
 

۲۰۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیب ناطلس نآ ِییاناد و یزاس ببس وت
نیب ناکما وا ِفک رد دَُوَبن نکمم هچنآ

نیب یموم زا رتمرن وا فک ردنا نهآ
نیب ناهنپ ار رتخا وا خر رون شیپ

رگن هشیدناِ مزلُق ایب ،)١(هشیدنا من
نیب ناج نونکا ،هله ،یدیدب خرچ تروص

ییرتشم نینچ هب ،رخ یا یتخورفنب ناج
نیب نازرا فلع وچ ناج ،شمغ ِرازاب هب ور

تکرح دیامن تخس وا رب ،درُسفِب هک ره
نیب ناسآ ار شبنج و وش مرگ یکدنا

لیلد و ثحَب ِبلط زا غامد وت یدرک کشخ
hُ و رکف ز شیوخ ناشفِب نیب ناهُربِ عَ

یجنسیم نادب و ْتنkیَعم نازیم تسه
نیب نازیمیب ِرز و راذگب نازیم هله

خارف یاج یسََفن و گنت عضوم یسََفن
نیب نادیم ار همه سپ نآ زا و شون ناجِ یم

*)٢(ْذوَُعا ْلُق ناوخیمه وید ار وت تسهدرک رحِس
نیب ناحیر و لُگ هلمج ،یدش زبسرس هکنوچ

ناهج هلمج دوش زبس یدش زبسرس وت نوچ
نیب نادَبا و ضَرَع رد یبجَع یداحّتا

ددرگرب وت رس و ینز خرچ یمد نوچ



ددرگرب وت رس و ینز خرچ یمد نوچ
نیب نادَرگ دوخ رَس نوچمه و رگنب ار خرچ

یشاب لُک لثم ،یناهج وزج وت هکنآز
نیب ناکرا زا تفص نآ ،َتَتفص دش ون هکنوچ

ندب وچ شعنُص و دمآ سابل وچ ناکرا همه
نیب ناسنا ِندب ،یسابل ِرورغم دنچ

نیبب لامعا هنییآ رد وت نامیا یور
نیب نامیا هعَشعَش ،آرد و رادرب هدرپ

ین ناسحا ،وجب نسح ،یاهدش قشاع وت رگ
نیب ناسحا نیشنب ،ینامز )٣(سابَع وت رو

دیوگ وا نیا زا سپ ،ار دوخ ِهش مدرک هب~
نیب نایاپیب رُد ،دشوجب شایرد هکنوچ

۱-۵ هیآ ،)۱۱۳(قلف هروس ،میرک نآرق ۱*

)١( ِقََلفْلا �بَرِبُ ذوَُعأ ْلُق

،مربىم هانپ هاگحبص راگدرورپ هب :وگب

)٢( َقَلَخ اَم �رَش ْنِم

،تسا هديرفايب هچنآ رش زا

)٣( َبَقَو اَِذإ ٍقِساَغ �رَش ْنِمَو

،ديآرد نوچ بش رش زا و

)۴( ِدَقُعْلا يِف ِتاَثاkفkنلا �رَش ْنِمَو

،دنمدىم نوسفا اههرگ رد هك ىنارگوداج رش زا و



،دنمدىم نوسفا اههرگ رد هك ىنارگوداج رش زا و

)۵( َدَسَح اَِذإ ٍدِساَح �رَش ْنِمَو

.دزروىم كشر نوچ دوسح رش زا

۱-۶ هیآ ،)۱۱۴(سان هروس ،میرک نآرق ۲*

)١( ِساkنلا �بَرِبُ ذوَُعأ ْلُق

،مربىم هانپ مدرم راگدرورپ هب :وگب

)٢( ِساkنلا ِِكلَم

،مدرم ىاورنامرف

َِلإ )٣( ِساkنلا ِهٰ

،مدرم ىادخ

)۴( ِساkنَخْلا ِساَوْسَوْلا �رَش ْنِم

،ىناهن رگهسوسو هسوسو رش زا

)۵( ِساkنلا ِروُدُص يِف ُسِوْسَُوي يِذkلا

،دنكىم هسوسو مدرم ىاهلد رد هك نآ

)۶( ِساkنلاَو ِةkِنجْلا َنِم

.نايمدآ زا اي دشاب ناينج زا هاوخ

۹۸ هیآ ،)۱۶(لحن هروس ،میرک نآرق ۳*

»ِ.ميِجkرلا ِناَطْيkشلا َنِمِ �kاِبْ ذَِعتْساَف َنآْرُقْلا َْتأَرَق اَذِإَف «

».ربب هانپ ادخ هب ميجر ناطيش زا ،ىناوخب نآرق نوچ و «



».ربب هانپ ادخ هب ميجر ناطيش زا ،ىناوخب نآرق نوچ و «

۲۰۰ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۴*

)٢٠٠( ».ٌمِيلَعٌ عيِمَس ُهkِنإۚ ِ �kاِبْ ذَِعتْساَفٌ ْغَزن ِناَطْيkشلا َنِم َكkنََغْزَني اkِمإَو «

».تساناد و اونش وا اريز ،ربب هانپ ادخ هب دمآ ديدپ ىاهسوسو وت رد ناطيش بناج زا رگا و «

۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق ۵*

».ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَوۖ  ُهُسَْفن ِهِب ُسِوْسَُوت اَم ُمَلْعَنَو َناَسْنِْ�ا َانْقَلَخ ْدَقَلَو «

».ميرتكيدزن وا هب شندرگ گر زا اريز ،ميتسه هاگآ وا سفن ىاههسوسو زا و مياهديرفآ ار ىمدآ ام «

۲۸۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دنهد ششوک هب هن شلاصو هچ رگ
شوکب یناوت هک لد یا ردق ره

۱۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَر تkنُس رب ْلاوَْحا ،َرتشیب
دوش تkنُس ِقِراخ ،ْتردُق هاگ

هزَم اب هداهَن تداع و تkنُس
هزجعُم ْتداع ِقْرَخ هدرک ،زاب

تسین لوصوم ام هبّ زِع َرگ َببَسیب
تسین لوزْعَم َببَس ِلْزَع زا تردُق

َرپَم نوریب َببَس ِراتفرگ یا
َربَم َْنظ ّببَسُم نآ ِلْزَعْ کیل

دَرَوآ ّببَسُم نآ دهاوخ هچ ره
دَرَد َرب اهَببَس ْقَْلطُم ِتردُق

)۴(ذاَفن َدنار َببَس رب بَلَْغاْ کیل



)۴(ذاَفن َدنار َببَس رب بَلَْغاْ کیل
دارُم �سُج یبلاط َدنادِب ات

؟دیرُم َدیوجْ هَر هچ دَْوَبن َببَس نوچ
دیدِب دیابیم هار رد َببَس سَپ

تساههدَرپ اهَرظَن رب اهَببَس نیا
تسازِس ار شَعنُص ،ِرادید ره هن هک

نُک خاروس َببَس ،دیاب ییهدید
نُب و خیب زا َدَنک َرب ار بُجُح ات

ناکَم~ رَْدَنا دنیب ب�بَسُم ات
ناکُد و باسْکِا و دْهَج َدناد هِزرَه

رَش و ریخ ره دَسَریم ّببَسُم زا
ردپ یا ِطیاسَو و بابَْسا تسین

هارهاش رب دِقَْعنُم یلایخ زُج
هاگ دنچ تَْلفَغِرود َدنامِب ات

۳۷۸۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هنب ایرد رد یاپ ،نامیلس اب
هرز دص دزاس بآ ،دواد وچ ات

تسرضاح هلمج ِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس و دنبمشچ تریغ کیل

لوضف وّ یکانباوخ و لهج ز ات
)۵(لولَم یو زا ام و ام ِشیپ هب وا

دعرِ گناب درآ رس ِدرد ار هنشت
)۶(دعَس ِربا دناشک وک دنادن نوچ

ناور یوج رد تس هدنام واِ مشچ



ناور یوج رد تس هدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخ یب

دنار بابسا یوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحم مَرَج~ ب�بَسُم زا

نایَع ار ب�بَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج یاه ببس رب لد دهن یک

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یي هدید اه ببس نوچ یلفط ز وت
)۷(یي هدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ ب�بسُم زا اه ببس اب
یلیام ناز اه شوپور نیا ِیوس

ینزیم رَس َرب ،تفر اه ببس نوچ
ینُکیم اهانkبر و انkبر

ببس ِیوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۸(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۹(همَدمَد نآ و ببسِ یوس مرگنن

*تسوت ِراک ،)۱۰(اوُداعَل او¨دُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 نامه نوتفم هرابود ،منادرگ زاب بابسا ملاع هب ار وت هاگره :دیامرف یم تسا فقاو یا هدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
.دهع تسس و نکش هبوت هدنب یا تسا نیمه وت راک .یرب یم دای زا ارم و یوش یم یرهاظ للع و بابسا

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
**منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن



اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

٢٨ هيآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق *

».َنُوبِذاَكَل ْمُهkِنإَو ُْهنَع اوُهُن اhَِ اوُداَعَل او¨دُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب «

 هدروآ زاب ناهج نیدب نانآ رگا و ،دوش راکشآ نانآ رب دنتشاد یم هدیشوپ شیپ نیز هک ار هچنآ هکلب «
».نانز غورد دنا ناشیا هتبلا و .دندرگزاب دنا هدش یهن نآ زا هچنادب هرابود ،دنوش

۱۵۶ هيآ ،)۷(فارعا هروس ،ميرك نآرق **

»…ٍْءيَش kلُك ْتَعِسَو يِتَمْحَرَو…«

»… تسا هتفرگ ارف ار ءایشا همه )یلاعت قح( نم تمحر و…«

۱۴۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یکی دوخ ،دراد دوس وک یرتشم
تس یکش و )۱۱(بیَر وا رد ار ناشیا کیل

هوکُشیب �یرتشم یاوه زا
هورگ نیا دنداد داب ار یرتشم

*)۱۲(یَرتْشاُ �ا تسام �یرتشم
آ رترب نیه یرتشُم رهِ مغ زا

.ایب رت~اب رابتعا دقاف ِنایرتشم مغ زا شاب شوهب .تسام یرتشم ،» درخ یم دنوادخ « :تسا هدومرف هک یسک

تسا وت )۱۳(ِنایوُج هک وُج ییرتشم
تسا وت ِنایاپ و زاغآِ ِملاع

)۱۴(تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه

**تسا َدب هقوشعم ود اب یزابْقشع

)۱۱۱( هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق  *



)۱۱۱( هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق  *

hْا َنِم ٰىََرتْشاَ �kا kِنإ « ».…َةkنَجْلا ُمُهَل kَنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ°ِنِمْؤُ

».…تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانموم لام و ناج ،دنوادخ «

)۴( هیآ ،)۳۳(بازحا هروس ،میرک نآرق ۱**

»…ۚ  ِهِفْوَج يِف َِْ°بْلَق ْنِم ٍلُجَِرلُ �kا َلَعَج اَم «

»…تسا هداهنن بلق ود ىدرم چيه نورد رد ادخ «

.ار ادخ مه و درادب تسود ار ناطیش مه صخش کی هک درادن ناکما ینعي

)۲۰۷( هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۲**

».ِدَابِعْلاِب ٌفوُءَرُ �kاَوۗ ِ �kا ِتاَضْرَم َءاَغِْتبا ُهَسَْفن يِرْشَي ْنَم ِساkنلا َنِمَو «

».تسا نابرهم ناگدنب نيا رب ادخ .دنك ادف ار شيوخ ناج ادخ ىدونشخ �سج ىارب مدرم زا رگيد ىسك «

۳۷۷۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسشن دمآ تَلِد رد یلایخ نوچ
تسا وت اب یزیرُگیم هک اجک ره

یلِطابّ ییضراع ،یلایخ زُج
یلِفآ بِذاکِ حبُص نوچ دَُوب وک

بَر ِرون زا مقداصِ حبص وچ نم
بش چیه َمزور ِدِرگ ددرگن هک

ماهداز نارمِع لْوَح~ نُکَم نیه
ماهداتفا فَرط نیا لْوَح~ ِز هک

دوب لْوَح~ اذغ و لَصا ارم رَم



دوب لْوَح~ اذغ و لَصا ارم رَم
دوب لْوَق زا شیپ هک ىلْوَح~ ِرون

قَح هب نم زا هانپ یریگیمَه وت
)۱۵(َقبَس رد مهانپ هدیراگِن نم

ذوب تاهصَلْخَم هک نم مهاَنپ نآ
ْذوَُعا نآ دوخ نم وّ یرآْ ذوَُعا وت

تخانِشان زا َرَتب دَوَبن یتفآ
تخاب قشع ینادن و رای َِرب وت

یمَه یرادِنپ رایَغا ار رای
یمَغ یداهنِب مان ار ییداش

تسام ِرای ِفطُل هک یلخَن نیُنچ نیا
تسام ِراد شَلخَن میدزُد ام هکنوچ

تسام ِریم ِفُلز هک نیکشُم نیُنچ نیا
تسام ِریجنز نیا میلقعیب هکنوچ

دَوَریم یلین وچ یفطُل نیُنچ نیا
دوشیم نوخ نوچ مینوعرف هکنوچ

زیرَم نیه َمبآ نم :دیوگیمَه نوخ
زیتِس ُرپ یا ،َماوت زا گُرگ ،َمفُسوی

رابدُرب ِرای هک ینیبیمن وت
؟رام وچ ددرگ ،یدُش دِض وا اب هکنوچ

دُشَن رگید وا )۱۷(مْحَش و وا )۱۶(مْحَل
دشن َرْظنَم زا هک زُج ،َدب ناُنچ وا

۱۵۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۱۵۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دندرک تسودِ یادِف ناج نامیَرک
مینامدرَم مه ام راذگُب )۱۸(یگس

)۱۹(�ا َوُه لُق وْ ذوَُعا ْلُق ِنوسُف

؟میناوخن رگیدمه ِقشع رد ارچ

ار یتسود دراد هریت اهضَرَغ
میناَرن ْلد زا ارچ ار اهضَرَغ

۵۵۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(هحِضاف وید دُرب ترمع هکنوچ

هحتاف و ذوَُعا دشاب کمنیب

۲۹۵۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

گس وچ دشاب هچ رهَب زاْ ذوَُعا سپ
)۲۲(َگتزیت )۲۱(̈عفََرت زا دشاب هتشگ

اطَخ کرت یاِک تسا نآ ذوَُعا نیا
اشُگ َرب هَر َتگس رب نَز َرب گناب

وت ِهاگرَخ ِرَد رب میایب ات
وت ِهاج و دوج ِز مهاوخ یتجاح

تسا زِجاع گس )۲۳(ِتَْوطَس زا کُرت هکنوچ
تسا زیاجان ناغَف نیا و ذوَُعا نیا

نم هک ،گس زا ذوَُعا :دیوگ مه کُرت
نطو ردنا ماهدنام رد گس ز مه

ندمآ رد نیا رب )۲۴(یراییمن وت
ندش نوریب رد ز مرآیمن نم



ندش نوریب رد ز مرآیمن نم

)۲۵(ُقنُق و کُرت رس رب نونکا کاخ

)۲۶(ُقنُع ددنب ار ود ره گس یکی هک

دنز رب یگناب کُرت ،)۲۷(هkِلـل َشاح
دنک )۲۸(یق نوخ رن ِریش ،دشاب هچ گس

یاهدناوخ نادزی ریش ار دوخ هک یا
یاهدنام رد یگس اب ،دش اه لاس

؟راکش وت یارب گس نیا دنک نوچ
راکشآ یتس هدش گس ِراکش نوچ

۱۰۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَحا یاِک دیاب دناوخ َتذوَعا لُق
دَقُعْ زَو ناغَفا ْتاثاَّفن ز نیه

.اه هرگ نیا و ناگدنمد نیا تسد زا سردایرف هب ،هناگی دنوادخ یا هک ییوگب و یناوخب ارُ ذوَعا لُق هروس دیاب تروصنیا رد

تارِحاس نآ هِِرگ رَدَنا دنَمَدیم
hَُا ثایغَْلا تام و ْدُرب زا ْثاَغتسْ

.ایند تسد هب مندش روهقم و ایند هبلغ زا سر مدایرف هب سرداد دنوادخ یا .دنمدیم نوسفا یاه هرگ رد رگوداج نانز نآ

زین لْعِف ِنابز زا ناوخ َربْ کیل
زیزع یا تستسُس لْوَق ِنابز هک

دنَهَرمه هس ار وت رَم هنامز رد
)۲۹(دنَمرْدَغ ود نیا وّ یفاو یکی نآ

لام و تْخَر رگید و نارای یکی نآ
)۳۰(لاعِفْلا ُنْسُح نآ و تس یفاو مُوِس نآو

روصُق زا نوریب وت اب َدیان لام
روگ هب ات دیآْ کیل ،دیآ رای



روگ هب ات دیآْ کیل ،دیآ رای

شیپ هب دیآ لََجا ِزور ار وت نوچ
شیوخ ِلاح ِنابز زا دیوگ رای

متسین هَرمَه شیب اجنیدب ات
متْسیب ینامز تَروگ ِرَس رب

)۳۱(دََحتْلُم نک وز تسیفاو وت لعف

دَحَل ِرْعَق رد وت اب دیآرَد هک

هشیدنا ریقح هرطق :هشیدناِ َمن )١(
مرب یم هانپ وگب :ذوَُعا لُق )٢(
.تشاد ترهش ییادگ رد تجاجل رد هک دوب یورم سبَد هب فورعم :سّابَع )٣(
ندش مامت و ندمآ رس هب :ذافن )۴(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۵(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۶(
یا هدیبسچ :یي هدیسفچ )۷(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۸(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۹(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل او¨دُر )۱۰(
نامگ ،کش :بیَر )۱۱(
.دوریم راکب ندیرخ ینعم هب ابلاغ اما .تسا �خورف مه و ندیرخ ینعم هب مه ،دیرخ :یَرتْشِا )۱۲(
بلاط ،هدنیوج :نایوُج )۱۳(
ندرک بلط ینعم هب اجنیا رد ،ندرک ییادگ ،ندرک سh :ندیشک تسد )۱۴(
مَدِق ،لزا :َقبَس )۱۵(
 تشوگ :مْحَل )۱۶(
هیپ :مْحَش )۱۷(
ندوب گس ،ییوخ هدنرد :یگس )۱۸(
.تسا یکی ادخ هک وگب :ّ�ا َوُه لُق )۱۹(
هدننک اوسر :هحِضاف )۲۰(
ییوج یرترب :̈عفَرت )۲۱(
هدننک هلمح زیت ،عیرس هدنود :َگتزیت )۲۲(
هلمح :تَْوطَس )۲۳(
ندمآرب هدهع زا ،�سناوت :َ�سِرای ،یناوت یمن :یراییمن )۲۴(
یکرت هملک ،نامهم :ُقنُق )۲۵(
قانَعا :عمج ،ندرگ :ُقنُع )۲۶(
ادخ رب هانپ :هkِلـل َشاح )۲۷(
غارفتسا :یق )۲۸(
راكبيرف :دنمرْدَغ )۲۹(
كين لامعا :لاعِفْلا ُنْسُح )۳۰(
هاگهانپ :دََحتْلُم )۳۱(


