِلیدبت ِشیپ

راپسیم ار نهک و ریگیم هزات
     )۳۲(راپ هس زا تسا نوزف تلاسما ره هک

۲۳۵۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هِلگ دمآ رفک ،تسوا ماّسَق هکنوچ
هَل�صلا ُحاتفِم ربِص ،دیاب ربص

تسود تسوا ،دناودَع هلمج قح ریغ
؟تسوکن یک تَْوکَش تسود زا ودع اب

نیبگَنا مهاوخن ،مَغود دهد ات
نیرَق دراد یمغ تمعن ره هکناز

۱۸۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۳۴(نیسای ٔهلعشَم یو ،nَاُرْصَن )۳۳(ِقَْجنَس یا

نیشنِب مَرَس و مشچ رب ،یحور ُکبَس هچ بَر ای

۱۹۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۹۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

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

کلف ،نامسآً ازاجم .دراد رارق اوه ۀرک ی�اب هک شتآ ۀرک :ریَثا )۱(
دیدش یامرس :ریرَهَمز )۲(
درد و جنر :ریحَز )۳(
شتآ ٔهنابز ،هتخورفا شتآ ،خزود :ریعَس )۴(
هدنهد میب ،هدنناسرت :ریذن )۵(
ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۶(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۷(
تیمها یب و شزرا یب ینعم هب اجنیا رد .هه�ُرت عمج ،شزرا یب و هوای نانخس :تاه�ُرت )۸(
دیآرب یگدرزآ و یگتسخ زا هک یا هلان :ریحَز )۹(
تمحز ،درد رس :عادُص )۱۰(
دیما و میب :اجَر و فوخ )۱۱(
لوصحم :شاچ )۱۲(
¼ساخرب ،ندش اپرب ،ندش دنلب :¼ساخ )۱۳(
یروک :امَع )۱۴(
یتسود :ّدُو )۱۵(
 گنس :رَجَح )۱۶(
تب ،هچیزاب :تبعُل )۱۷(
توهبم ،قمحا :گنَد )۱۸(
یشومارف :نایسِن )۱۹(
ناگیامورف ،سَخ عمج :ناسَخ )۲۰(
جاور یب ،قنور یب :داسَک )۲۱(
.دنکیم تیافک دنوادخ :nّْاِبٰ یَفک )۲۲(
¼فگ نخس هدیشوپ ،تحارص لباقم ،تیانک و هیانک عمج :تایانِک )۲۳(
ینهذ نم شناد و تامولعم :یفقاوان )۲۴(
 ناهنپ لئاسم هب تساناد ادخ طقف :یفَخْلاِب ْمَلعاُ nا )۲۵(
هلیسو :تلیسو )۲۶(
دبع عمج ،ناگدنب :دابِع )۲۷(
ندینت ردصم زا ،یَنتِب :یَنتَرب )۲۸(
ارسناوراک :طابِر )۲۹(
ترامع یولج یاضف :هصرَع )۳۰(
اه فقس :فوقُس )۳۱(
هتشذگ لاس :راپ )۳۲(
مَلَع ،قریب :قَْجنَس )۳۳(
.تسا ناسنا ینعم هبّ یط هلیبق هجهل رد .تسا نآرق یاه هروس زا یکی مان :نیسای )۳۴(


