
۲۱۵۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وگب هله ؟ناهج ِوزُج دوش نوُرب ناهج ز یِک
؟ود ز یکی دَهَجِب نوچ ؟َمن بآ ز دَهَرِب یِک

رسپ یا رگید شتآ ز یشتآ )۱(دریمن چیه
وشَم نوخ هب ارم ِنوخ ،نوخ قشع ز نم ِلد یا

ادُج نم ز نم ٔهیاس دشن ،متخیرگ دنچ
وم ِرات وچ مَوَش هچرگ ،مَلXکوُم دَُوب هیاس

اههیاسِ عفد ِ̂توق ار باتفآ زُج تسین
وج باتفآ ز وت نیا ،دُنک شََمک ،دُنک شیب

یوَدیم هیاس ِیپ رد وت لاس رازه ود رو
وا شیپ و یسَپِس وت یرگنب راک ِرخآ

تتمعن تشگ وتِ جنر ،تتمدخ تشگ وتِ مرُج
وج و تسُج تشگ وت ِدَنب ،تتملظ تشگ وتِ عمش

دَنکشب وت ِلد ِتشُپ یلو یمَدادِب حرش
)۲(وفر تَدرادن دوس ،یَنکشب وچ لد ٔهشیش

ونِش نم ز ،مهب ود ره ،تََدیاب رون و هیاس
*)۳(اوُ̂قتِا ِتخرد ِشیپ وش زارد و هِنِب رَس

تََدیورِب یَرپ و لاب وا ِفطل ِتخرد ز نوچ
)۴(وَقبرََقب نُکَمزاب ،نارتوبک نوچ نز نَت

ودِب دسریمن رام ،دَوَریم بآ رد )۵(زغَچ



ودِب دسریمن رام ،دَوَریم بآ رد )۵(زغَچ
وک هک شََدنادب رام ،دُنک َربَخ ،َدَنز گناب

مه رام وچ َدَنز گناب ،َرگ هلیح ِزغَچ هک هچرگ
وب گناب ِز دَهَدزاب ،شَیزغَچ ِتسُسِ مَد نآ

وا ِراکش یدُش رام ،یُدب شُمَخ رگا زغَچ
)۶(وسَت و وج دوش جنگ ،دَوَراو جُنک هب هکنوچ

رد کاخ هب دوشن مک ،َرزِ یوسَت دش وچ جنگ
وهِ جنگ هب دسرب نوچ ،ناجِ یوسَت دوش جنگ

؟رگد شَمَراشفب ای ؟نخس نیَرب منک متَخ
وخ فیطلِ ِکلَم یا ؟َمیک نم ،تساُرت مکح

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حyص ،ناهنپ هر زا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۷(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۳۰۵۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

*وا ِهجَو زجٌ ِکلاه ٍْءیَش |لُک
وجم یتسه ،وا ِهجَو رد یاهن نوچ

انف دشاب ام ِهجَو ردنا هک ره
ازَج دَوَبنٌ ِکلاه ٍْءیَش |لُک

تشذگ � زا وا تسّ�ِا رد هکنآز



تشذگ � زا وا تسّ�ِا رد هکنآز
تشگن یناف وا تسّ�ا رد هک ره

دنزیم ام و نم ،رد رب وا هک ره
دنتیم � رب و وا تسا باب Xدَر

۸۸ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق *

َِلإِ ^�اَ عَم ُعَْدت َ�َو « َِلإ َ�ۘ  َرَخآ اًهٰ » َنوُعَجُْرت ِهْيَِلإَو ُمْكُحْلا ُهَلۚ  ُهَهْجَو ِ̂�إ ٌكِلاَه ٍْءيَش |لُكۚ  َوُه ِ̂�إ َهٰ

 تاذ رگم تسا ىندش دوبان ىزيچ ره .تسين وا زج ىيادخ چيه .ناوخم ار ىرگيد ىادخ اتكي ىادخ اب «
».ديوش هدينادرگزاب وا هب همه و تسوا نامرف ،نامرف .وا

۴۷۲۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ زا یتسهِ مَد یا ییوگ هچ ره
 نادب ،یتسب وا رب رگیدٔ هدرپ

لاح و تسا لاق ،نآ کاردا ِتفآ
 لاحُم و تسا لاحُم ،�سش نوخ هب نوخ

۳۲۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شیوخ ٔهتسد غیت دشارت یک
ار )۸(شیر نیا راپس یحارج هب ور

۶۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناد نیقی قلخ همه دنگرم ینادنز
دناهرن نادنز )۹(کت زا ار وت سوبحم

۳۴۰۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۴۰۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(صانِتقِا رد یینادنز دهد یک

؟صyخ ار رگید Xینادنز ِدرم

دنا ینادنز ناگلمج ایند ِلها
دنا یناف ِرادِ گرم ِراظتنا

)۱۱(یا ینادرف یکی ردان رگم زج

)۱۲(یا یناویک وا ناج ،نادنز هب نَت

)۱۳(نیعُم ار وا دید هکنآِ یازج سپ

)۱۴(نینِسَ عْضِب رد سبح فسوی ْدنام

.دنام نادنز رد لاس دنچ ،تشادنپ دوخ روای ار دوخ نوچمه یناوتانٔ هدنب هکنآ ِرفیک هب یبن فسوی سپ

۴۲ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق

».َ¦ِنِسَ عْضِب ِنْجXسلا يِف َثِبََلف ِهXبَر َرْكِذ ُناَطْ̂يشلاُ هاَسَْنأَف َكXبَر َْدنِع يِنْرُكْذا اَمُْهنِمٍ جاَن ُه^َنأ̂ َنظ يِ̂ذِلل َلاَقَو «

 شرطاخ زا ناطيش اما .نك داي دوخ ى�وم دزن ارم :تفگ ،دوشىم اهر تسنادىم هك ود نآ زا ىكي هب «
».دنامب نادنز رد لاس دنچ و ،دنك داي وا زا شي�وم شيپ هك دودز

۳۴۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داتسوا مرُج نیدب شَدرک بدا سپ
)۱۵(دامِع هدیسوپ ِبوچ زا زاسَم هک

۹۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لاحُم یا ؟دوخ زا ؟میزیرگب هک زا
)۱۶(لابَو یا ؟قح زا ؟مییابرب هک زا

۱۶۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۶۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مَهَن یغاد رگد لد رب سََفن ره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا |لُک
دیحَی � یدارُم ْنَع ٍءیَش |لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک )هظحل ره(دادماب ره رد

۴۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شاهیاس و نارَپ �اب رب ،غرم
شَوْغرم ناَّرپ ،کاخ رب دَوَدیم

دوش هیاس نآ ِداّیص ،یهلبا
دوش هیامیب هکنادنچ دَوَدیم

تساوهِ غرم ،نآ ِسکع نآک ربخ یب
تساجک هیاس نآ ِلصا هک ربخ یب

وا هیاس ِیوس هب دزادنا ریت
وجتسج زا دوش یلاخ )۱۷(شَشَکَْرت

تفر رمُع ،دش یهت شرمع ِشَکَرت
)۱۸(ْتَفت ،هیاس ِراکش رد ندیود زا

)۱۹(شاهیاد دشاب وچ نادزی ٔهیاس

شاهیاس و لایخ زا َدناهراو

ادخٔ هدنب دوب )۲۰(نادزی ٔهیاس
   ادخٔ هدنز و ملاع نیا هدرم

۲۲۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۲۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وج و تسجِ یارو زا ییوج و تسج
وگب ،ینادیم وت ،منادیمن نم

لاق و لاحِ یارَو زا یلاح و لاق
)۲۱(لyَجْلاوذ ِلامج رد هتشگ هقرغ

شدشاب یصyخ هک یَن یاهقرغ
شَدَسانشِب یسک ،ایرد زج هب ای

۶۹۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

زیت تسد�وپ ِغیت نوچ اههتکن
زیرگ سپاو ،رپس وت یرادن رگ

ایَم َرپسِا یب ،سا»ا نیا ِشیپ
ایَح دَْوَبن ار غیت ،ندیُرب زک

۳۸۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسیچ رجه نیدنچ لصو کی ِیپ رخآ شمتفگ
)۲۲(تسندرگ اب ناردرِگ ،مباصق نم یرآ تفگ

۳۴۲۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تَسبِب مه اب ار )۲۳(دادَضا نیا تمکح
تسا ندرگ اب ناردرِگ نیا باصق یا

درک راک دنادن بلاق یب ،حور
درس و دوب هدرسف ناجیب تبلاق

ناهن َتناج نآ و ادیپ تبلاق
ناهج ِبابسا ود ره نیز دش تسار

دنکشن رس ،ینز رس رب ار کاخ



دنکشن رس ،ینز رس رب ار کاخ
دنکشن رد ،ینز رس رب ار بآ

ینکشب ار رس هک یهاوخیم وت رگ
ینز مه رب ار کاخ و ار بآ

لصا هب شبآ دَوَر ،رَس یتسکش نوچ
       لصف ِزور دیآ کاخِ یوس ،کاخ

۱۰۲ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق

».َنوُِملْسُم ُْمْتَنأَو ِ̂�إ̂ نُتوَُمت َ�َو ِهِتاَُقت̂ قَحَ ^�ا اوُ̂قتا اُونَمآ َنيِ̂ذلا اَه|َيأ اَي «

 رگم دیریمن زگره و تسوا یاورپ هتسیاش هک ،دینک اورپ نانچ دنوادخ زا ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
»)مدع زکرم( یناملسم تلاح رد

۱۶ هیآ ،)۶۴(نباغت هروس ،میرک نآرق

َلُوأَف ِهِسَْفن̂ حُش َقُوي ْنَمَوۗ  ْمُكِسُْفنَِ¯ اًْريَخ اوُقِْفَنأَو اوُعيَِطأَو اوُعَمْساَو ُْمتْعََطتْسا اَمَ ^�ا اوُ̂قتاَف « ْ»ا ُمُه َكِئٰ ».َنوُِحْلفُ

 و .دينك قافنا ناتلام زا دوخ دوس هب و دينك تعاطا و ديراد ارف شوگ و .دینک اورپ ادخ زا ديناوت یم ات «
».دنراگتسر ،دناهدنام ناما رد شيوخ سفن صرح زا هك نانآ

۹ هیآ ،)۶۴(نباغت هروس ،میرک نآرق

 ٍتا^نَج ُهْلِخُْديَو ِهِتَائXيَس ُْهنَع ْرXفَكُي اًحِلاَص ْلَمْعَيَوِ ^�اِب ْنِمُْؤي ْنَمَوۗ  ِنُباَغ^تلا ُمَْوي َكِٰلَذۖ ِ عْمَجْلاِ مَْوِيل ْمُكُعَمْجَي َمَْوي «
ْ¯ا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ».ُميِظَعْلاُ زَْوفْلا َكِٰلَذۚ  اًَدَبأ اَهيِف َنيِِدلاَخ ُراَهْنَ

 راك و دروايب ناميا ادخ هب هك ره و .تسا ىنوبغم زور زور نآ ،دروآ درگ رشحم رد ار امش همه هك ىزور «
 هنادواج اجنآ .دنك لخاد تسا ىراج اهرهن نآ رد هك ىياهتشهب هب و دزيرىم ار شناهانگ ،دنك هتسياش

».تسا ىگرزب ىبايماك نيا .دوب دنهاوخ

۳۹ هیآ ،)۱۹(میرم هروس ،میرک نآرق



۳۹ هیآ ،)۱۹(میرم هروس ،میرک نآرق

ْ¯اَ يِضُقْ ِذإ ِةَرْسَحْلا َمَْوي ْمُهْرِْذَنأَو « ».َنُونِمُْؤي َ� ْمُهَو ٍةَْلفَغ يِف ْمُهَو ُرْمَ

 رادشه ،دنتسه ىنامياىب و تلفغ لاح رد نانچمه نانآ و هدمآ ناياپ هب راك هك ترسح زور زا ار نانآ «
».هدب

۱۸ هیآ ،)۵۹(رشح هروس ،میرک نآرق

».َنوُلَمْعَت اَمِب ٌريِبَخَ ^�ا̂ ِنإۚ َ ^�ا اوُ̂قتاَوۖ  ٍدَغِل ْتَ̂مدَق اَم ٌسَْفن ُْرْظَنتْلَوَ ^�ا اوُ̂قتا اُونَمآ َنيِ̂ذلا اَه|َيأ اَي «

 هداتسرف هچ شيادرف ىارب هك درگنب دياب سك ره و .دینک اورپ ادخ زا ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
».تسا هاگآ دينكىم هك ىياهراك هب ادخ هك دینک اورپ ادخ زا .تسا

۳۷۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟بوخِ یور شتآ هب ددرگ هیس یک
؟بولُقلا یَوَقت زا هنوگ لُگ دهَن وک

 ،اوقت باخرس اب ار حور راسخر و دراذگب دوخ نطاب یور رب ار بلق یوقت هکنآ ؟ددرگ یم هایس ،شتآ زا یک ابیز و بوخ یور «
»؟ددرگ یم هایس ،تاوهش دود و شتآ زا نطاب نیا یک ،دنک ابیز و نیگنر

۳۲ هیآ ،)۲۲( ّجح هروس ،میرک نآرق

».ِبوُلُقْلا ىَوَْقت ْنِم اَه^نِإَفِ ^�ا َرِئاَعَش ْمXظَعُي ْنَمَو «

».دریگ یم همشچرس لد یاوقت زا راک نیا هک نادب ار ادخ رئاعش دناد مرتحم هکره و «

۶۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

».تسا ناج <ودع سواطِ یاهرپ نوچمه ایند ِلام و اه یکریز و اهرنه هکنآ ِنایب «

   ار ماخ تکyه دمآ ،رنه سپ
ار ماد دنیبن ،هناد ِیپ زک



ار ماد دنیبن ،هناد ِیپ زک

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
اوُ̂قتِا ردنا دشاب دوخِ کلام

)۲۴(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

تسا رَپ نآ مرایتخا و هاگهولج
)۲۵(تسا رَس ِدصق رد هک ار َرپ َمَنکَرب

روبَص ار دوخ َِرپ دراگنا تسین
روش و ّرش رد دنگَفن رد شََرپ ات

نَکَمَرب :وگ ،َرپ تسین شنایز سپ
)۲۶(نَجِم درآ شیپ هب ،یریت دسر رگ

تس ینمشد ابیز Xرَپ نم رب کیل
تسین میربص یرگهولج زا هکنوچ

ربهار مظافِح و ربص یُدب رگ
)۲۷(رف و َّرک مرایتخا ز یدوزفَرب

َ�ِف ردنا ،تسم وچ ای ،ملفط وچمه
     نم ِتسد ردنا غیت قی� تسین

)۲۸(رََجزنُم و یُدب یلقع ارم رگ

)۲۹(رَفظ یدوب نم ِتسد ردنا غیت

باتفآ نوچ هِدرُون دیاب لقع
باوص زج دَْوَبن هک یغیت دنز ات

حyص و نابات ِلقع مرادن نوچ
؟حyس مزادنن هاچ رد ارچ سپ

نَجِم و غیت نونک مزادنا هَچ رد



نَجِم و غیت نونک مزادنا هَچ رد
ندش دهاوخ نمِ مصخِ حyس نیک

)۳۰(َدنَس وّ یرای و روز مرادن نوچ

دنز نم رب و َدناتسب وا مغیت

ار یوُخهحیبق سفن نیا )۳۱ِ(مغَر
ار یور مشارخ ،وُر دشوپن هک

لامک نیا و لامج نیا مک دوش ات
لابَو رد متفا مک ،وُر دنامن نوچ

تسین ̂هَزب ،مشارخ ّتین نیدب نوچ
تس یندیشوپ ار یور نیا ،مخز هب هک

یتشاد )۳۲(یریتَسِ یوخ ملد رگ
یتشارفن افص زج مبوخ ِیور

حyص و گنهرف و روز مدیدن نوچ
حyس متسکشب دوز ،مدید مصخ

لامک ار وا نم ِغیت ددرگن ات
لابَو نم رب مرجنخ ددرگن ات

)۳۳(دَُوب نابنُج َمگَر ات ،مزیُرگیم

؟دَُوب ناسآ �شیوخ زا رارف یَک

رارف ار وا دَُوب یریغ زا هکنآ
رارق وا دریگ ،دیرُبب وزا نوچ

زیُرگ ردنا ،منم مه ممصَخ هک نم
)۳۴(زیخ زیخ دمآ نم ِراک دبا ات

)۳۵(َ�ُخ رد هن و نمیا تسدنه هب هن



)۳۵(َ�ُخ رد هن و نمیا تسدنه هب هن

       �شیوخ ٔهیاس تسواِ مصخ هکنآ

ثیدح

 زا ادخ هب �سج هانپ اب هکنآ رگم ،درادن لاب یگدوسآ هاگچیه دشاب ینورد شنمشد یمدآ هک ییاج رد «
».دزاسب عفاد یرپس اورپ و یوقت

ندش شوماخ :ندرُم )۱(
ندرک تّمرم ،ندرک حyصا :ندرک وفر )۲(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب ،دینک زیهرپ :وُ̂قتِا )۳(
رتوبک گناب :وَقبرََقب )۴(
کوغ ،هغابروق :زغَچ )۵(
وج راهچ لداعم ینزو ،یزیچ زا کچوک تمسق کی :وسَت )۶(
نیشنمه :نیرَق )۷(
تحارج ،مخز :شیر )۸(
رعق ،نییاپ ،هت :کت )۹(
راتفرگ و ریسا ینعم هب اجنیا رد ،راکش ،ندرک راکش :صانِتقِا )۱۰(
اتکی ،هناگی :نادرف )۱۱(
 قیمع روضح هب هدنز ناسنا ینعی یناویک ،لَُحز ،یسمش هموظنم یاه هرایس زا :ناویک )۱۲(
هدننک یرای ،رای :نیعُم )۱۳(
لاس دنچ :نینِسَ عْضِب )۱۴(
هاگ هیکت ،نوتس :دامِع )۱۵(
تبقاع ءوس ،باذع و یتخس :لابَو )۱۶(
.دندرکیم لمح دوخ اب و دنداهن یم ریت نآ رد نارواگنج هک یا هبعج ،نادریت :شَکَْرت )۱۷(
ناباتش ،نازوس ،مرگ :ْتَفت )۱۸(
.دهد شرورپ دوخ ریش اب ار لفط هک ینز :هیاد )۱۹(
.تسادخ Xیلو زا هیانک :نادزی هیاس )۲۰(
تمشح و هوکش هدنراد :لyَجْلاوذ )۲۱(
.تسا دنفسوگ و واگ نار ِتشوگ ُرپ تمسق ناردرگ زا روظنم .تسا مه اب دب و بوخ :تسندرگ اب ناردرِگ )۲۲(
.تسا فلاخم و اتمهان ینعم هب ،ّدضِ عمج :دادَضا )۲۳(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۲۴(
.دراد ار ناور و ناج هب ندز بیسآ گنهآ :تسا رَس ِدصق رد )۲۵(
َرپِس :نَجِم )۲۶(
لyج و هوکش :رف و َّرک )۲۷(
هدنتسیازاب ،هدش هتشادزاب :رََجزنُم )۲۸(
یزوریپ :رَفظ )۲۹(
هاگ هیکت :َدنَس )۳۰(
ندرک راتفر یسک لیم فyخ :مغَر )۳۱(
روتسم و هدیشوپ :ریتَس )۳۲(
.مراد ندب رد ناج هک یتقو ات :دَُوب نابنُج َمگَر ات )۳۳(
�سجرب و �ساخرب :زیخ زیخ )۳۴(
نیچ برغ رد یا هیحان :َ�ُخ )۳۵(


