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۱۶۴۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینز رای نآ رب شیوخ ام هک تسنآ زور
مینز رانلگ وچ یور نآ رب ریس یرظن

میریگ دوخ هم فلز رس راو یرتشم
مینز رازاب همه ردنا هلغلغ و هنتف

ابص داب نوچ نشلگ نآ رد میتفاردنا
مینز راز نمس دعج و لگ بیج رب همه

میروخ هساک یسفن و مینز هزوک یسفن
مینز رامخ مخ رب همه راووبس ات

دیسر ماج هگ میناوخب همان یک هب ات
مینز راتسد رس رد یسفن کی ار همان

دش هتخاس وت خر رف ز لابقا گنچ
مینز رات نآ رب همخز هس ود هک دیآ بجاو

دنامن تشاد هگن ماگنه و دمآ روش تقو
!؟مینز رادقم هچ ،میناد هچ میتسم هک ام

افص ناوخا فک ردنا دوش یم رز کاخ
مینز )۱( رادغ ملاع نیا هدید رد کاخ

بانط هب ار ام )۲( هنمیم یوس دنناشک یم
مینز رارسا رد راب نیا زا ترشع همیخ

ییورشتآ خر زا شوخ و نشور ناهج دش
مینز راک و )۳( هبسکم رد شتآ ات زیخ

روط هُک نوچ دوش هدنز و دوش هراپ هراپ
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روط هُک نوچ دوش هدنز و دوش هراپ هراپ
مینز راسهُک و هُک رب دوخ لد قرب ز رگ

یوت وچ دوجو هب هک وگ وت شیقاب هله
مینز راتفگ هقلح ام هک تسا فیح و درس

۳۴۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یرذگب یهاوخ فرح و مان ز رگ
یرسکی نیه دوخ ز ار دوخ نک کاپ

۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ فاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ فاص کاپ تاذ ینیبب ات

۴۴۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نxقاع راهم ًاهْرَک ایِتئا

نyدیب راهب ًاعْوَط ایِتئا

تیب نیا یسراف همجرت

 ؛تسا نxقاع راسفا »دییایب یلیم یب و تهارک یور زا«
.تسا ناقشاع راهب »دییایب یدنسرخ و اضر یور زا« اما

١١ هيآ ،)۴۱(تلصف هروس ،میرک نآرق 

.َ ِ�عِئاَط اَْنَيَتأ اََتلاَق اًهَْركْ وَأ اًعَْوط اَِيْتئا ِضَْرْ|َِلو اَهَلَ لاََقف . . .

یسراف همجرت  

 هنارادربنامرف :دنتفگ .دييايب رابجا یور زا هچ و ليم یور زا هچ :تفگ �مز و نامسآ هب سپ . . . 
.ميدمآ
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.ميدمآ

یسیلگنا همجرت

…He said to it and to the earth: "Come ye together, willingly or 
unwillingly." They said: "We do come (together), in willing obedience."

۲۵۰۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رایب و زیچ کی ریذپب نم ز نیه
راهچ ار نآ ضوع ناتسب نم ز سپ

؟یکی نآ تسمادک یسوم یا :تفگ
یکدنا کی نآ زا نم اب نک حرش

راکشآ ییوگب هک کی نآ :تفگ
راگدرک ریغ تسین ییادخ هک

۲۵۲۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نوعرف نامیا دزم یاپ تهج ار تلیضف راهچ نآ م\سلاهیلع یسوم ندرک حرش

راهچ نآ نیلّواک یسوم تفگ
رادیاپ ار تنت دشاب یتحص

دناهتفگ بط رد هک ییاهللع نیا
دنمجرا یا تنت زا دشاب رود

زارد رمع ار وت دشاب ًایناث
)۴(زارتحاِ ترمُع ز دراد لَجَا هک

)۵(یوتسُم رمع دعب دشابن نیو
یور نوریب ناهج زا ماکان هب هک

ریش لفط نوچ لجا ناهاوخ هکلب
ریسا دراد ار وت هک یجنر ز هن
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ریسا دراد ار وت هک یجنر ز هن

جنر زجع زا هن یلو یشاب وجگرم
جنگ هناخ بارخ رد ینیب کلب

یاهشیت یریگ شیوخ تسد هب سپ
یاهشیدنایب هناخ رب ینزیم

ار هناخ ینیب جنگ باجح هک
ار هناد کی نیا نمرخ دص عنام

ار هناد نیا ینگفا شتآ رد سپ
ار هنادرم ٔهشیپ یریگ شیپ

هدنام یغاب ز یگرب کی هب یا
هدنار زر زا شگرب یمرک وچمه

درک رادیب ار مرِک نیا مَرَک نوچ
دروَخ مرِک نیا ار لهج یاهدژا

تخرد و هویم زا رپ دش )۶( یمْرَک مرِک
تخبکین ددرگ لیدبت نینچ نیا

۲۵۶۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

موس ٔهدعو وگب یسوم یا نک سب
مگ تشگ شبارطضا ز نم لد هک

وتود کلُم موس نآ :یسوم تفگ
ودع و مصخ زا صلاخ یناهج ود

یتشاد نونکاک کلُم ناز رتشیب
یتشآ رد نیو گنج ردنا دُب ناک

دهد یکلُم نانچ تگنج رد هکنآ
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دهد یکلُم نانچ تگنج رد هکنآ
دهن نوچ تناوخ حلص ردنا رگنب

داد تاهنآ افج ردناک مرک نآ
)۷(!داقتفاِ دشاب هچ رگنب افو رد

دوز ؟تسیچ مراهچ یسوم یا :تفگ
دوزف مصرح و دش مربص وگزاب

ناوج وت ینام هکنآ مراچ :تفگ
ناوغرا نوچ خر و ریق نوچمه یوم

تسا )۸( دساک سب ام شیپ رد وب و گنر
تسپ میدرک نخس یتسپ وت کیل

ناکم زا و وب و گنر زا راختفا
ناکدوک بیرف و یداش تسه

۲۵۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

روک غرم نآ دیدن شوخ بآ کنوچ
روش بآ دیامن رثوک وا شیپ

درمشیم تمارک یسوم نینچمه
درُد وت لابقا فاص ددرگن هک

کیلو ىتفگ وکن و تَْنسْحَا :تفگ
کین رای اب تروشم نم منک ات

۲۵۹۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

م\سلاهیلع یسوم هب ندروآ نامیا رد هیسیا اب نوعرف ندرک تروشم

هَیسیا اب نخس نیا وا تفگ زاب
هیس لد یا نیرب ناشفا ناج :تفگ
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هیس لد یا نیرب ناشفا ناج :تفگ

 لاَقم نیا �م تساهتیانع سب
لاصخ وکین هش یا بایرد دوز

تشک دوس رپ یهز دمآ تشک تقو
تشگ مرگ و درک هیرگ و تفگب نیا

)۹(کَل �خَب :اتفگ و اج زا دیهج رب
کلک یا تتشگ جات یباتفآ

هxک دناشوپب دوخ ار لک بیع
هام و دیشروخ هَلُک دشاب نوچ هصاخ

نیا وت یدینشب هک سلجم نآ رد مه
؟نیرفآ دص و یرآ یتفگن نوچ

یدش را دیشروخ شوگ رد نخس نیا
یدمآ ریز نیا یوب رب نوگنرس

؟داد هچ و تسهدعو هچ ینادیم چیه
داقتفا ،قح ار سیلبا دنکیم

دناوخ زاب تمیرک نآ فطل نیدب نوچ
!؟دنام یاج رب تاهرهز نوچ بجع یا

تاهرهَز ناز ات دیردن تاهرهَز
تاهرهب ملاع ود ره ردنا یدوب

درد رب قح ٔهرهب زک یاهرهز
دروخرب ملاع ود زا نادیهش نوچ

یمَع نیا و تس تمکح مه یلفاغ
!؟ارچ دح نیا ات کیل دنامب ات

تس تمعن و تس تمکح مه یلفاغ
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تس تمعن و تس تمکح مه یلفاغ
تسد ز هیامرس دوز د�رپن ات

دوش یروُسان کنادنچ ین کیل
دوش یروجنر لقع و ناج رهز

؟ار رازاب نینچ نیا دبای هک دوخ
ار رازلگ یرخیم لگ کی هب هک

ضَوِع ناتستخرد دص ار یاهناد
ضَوِع ناک دص تدمآ ار یاهبح

تسا هبح نآ نداد ¢ َناک

تسد هب دیآ **ُهَل ُ¢اَناک هک ات

رارقیب فیعض )۱۰( یوه نیا کنآز
رادیاپ بر یُوه نآ ز دش تسه

درپس وا اف دوخ کنوچ یناف یوه
درمن زگره و میاد یقاب تشگ

کاخ ز و داب زا )۱۱( فیاخٔ هرطق وچمه
کxه ود ره نیدب ددرگ انف هک

تسَج دوب ایرد هک دوخ لصا هب نوچ
تسر کاخ و داب و دیشروخ )۱۲( ِفَت زا

کیل و ایرد رد تشگ مگ شرهاظ
کین و اج رب اپ و موصعم وا تاذ

)۱۳(مَدَنیب ار دوخ هرطق یا ،هدب نیه

مَی ،هرطق یاهب رد یبایب ات

فرش نیا ار دوخ هرطق یا ،هدب نیه
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فرش نیا ار دوخ هرطق یا ،هدب نیه
فلت زا نمیا وش ایرد فک رد

؟تسد هب تلود نینچ دیآ ار هک دوخ
تس هدش رگاضاقت یرحب ار هرطق

رَخب و شورفب دوز ¢ا ¢ا
ربب رهوگ رُپ رحب هد یاهرطق

نُکم یریخات چیه ¢ا ¢ا
نُخس نیا دمآ فطل رحب ز هک

دوشیم مگ نیا فطل ردنا ،فطل
دوشیم متفه خرچ رب یلفساک

بَجَعْلاوُب تداتُف یزاب کی هک نیه
بلط رد دباین نیا بلاط چیه

)۱۴(ریتَس یا میوگب ناماه اب :تفگ

ریزو یأر دَوُب مزy ار هاش

ار زار نیا وگم ناماه اب :تفگ

؟ار زاب دناد هچ )۱۵( یریپْمَک روک

.دوب دهاوخ امش یارب مه ادخ دیشاب ادخ یارب رگا :یوبن ثیدح هب هراشا **

          راکبیرف ،رگ هلیح ،نئاخ ،افو یب :رادغ (۱)
گنج نادیم تسار تمس :هنمیم )۲(
بسک :هبسکم )۳(
زیهرپ ،ندرک یرود :زارتحا )۴(
ربارب :یوتسُم )۵(
تسا غاب ینعم هب اجنیا رد ،روگنا تخرد :مْرَک )۶(
ییوجلد :داقتفا )۷(
قنور یب :دساک )۸(
تلاح هب اشوخ :کل �خَب )۹(
تیوه :یوه )۱۰(
ناسرت :فیاخ )۱۱(
ترارح ،یمرگ :فَت )۱۲(
ینامیشپ :مَدَن )۱۳(
نماد کاپ :ریتَس )۱۴(
هدروخلاس ریپ :ریپمَک )۱۵(


