
 

۱۷ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

اَنا ییوگ وت وچ ؟دَْوب هک امِ یام
؟ایمیک ِشیپ هب دْوب هک ام 5سم

فرب ِتشُم دراد هچ یدیشروخ ِشیپ
؟)۲(ایض و )۱(قارشِا ز Gشَگ انف زج

ریرَهَمز نارازه دص و )۳(ریرَهَمز
؟اجک ؟دنام اجک وت )۴(ِزوَمت اب

تَخُر ِدیشروخِ یاهیزوَمت اب
)۵(یحُض نیا ِزومت دمآ ریرهَمز

وت ِقوش و وزرآ ِناکُد رب
)۸(اجَر و )۷(فوخ نیا )۶(دننازود هسیک

)۱۰(تتعفَر ِلامک )۹(ِیّ^صُم رب

)۱۲(اهُس درآیم )۱۱(وهسِ یاهدجس

حبص ِناج یا ،)۱۳(یدز ندرگ ار باوخ
؟ار وت دیاب Gخومآ حابص هچ

وت ِتسد یا ،نک تسار ار ام 5پچ



وت ِتسد یا ،نک تسار ار ام 5پچ
اصع ار )۱۴(لِیاهِ یاهردَژا هدرک

)۱۵(گنر هناگیب نم هک ار دزیاْرکُش

انشآ )۱۶(تلضف ِرحَب اب ماهتشگ

نم رکُش و اعد رد مرآرب فک
افص ِرحَب ناز هدید ینادواج

نَت وچ نم و ناج وچمه )۱۷(اجیب وت یا
اج هب اج وت Gِسُج رد موریم

زور زور وت یب دیهاکیم رمع
)۱۹(اَزفْناج یا وت هب شهاک زا )۱۸(تسَر

دوجو ره )۲۱(ِشخبْدجَو و )۲۰(یدجاو
ار شیوخ )۲۲(مدرک هوای نم َرا مغ هچ

نم ِعیجرت دنکیم تم^س نیه
؟نم )۲۳(ِعیدصَت زا وت ینوچ ؟یشوخ هک

۲۰۷۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تساطخ Gفگ ربخ نایانیب شیپ
تسام ناصقن و تلفغ لیلد نآک



تسام ناصقن و تلفغ لیلد نآک

وت عفن یشومخ دش ،انیب شیپ
(۲۴)اوتِصَْنا باطخ دمآ نیا رهب

شوَخ یُوگ رب ،وگب :دیامرفب رگ
شَکَم ردنا زارد ،ُوگ کدنا کیل

زارد شَک ردنا هک دیامرفب رو
)۲۶(زاس رما اب وگب )۲۵(نیمرَش نینچمه

۱۶۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت سنج ین ،نابز وا ،یشوگ وت نوچ
*اُوتِصَْنا :دومرفب قح ار اهشوگ

)۲۷(شونریش دیازب نوچ لوا کدوک

شوگ هلمج ،دشاب شوماخ یتدم

Gخود بل شدیابیم یتدم
Gخومآ نخس وا ات ،نخس زا

دنکیم )۲۸(یتیت و شوگ دشابن رو
دنکیم یتیگ ِگنُگ ار Gشیوخ

شوگ زاغآ دوبن شِک ،یلصا 5رَک



شوگ زاغآ دوبن شِک ،یلصا 5رَک
؟شوج ،قطن رد دنک یک ،دشاب ل�

ار قطن دیاب عمس لوا هکناز
آ ردنا )۲۹(عمس هر زا قطنم یوس

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

.َنوُمَحُْرت ْمُك�لَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو

 و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشومخ و دیهد ارف شوگ ،دوش هدناوخ نآرق هاگ ره
.دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر

۳۱۶۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نامتسر ح^س وت یشوپب رگ
نآ درم یشابن نوچ تناج تفر

رسپ یا راذگب غیت ،نک رپس ناج
رس دُرب هش نیزا دوب رس یب هک ره

تسا وت رکم و هلیح تح^س نآ
تسَخ وت ناج مه ،و دییاز وت ز مه

لَیِح نیز یدوس چیه یدرکن نوچ
لَوُد دیآ شیپ هک نک تلیح کرت



لَوُد دیآ شیپ هک نک تلیح کرت

نَف ز َرب یدروخن هظحل یکی نوچ
َ�ِمـْلا �بَر بلطیم ،وگ نَفِ کرت

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب ،و نُک یلوُگ Gشیوخ

انَل َمْلِع � :هک وگ کی^م 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 �ِ�إ َانَل َمْلِع َ� َكَناَْحبُس اوُلاَق «

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

۱۱۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انَل َمْلِع � :یوگ ،کی^م نوچ
اَنتْم�لَع وت ِتسد دریگب ات

۱۸۸۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۸۸۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۰(یگدام نآ دوش تروص ،ناهج نآ

یگدامآ دیدن یدرَم رد هک ره

۱۹۰۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یمّرخ وّ یشوخ دوخِ یوخ هب نوچ
؟یمریم تیوخ )۳۱(ِدروخْرَد زا هچ سپ

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَد هب مَد یاههصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا �فَج ْدَق ینعم دَُوب نیا

ثيدح

» ٍق� َْتَنا امِب ُمَلَقْلا �فَج «

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ «

۱۹۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ریگب رداچ ،)۳۲(تدمآ شوخ یگدام
ریگب رجنخ ،تدمآ شوخ )۳۳(یمتسر

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اوتِصَْنا دیشاب شوماخ امش سپ
وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات

۲۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

۱۴۶۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

اُوتِصَنا ِرما ز دناَّرک ناگس نیا
وت ِرَدب رب نانک عَو عَو ،هَفَس زا

۳۱۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۴(غ� هب ار َتبآ هک ینعی اوتِصَْنا

غاب تسا کشُخْبل هک نُک َمک فََلت نیه

۷۷۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وک دوب تنعل ِریثأت زا مه نآ
وُجْرمُع دش یمه ترضح نانچ رد

Gساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا



Gساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
Gساک یُّلک ،و تس ینوزفا 5نظ

یگناگیب رد قرغ یرمُع هصاخ
)۳۵(یگناشهَبوُر ،ریش ِروضح رد

مَوَر رت سپ ات هک هِد مشیب ِرمع
موش رتمک ات هک نُک نوزفا )۳۶(مَلْهَم

دَُوب وا هناشن ار تنعل هک ات
دوب وُجْتنعل هک دشاب یسک َدب

تسا ندرورپ ناج ،)۳۷(برُق رد ،شوخ ِرمُع
تسا ندروخ )۳۸(نیگرِس ِرهب زا غاز ِرمع

مروخیم هُگ ات هک هِد مشیب ِرمع
مرهوگَدب سب هک هِد منیا میاد

ناهد هدنَگ نآ تسراوخ هُگ هنرگ
)۳۹(ناهراو مغاز ِیوخ زک یدیوگ

۲۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شوَخ ِرون نیا ات ،تس میظعت ،طرش
شَک همرُس ار ناگدید یب نیا ددرگ



شَک همرُس ار ناگدید یب نیا ددرگ

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد راک هن تسا میلست طرش
 زاتکُرت تل^َض رد دوبن دوس

۴۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باتش و صرح زا فص فص و )۴۰(قْوَج قْوَج
 بآ یوس نازیرُگ شتآ ز )۴۱(زَِرتْحُم

رس دندروآرب شتآ ز ،مرج�
 ربخیب یا )۴۲(رابتعَِْ�ارابتعا

)۴۳(لوگ ِناجیگ یا شتآ دزیم گناب

لوبق ٔهمشچ منم ،شتآ َمین نم

َرظَنیب یا دناهدرک یدنبمشچ
رَرَش زا زیرگم چیه و یآ نم رد

تسین دود و )۴۴(رارَش اجنیا لیلخ یا
تسین دورمن )۴۵(ٔهعدُخ و رْحِس هک زج

یاهنازرف رگا قح ِلیلخ نوچ
یاهناورپ وت و تسوت ِبآ شتآ



یاهناورپ وت و تسوت ِبآ شتآ

۲۸۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب تمعن زا رتشوخ ،تمعن ِرکش
؟دور تمعن یوس یک )۴۶(هرابرکُش

تسوپ وچ تمعن و تمعن ِناج ،رکش
تسود یوک ات ار وت درآ رکش هکنآ ز

)۴۷(هابِتنِا رکش و تلفغ درآ تمعن

هاش ِرکشِ ماد هب نک تمعن ِدیص

۲۷۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تمحر )۴۸(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا )۴۹(تّلع ناشن ،Gسج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،)۵۰(سکُن یهاوخن رگ
)۵۱(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۱۹۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۹۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ایلوا ِنوردنا یاههمغن
�ِ یازَجا یا :هک دیوگ �ّوا

دینز رب اهرس ،یفن ِی� ز نیه
دینک نوریب رس ،مهو و لایخ نیز

داسف و نوک رد هدیسوپ همه یا
دازن و دییورن ناتیقاب ِناج

اههمغن نآ ز یاهّمَش میوگب رگ
اههمْخَد زا دننز رب رس اهناج

تسین رود نآک ،نک کیدزن ار شوگ
تسین روتسد ،وت هب نآ ِلقن کیل

ایلَوا دنا تقو ِلیفارسِا هک نیه
ایَح و تسا تایح ناشیز ار هدرُم

نت ِروگ ردنا ،هدرُمِ یاه ناج
نفک ردَنا ناشزاوآ ز دَهَج َرب

تسادج اهاوآ ز ،زاوآ نیا :دیوگ
تسادخ ِزاوآ ِراک ،ندرک هدنز

میتساک یّلکب و میدرُمِب ام



میتساک یّلکب و میدرُمِب ام
میتساخ رب همه ،دمآ قحِ گناب

*)۵۲(بیجِح یب و باجح ردنا ،قحِ گناب
**بْیج ز ار میرم داد وک ،دهد نآ

تسوپ ِریز ِناگدیسوپ انف یا
تسود ِزاوآ ز مدع زا دیدرگ زاب

تسوپ ِریز هدرک تسین ناتانف یا
تسود ِزاوآ ز مدع زا دیدرگ زاب

دَُوب هَش زا دوخ ،زاوآ نآ قلطم
***دَُوب ªادبعِ موقلح زا هچرگ

وت مشچ و نابز نم ار وا هتفگ
وت مشخ و اضر نم و ساوح نم

یوت رِْصُبی یب َو عَمْسَی یب هک ْوَر
یوت رِسْبحاصِ یاج هچ ،یوت رِس

)۵۳(هَلَو زاَ ªِ َناک ْنَم یدش نوچ

****هَلُ ªا ناک هک مشاب ار وت نم

منم یهاگ ،ار وت میوگ یوت هگ



منم یهاگ ،ار وت میوگ یوت هگ
منشور ِباتفآ ،میوگ هچ ره

۵۱ هیآ ،)۴۲(یروش هروس ،میرک نآرق *

َ يِحُوَيف ً�وُسَر َلِسُْري َْوأ ٍباَجِح ِءاَرَو ْنِم َْوأ اًيْحَو �ِ�إُ �ªا ُهَم5لَكُي َْنأ ٍرََشِبل َناَك اَمَو «
» ٌميِكَح ²ِيلَع ُه�ِنإۚ  ُءاَشَي اَم ِهِْنذِإِب

 .ديوگ نخس وا اب ،هدرپ ىوس نآ زا اي ىحو هب زج ادخ هك دسرن ار ىرشب چيه «
 هياپ دنلب وا .دنك ىحو وا هب دهاوخب هچ ره وا نامرف هب ات دتسرفىم ىاهتشرف اي

» .تسا ميكح و

۹۱ هیآ ،)۲۱(ایبنا هروس ،میرک نآرق **

» َ¶µَِاَعِْلل ًةَيآ اََهْنباَو اَهَانْلَعَجَو َانِحوُر ْنِم اَهيِف َانْخََفَنف اَهَجَْرف َْتنَصَْحأ يِت�لاَو «

 وا رد دوخ حور زا ام و تشاد هاگن ار دوخ هاگمرش هك نك داي ار نز نآ و «
» .ميدينادرگ ىتربع نايناهج ىارب ار شدنزرف و وا و ميديمد

٣،۴ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق ***

)٣( » ٰىَوَهْلا ِنَع ُقِْطَني اَمَو «

» .ديوگىمن ىوه ىور زا نخس و «

)۴( »ٰ ىَحُويٌ يْحَو �ِ�إ َوُه ِْنإ «



)۴( »ٰ ىَحُويٌ يْحَو �ِ�إ َوُه ِْنإ «

» .دوشىم ىحو ودب هچنآ زج نخس نيا تسين «

ثیدح ****

» هَلُ ªا َناكَ ª َناك ْنَم «

» تسوا یارب زین ادخ ،دشاب ادخ یارب هک ره «

۱۹۴۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدکتب رد یتعاس دمآ وت )۵۴(ِعنُص ِتروص
)۵۵(نَمَش دش یم ُتب هاگ ،مَد نآ دش یم ُتب نَمَش هَگ

    
بیلص رب دمحا )۵۶(ِتَعن دش یم شقن ینامز ره

)۵۷(نَثَو زا اراکشآ دندینش یم تدحو 5رِس

۱۹۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یمَد )۵۸(تاکشِم ز مبات اجک ره
یµاع ِت^کشم اجنآ دش لح

تشادن رب شباتفآک ار یتملظ
)۵۹(تْشاچ وچ تملظ نآ ددرگ ،امِ مَد زا



)۵۹(تْشاچ وچ تملظ نآ ددرگ ،امِ مَد زا

دومن امسا ،شیوخ هب وا ار یمدآ
 *دوشگیم امسا مدآ ز ،ار نارگید

وزا هاوخ ،شرون ریگ مدآ زا هاوخ
ودک زا هاوخ ،یَم ریگ مُخ زا هاوخ

تخس تس هتسویپ ،ّمُخ اب ودک نیک
تخبکینِ یودک نآ داش ،وت وچ یَن

**اَفطْصُم ،ینآَر ْنَم یبُوط :تفگ
یأَر یهْجَو ْنµَِ ْرِْصُبی یذ�لاَو

دیشَک ار یعمش ِرون یغارچ نوچ
دید عمش نآ نیقی ،ار نآ دید هک ره

دش لقن را ،غارچ دص ات نینچمه
دش لصاِ یاقل رِخآ ِندید

ناج هب ناتسِب نیسَپ ِرون زا هاوخ
)۶۰(ناج ِعمش زا هاوخ ،تسین یقرف چیه

نیرِخآِ غارچ زا ،رون نیب هاوخ
)۶۱(نیرباغ ِعمش ز ،شرون نیب هاوخ

۳۱ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *



۳۱ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

¹ْا َمَدآ َم�لَعَو « » ...اَه�لُك َءاَمْسَ

» ...تخومايب مدآ هب ىمامت هب ار اهمان و «

ثیدح **

» ینأَر ْنَم یأَر ْنµَِ ٍتاّرَمَ ْعبَس یبُوط َو ینأَر ْنµَِ یبُوط «

 ار یسک هک یسک لاح هب اشوخ راب تفه و .دنیب ارم هک یسک لاح هب اشوخ «
» .تسا هدید ارم وا هک دنیب

.دوهش و فشک قیرط زا قیاقح هب لوصو ،ندیشخرد ،ندش نشور :قارشِا )۱(
ییانشور ،رون :ایض )۲(
دیدش و تخس یامرس :ریرَهَْمز )۳(
یدزیا مد دیدش شبات ،ناتسبات یامرگ جوا :زوَمت )۴(
رهظ ماگنه ،باتفآ ندمآرب ماگنه ،حبص :یحُض )۵(
.دراد یگدنز عقوت یگدینامه زا هک یسک :نازود هسیک )۶(
یراکزیهرپ ،میب ،سرت :فوخ )۷(
.دوش راودیما دنوادخ فطل هب دوشیم ثعاب هک کلاس رد یتلاح ،یراودیما :اجَر )۸(
زامن یاج ،هاگزامن :ّ^صُم )۹(
یی�او ،ماقم ،یگرزب :تعفر )۱۰(
تلفغ ،یشومارف ،اطخ :وهَس )۱۱(
رون مک و کچوک یا هراتس :اهُس )۱۲(
ندیباوخن ،ندرک کرت ار باوخ :ندز ندرگ ار باوخ )۱۳(
فوخم ،کانلوه ،روآ سرت :لِیاه )۱۴(
لکش هناگیب ،تفص هناگیب :گنر هناگیب )۱۵(



فوخم ،کانلوه ،روآ سرت :لِیاه )۱۴(
لکش هناگیب ،تفص هناگیب :گنر هناگیب )۱۵(
یرترب ،شناد ،لامک :لضف )۱۶(
ناکم یب ،ناکم� :اجیب )۱۷(
Gفای تاجن ،ندش اهر :Gسَر )۱۸(
.دوش طاشن ثعاب هچنآ :اَزفْناج )۱۹(
دنوادخ یاهمان زا ،اراد ،هدنراد :دجاو )۲۰(
یداش ،یلاحشوخ ،یشوخ :دجَو )۲۱(
نداد رده ،ندرک مگ :ندرک هوای )۲۲(
ندش تمحز ثعاب ،نداد رسدرد :عیدصَت )۲۳(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۲۴(
ایحاب ،کانمرش :نیمرَش )۲۵(
نک تعاطا روتسد زا :زاس رَما اب )۲۶(
راوخریش ،ریش هدنشون :شونریش )۲۷(
هناکدوک نابز ،دنناوخ نادب ار ناغرم هک یا هملک :یتیت )۲۸(
ندینش :عمَس )۲۹(
ندوب هدام :یگدام )۳۰(
قی� ،ندوب راوازس و هتسیاش :دروخْرَد )۳۱(
ندوب یضار ،ندوب دنسرخ :ندمآ شوخ )۳۲(
تعاجش و یرو�د :یمتسر )۳۳(
.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ� )۳۴(
ریوزت و هلیح :یگناشهَبوُر )۳۵(
یگتسهآ و گنرد ،نداد تلهم :لْهَم )۳۶(
یکیدزن ،ندش کیدزن :برُق )۳۷(
نایاپراچ هلضف :نیگرِس )۳۸(
نکاهر ،نک دازآ :ناهراو )۳۹(
.تسا قاوَْجا ،قوَج عمج ،هتسد هتسد :قْوَج قْوَج )۴۰(
هدننک زیهرپ ،هدننک یرود :زَِرتْحُم )۴۱(
.ریگب تربع ،ریگب تربع :رابتعَِْ�ارابتعا )۴۲(
نادان ،هلبا :لوگ )۴۳(
.دَهَج اوه هب هک یشتآ هراپ ،هّقرج :رارَش )۴۴(
یراکبیرف ،یرگ هلیح :هعدُخ )۴۵(
.تسا رکُش قشاع و دنک یم رکُش رایسب هکنآ :هرابرکُش )۴۶(
یهاگآ ،یرادیب :هابِتنِا )۴۷(
هدننک بذج رایسب ،هدنشَک رایسب :ِبوذَج )۴۸(
یرامیب :تّلع )۴۹(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۵۰(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۵۱(
هدرپ ،تسا باجح ِلامم :بیجِح )۵۲(
تریح :هَلَو )۵۳(
یگدننیرفآ تردق ،شنیرفآ :عنُص )۵۴(
روضح ینعم هب اجنیا رد ،تسرپ ُتب :نَمَش )۵۵(



یگدننیرفآ تردق ،شنیرفآ :عنُص )۵۴(
روضح ینعم هب اجنیا رد ،تسرپ ُتب :نَمَش )۵۵(
تفص ،تلصخ ،یگژیو :تعَن )۵۶(
ُتب :نَثَو )۵۷(
نادغارچ :تاکشِم )۵۸(
زورمین و زور ماگنه :تْشاچ )۵۹(
.دشاب ªاءایلوا و تبترم یمتخ ترضح دناوتیم زین و ،تسا یلاعت قح ترضح دارم :ناج ِعمش )۶۰(
ناگتشذگ :نیرباغ )۶۱(


