
۱۸۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نشور نینچ دباتیمن مزورفا ملاعِ غارچ
؟نَزور ای رون زا ای ،تسمشچ زا بیع نیا ،بجع

؟هتشذگب ِلاح نآ دش هچ ؟هتشر ِرس دش ُمگ رگم
نزوس ِرس تلاح نآ رد دنامیمن هدیشوپ هک

*دجسم نیردنا )۳(انْشََرف )۲(ِشاَّرف هک مَد نآ )١(ُکنُخ
**نغور ادخ ِنوتیز ز دزیر لد ِلیدنق نیرد

شوخ نیشنب هنادرم ،آرد شتآ هتوب رد ،_د
نهآ دش هنییآ نانچ ،شتآ نیا ِریثأت زا هک

َرز ِدقن وچمه دمآرد رذآ رد میهاربا وچ
***نسوس و لگ و راز نمَس شتآِ خُر زا دییورب

ادوس نیردنا یراین ،اغوغ نیزا ار لد رگا
نم اب وگب ،نیشنب ایب ؟ار لد نیا درک یهاوخ هچ

یدرَمان ز ییآیمن نادرم هقلح رد رگا
نَز یم رد و شاب یم نورب نادرم ِرد رب هقلح وچ

ار نآ ریگب سپ ،)۴(ةnنُج ُمْوnصَلا :تفگب ربماغیپ وچ



ار نآ ریگب سپ ،)۴(ةnنُج ُمْوnصَلا :تفگب ربماغیپ وچ
نکفم رپس نیا ،راهنِز ،زادناریت ِسَْفن ِشیپ هب

هگنآ یسر ایرد رد وچ ،یکشخ نیرد دیاب َرپِس
)۵(نَشوج وا ِریتِ عفد هب َدیور َتَنت رب یهام وچ

 ۴۸ هیآ ،)۵۱(تایراذلا هروس ،میرک نآرق *

xْاَو « ْ}ا َمْعَِنف اَهَانْشََرف َضْرَ » َنوُدِهاَ

».ميناگدنرتسگ وكين هچ و ،ميدرتسگ ار |مز و «

 ۳۵ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق **

xْاَو ِتاَواَمnسلا ُرُونُ �nا «  ٍةَجاَُجز يِف ُحَابْصِْ}اۖ  ٌحَابْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِرُون َُلثَمۚ  ِضْرَ
 ُداَكَي ٍةnيِبْرَغ َ_َو ٍةnيِقْرَش َ_ ٍةَنُوْتَيز ٍةَكَرَابُم ٍةَرَجَش ْنِم ُدَقُوي �ي�رُد ٌبَكْوَك اَهnَنأَك ُةَجاَج�زلاۖ 
 ُبِرْضَيَوۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ �nا يِدْهَيۗ  ٍرُونٰ ىَلَع ٌرُونۚ  ٌراَن ُهْسَسَْمت ْمَل ْوَلَو ُءيِضُي اَُهْتَيز

xْاُ �nا » ٌمِيلَع ٍْءيَش �لُكِبُ �nاَوۗ  ِساnنِلل َلَاثْمَ

 نآ رد هك تسا ىنادغارچ نوچ وا رون َلثم .تسا |مز و اهنامسآ رون ادخ «
 زا .هدنشخرد ىاهراتس نوچ هنيگبآ نآ و ىاهنيگبآ نورد غارچ نآ ،دشاب ىغارچ
 شنغور .دشاب هتخورفا ىرتخاب هن و تسا ىرواخ هن هك نوتيز تكربرپ تخرد نغور

 ادخ .رگيد رون رب نوزفا ىرون .دشاب هديسرن نادب شتآ دنچ ره دشخب ىنشور
 رب اريز ،دروآىم اهَلثم مدرم ىارب و ديامنىم هار رون نادب دهاوخب هك ار سك ره

».تسا هاگآ ىزيچ ره



».تسا هاگآ ىزيچ ره

۶۹ هیآ ،)۲۱(ءایبنا هروس ،میرک نآرق ***

» َميِهاَْرِبإٰ ىَلَع اًمَ�َسَو اًدَْرب يِنوُك ُراَن اَي َانْلُق «

» شاب تم�س و کنخ میهاربا رب شتآ یا میتفگ «

۲۴۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نزور یب نآک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نَزوَر هدنب یا ،نید ِلصا

۳۰۹۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

فرط نآ تسهچیرد شِک ار یاهناخ
فرش فسوی نآ ناْریَس زا دراد

نک زاب فسوی یوس هچیرد نیه
نک زاغآ )۶(یاهجُرف شفاکش زو

تسا ندرک هچیرد نآ ،یزروقشع
تسا نشور هنیس ،تسود ِلامج زک

رگن هقوشعم یور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوت ِتسد هب نیا

۱۲۲ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح



۱۲۲ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

نامیپ )۷(دلسگن قوشعم هک تساوه ترگ
دراد هگن ات هتشر رس راد هاگن

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۱۷۷۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدیآ شوخ اههلان )۸(اریا ،ملان
شدیاب مغ و هلان ملاع ود زا

؟وا )۹(ناتسَد زا خلت ملانن نوچ
وا ناتسم ٔهقلح رد َمیِن نوچ

؟وا زور یب بش وچمه ملانن نوچ
وا )۱۰(ِزورفْازور یور لاصو یب

نم ناج رد دُوب شوخ ،وا ِشوخان
نم )۱۱(ناجنرْلد رای یادف ناج

شیوخ درد و شیوخ جنر رب مقشاع



شیوخ درد و شیوخ جنر رب مقشاع
شیوخ درف هاش �یدونشخ رهب

مشچ رهب مزاس همرُس ار مغ کاخ
مشچ ِرحب ود دوش رپ رهوگ ز ات

قلخ دنراب وا رهب زا ناک ،کشا
قلخ دنرادنپ کشا ،و تسرهوگ

۱۵۶۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک رواب وا هک مسرت و ملان
دنک رتمک ار روج نآ مرک زو

دِج هب شفطل رب و رهق رب مقشاع
دض ود ره نیا قشاع نم )۱۲(بَجَعْلاُوب

موش ناتسُب رد ،راخ نیز راَ �اَو
موش ن_ان ببس نیز ،لبلب وچمه

۱۲۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تساخَس ،اهتذل و اهتوهش کرت
تساخنرب دش ورف توهش رد هک ره

تشهب ورس زا تسا یخاش اخس نیا



تشهب ورس زا تسا یخاش اخس نیا
تشهب یخاش نینچ فک زک وا یاو

اوه کرت نیا تس )۱۳(ىقثُوْلاُ ةَوْرُع
امَس رب ار ناج خاش نیا دَشَکرب

شیکبوخ یا اخَس خاش دََرب ات
شیوخ لصا ات ناشک_اب ارت رم

هاچ وچ ملاع نیا و ینسُح فسوی
هلا رما رب تسربص نَسَر نیو

۱۶۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منکن اهنت و سکیب ار وت هک یهاوخ وت رگ
منکن )۱۵(ارذع و هظحل ره مشاب )۱۴(تقماو

راذگم هتشر ِرس دراد وت هب ق�لعت نیا
منکن ات نکم ،زاب ژک ِژک یا ،زابم ژک

یهدن یم )۱۶(نیوج ِنان ،تمَهَد ناج یاهتفگ
منکن )۱۷(افاکُم چیه را َمیِناد ربخیب

تمشچ دیاشگن ،ملامنب ات وت ِشوگ
منکن اّما وت )۱۸(تارابُم ،میب تَمَهَد

)۲۰(لَجاِ ماگنه وتِ یازجا دوش )۱۹(قّرفتُم



)۲۰(لَجاِ ماگنه وتِ یازجا دوش )۱۹(قّرفتُم

منکن ازجا ِّتیعمج هک هدرب نامگ وت

منک تسه دوش تسین ،مبش و زور )۲۱(ِیشنُم
؟منکن اشنا تبقاع ار وت ِزور ارچ سپ

حرف هب ات )۲۲(حََرت ز تتسون ِرشح یمد ره
؟منکن اخَرکِش ِرکُش ار وت ربص ارچ سپ

تَسنَمِ یاضاقت ز یراک ِقشاع یسک ره
؟منکن اضاقت هک ار ازج ِراک دش هچ سپ

مربن تنینَج وچمه ناهج )۲۳(ِنادهِز ز ات
منکن اج ار وت لقع و دَرِخ ِناهج رد

)۲۴(تسیَرط ِناحیر و لُگ ُرپ دَرِخ و لقع ِنشلگ

منکن اشامت هک هزیتس هب یتسب مشچ

ایب گناب نیَرب ،زاب یا مَهَش ِزاب ِلبط
منکن اهلزغِ مظن ،مورب هکنآ زا شیپ

۳۱۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(دَشَر زا ام ِّتنس ددرگن هک

َدب تسار دب ،دوب یکین ار کین

تسا هدنز نامیلس هک نیه نک راک



تسا هدنز نامیلس هک نیه نک راک
تسا هدنnُرب واِ غیت ،یوید وت ات

تس ینمیا غیت زا ،تشگ هتشرف نوچ
تسین فوخ ار وا چیه نامیلس زا

۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسم و تسا تلع یب نم راک
میقس یا تلع هن مریدقت تسه

۱۸۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۲۷(َمی وا و ددرگ رُد )۲۶(ش َهبَش نآ

دش هاگآ هک ره صاخ )۲۸(ِیارِج نآ ز
دش )۲۹(هاگیرجِا و برق یازس وا

دوش ناصقن نوچ حور یارِج نآ ز
دوش نازرل نآ )۳۰(ناصُقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۳۱(ِرازنَمَس هک

تشِک ِناصُقن زا صخش نآک نانچمه



تشِک ِناصُقن زا صخش نآک نانچمه
تشبن نمرخ ِبحاص یوس )۳۲(هعقُر

داد ریم شیپ دندرب شاهعقُر
دادن او یباوج ،هعقُر وا دناوخ

)۳۳(توُل درد ّ_ِا تسین ار وا :تفگ

توکس رت یلوا قمحا باوج سپ

چیه ،لصو و قارف درد شتسین
چیه ،لصا دیوجن ،وا تس عرف دنب

ینم و امٔ هدرُم و تس قمحا
ین ،لصا غارف ،شعرف مغ زک

۱۴۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَم رب قشاع هن ،یلاح ِقشاع
یَنتیم نم رب لاح ِدیما رب

دوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ
دوب لِفآ ،لیلخ دوبعم تسین

نیا و نآ هگ ،و دشاب لِفآ هکنآو
نیلِفْ·ا �بُِحا _ ،ربلد تسین



نیلِفْ·ا �بُِحا _ ،ربلد تسین

۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيnللا ِهْيَلَع nنَج اnمََلف « » َِ|لِفْ·ا �بُِحأ َ_ َلاَق َلََفأ اnمََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

 نوچ .نم راگدرورپ تسا نیا :تفگ .دید یا هراتس ،تفرگ ورف ار وا بش نوچ «
».مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دشورف

۱۴۳۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تقو ِنبا وجافص �یفوص تسه
تخس هتفرگب ردپ نوچمه ار تقو

ل�جلاوذ ِرون ِقرغ ،یفاص تسه
لاح و تاقوا زا غراف ،ین سَک ِنبا

تسدَلُوی ْمَل وا هک یرون ٔهقرغ
تسدزیا ِنآ دَلُوی ْمَل ِدَلی ْمَل

.تسا یلاعت قح راوازس ،ندشن هداز و ندازن .تسا هدشن هداز یسک زا رون نآ هک تسا یرون قرغ ،»یفاص « نآ

ییهدنز رگ ،وجب یقشع نینچ ْوَر
ییهدنب ار فلتخم ِتقو هنرو

۲۷۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۷۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سک چیه دنیبن ،بش درابب رگ
سََفن و سَْفن ره باوخ رد دوب هک

لیمج ِناتسلگ ره �یگزات
لیلد ،یناهنپ ِناراب رب تسه

ییبآ وت ما یکاخ نم یَخا یا
)۳۴(ییباّهو و تمحر ِهاش کیل

)۳۵(مَسِق زا و اطع زا نک نانچنآ

مسریم تمدخ هب هَگیب و هَگ هک

تََمناوخیم ناج هب نم وُج ِبل رب
تمحرم ،تباجا زا منیبنیم

دش هتسب نم رب ،بآ رد ندمآ
دش )۳۶(هتسُر یکاخ ز مبیکرت هکناز

ددم نک ،یناشن ای ،یلوسر ای
دنک هگآ نمِ گناب زا ار وت ات

رای ود نآ راک نیا ردنا دندرک ثحب
رارق دمآ نآ ،ثحب نآ ِرِخآ

زارد ٔهتشر کی دنرآ تسد هب هک



زارد ٔهتشر کی دنرآ تسد هب هک
زار ،فشک ددرگ هتشر ِبذج ز ات

)۳۷(ُوتودٔ هدنب نیاِ یاپ رب یرَس کی

وتِ یاپ رب شرگید ،دیاب تسب

نَت ود ام نف نیز مییآ مه هب ات
ندب اب ناج نوچ میزیمآ ردنا

ناجِ یاپ رب نامسیر نوچ نَت تسه
نامسآ ز شنیمز رب َدناشکیم

یشُهیب ِباوخ ِبآ رد ناج )۳۸(ِزغَچ
یشوخ رد دیآ ،نَت ِشوم زا هتسَر

دَشَک َشزاب ،نامسیر نآز نَت ِشوم
دشچیم ناج شِشَک نیز یخلت دنچ

زغمهدَنگ ِشوم ِبذج یدوبن رگ
زغَچ ،بآ ِنورد یدرک اهشیع

باوخ ز یزیخرب زور نوچ شا یقاب
باتفآ ِشخبرون زا یونشب

نمِ یاپ رب هِِرگ هتشر ِرس کی



نمِ یاپ رب هِِرگ هتشر ِرس کی
نز هدقُع رب اپ وت رگید ِرس نآز

دیشک یکشخ نیا رد نم مناوت ات
دیدپ هتشر ِرس دش َکن ارت رم

ثیدح نیا زغَچ ِلد رب دمآ خلت
)۳۹(ثیبخ نیا دَرآ هدقُع رد ارم هک

)۴۰(یهَب ِدرم ِلد رد تهارک ره

یهت دْوبن ینف زا ،دیآ رد نوچ

مهَو هن ،ار )۴۱(تساَرف نآ ناد قح ِفصو
مهف تس هدرک لُکِ حول زا لد ِرون

تَیب هب )۴۴(ناریَس زا )۴۳(لیپ )۴۲ِ(عانتما
)۴۵(تیَه گناب و نابلیپ نآ ِدِجاب

لیپِ یاپ یتفرن هبعک ِبناج
لیلق هن و ریثک هن ،)۴۶(تَل همه اب

وا ِیاهاپ دش کشخ دوخ ییتفگ
وا )۴۷(ِیازفالوَص ِناج نآ درُمب ای

نََمیِ یوس شرس یدندرک هکنوچ



نََمیِ یوس شرس یدندرک هکنوچ
نزْماگ یتشگ )۴۸(هپسا دص رن ِلیپ

دوب هاگآ بیغِ مخز زا لیپ �سح
؟دورُو اب �یلو �سح دوب نوچ

وخْکاپ نآ ،یبن ِبوقعی هک هن
وا ِناوخِا همه اب ،فسوی ِرهب

اشوخ ،شوخ :ُکنُخ )۱(
.دنارتسگ یم شرف هکنآ ،راکتمدخ ،مداخ :ِشاَّرف )۲(
.میدرتسگ :انْشََرف )۳(
ٌصَلا )۴( .تسا یرپس هزور :ةnنُج ُمْوَ
هِرِز :نشوج )۵(
اشامت :هجُرف )۶(
ندرک ادج ،ندرک هراپ :ندیلسگ )۷(
ور نیا زا :اریا )۸(
هناسفا ،ناتساد :ناتسد )۹(
غورف رپ :زورفاْزور )۱۰(
.دناجنر یم ار لد هک رای نآ :ناجنرْلد رای )۱۱(
اتفگش :بَجَعْلاُوب )۱۲(
راوتسا و مکحم هریگتسد :ىقثُوْلاُ ةَوْرُع )۱۳(
.دوب قشاع ارذع رب هک یدرم مان ،هدنراد تسود ،قشاع :قماو )۱۴(
ییادج و ییاهنت ،اهنت ،ادج :ارذع )۱۵(
ریقح و تمیق مک یزیچ ،ششخب لقادحً ازاجم :نیوج ِنان )۱۶(
ندرک تافاکم ،نداد رفیک :افاکُم )۱۷(
مه زا ندیدرگ رازیب ،رگیدکی زا ندش یَرب :تارابُم )۱۸(
مه زا رود ،هدنکارپ :قّرفتُم )۱۹(
گرم نامز :لََجا )۲۰(
هدننک داجیا ،هدنروآ دیدپ :یشنُم )۲۱(
حرف �دض ،هودنا :حََرت )۲۲(
ردام مکش رد هّچب یاج ،مِحَر :نادهِز )۲۳(
باداش ،هزات :یَرط )۲۴(
ندمآرد یهارمگ زا ،¼فر تسار هار هب ،تياده :دَشَر )۲۵(
قارب و هایس گنس یعون َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۲۶(



ندمآرد یهارمگ زا ،¼فر تسار هار هب ،تياده :دَشَر )۲۵(
قارب و هایس گنس یعون َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۲۶(
ایرد :مَی )۲۷(
یرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج )۲۸(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۲۹(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۳۰(
.دیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :رازنَمَس )۳۱(
همان :هعقُر )۳۲(
ماعط ،اذغ :توُل )۳۳(
هدنشخب رایسب :باّهو )۳۴(
بیصن و هرهب ینعم هب تمسق ِعمج :مَسِق )۳۵(
ندییور :¼سُر )۳۶(
هدیمخ ینعم هب اجنیا رد ،هی_ود :ُوتود )۳۷(
هغابروق :زغَچ )۳۸(
تاذ دب ،دیلپ :ثیبخ )۳۹(
ریمض نشور و نیب نشور درف :یهَب ِدرم )۴۰(
.نآ رهاظ هب ندرک رظن زا یزیچ ِنطاب کاردا و ¼فایرد :تسارف )۴۱(
ندرک یراددوخ :عانتما )۴۲(
لیف :لیپ )۴۳(
ندرک تکرح ،رفس :ریَس )۴۴(
ایب ،نک باتش ینعم هب َتیه فّفخم :تیَه )۴۵(
همطل ،یلیس :تَل )۴۶(
.دراد هدنیازف شروی و هلمح هک یسک :ازفالوَص )۴۷(
بسا :پسا )۴۸(


