
۲۸۶۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزیتسَن ناربخیب اب هک رادشه ،هله
یزیتسَن ،)۱(ناِرگ ِلطَر نانچ ِناتسَم ِشیپ

ینام َژک َدَبا راو نامک هک یهاوخن رگ
یزیتسَن ،نامک وچمه دوخِ یوس تَدنَشَک نوچ

دMرَدَرب اوهِ گرگ ار وت هک یهاوخن َرگ
یزیتسَن ،نابُش شیوخِ یوس ْدناوخ ار وت نوچ

؟دیِیک هک ار ناهَش وت ییوگن راو یمَجَع
یزیتسَن ،ناشن و شقن ار وت دنیامن نوچ

دندرک َرب رَس وچ وت ِناج و لد ِنایم زا
یزیتسَن ،نایم هب وت یهن هنارکش هب ناج

*یتفگ )۲(انَْعَطا و انْعِمَس وت رهاظ هب وچ
یزیتسَن ناهن هب هک نیا دوش هَگنآ رهاظ

دوخ ِأَدبَم زا و دوخ ِداعَم ز ینامگ رد
یزیتسَن نایع ِلها اب وچ ،نیع تَدَوَش

تاّرذ نوچ ناهج ود َدیامنب یّلَجَت رد
یزیتسَن ناِرگ ِهوک نوچ و هَّرذ یوَش رگ

دوخ ز وت رگ یهَر زاب ناکم ز و نامز ز
یزیتسَن ناکم وچ و یرُذگَرب نامز وچ

ییآ راک رد و شدرگ رد وت ،خرچ َِلثَم
یزیتسَن ناور ِبآ اب وت ،)۳(بjود وچ رَگ



یزیتسَن ناور ِبآ اب وت ،)۳(بjود وچ رَگ

هاش اب دزیتس هک درادن هرهَز ناهج نوچ
یزیتسَن ناهج ِهاش اب وت هکَ mَاَ mَا

ینیب هفیلخِ یور ،یسَر دادغب هب مه
یزیتسَن نادمه رد ،رفسِ مزع یُنک رگ

یزاب ْهَبور و )۵(هویش و )۴(یعَبوَز و هلیح
یزیتسَن نایژ ِریش اب وت وچ دیآ تسار

رگا وت ایوگ و شماخ یوَش هنییآ وچمه
یزیتسَن نابز ِتفگ رب و یدرگ لد همه

۲۸۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

zْاَو ِهyبَر ْنِم ِهْيَِلإ َلِْزُنأ اَمِب ُلوُسMرلا َنَمآ « َْ�ب ُقyَرُفن jَ ِِهلُسُرَو ِهُِبتُكَو ِهِتَكِئَ�َمَوِ mMاِب َنَمآ ~لُكۚ  َنُونِمْؤُ ۚ  ِِهلُسُر ْنِم ٍدََحأ َ
zْا َكْيَِلإَو َانMبَر َكَناَْرفُغۖ  َانَْعَطأَو َانْعِمَس اوُلاَقَو ».ُريِصَ

 و ادخ هب ،نانمؤم همه و .دراد ناميا هدش لزان وا هب شراگدرورپ بناج زا هچنآ هب دوخ ،ربمايپ «
 :دنتفگ .ميهنىمن ىقرف شناربمايپ زا كي چيه نايم .دنراد ناميا شناربمايپ و شياهباتك و شناگتشرف
».تسوت ىوس هب همه ماجنارس هك ميراتساوخ ار وت شزرمآ ،ام راگدرورپ ىا ،ميدرك تعاطا و ميدينش

۱۵۳۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 هقان لیم هّرُح یوس نونجم لیم ،هقان اب نونجم عزانت نوچمه ْسَفن اب لقع ِشیلاچ
:نونجم تفگ هکنانچ ،هُّرک یوس سپاو

zُ اهاّیا و یّنِا َو        یوَهْلاَ یِماّدُق و یفْلَخ یتَقان یوَه ِناِفَلتْخَ

.میوش یم هدیشک فلاخم یوس ود رد وا و نم .تسا یور شیپ رد نم یوزرآ و ،رس تشپ رد مرتشا یوزرآ

نیقی )۶(شاهقان نوچ ،دنانونجم وچمه
نیک هب سپاو نیا و شیپ نآ دَشَکیم

ناور یلیل نآ ِشیپ نونجم ِلیم



ناور یلیل نآ ِشیپ نونجم ِلیم
ناود هُّرکِ یپ ،سپ هقان ِلیم

یُدب لفاغ دوخ ز نونجم را مَد کی
یدمآ سپاو وّ یدیدرگ هقان

ندب شدوب ُرپ هکنوچ ،ادوس و قشع
ندش دوخیب زا هراچ شدوبنیم

دوب لقع ،بقارم دشاب وا هکنآ
دوبُر رد یلیلِ یادوس ار لقع

)۷(تسُچ و دوب بقارُم سب ،هقان کیل
تسُس شیوخ ِراهِم وا یدیدب نوچ

)۹(گنَد و تشگ لفاغ هک ،)۸(وز یدرک مهف
گنردیب هُّرک هب یدرک سپس وُر

اج ز یدید ،یدمآ زاب دوخ هب نوچ
اه گنسرف سب تستفر سپس وک

اه لاوحا نیدب هَر هزور هس رد
اه لاس دّدرت رد نونجم دنام

میقشاع ود ره وچ هقان یا :تفگ
میقیjان ِهرمه سپ ّدض ود ام

راهِم و رهِم نم ِقفو رب تتسین
رایتخا تبحص وت زا دیاب درک

نزهار ار رگدمه ،هرمه ود نیا
نَت ز دیان ورف وک ناج نآ هرمگ

)۱۰(یاهقاف ردنا شرع ِرجه ز ناج



)۱۰(یاهقاف ردنا شرع ِرجه ز ناج

یاهقان نوچ )۱۱(نُبراخ ِقشع ز نت

اه لاب jاب ِیوس دیاشگ ناج
*اه لاگنچ نیمز رد نت هدز رد

نطؤ هدرُم یا یشاب نم اب وت ات
      نم ِناج َدنام روُد یلیل ز سپ

اه لاح نوگ نیز تفر مراگزور
   اه لاس ،یسومِ موق و )۱۲(هَْیت وچمه

۱۷۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

َلَو اَهِبُ هَانْعَفَرَل َاْنئِش ْوَلَو « ْ¢ا ىَِلإ َدَلَْخأ ُهMنِكٰ »…ُهاَوَهَ َعبMتاَو ِضْرَ

 زا و دنامب �مز رد وا ىلو ،ميديشخبىم شتعفر ميدوب هداد وا هب هك ملع نآ ببس هب ميدوب هتساوخ رگا «
»…تفر شيوخ ىاوه ىپ

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هیت )y)۱۳رَح ردنا یسومِ موق وچمه
 )۱۴(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب یی هدنام

)۱۵(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

۱۵۴۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لاصِو ات هَر نیا دوب )۱۶(یْنَیتوطُخ
لاس تصش )۱۷(َتتسَش ز هَر رد ماهدنام



لاس تصش )۱۷(َتتسَش ز هَر رد ماهدنام

۱۲۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باتفآ ِرون دونشب یعِجرِا
باتش دمآ زاب شیوخ ِلصا یوس

۵۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیوش تَرکِفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار یعِجْرِا ِباطِخ ات

۲۷ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق

zْا ُسْفMنلا اَُهتMَيأ اَي « ».ًةMيِضْرَم ًةَيِضاَر ِكyبَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا ُةMنِئَْمطُ

 وت زا مه وا و یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب !هتفای نانیمطاو هتفرگ مارآ ناج یا «
».درگزاب ،تسا دونشخ

۱۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رید تخس مدنامب و کیدزن ،هار
ریس ،ریس ،یراوس نیز متشگ ریس

دنگفرد رتُشا ز ار دوخ نوگنرس
؟دنچ ؟دنچ ات ،مغ ز مدیزوس :تفگ

نت هدایپ ،شاب لد راوس :یماطسب دیزیاب

)۱۸(خارف ِنابایب یَو رب دش گنت

خ�گنس ردنا دنگفا ©شیوخ

ریز تخس ار دوخ دنگفا نانچنآ
ریلد نآِ مسج تشگ )۱۹(لَخْلَخُم هک

تسَپ ِیوس ار دوخ دنگفا نانچ نوچ



تسَپ ِیوس ار دوخ دنگفا نانچ نوچ
تسکش مه شیاپ هظحل نآ اضق زا

مَوَش ُوگ :اتفگ و تسبَرب ار یاپ
موریم ناطلغ ،)۲۰(شْناگوچِ مَخ رد

نَهَدْشوخِ میکح نیرفن دنک نیز
نَت ز دیان ورف وک یراوس رب

؟دَُوب یلیل زا مک یک یلوم ِقشع
دَُوب )۲۱(یلَْوا وا ِرهب ©شگْ یُوگ

قدص ِیولهپ رب درَگیم ،وش یوُگ
قشع ِناگوچِ مَخ رد ناطلَغ طْلَغ

ادخ ِبذج دَُوب سپ نیز رفس نیک
ام ِریَس دشاب هقان رب رفس نآو

سنج ز ینثتسُم تس یریَس نینچ نیا
سنِا و ّنِج ِداهتجا زا دوزف ناک

ماع ِبذج ره ین تس )۲۲(یبذَج نینچ نیا
     م�Mسلاَو ،دمحا لضف شداهن هک

ثیدح

».�َلَقMثلا َلمع يزاَوت ِنمحMرلا ِتاَبذَج نِم ٌةبذَج «

».دراد ریثات قح هب ©سویپ رد سنا و نج تادابع و لامعا هزادنا هب قح هبذج كي «

.تسا گرزب هنامیپ و هلایپ زا هیانک :ناِرگ ِلطَر )۱(



.تسا گرزب هنامیپ و هلایپ زا هیانک :ناِرگ ِلطَر )۱(
.میدرک تعاطا و میدینش :انَْعَطا و انْعِمَس )۲(
.دنشک بآ هاچ زا تعارز ندرک یرایبآ تهج نآ اب هک یخرچ ،هاچ خرچ :بjود )۳(
تنطیش :یعَبوَز )۴(
هلیح و رکَم :هویش )۵(
هّدام رتش :هقان )۶(
کjاچ ،کباچ :تسُچ )۷(
وا زا فّفخم :وز )۸(
هلبا ،قمحا ،شوهیب :گنَد )۹(
یتسدگنت ،رقف :هقاف )۱۰(
.یناوهش ظوظح و یناسفن یاهاذغ زا هیانک ،راخ هتوب :نُبراخ )۱۱(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ،فلع و بآ یب و رازنش نابایب :هَْیت )۱۲(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۱۳(
درخیب ،نادان :هیفَس )۱۴(
ندیود و ©فر هار نیب یتلاح ،©فر هار دنت :هلَورَه )۱۵(
ماگ ود ،مدق ود :نَْیتوطُخ )۱۶(
یریگیهام بّ�ق :تسَش )۱۷(
روانهپ ،عیسو :خارف )۱۸(
.دشاب دّدعتم خاروس و هنخر یاراد هک یزیچ ره :لَخْلَخُم )۱۹(
.دننز یم ار یصوصخمِ یُوگ نآ اب و تسا هدیمخ نآ ِرس هک تسا یدنلب بوچ :ناگوچ )۲۰(
رت هتسیاش ،رتراوازس :یلَْوا )۲۱(
هبذج :بذَج )۲۲(


