
۱۶۵۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(م8ظَعُم ِرهپس یاِک :مناج تفگیم شود
 َمکْشِا ردنا اههلعش ،ینانز ق8لَعُم سَب

تیاهنیب یشدرگ ،تیانجیب هنگ یب
)۲(َمتامِ مسر ییلین ،تیاکش رد َتَنت رب

شتآ ردنا لیلخ نوچ ،شوخان هاگ و شوخ هَگ
)۳(مَهَداِ میهارب نوچ ،شَوادگ مه و هَش مه

یکاندرد َتتَلاح ،)۴(یکانمهَس تتروص
)۵(مَقَراِ چیپ و یراد اهایسآ ِشدرگ

سَک نآ زا مسرتن نوچ ،سّدقمِ خرچ تفگ
؟ّمنهج نوچ دُنکیم ار ناهج ِتشهب واک

یمور و گنز شََدزاس یموم کاخ شََفک رد
مَس و ر8کِش شََدزاس ،یموب و زاب شََدزاس

اراکشآ نینچ نیا ،ارای تسیناهَن وا
)۶(م8َتکُم وا دوش ات ،ار ام تسدرک شیپ

؟ناهنپ کاشاخ ِریز ناهیک ِرحب دوش یک
َمب رد و ریز رد جوم ،ناصقَر کاشاخ هتشگ

َتناج بآ ِرَس رب َتنادکاخ ِنَت نوچ
مَغ رد و یسورع رد ار نَت )۷(هدرک ُقُتت ناج

)۸(یسومَش ،ییوخدنت ،یسورعون ُقُتت رد



)۸(یسومَش ،ییوخدنت ،یسورعون ُقُتت رد
مَلاعِ کین و َدب رب ،یسوسُف شوخ دُنک یم

یرارقیب وزا خرچ ،یراز هزبس وزا کاخ
م8لَسُم و فاعُم وز یرایتخب فرط ره

)۱۰(ینیَعتسُم وزا ربَص ،)۹(ینیَقتْسُم وزا لقع

مدآ ِشقن وا کاخ ،ینیب بیغ وزا قشع

نایوش تسد اهبآ ،نایوج و نایوپ داب
*)۱۱(میرم وچ شُماخ کاخ ،نایوگ هناحیسم ام

نیکاخ ~یتشک ِدِرگ ،نیب اهجوم اب رحب
)۱۳(َمزَمز ِهاچ )۱۲(َِکت رد نیب اههّکم و هبعک

نَکَفیَم هَچ رد شیوخ ،نَز نَت وت :دیوگب هَش
)۱۶(مَلولَش زا )۱۵(لبَح و وْلَد ندرک وت )۱۴(ینادن هک

۲۳-۲۶ هیآ ،)۱۹(میرم هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا اَهَءاََجأَف « َه َْلبَق �تِم يَِنْتيَل اَي ْتَلاَق ِةَلْخ8نلاِ عْذِجٰ ىَِلإ ُضاَخَ )٢٣( ».اًّيِْسنَم اًيْسَن ُْتنُكَو اَذٰ

 اهداي زا و مدوب هدرم نيا زا شيپ شاك ىا :تفگ .ديناشك ىيامرخ تخرد هنت ىوس هب ار وا نديياز درد «
».مدوب هدش شومارف

)۲۴( ».اًّيِرَس َِكتْحَت ِك�بَر َلَعَج ْدَق يَِنزْحَت 8َ�أ اَهِتْحَت ْنِم اَهاَدَاَنف «

».تخاس ناور ىبآ ىوج وت ىاپ ريز زا تراگدرورپ ،شابم نوزحم :داد ادن وا ريز زا كدوك «

)۲۵( ».اًّيِنَج ًاَبطُر ِكْيَلَع ْطِقاَسُت ِةَلْخ8نلاِ عِْذجِب ِكْيَِلإ ي~زُهَو «

».دزير ورف تيارب هديچ هزات ىامرخ ات نابنجب ار لخن «

َمْح8رِلل ُتَْرَذن ي~ِنإ يِلوَُقف اًدََحأ ِرََشبْلا َنِم 8نِيََرت ا8مِإَفۖ  ًاْنيَع ي~رَقَو يِبَرْشاَو ِيلُكَف «  َمَْويْلا َم~لَُكأ ْنََلف اًمْوَص ِنٰ



َمْح8رِلل ُتَْرَذن ي~ِنإ يِلوَُقف اًدََحأ ِرََشبْلا َنِم 8نِيََرت ا8مِإَفۖ  ًاْنيَع ي~رَقَو يِبَرْشاَو ِيلُكَف «  َمَْويْلا َم~لَُكأ ْنََلف اًمْوَص ِنٰ
)۲۶( ».اًّيِسِْنإ

 نامحر ىادخ ىارب :ىوگب ىديد ار ىسك نايمدآ زا رگا و شاب نامداش و ماشايب و روخب ،نز ىا سپ «
».ميوگىمن نخس ىرشب چيه اب زورما و ماهدرك رذن هزور

۱۰۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َ�ا َنِم 8یَحلا ُجِرخُی نادب ْت~یْ
نادباع دیما دمآ مدع هک

.تسا نارگشتسرپِ یراودیما ٔهیام مدع هک نادب .دشک نوریب هدرُم زا ار هدنز یلاعت قح

۹۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا شیوخ ِشیاتس تقیقح هب تَشِیاتس
دوتُسِب ار شیوخِ مشچ )۱۷(اتِس ْباتفآ هک

۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا دوخ حاّدَم ،دیشروخ )۱۸ِ(حِدام
تسا )۱۹(دَمْرُمان و نشور ممشچ ود هک

تسا دوخ ~َمذ ،ناهج دیشروخ )۲۰(~َمذ
تسا دب و کیرات و روک ممشچ ود هک

۷۷ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق

».اًمَاِزل ُنوُكَي َفْوَسَف ُْمْتب8ذَك ْدََقفۖ  ْمُكُؤاَعُد َ�ْوَل ي~بَر ْمُكِبُ َأبْعَي اَم ْلُق «

 امش هب دوب هدناوخن ) مدع زکرم اب شتسرپ اي اعد هب ( شيوخ تعاط هب ار امش نم راگدرورپ رگا :وگب «
».دوب دهاوخ ناتهارمه ناترفيك و دياهدرك بيذكت امش هك ،تخادرپىمن

۹۹ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق



۹۹ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق

».ُ¢َِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ى8تَح َك8بَر ُْدبْعاَو «

».دسر رد ار وت ]گرم[ نیقی ات ،نک شتسرپ ار تراگدرورپ و «

۶۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین دادَعا و تمسق ،یناعم رد
تسین دارَفا و هیزجت یناعم رد

تسا شوَخ نارای اب ،رای ِداحّتا
تسا شَکرس تروص ،ریگینعمِ یاپ

جنر هب نُک نازاُدگ ،شَکرس ِتروص
جنگ وچ ،تدحو وا ِریز ینیبب ات

وا ِیاه تیانع ،یزادْگن وت رو
وا ِی�وم ملد یا ،دزادُگ دوخ

ار شیوخ اهلد هب مه دیامن وا
ار شیورد ٔهقرخ دزودب وا

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا
شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

۲۰۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یسک رگ نکیم کاخ )۲۱(نَک ْهَچ وچمه
یسر یبآ رد هک ،یکاخ ِنَت نیز

)۲۲(نیعَم ِبآ ،ادخ ٔهبذج دسر رگ



)۲۲(نیعَم ِبآ ،ادخ ٔهبذج دسر رگ

نیمز زا دشوجب ،هدنکان هاچ

شابم نآ ِشوگ هب ،وت نُکیم راک
شارتیم ار هَچ ِکاخ کدنا کدنا

دیدپ دش یجنگ ،دید یجنر هک ره
دیسر )۲۴(یّدَج رد ،درک )۲۳(یّدِج هک ره

دوجس و تسا عوکر :ربمغیپ تفگ
دوجو ٔهقلح §فوک ،قح ِرد رب

دنزیم وک نآ ره رد نآ ٔهقلح
   دنک نوریب یرَس تلود وا ِرهب

 ۱۳۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ودنهِ مUغ و دومحم ناطلس ٔهصق

تسا هتفگ ِهْیَلَعِ ¨ا ُةَمْحَر
)۲۶(تسا هتفُس )۲۵(یزاغ ِدومحم هَش ِرکذ

)۲۸(مامُه نآ ِشیپ ،دنه )۲۷(ِیازَغ زک

م©غ کی شداتفوا تمینغ رد

ْدناشن شتخت رب و درک شهفیلخ سپ
ْدناوخ دنزرف و شدیزگُب هپس رب

ُوت هب ُوت ٔهّصق ِفصو و ضرع و لوط
وجب نید ِگرزب نآِ م©ک رد

)۲۹(راضُن ِتخت نیَرب کدوک نآ لصاح

رایرهش ِدابُقِ یولهپ هتسِش

زوس هب یدناریم کشا ،یدرک هیرگ



زوس هب یدناریم کشا ،یدرک هیرگ
)۳۰(زورْزوریپ یا هک ار وا هش تفگ

 
؟راوگان دش تتلود ؟ییرگ هچ زا

رایرهش ِنیرق ،)۳۱(یک©َما ِقوف

هاپس و ناریزو و تخت نیا رب وت
هام و مجَن نوچ هدز فص تتخت ِشیپ

راز تسا نآز ماهیرگ :کدوک تفگ
راید و رهش نآ رد ردام ارم هک

نامز ره یدرک دیدهت َماوت زا
ن©سرا دومحم ِتسد رد تمنیب

باوج رد ار مردام رم ،ردپ سپ
؟باذع و تسا مشخ هچ نیک ،یدرک گنج

رگد ینیرفن چیه یباینیم
؟رت لهَس ِکلهُم ِنیرفن نینچ نیز

یلدنیگنس سب و یمحریب تخس
یلتاق ار وا ریشمش دص هب هک

یمتشگ ناریح ود ره ِتفگ ز نم
یمغ و میب ارم یداتفا لد رد

بجع یا ،دومحم تسوخْخزود هچ ات
)۳۳(بَُرک و )۳۲(لیَو رد تس هتشگ َلثَم هک

وتِ میب زا یمدیزرلیمه نم
وت )۳۴ِ(میظعت زا و مارکا زا لفاغ

نامز نیا دنیبب ات ؟وک مردام



نامز نیا دنیبب ات ؟وک مردام
ناهج ِهاش یا تخت رب ارم رم

)۳۵(تَعَسیب یا تسوت ِدومحم نآ ،رقف

تََدناسرت یمه میاد وزا عبط

دار ِدومحم نیاِ محر ینادب رگ
داب دومحم تبقاع ییوگب شوخ

لدْمیب یا تسوت ِدومحم نآ ،رقف
)۳۶(لضُمِ عبط ِردام نیز ونش مک

نیقی ،وت یدرگ رقف ِراکش نوچ
نیدِ موی یراب کشا کدوک وچمه

تسا ردام نَت ،شرورپ ردنا هچرگ
  تسا رتنمشد َتنمشد دص زا کیل

درک توُجوراد ،رامیب دش وچ نت
درک )۳۷(توغاط ار وت رم دش یوق رو

ار )۳۸(فیَح ُرپ ِنَت نیا ناد هِرِز نوچ
ار )۴۰(فیَص هن و دیاش ار )۳۹(اتِش ین

ار ربص ِرهب تسوکین دب ِرای
ار ردَص ندرک ربص دیاشگ هک

شَدَراد رّونم ،بش اب هَم ِربص
شَدَراد )۴۱(َرْفَذا راخ اب لُگ ِربص

*نوخ و )۴۲(ثَرف ِنایم ردنا ریش ِربص
)۴۴(نوب8للا ُنْبِا )۴۳(ِشِعان ار وا هدرک

نارکنُم اب ایبنا ٔهلمج ِربص



نارکنُم اب ایبنا ٔهلمج ِربص
)۴۵(نارِقْبحاص و قح ِصاخ ناشدرک

تسُرُد هماج یکی ینیب ار هک ره
تسُج بسک و ربص هب ار نآ وا هک ناد

اونیب و هنهرب یدید ار هکره
اوگ نآ وا ِیربصیب رب تسه

ناج هّصغ ُرپ دوب )۴۶(شِحَْوتْسُم هکره
)۴۸(نارتقِا )۴۷(ییاغَد اب دشاب هدرک

افو اب )۴۹(ِفلِا و یدرک رگا ربص
)۵۰(افَق نیا یدروخن وا قارف را

نیبگنا نوچ ،یتخاس قح اب یوُخ
)۵۱(نیلِفْ�ا �بُِحا � هک ²ََل اب

نانچمه یدنامن اهنت مرَج�
ناوراک زا هار هب هدنام یشتآک

دش ریغ ِنیرق یربصیب ز نوچ
دش ریخیب و مغ ُرپ شقارِف رد

)۵۲(یهَدهَد ~َرز تسه نوچ تتبحص

؟یهنیم تناما نوچ نِیاخ ِشیپ

وت ِیاهتناماک نُک وا اب یوخ
)۵۳(ُوتُع زا و لوُفا زا دیآ نمیا

   دیرفآ ار وُخ هک نک وا اب یوخ
دیرورَپ ار ایبنا یاه یوخ

**دهد تَزاب )۵۴(هِمَر یهْدِب ییهَّرب



**دهد تَزاب )۵۴(هِمَر یهْدِب ییهَّرب
دَُوب بَر دوخ تفص رهٔ هدنروَرپ

یهنیم تناما گرگ ِشیپ هّرب
یهرمه امَرفَم ار فسوی و گرگ

یهَبور دیامن وت اب رگا گرگ
)۵۵(یهِب وز دیآن هک ،رواب نکم نیه

یلدمه دیامن وت اب را لهاج
یلهاج زا دنز تمخز تبقاع

دَُوب یثنخ و دراد تلآ ود وا
دوش ادیپ نامُگیب ود ره ِلعف

دنک ناهنپ نانز زا ار َرکَذ وا
دنک ناشیا ِرهاوخ ار دوخ هک ات

دنک ناهنپ فک هب نادرم زا هّلُش
   دنک نادرم نآ ِسنج ار دوخ هک ات

 وا موتکم … نآز :نادزی تفگ
واِ موطرُخ رب میزاس یی هّلُش

.مینک یم راکشآ ،تسا ییورود انامه هک ار قافن لها هدیشوپ بیع :تسا هدومرف دنوادخ

)۵۶(ل�َد وذ نآز ام ِنایانیب هک ات

لاوَج رد وا ِنف زا دنیآین رد

یَرن َدیان َرکَذ ره زک نآ لصاح
)۵۷(یروشناد رگا سرت لهاج ز نیه

.دنز یمن رس یگنادرم یدرم ره زا

نخسنیریش ِلهاج ~یتسود



نخسنیریش ِلهاج ~یتسود
نهُک ~مَس نوچ تسه نآک ،ونش مک

تدیوگ ،نشورِ مشچ ،ردام ِناج
تَدیوْزَفن نآ زا ترسح و مغ زج

)۵۸(راهِج ردام نآ دیوگ ار ردپ رم

)۵۹(رازِن سب دش ماهّچب بتکم ز هک

ییدروآ شََرگ رگید ِنز زا
؟ییدرک مک افج و روَج نیا یو رب

ماهّچب نیا یُدب رگ وت ِزُج زا
مه زین یتفگب نز نآ )۶۰(راشُف نیا

وا )۶۲(یابیت و ردام نیز )۶۱(هَجِب نیه
وا یاولح زا هب اباب ِیلیس

دار ِلقع اباب ،و سفن ردام تسه
داشگ دص رخآ ،وّ یگنت شلّوا

سَر دایرف ،اه لقعٔ هدنهد یا
سک چیه دهاوخن وت یهاوخن ات

ییوکین نآ مه و تسوت زا بلط مه
ییوت رخآ ،ییوت لّوا ؟میا هک ام

شاب وت مه ،ونشب وت مه ،وت وگب مه
شارت نیدنچ اب )۶۳(میش� همه ام

دوجُس رد ازفا تبغر ،هلاوح نیز
)۶۴(دومُخ و تسِْرفَم ربج ~یلهاک

ن©ماک ِلاب و َّرپ دشاب ،ربج



ن©ماک ِلاب و َّرپ دشاب ،ربج
ن©هاک ِدنب و نادنز مه ،ربج

ار ربج نیا ناد لین ِبآ وچمه
ار ربَگ رم نوخ و ار نمؤم ،بآ

دََرب ناطلسِ یوس ار نازاب ،لاب
دََرب ناتسروگ هب ار ناغاز ،لاب

مدعِ حرش رد وت نونکا درگزاب
مَس شیرادنپ و تسرهزاپ وچ هک

)۶۵(شاتهجاوخ یا نیه هّچبودنه وچمه

شابم ناسرت مدع ِدومحم ز ،وَر

یا یو رد نونکاک سرت یدوجو زا
یا یش� وت و یش� تلایخ نآ

تس هدش قشاع ییش� رب ییش�
تس هدز هر ار ین چیه رم ین چیه

نایم زا ت�ایخ نیا دش نورب نوچ
    نایع وت رب وت ِلوقعمان تشگ

۶۶ هیآ ،)۱۶(لحن هروس ،میرک نآرق *

ْ¶ا يِف ْمُكَل 8ِنإَو « ».َ¢ِبِرا8شِلل اًغِئاَس اًصِلاَخ ًاَنبَلٍ مَدَو ٍثَْرف َِْ¢ب ْنِم ِهِنُوطُب يِف ا8مِم ْمُكيِقْسُنۖ ً ةَْربِعَلِ ماَعْنَ

 نوريب نوخ و ¢گرس نايم زا ناشمكش زا هك ىصلاخ ريش زا .تسا ىدنپ ناياپراچ رد امش ىارب «
».تساراوگ شناگدنشون ماك هب هك ىريش .مينكىم ناتباريس ديآىم

۱۶۰ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **



۱۶۰ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

 »…اَهِلَاثَْمأ ُرْشَع ُهََلف َِةنَسَحْلاِب َءاَج ْنَم «

»…دنهد شاداپ وا هب ربارب هد دهد ماجنا ىكين راك سك ره «

گرزب رایسب :م8ظَعُم )۱(
.دندیشوپ یم )یلین(یدروج� ٔهماج ازع رد میدق رد هک تسا نآ هب هراشا :َمتامِ مسر ییلین )۲(
.تسا یرجه مود نرق رد راکزیهرپ و دهاز ناگرزب زا یکی مان ،مهدا میهاربا قاحساوبا :مَهَْداِ میهارب )۳(
کانلوه ،کانسرت :کانمهَس )۴(
.هسیپ رام بات و چیپ :مَقَراِ چیپ ،دیفس و هایس رام :مَقَرا )۵(
ناهنپ ،هدیشوپ :م8َتکُم )۶(
هدش هدیشوپ ،بوجحم :ُقُتت )۷(
نسوت ،شکرس ینعم هب ،شومَچ بّرعم :سومَش )۸(
نیقیٔ هدنهاوخ :نیَقتْسُم )۹(
هدنهاوخ یرای :نیَعتسُم )۱۰(
.تسا ردام مکش رد یسیع §فگ نخس و میرم ترضح توکس هب هراشا :میرم وچ شُماخ )۱۱(
رعق ،نییاپ ،هت :َکت )۱۲(
هّکم رد یهاچ مان :مَزمَز )۱۳(
یناوت یمن :ینادن )۱۴(
هاچ نامسیر و بآ لطس :لبَح و وْلَد )۱۵(
.دیآ یم نیمز رب ملاس ،دنک باترپ ار دوخ ماب زا و ملولَش دیوگب یسک رگا هک دنا هدروآ اه هّصق رد هک یا هملک :مَلولَش )۱۶(
باتفآ رگشیاتس :اتِس ْباتفآ )۱۷(
هدنیاتس ،هدننک حدم :حِدام )۱۸(
ملاس مشچ :دَمْرُمان )۱۹(
ندرک شهوکن ،§فگ دب :َمذ )۲۰(
نَک هاچ :نَک ْهَچ )۲۱(
اراوگ و ناور بآ :نیعَم ِبآ )۲۲(
ششوک و ش©ت :ّدِج )۲۳(
بیصن و هرهب :ّدَج )۲۴(
وجگنج :یزاغ )۲۵(
تسا هتفگ :تسا هتفُس )۲۶(
ندرک گنج :ازَغ )۲۷(
هدنشخب و ریلد و گرزب درم ،تمه دنلب هاش :مامُه )۲۸(
زیچ ره زا صلاخ ،صاخ میس و رز :راضُن )۲۹(
بایماک :زورزوریپ )۳۰(
ناهاش ینعم هب ،ِکلَمِ عمج :ک©َما )۳۱(
یدوبان ،ندمآ راتفرگ یدب هب :لیَو )۳۲(
هودنا ،یتخس :برُک )۳۳(
تشادگزب و ناسحا :میظعت و مارکا )۳۴(
ییاناوت ،یگداشگ :تَعَس )۳۵(
هدننک هارمگ :لضُم )۳۶(
هدننک نایغط رایسب :توغاط )۳۷(
راکمتس ،متس رُپ :فیَح ُرپ )۳۸(
ناتسمز ینعم هب ،ءاتش ففخم :اتِش )۳۹(



راکمتس ،متس رُپ :فیَح ُرپ )۳۸(
ناتسمز ینعم هب ،ءاتش ففخم :اتِش )۳۹(
ناتسبات :فیَص )۴۰(
.دشاب زیت و دنت یوب یاراد هک هچنآ ره :َرْفَذا )۴۱(
نیگرس ،عوفدم :ثَرف )۴۲(
شخب تایح :شِعان )۴۳(
رتش هچب :نوب8للا ُنْبِا )۴۴(
لابقا شوخ ،تخب کین :نارِقْبحاص )۴۵(
ندش نیرق ،ندش نیشنمه :نارتقِا )۴۶(
کانميب :شِحَْوتْسُم )۴۷(
رگ هليح ،راكم :اغَد )۴۸(
تسود :فلِا )۴۹(
یندرگ سپ :افق )۵۰(
.مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :نیلِفْ�ا �بُِحا )۵۱(
بان ی©ط :یهَدهَد َِرز )۵۲(
زواجت ،یدعت :ُوتُع )۵۳(
بسا ای و دنفسوگ ،واگ هّلگ :هِمَر )۵۴(
ییوکین :یهب )۵۵(
بیرف یاراد :ل�َد وذ )۵۶(
شناد بحاص :روشناد )۵۷(
ندش راکشآ ،ندش ینلع :راهِج )۵۸(
ناوتان و فیعض :رازِن )۵۹(
هوای نخس :راشُف )۶۰(
نک رارف :هَجِب )۶۱(
هوشع ،بیرف :ابیت )۶۲(
زیچ چیه :ش� )۶۳(
یتسس :دومُخ )۶۴(
.دنشاب هتشاد بحاص کی هک یم©غ ود ،هجاوخمه :شاتهجاوخ )۶۵(


