
۲۳۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هراظن رود زا نکم ،ور رد و وش )۱(یرحَب هله
هرانک هب ایرد ِفک ،ایردِ َکت رُد دَُوب هک

)۲(قَذیب وچ هناخ زا ورب ،یدیدب هاشِ خُر وچ
هراتس وچ وش مگ هله ،یدید وچ دیشروخِ خُر

یزامن و کاپ یاهدش ،یزاون هدنب نادب وچ
هرانم ز نّذؤم وچ وگ Sص وت ار ناگمه

دش وزا نشور تلد هک ،نک رظن هام نیا رد وت
هراوس تسدیسر هک ،نک هگن هاش نیا رد وت

ّتزع ِرجنخ دَشَک وچ ،مزرلب هن ،مسرتب هن
)۳(هراپ و توشِر مهدب ار وا ِرجنخ ادخ هب

؟وا ِتفص تفاطل هب دراد هک بآ دَُوب هک
هراخ و رَمرَم ِلد ز دَرآرب همشچ دص ود هک

)۵(هریرح و )۴(جامُتتِ یپ یصقرب زور همه وت
)۶(هرارَح و تیب نیاِ یپ لد ِسوه یناد هچ وت

)۷(مروَفن میس و رز ز نیمیس َِرب مدیدب وچ
)۸(هرامش میس ِفک ز شمیسن تسروَفن هک

یدیب وچ راسکبس هک یرادن راب نآ زا وت
هراک همه یتسدش هک یرادن راک نآ زا وت

هدیدب هبعک و مرح هتفرب جاّجح همه
)۹(هراهَم تستسکش هک هدیرخن مه رتش وت

دنبارَخ و تسَم همه هک نافیرحِ یوس رگنب



دنبارَخ و تسَم همه هک نافیرحِ یوس رگنب
)۱۰(هراب هدبرَع یا هله ،وش نانچ و شاب شمخ وت

 ۱۵۶۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک رواب وا هک مسرت و ملان
دنک رتمک ار روج نآ مََرک زو

دِج هب شفطل رب و رهق رب مقشاع
دض ود ره نیا ِقشاع نم ،بَجَعلاوب

موش ناتسُب رد ،راخ نیز را �اَو
موش ن�ان ببس نیز ،لبلب وچمه

۱۳۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هجب اهنادند مخز زا هرگیب و شاب بآ نوچ
مییاس یم و یبوک یم نیقی مراد هرگ ات نم

 ۸۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دَُوب ندیرْخِب ِلها هراظَن یک
دَُوب ندیدرگ لوگ هراظَن نآ

 ۲۳۰۶ ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هراچیب ِقشاع یا ،آ شیپ نکم سومان
هراّظَنِ مدرم ین ،یشاب رظن ِدرم ات

 ۵۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

داد داب رب ناشدیلقت ارم رم
داب دیلقت نآرب تنعل دص ود هک

نSصاحیب نینچ ِدیلقت هصاخ
نSفآ رب اب میهارباِ مشخ

   ۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



   ۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَس و ْربَح ار ریغ رم یُنک ات
ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ

   ۳۸۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ارف بلاغ دَُوب ،شنادرب دید
ار هماع دبرچب ایند یمه نآز

نْیَع دننیبیمه ار ایند هکنآز
نْیَد دننادیمه ار یناهج نآ و

 ۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ ی�وم زا دنتشگ ربخاب

 انQوم هب بوسنم

 سانش هش دشاب هک مهاوخ یا هدید
سابل ره رد ار هاش دسانش ات

 ۴۶۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَم ِقاتشُم یا تسراک نآ راک
تسا شوخ ،تگرم دَسَر را ،راک نآ ردناَک

ناوج یا نامیا ِقدص ِناشن دش
نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

نینچ ناج یا وت ِنامیا دُشَن َرگ
نید ِلامکِا وجِب ْوَر ،لماک تسین

 ۲۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



 ۲۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نُکم هناخ ،نامدرم نیمز رد
نُکم هناگیب ِراک ،نک دوخ ِراک

 ۱۵۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ملولَم ادخِ یگدنب زا
)۱۱(متسرپولگ ناج هب هک اریز

ً*اّمَهِ موُمُهـَْلا َلَعَج ْنَم دوخ
متسا هدناوخ لوسر ِظفل زا

یدود هتسشن نم ِلد رب نوچ
  ؟متسجنرب درَگ وچ دوز نوچ

 :ثیدح *

ّمَه َموُمُهْلا َلَعَج ْنَم « ْ�ا �مَه اًدِحاَو اً  يِفُ ��ا ِلَاُبي ْمَل اَْين�دلا ِلاَوَْحأ يِف ُموُمُهْلا ِهِب َْتب�عَشَت ْنَمَوُ هاَْينُد �مَهُ ��اُ هاَفَك ِداَعَ
 » .َكَلَه ِهَِتيِدَْوأ �َىأ

 یاهمغ یسک رگا و .درب یم نایم زا ار وا یویند یاهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سک ره «
».ددرگ کSه نیمزرس نیمادک رد هک دراد یمن ییانتعا وا هب دنوادخ .دشاب هتشاد یفلتخم

 ۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیزگرب نید مغ هک ره ،وَر :تفگ
دیُرب یو زا ادخ اهمغِ یقاب

 ۲۶۶۰ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا قشع وت راک ،ناج دنزرف ییوت
؟یتشگ هراکره و وت یتفر ارچ

 ۲۰۲۱ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



 ۲۰۲۱ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناوج یا ،زیخرب دوز ،دش مدحبص
ناوراک رد سرب و دنبَرب تخَر

یاهتفخ لفاغ وت و تفر ناوراک
نایز رد ،ینایز رد ،ینایز رد

 ۵۵۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هحِضاف وید دُرب ترمع هکنوچ
هحتاف و ذوَُعا دشاب کمنیب

نینَح نونکا ،کمن یب دشاب هچرگ
نیقی ،نآز رت کمن یب تلفغ تسه

زین لان یم کمن یب مه نینچمه
زیزع یا نک رظن ار نSیلذ هک

هاگ هب ای دشاب هاگ یب یرداق
؟هلا یا دش یک توف یزیچ وت زا

ُْمکَتاٰف اٰمٰ یلَع اْوَسأَت ٰ� ِهاش
؟ُمگ بولطم شتردق زا دوش یک

 ۴۲۹ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسام ِراک ییافویب و یقشاع
تسام ِرای وا نوچ ،تسام ِراک راک

مینک ناشیوخ ٔهلمج ِناج ِدصق
تسام ِرایغا نونک ام ِشیوخ هچ ره

دش میلقا نیا ِناطلس رگا لقع
تسام ِراد رب هتخیوآ دزد وچمه

؟دَُوب یک اجکی هب یشیوخیب و شیوخ



؟دَُوب یک اجکی هب یشیوخیب و شیوخ
تسام ِراخ ،َدیورب ام زک یلگ ره

تسیتلاح کرابمان یتسرپدوخ
تسام ِراکنا ام ِنامیا وا ردناک

تسوت ِسونیلاج و نوطSفا هکنآ
تسام ِرامیب و تّلع رپ ینم زا

دیدب دوخ �یون وک یراهبون
تسام ِراز اما ،تسرازلگ ِناج

 ۶۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنایربج ایند ِراک رد ایبنا
دنایربج یبْقُع ِراک رد نارفاک

رایتخا یبْقُع ِراک ار ایبنا
رایتخا ایند ِراک ار نSهاج

 ۱۵۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوَخ ِنامشچ زا وت نک ناهنپ ،راک
َدبِ مشچ زا میلس تَراک دَُوب ات

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزُدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

 ۱۸۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم تشپ ز نارگ راب نم تشرد هر هتفر
نم راب هدرب هدمآ نم رابدرب ربلد

 ۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نک ضبق نآٔ هراچ ،یدید ضبق
نُب ز َدیوریم هلمج اهرَس هکنآز



نُب ز َدیوریم هلمج اهرَس هکنآز

هِد بآ ار دوخ ِطسب ،یدید طسب
هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ

 ۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یهَگرخ دبایب ،دشاب نوچ کُرت
  یهَگرَد ِزیزع دشاب نوچ هصاخ

  ۲۲۷۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنامن وا ِدوجو ،و تشگ یهت نوچ
دناوخ شیپ رد ادخ ار شناج ِزاب

دارُمیب وا ِیتشک نآ تسکش نوچ
داتف ایرد ِتمحر ِرانک رد

دش شوهیب نوچ تسویپ قح هب ناج
دش شوج رد نامز نآ تمحرِ جوم

 ۳۵۳۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 لیئربج ِندومن رید ِتشحو زاٰ یرِح ِهوک زا ار دوخ ،مcdسلاهیَلَع یفطصُم Yِخادنا «
 رد اهتلود ار وت هک زادنَیَم هک یو هب ار دوخ ،مcdسلاهیَلَع لیئربج ِندومن و ،مcdسلاهیَلَع

 ».تسا شیپ

یتخارفب نوچ رْجَه ار یفطصم
یتخادنایم هوک زا ار شیوخ

نکم نیه :شلیئربج یتفگب ات
*نُک ِرما زا تسا تلود سب ار وت هک

�خادنا ز یدش نکاس یفطصم
�خات یدیروآ نارجِه زاب

وا ،هوک زا نوگنرس ار دوخ زاب



وا ،هوک زا نوگنرس ار دوخ زاب
وا هودنا و مغ زا یدنکفیم

لیئربج نآ یدش ادیپ دوخ زاب
لیدبیب ِهاش وت یا ،نیا نکم هک

باجح ِفشک ات دوبیم نینچمه
بیج ز وا ار رهگ نآ دیبایب ات

دنشُکیم ار دوخ وچ تنحم ره ِرهب
؟دنَشَک شنوچ ،نیا تساهتنحم ِلصا

تسیتریح ار نامدرم ییادف زا
تسیتریس یادِف ام زا یکی ره

نت تسهدرک ادف هکنآ ُکنُخ یا
ندش نآِ یادف دزرا هک نآ ِرهب

تسینف �ییادف هکنوچ یکی ره
تسینتشُک و رمُع ِفرص هَر نآ ردناک

قورُش ای یبورغ ردنا ینتشُک
)۱۳(قوشَم هن هگنآ َدنام )۱۲(قیاش هن هک

تسا نف نیا ِیادف )۱۴(لِبقُم نیا یراب
تسا �شُک رد یگدنز دص وا ردناک

ماود رب شقشع و قوشعم و قشاع
مانْکین و دنمهرهب مَلاع ود رد

ٰیوَهْلا َلَْها اومَحْرِا یماِرک ای
ٰیو�تلاُدْعَبٰ یو�تلاُدْرِو ْمُهُْنأَش

».دنیآرد رگید یگرم هب گرم ره زا هک تسنیا نانآ راک اریز ،دیرآ محر قاّشُع رب مراوگرزب نارای یا«

وا �یتخس رب ریم یا نک وفع



وا �یتخس رب ریم یا نک وفع
وا �یتخبدب و درَد رَد رگن رد

دنک یوفع ادخ مه تمرُج ز ات
َدَنکآ رد ترِفْغَم ار )۱۵(َتت�َلز

یاهتسکشب وبس سب تلفغ ز وت
یاهتسبرد لد وفع ِدیما رد

ازج رد یبای وفع ات نک وفع
ازس ردنا رَدَق وم دفاکشیم

ِ یوبس و ؟درک ارچ یخاتسگ هک ار دهاز ناگیاسمه و ار ناعیفش نآ رم ریما Yِفگ باوج «
ِ یازِس هک ماهدروخ دنگوس هک درک مهاوخن لوبق تعافش باب نیا رد نم ؟تسکش ارچ ار ام

».مهدب ار وا

دنز یگنس وک تسیک وا :تفگ ریم
؟دنکشب ار وبس ؟ام ِیوبس رب

رن ِریش میوک ز دزاس رذگ نوچ
َرذَح دص اب درذگب ناسرت سرت

؟لد درزآ ارچ ار امٔ هدنب
ِلجَخ نانامهم ِشیپ ار ام درک

تخیر ،تسوا ِنوخ ز ْهِب هک یتبرش
تخیرگ ام زا نانز نوچمه نامز نیا

؟دََرب یَک وا نم ِتسد زا ناج کیل
دََرپ َرب �اب غرم نوچمه ریگ

منز ش�َرپ رب شیوخ ِرهق ِریت
َمَنکرب )۱۶(شگیرهدرُم لاب و َّرپ

مششوک زا ،تخس ِگنس رد دور رگ
مَشَک نوریب نونک شگنس ِلد زا



مَشَک نوریب نونک شگنس ِلد زا

یتبرض وا ِنت رب منارِب نم
یتربِع ار )۱۷(ناکداّوَق دوب هک

؟مه زین ام اب سولاس همه اب
مهد مَد نیا وا وچ دص و وا ِداد

یشکرس ُدب هدش شراوخنوخِ مشخ
یشتآ دمآرب یم شناهد زا

  ۸۲ ٔهیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق *

».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَم�ِنإ «

».دوشىم دوجوم سپ ،وش دوجوم :ديوگىم هك تسا نيا شنامرف ،دنيرفايب ار ىزيچ دهاوخب نوچ «

ایرد قیرط و روما هب انشآ ،درونایرد :یرحَب )۱(
هدایپ زابرس ،جنرطش یزاب ٔهدایپ :قَذیب )۲(
.دنک قحان هب یزاسراک ات دنهد یسک رب هچنآ ،دزم و هراپ و هوشر :هراپ و توشِر )۳(
درآ شآ یعون :جامُتت )۴(
.رکش و ماداب زغم و جنرب درآ زا قیقر یاولح :هریرح )۵(
فینصت و دورس :هرارَح )۶(
ّرفنتم ،نازیرگ :روَفن )۷(
صیرحً ازاجم ،درامش هرقن لوپ هکنآ :رامش میس )۸(
مامز ،راسفا ،راهم :هراهَم )۹(
یوج هدبرع .دنک یم یتسمدب رایسب هکنآ :هراب هدبرَع )۱۰(
صیرح :تسرپولگ )۱۱(
.قشاع ینعم هب اجنیا رد ،قاتشم :قیاش )۱۲(
.قوشعم ینعم هب اجنیا رد .تسا قایتشا دروم هچنآره :قوُشَم )۱۳(
 تخبکین :لِبقُم )۱۴(
 .اطخ ،شزغل :ت�لَز )۱۵(
اهب مک و نوبز یاهزیچ .ثاریم .دنامیم یقاب هدرم زا هک یزیچ :گیرهدرُم )۱۶(
)یسراف عمج تمSع( نا +ریغصت ِفاک + داّوَق .هیامورف و ریقح ناثّوید :ناکداّوق )۱۷(


