
۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیوخ ِنوریب زا تسین دهاش و عمش ار نافراع
شیوخ ِنوخ مه ناش هداب ،هدروخن یروگنا ِنوخ

دندش یّیلیل ِنونجم ناهج ردنا یسک ره
شیوخ ِنونجم مد هب مد و شیوخ Jیلیل نافراع

نیا ِنوزوم یتعاس ،ینآ ِنازیم یتعاس
شیوخ ِنوزوم یوش ات ،وش دوخ ِنازیم نیا زا دعب

ینک نوریب نت ِرصم زا ینم ِنوعرف وت رگ
شیوخ ِنوراه و یسوم ینیبب یلاح نورد رد

ناج یاپ رب یاهتسب )۱(نودام ِجنگ زا یرگنل
شیوخ ِنوراق اب زور ره یوریم رتورف ات

قشع یایرد ِبل رب هتسشن مدید یسنوی
شیوخ ِنوناق رب داد مباوج ؟ینوچ :شمتفگ

ییهام یاذغ ایرد نیردنا مدوب :تفگ



ییهام یاذغ ایرد نیردنا مدوب :تفگ
شیوخ )۲(ِنّونلااُذ مدش ات مدیمخ نون ِفرح وچ سپ

رذگرد نوچ زا و ینوچ وگم ار ام سپس نیز
؟شیوخ ِنوچیب دش هک سکنآ دنز مد ینوچ ز نوچ

میرت لد شوخ یم ز ام و دنروخ نانیگمغ هداب
شیوخ ِنویَفا ایقاس هد مغ ِناسوبحم هب ور

لoح ام رب مغ ِنوخ و مارح مغ رب ام ِنوخ
شیوخ ِنوخ رد دش ،دیدرگ ام ِدِرگ وک یمغ ره

مغ ِنارامیب ِراسخر رب )۳(تسهنوگلُگ هداب
شیوخ ِنوگلگ هرهچ و میدوخِ گنر زا شوخ ام

ناگدرم نوچمه )۴(روصِ خَفن ِفوقوم َمیِن نم
شیوخ ِنوسفا ز دهدیم یناج قشع منامز ره

ریرح و )۶(لاخلَخ و تسزبس )۵(ِقَْرَبتْسِا تشهب رد
شیوخ )۷(ِنوسَکا و سلطا زا دهدیم مدَقن ِقشع

)۸(دعَس وت یراد یعلاط مدید :تفگ مJَجنُم ید
شیوخ ِنوزفازور ِهام زا کیلو یرآ :شمتفگ



شیوخ ِنوزفازور ِهام زا کیلو یرآ :شمتفگ

شعلاط و لامج زک ؟ام ِهَم اب دشاب هک هَم
شیوخ ِنودرگ رب تشگ )۱۰(ربکا ِدعَس ،)۹(ربکا ِسحَن

 ۱۶۷۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دسر یم شیوب و تسهتخپ ام نان
میدمآ زابخ هب نان یوب هب ات

۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدرپ قشاع و تسا قوشعم هلمج
 یاهدرم قشاع و تسا قوشعم هدنز

۱۴۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مامُه یا یعمش هک َلْی�للاِ مُق نیه
مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

۱۷۰۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوجو زا وحم و هتشگ هناسف یا
؟دومزآ یهاوخب هناسفا دنچ



؟دومزآ یهاوخب هناسفا دنچ

تسین هناسفا چیه وت زا )۱۱(رت نیمُدنَخ
تسیا شیوخ ِبارخ ِروگ ِبل رب

کش و لهج ِروگ هب هتفر ورف یا
؟کلف ِناتسد و )۱۲(غ� ییوج دنچ

؟ناهج نیا هوشع وت یشون یک هب ات
ناج هن ،نوناق رب دنام تلقع هن هک

�درُم و دِرکِ میدنِ خرچ نیاِ غ
دُرب وت نوچ نارازه دص یوربآ

)۱۴(ماع )J)۱۳یزرَد نیا دزود یم ،درد یم

ماخ ِلفط ِناکلاس دص هماج

�داد داد ار اه غاب رگ واِ غ
داد داب رب ار هداد ،دمآ ید نوچ

)۱۶(َّدک ِرهب ششیپ )۱۵(هتسِش ،نoفط هریپ

دنک یغ� وا ،سحَن و دعَس هب ات

۱۷۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۷۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۸(روهُش )۱۷(ِضارقِم هب ترمع ِسلطا

)۱۹(رورَغ ِطایَخ هراپ هراپ دُرب

مادُم رتخاک یَرب یم ّانمت وت
�ماود رب یدوب دعَس یدرک غ

وا )۲۱(ِتاعیبَرت ز )۲۰(یلُوت یم تخس
وا ِتافآ و هنیک و )۲۲(ل�َد زو

وا Jیشوماخ ز یجنر یم تخس
وا )۲۵(Jیشوک نیک و )۲۴(ضبَق و )۲۳(سوحُن زو

؟تسین صقر رد برط هرُهز ارچ هک
تسیاَم وا ِدعَس ِصقر و )۲۶(دوعُس رب

منک نوزفا رگ :هک دیوگ ترتخا
�منک )۲۷(نوبغَم تا یُّلک سپ ،ار غ

نارتخا نیا )۲۸(ِیبoَّق نیبم وت
)۳۰(ناهُم یا نیب )۲۹(نَز بلق رب دوخ ِقشع

۱۷۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۷۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

�تسا هِد یخلت اوهِ کَرت نیا ،)۳۱(کَش 
تسا هِب قح ِدعُب Jیخلت زا کیل

نشخ و تسا تخس )۳۲(موَص و داهِج رگ
)۳۳(نَِحتمُم ِدعُب ز رتهب نیا کیل

)۳۴(َ�ِْمـلاوُذ هک یمَد َدنام یک جنر

نم ِروجنر یا وت ؟ینوچ :تدیوگ

تسا نف و مهف نآ هن تِک ،دیوگن رو
تسا ندرک شسرپ وت ِقوذ نآ کیل

دنا لد ِنابیبط هک )۳۵(ناحیلَم نآ
دنا لیام شسرپ هب ناروجنر یوس

۱۷۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یا هداز لّوا هک یگنر نآ رب وت
یا هداهنن رتشیپ نآز مدق کی

یندعم رد شُُرت یغود نانچمه



یندعم رد شُُرت یغود نانچمه
ینغور )۳۶(ص�لَخُم وز یدرکن دوخ

یرَد )۳۷(هنیط هرمُخ ،یریمخ مه
)۳۸(یرذآ ِرونت رد یرمع هچ رگ

یا هتشپ رب لِگ هب اپ یشیشح نوچ
یا هتشگرس سوه ِداب زا هچ رگ

)۴۰(هیت )J)۳۹رَح ردنا یسومِ موق وچمه

)۴۱(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب یی هدنام

)۴۲(هلَورَه بش ات زور ره یور یم

هلحرم لوا رد ینیب یم شیوخ

وت هلاس دصیس ِدعُب نیز یرذگن
وت هلاسوگ نآ ِقشع یراد هک ات

تفرن ناشناج زا )۴۳(لجِع ِلایخ ات
)۴۴(تَفت ِبادرگ نوچ هَیت ناشیا رب ُدب

یا هدیبای وزک یلجِع نیا ِریغ
یا هدید تمعن و فطل تیاهن یب



یا هدید تمعن و فطل تیاهن یب

تفَز یاهییوکن نآ ز ،یعبط واگ
تفر هلاسوگ نیا ِقشع رد ،تلد زا

۱۸۱۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لاصِو ِناتسمِ یازجا نینچمه
لاق و لاح )۴۵(یاه لاثمِت زا لماح

ناهد هدنام او لاح ِلامج رد
ناهج ِشقن زا هتشگ بیاغ ،مشچ

تسین )۴۷(راچ نیا ِهر زا )۴۶(دیلاوَم نآ
�تسین )۴۸(راصَبا نیا ِروظنم مَرَج

دنا هداز یّلجت زا دیلاوَم نآ
�دنا هداس هدرپ )۴۹(ِروتسَم مَرَج

تسین داز تقیقح و میتفگ هداز
تسین داشرا یپ زج ترابع نیو

)۵۰(لُق ِهاش دیوگب ات نک شُمَخ نیه

لُگ ِسنج نیا اب شورفم یلبلب

شورخ و شوج رپ تسایوگ ِلُگ نیا



شورخ و شوج رپ تسایوگ ِلُگ نیا
شوگ شاب ،نک نابز ِکرت oبلب

۳۲۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟ماع ِهار رب یهن هماگنه دنچ
ماک چیه دماین رب ،)۵۱(یتسَخ ماگ

فیرَح و دنرای هلمج ت�حِص ِتقو
؟)۵۲(فیَلا وک قح زجب ،مغ و درد ِتقو

سک چیه نادند و مشچ ِدرد ِتقو
؟سر دایرف زجب دریگ وت ِتسد

راد دای ار ضرم و درد نامه سپ
)۵۳(رابِتعِا نک نیتسوپ زا زاَیا نوچ

تسا وت ِدرد ِتلاح نآ نیتسوپ
تسد هب ارنآ زاَیا نآ تس هتفرگ هک

۱۹۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۹۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۴(دوُقن و َّرز دوش ُرپ نابایب رگ

دوبر ناوتن یوج قح یاضر یب

یاهتکَس یب )۵۵(فُحُص دص یناوخب رو
یاهتکن دنامن تدای رَدَق یب

۲۳۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رادم ندرک اعد زا تسد یَخا یا
؟راک هچ تیوا ِدر ای تباجا اب

دوب بآ نیاِ عنام و ّدَس هک نان
دوز تسش دیابب یم نان نآ زا تسد

نک )۵۷(هتخَس و )۵۶(تسُچ و نوزوم ار شیوخ
نک هتخپ ار دوخ ِنان هدید ِبآ ز

۱۸۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یبش یتفگیم �ا یکی نآ
یبل شرکذ زا دشیم نیریش هک ات



یبل شرکذ زا دشیم نیریش هک ات

وگرایسب یا رخآ :ناطیش تفگ
وک کّیبل ار �ا همه نیا

تخت شیپ زا باوج کی دیاینیم
؟تخس یور اب ینزیم �ا دنچ

رَس داهنب و دش لدهتسکش وا
)۵۸(رَضُخ رد ار رِضَخ وا باوخ رد دید

؟ییهدنام او نوچ رکذ زا نیه :تفگ
؟یاهدناوخ شک نآ زا ینامیشپ نوچ

باوج دیآیمن مکی�بَل :تفگ
باب Jدَر مشاب هک مسرتیمه نآ ز

تسامِ کّیبل وتِ �ا نآ :تفگ
تسام کیپ تزوس و درد و زاین نآ و

وت یاه ییوجهراچ و اههلیح
وت یاپ نیا داشگ و دوب ام بذج

تسام فطل دنمک ،وت قشع و سرت



تسام فطل دنمک ،وت قشع و سرت
تساه کّیبل وت Jبر ای ره ریز

۳۱۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
 

ار وت رم لد نینچ زا رتشوخ روگ
آ رترب دوخ لد روگ زا رخآ

)۵۹(گنش و خوش یا دازهدنز و یاهدنز

گنت روگ نیز ار وت دریگیمن مد

)۶۰(امس دیشروخ و یتقو فسوی

امن ور و آ رب نادنز و هچ نیز

دش هتخپ یهام نطب رد تا سنوی
ُدب ،حیبست زا تسین ار )۶۱(شصَلْخَم

)۶۳(نُون نطب ،)۶۲(حJبَسُم وا یدوبن رگ

نُوثَْعُبی ات یدب شنادنز و سبح

تسَجِب یهام نت زا حیبست هب وا
تسََلا زور تیآ ؟حیبست تسیچ

ناج حیبست نآ دش تشومارف رگ



ناج حیبست نآ دش تشومارف رگ
نایهام یاه حیبست نیا ونشب

تسا یهّللا ،ار �ا دید هک ره
تسا یهام نآ ،ار رحب نآ دید هک ره

حور و یهام ،نت و تسایرد ناهج نیا
حوبَص رون زا بوجحم سنوی

دیهر ،یهام زا دشاب حJبَسُم رگ
دیدپان و تشگ مضه یو رد هنرو

دنرُپ ایرد نیا رد ،ناج نایهام
؟دنرَپ یم تدرگ هب ینیبیمن وت

نایهام نآ دننزیم ار دوخ وت رب
نایع ناش ینیبب ات ،اشگب مشچ

دیدپ ینیبیمن رگ ار نایهام
دینش رخآ ناشحیبست وت شوگ

تسوت تاحیبست ناج ،ندرک ربص
تسرد حیبست تسا ناک ،نک ربص



تسرد حیبست تسا ناک ،نک ربص

)۶۴(جَرَد نآ درادن یحیبست چیه

)۶۵(جََرفْلا ُحاتفِم ُْرب�صَْلا ،نک ربص

تشهب ،وس نآ طارص )۶۶(لوپ نوچ ربص
� کی ،بوخ ره اب تسه�تشز )۶۷(ی

� ز ات�تسین لصو ،یزیرگیم 
� کناز�تسین )۶۸(لصَف ،دهاش ز ار 

رت تسپ ،رت نییاپ :نودام )۱(
.تسا فورعم وا ظعاوم هک گرزب نافراع زا یرصم نّونلااُذ :نّونلااُذ )۲(
.دنلامب هرهچ هب نانز هک باخرس :هنوگلُگ )۳(
زیخاتسر رد روپیش ندش هدیمد :روصِ خَفن )۴(
کربتس ،ربتس یابید :قَْرَبتْسِا )۵(
دنزادنا یاپ چم رب نانز هک یزلف هقلح :لاخلَخ )۶(
سیفن هایس یابید :نوسَکا )۷(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۸(
یموش نیرتگرزب ،لحز هراتس :ربکا ِسحَن )۹(
ینمی شوخ نیرتگرزب ،یرتشم هراتس :ربکا ِدعَس )۱۰(
رتراد هدنخ :رت نیمُدنَخ )۱۱(
)۱۲( �یگرخسم ،یزاب ،یخوش :غ
کلف ریپ ینعی ماع Jیزرَد ،طایخ :یزرَد )۱۳(
تسا لاس ینعم هب میم دیدشت نودب و یمومع ینعم هب میم دیدشت اب :ماع )۱۴(
هتسشن :هتسِش )۱۵(
ییادگ :َّدک )۱۶(
یچیق :ضارقِم )۱۷(
رهَش عمج ،اههام :روهُش )۱۸(
راتفیرف ،هدنبیرف رایسب :رورَغ )۱۹(
�شاد ترفن ،ندیمر :ندیلُوت )۲۰(
 زا )جرب هس( کلف ۀرود مراهچکی ۀزادنا هب رایس بکوک ود �فرگ رارق ینعم هب عیبرت عمج ،دب تاقافتا :تاعیبَرت )۲۱(



�شاد ترفن ،ندیمر :ندیلُوت )۲۰(
 زا )جرب هس( کلف ۀرود مراهچکی ۀزادنا هب رایس بکوک ود �فرگ رارق ینعم هب عیبرت عمج ،دب تاقافتا :تاعیبَرت )۲۱(
رگیدکی
هوشع ،زان :ل�َد )۲۲(
سحن عمج :سوحُن )۲۳(
ندرک گنت ،�فرگ :ضبَق )۲۴(
یزوت هنیک :یشوک نیک )۲۵(
ندش هتسجخ ،ندش کرابم :دوعُس )۲۶(
شورف و دیرخ رد هدروخبیرف :نوبغَم )۲۷(
یلدب یاه هکس ندز ،بّلقت :یبoَّق )۲۸(
دنز یم یبلقت یاه هکس هک یسک ،بّلقتم :نَز بلق )۲۹(
لیلذ ،راوخ ،هدش هدرک راوخ :ناهُم )۳۰(
)۳۱( �دیدرت یب ،کش نودب :کَش 
�فرگ هزور ،هزور :موَص )۳۲(
هدننک ناحتما :نَِحتمُم )۳۳(
دنوادخ تافص زا ،اهاطع بحاص ،اهتنم بحاص :َ�ِْمـلاوُذ )۳۴(
ابیز ،نیکمن :حیلَم )۳۵(
هدش هزیکاپ ،هدش صلاخ :ص�لَخُم )۳۶(
لِگ :هنیط )۳۷(
شتآ :رذآ )۳۸(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۳۹(
تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ،فلع و بآ یب و رازنش نابایب :هیت )۴۰(
درخیب ،نادان :هیفَس )۴۱(
ندیود و �فر هار نیب یتلاح ،�فر هار دنت :هلَورَه )۴۲(
هلاسوگ :لجِع )۴۳(
ناباتش ،ترارح اب :تَفت )۴۴(
یّلجت ،هیبش ،تروص ،ریوصت :لاثمِت )۴۵(
نادنزرف ینعم هب دولوم عمج :دیلاوَم )۴۶(
هعبرا رصانع هب هراشا ،راهچ ففخم :راچ )۴۷(
رَصَب عمج :راصَبا )۴۸(
هدرپ رد ،هدیشوپ :روتسَم )۴۹(
قح ترضح :لُق ِهاش )۵۰(
ندرک یمخز ،ندرزآ :�سَخ )۵۱(
سنوم ،زاسمد ،هدنریگوخ :فیَلا )۵۲(
یزومآ تربع :رابِتعِا )۵۳(
دقن عمج :دوُقن )۵۴(
باتک ینعم هب هفیحص عمج :فُحُص )۵۵(
ک�اچ ،کباچ :تسُچ )۵۶(



باتک ینعم هب هفیحص عمج :فُحُص )۵۵(
ک�اچ ،کباچ :تسُچ )۵۶(
نوزوم و هدیجنس :هتخَس )۵۷(
راز هزبس ،یزبس ینعم هب ةَرْضُخ عمج :رَضُخ )۵۸(
راتفر نیریش ،ابیز و فیطل :گنَش و خوش )۵۹(
نامسآ :امَس )۶۰(
ىصoخ لحم :شصَلْخَم )۶۱(
هدننک حیبست :حJبَسُم )۶۲(
ىهام :نُون )۶۳(
هجرد :جَرَد )۶۴(
تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُْرب�صَْلا )۶۵(
لپ :لوپ )۶۶(
)۶۷( ��درم یبرم ،هدنب و مoغ ،هلـل :
ندرک ادج :لصَف )۶۸(


