
۲۱۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت دناوخ یادخ هک یسک تخبکین هچ
ادخ داشُگ تَرَد تداعس هب آرد آرد

)۱(باْوبHَْاُ حEَتفُم ؟اهرَد دیاشگرب هک
*)۳(انْلRَزن ُنْحَن ؟دیشخب لزنم و )۲(لُْزن هک

تخرد هب دنک ادن ،َدفاکشب ار هناد هک
؟امرخ ناشفیم و Hاب هب رآَرب رَس هک

؟نیمز ِریز دوب هک یِن نآ رد دیمَدرَد هک
؟اولح ِورسخ و نیریش ِردام تشگ هک

؟هرقن و َرز ار کاخ ْناک ِفَک رد درک هک
؟اهرهاوج ار بآ یفدص رد درک هک

)۴(ناناج ٔهبذج هب یدیهَرِب نَت و ناج ز
**)۵(ینَْدا َْوا ِبذج هب یتشذگ سوق و باق ز

؟ریمَضِ یامُه دََرپیم ارچ دنلب نینچ
Hْاَ یEبَر ز یریفَصِ گناب دینش یلْعَ

دوجُس زیخ هک َتبرطُم هدش باتفآ مه
qَص هلH ِتسد ز یورَس ِتماقِ یوس هب

؟ددنخیم هچ زا هک میوگب هتفکش ِلُگ
اعُد راهب نآ زا ار وا دش )۶(باَجتْسُم هک

تفای نابیرگ زا لُگ ینعم ِفسویِ یوب وچ
***)۷(ارْشُب ای یاه هک هدنخ هب داشُگ ناهد

نُک یهاوخ هچ ره هک نشلگ دیوگب ید هب



نُک یهاوخ هچ ره هک نشلگ دیوگب ید هب
)۸(امغَی زا مسرتن هَْشنَهَش ِلدع Eَرف هب

تَسبیس زا َمک شََفک رد نیمز و نامسآ وچ
؟اجک و ؟یرب اجک ،ییابُرِب نمِ گرب وت

همه ِقاّفتا هب مَلاعِ ینعم تسوا وچ
؟امَسا دنَوَر اجک ینعم ِتمدخ هب زج هب

****)۹(ْفَرُْعا َْنا ُتْدَراَکِ ینعم ِرهظم مسا دش
افَرُع ِتریصب تغارف تفای مسا زو

)۱۱(نوراه ْتفرعَم هب دسانشب ار )۱۰(میلَک

)۱۲(اضیب َِدی رگ و دشابن شاصَع رگا

؟شَرَد و داد ِدِرگ هب ددرگن خرچ هنوگچ
؟)۱۳(اخَس دننک وا ِرون زا ْهَم و باتفآ هک

۵*مان ار �شیوخ دنوادخ تفگ رون وچ
)۱۴(ارَچ درک رون ز اریا ،وش مشچِ مqغ

تسد وت راد هاگن ،متشذگب همه نیا زا
ام ِفسوی تسَم هدرپ نآ زا )۱۵(دَمارخیم هک

تسد زا دش شوه و لقع ،دَُوب تسدِ یاج هچ
اریگ شاهداب و مارHد تسا ییقاس هک

دیوگ ومَه نیاِ حرش ات هک شاب شومخ
Hاب زا دیآ هک ْهِب نامه بات و بآ هک

 
۹ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق *

».َنُوظِفاَحَل ُهَل اRِنإَو َرْكEذلا َانْلRَزن ُنْحَن اRِنإ «

».ميتسه شنابهگن دوخ و مياهدرك لزان دوخ ار نآرق ام «

۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق **



۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق **

».ٰىَنَْدأ َْوأ ِْ�َسْوَق َباَق َناَكَف «

».رت کيدزن اي ،نامك ود ردق هب ات «

 .دوب یلعا قفا رد هک یلاح رد داتسیا لادتعا هب ] ربمایپ [ سپ .تساناوت تخس هک نامه ،تخومایب دنمورین سب ] ِدنوادخ [ ار وا
].دیسر یهلا برق لامک هب ینعی [ .دیدرگ رت کیدزن ای نامک ودٔ هزادنا هب ات ،دش رت کیدزن و دمآ کیدزن ] ربمایپ [ هاگ نآ

۱۹ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق ***

َه ٰىَرْشُب اَي َلاَقۖ ُ هَوْلَدٰ ىَلَْدأَف ْمُهَدِراَو اوُلَسَْرأَفٌ ةَراRيَس ْتَءاَجَو «  اَمِب ٌمِيلَعُ R اَوۚ  ًةَعاَضِبُ هو�رََسأَوۚ  ٌمqَُغ اَذٰ
».َنوُلَمْعَي

 ىعاتم نوچ ار وا .تسا ىرسپ نيا ،ىناگدژم :تفگ .درك ورف ولد .دنداتسرف ار ناشروآبآ .دمآ ىناوراك «
».دوب هاگآ دندركىم هك ىراك هب ادخ و دنتخاس ناهنپ

ثیدح ****

».َفَرُْعا یَكِل َقْلَخْلا ُتْقَلَخَف َفَرُْعا َْنا ُْتَببَْحاَفً اّيِفْخَمً اْزنَك ُْتنُك «

».موش هتخانش ات ار ناگدیرفآ مدیرفآ سپ ،موش هتخانش متشاد تسود ،مدوب ناهن یجنگ نم «

۳۵ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق ۵*

ْ¢اَو ِتاَواَمRسلا ُرُونُ R ا « »…ِضْرَ

»…تسا �مز و اهنامسآ رون ادخ «

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک



تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۸۳۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داهتجا نوگ دص ز هِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسفوخ ار دهج

۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درآ ونٔ هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپٔ هویش ناز رتردان و رت نیریش

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب :هک

۲۸۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِبولطم زا روُد هدنامب وا
 شیر یاپ ،لطاب جنر ،عیاض ،یعس

یاهیاس دریگ هک یدّایص وچمه
؟یاهیامرس ارَو ددرگ یک ،هیاس

تخس ،درَم هتفرگ یغرم ٔهیاس
 تخردِ خاش رب هتشگ ناریح ،غرم

؟بجع ددنخیم هک رب )۱۶(غRمَدُم نیک
 ببس هدیسوپ ْتنیا ،لطاب ْتنیا

۵۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دسریم تاجن ِگناب ،نُک رود شوگ ز هبنپ
دسریم تایح ِباک ،ورَمرد )۱۷(هایس ِبآ

۵۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۸(دینک نود Eسح ِشوگ ردنا هبنپ

دینک نوریب دوخ مشچ زا ّسح ِدنب

تسا رَس شوگ ،رِس شوگ نآ ٔهبنپ
تسا رک ،نطاب نآ ،رک نیا ددرگن ات

دیوش )۱۹(تَرکِفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار یعِجْرِا ِباطِخ ات

 ایند یئزج لقع و رهاظ شوگ و رهاظ ّساوح دنب و دیق زا دیاب دیونشب ار یلاعت قح )دیدرگرب نم یوس هب( باطخ دیهاوخ یم رگا
.دیوش اهر بلط

۲۷،۲۸ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق



۲۷،۲۸ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق

ْ¯ا ُسْفRنلا اَُهتRَيأ اَي « )٢٧(».ُةRنِئَْمطُ

»!هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا «

)٢٨(».ًةRيِضْرَم ًةَيِضاَر ِكEبَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا «

».دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب «

۵۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنزیم خرچ ِرَس رب یرتشم قشع ِتبون
دسریم تاولص دص ناقشاع ِناور ِرهب

وش ریقف دوخ ِدوخ زو ،وش ریش و دهَش وچ هلمج
دسریم تاکز و )۲۰(رْشُع ار ریقف هَش ز هکناز

دوش یمه لد ِِبلاط لِگ و باک تسوا ِتمحر
دسریم تqَص و )۲۱(موص رَشَب زک تسوا ٔهبذَج

۲۴۴۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رَخِب ار ام ،ام ِتسد زا ریگ تسد
رَدَم امٔ هدرپ ،و راد َرب ار هدرپ

دیلپ ِسفن نیزا ار ام ،رَخ زاب
دیسر ام ِناوختسا ات شَدراک

تخس ِدنب نیا ناگراچیب ام وچ زا
؟تخت و جاتیب ِهش یا دیاشُگ هک

)۲۲(دودَو یا ار نارگ ِلفق نینچ نیا

؟دوشگ وت )۲۳(ِلضف هک زج دناوت هک

رَس مینادرگ وتِ یوس ،دوخ ز ام
*رتکیدزن ام هب ام زا یوت نوچ



*رتکیدزن ام هب ام زا یوت نوچ

تسوت میلعت و ششخب مه اعد نیا
**؟تسُر هچ زا ناتسلگ ،)۲۴(نَخُْلگ رد هَن َرگ

۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق *

» ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَن…«

» ميرت کيدزن وا هب شندرگ گر زا ام…«

۷۷ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق ۱**

» اًمَاِزل ُنوُكَي َفْوَسَف ُْمْتبRذَك ْدََقفۖ  ْمُكُؤاَعُد Hَْوَل يEبَر ْمُكِبُ َأبْعَي اَم ْلُق «

 نیا( رفيك سپ ديدرك بيذكت امش یلو .تشادن امش هب ییانتعا چیه نم راگدرورپ ،دوبن ناتیاعد رگا :وگب «
».دوب دهاوخ ناتهارمه )بیذکت

۱۸۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۲**

 ْمُهRلَعَل يِب اُونِمُْؤيْلَو يِل اُوبِيَجتْسَيَْلفۖ  ِناَعَد اَِذإِ عاRدلاَ ةَوْعَد ُبيُِجأۖ  ٌبيِرَق يEنِإَف يEنَع يِدَابِع َكََلأَس اَِذإَو «
» َنوُدُشَْري

 ارم هک ار هدننک اعد یاعد و مكيدزن نم نامگ یب هك وگب دنسرپب وت زا نم هرابرد نم ناگدنب هاگره و «
».دنباي تسار هار هک دشاب .دنروآ ناميا نم هب و دنریذپب ارم توعد نانآ دیاب سپ .منک یم تباجا ،دناوخ

۵۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲۵(ابِا نُکَم و نُک ربص qتبا ِتاملظ رد

دسریم تاملظ رد ار رضِخ ْتایح ِباک

۳۷۵۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب غاز تروص هب رگ ناشیاِ غاز
دوب غازام و دمآ تّمِْهزاب

۱۷ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق



۱۷ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق

».ٰىََغط اَمَو ُرََصبْلاَ غَاز اَم «

».تشذگنرد دح زا و دركن اطخ مشچ «

۶۷۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

گیر وچ رَز یرآ عمج را )۲۶(جارَخ زا
)٢۷(گیر هدرُم دنامب وت زا نآ رخآ

َرز و کلُم ددرگن تناج ِهرمه
رظن ِرهب ناتِس همرُس ،هدب َرز

گَنت تس یهاچ ناهج نیک ینیبب ات
گنچ هب یرآ )۲۸(نَسَر نآ هنافُسُوی

ماب هب ییآ هاچ ز نوچ دیوگب ات
مqُغ یِل اذهَ یارشُب ای هک ناج

.نم مqغ تسنیا هک اداب هدژم :دنک باطخ وت هب حور ملاع ،یدمآ نوریب تّینامسج و ایند کیرات هاچ زا هکنیمه ات

)۲۹(رظن ِتاساکعنِا هاچ رد تسه

رز ،گنس دیامن هک نآ نیرتمک

لqتخا ز ار ناکدوک ،یزاب ِتقو
لام و َّرز )۳۰(اه َفزَخ نآ دیامنیم

دناهتشگ رگایمیک شنافراع
)۳۱(دَنَژن ناشیا َِرب اه ناک دش هک ات

۲۲۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نازخ ردنا )۳۲(تسرَمضُم ناراهب نآ
نآ زا زیرْگم ،نازخ نآ تسراهب رد

زاسب تشحو اب ،شاب مغ ِهرمه



زاسب تشحو اب ،شاب مغ ِهرمه
زارد ِرمُع دوخِ گرم رد بلطیم

تسََدب اجنیاک وت ِسفن دیوگ هچنآ
تس هدمآ دض وا ِراک نوچ شََونشَم

۷۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغ دیص یارب ندرک ادف ناج
ریخ ز یدیمون و ناد قلطم رفک

نایطوط شیپ دنق نوچ وشم نیه
نایز زا نمآ وش وش یرهز کلب

باطخ رد )۳۳(یشابداش یارب ای
)۳۴(بqِک شیپ نک رادرم نوچ شیوخ

          
۱۱۷۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تازجعم دشابن نامیا ِبجوم
تافص ِبذج دنک ّتیسنجِ یوب

تسا نمشد رهق ِرهب زا تازجعم
تسا ندرب لد ِیپ تّیسنج ِیوب

ین تسود اّما ،نمشد ددرگ رهَق
؟یندرگ هتسب هب ددرگ یک تسود

اهردٔ هدنیاشگ :باْوبHَْاُ حEَتفُم )۱(
.دنهن نامهم شیپ هچنآ ،یزور :لُْزن )۲(
میدروآ دورف ام :انْلRَزن ُنْحَن )۳(
.دنادرگ کیدزن دوخ هب جنر و فّلکت نودب ار هدنب هک یهلا تیانع :ناناج ٔهبذج )۴(
…رت کیدزن :ینَْدا َْوا )۵(
هدش تباجا ،هدش هدروآرب :باَجتْسُم )۶(
یناگدژم ،هدژم :ارْشُب )۷(
لواپچ ،تراغ :امغَی )۸(
موش هتخانش متساوخ :ْفَرُْعا َْنا ُتْدَراَک )۹(
یسوم بقل :میلَک )۱۰(
.دوب هارمه یو اب هک یسوم ردارب :نوراه )۱۱(
یسوم ترضح تازجعم هلمج زا ،نابات تسد ینعم هب :اضیب َِدی )۱۲(



.دوب هارمه یو اب هک یسوم ردارب :نوراه )۱۱(
یسوم ترضح تازجعم هلمج زا ،نابات تسد ینعم هب :اضیب َِدی )۱۲(
یدرمناوج ،مََرک ،ششخب :اخَس )۱۳(
ندیرچ ،ندش دنم هرهب ،ندرک هیذغت :اَرچ )۱۴(
.ییابیز هب و راقو و زان یور زا �فر هار :ندیمارخ )۱۵(
.دشاب هدیسر بیسآ شزغم هب هک یسک :غRمَدُم )۱۶(
باوصان هشیدنا زا هیانک ،یH و لِگ و هدولآ بآ :هایس ِبآ )۱۷(
ندینش کرت و شوگ �سب زا هیانک :ندرک شوگ ردنا هبنپ )۱۸(
هشیدنا ،رکف :تَرکِف )۱۹(
هَد زا ءزج کی ،مهَد کی :رْشُع )۲۰(
هزور ،�فرگ هزور :موص )۲۱(
رادتسود ،نابرهم رایسب :دودَو )۲۲(
   ییوکین ،ناسحا ،ششخب :لضف )۲۳(
مامح هناخ شتآ :نَخُْلگ )۲۴(
ندز زاب رس ،یراک ماجنا زا ندرک یراددوخ :ابِا )۲۵(
جاب ،تایلام :جارَخ )۲۶(
.دشاب هدنام یقاب هدرُم زا هک یلام ،ثاریم :گیر هدرُم )۲۷(
نامسیر :نَسَر )۲۸(
.دیآ یم دیدپ یناسفن تqیامت رثا رب هک تسا ییاه ینیبژَک روظنم :رظن ِتاساکعنِا )۲۹(
یلِگ فرظ ،لافس :َفزَخ )۳۰(
ریقح ،هدرمژپ :دَنَژن )۳۱(
هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۳۲(
نیرفآ ،شاب شوخ ینعی ندوب داش هب رما .تینهت و کیربت یاج هب نیسحت هملک :شابداش )۳۳(
بلَک عمج ،ناگس :بqِک )۳۴(


