
 

 

 

 

 دیوان ظهیر فاریابی در سفینة تبریز
 

 پورحسین جالل

 

 دهیچک

م902این مجموعهنحمون   ممممهای خطّی موجود در زبان فارسی است.  در  ترین مجموعهسفینة تبریز یکی از با ارزش

عناهبا ممهنا معن بمیانیار ما ممممکتابم مرسالةمجتنععم رمتاریخ،منمعم،ملغت،مو یث،مفقح،مکالم،متصعّفم ...م منیزم ینعا م

ناممگب آ ر م مکتایتمع هماست.مهوچنی ماییاتمپباکن ةمفبا انیما معاهبا م منعیانن گا مجتتفندم رملنال ممممناجیم میی

ها معن بماین مجموعهنح،مجبینع مینحملدیبالنّ ی مفاریناییما معناهبا ممممممممم یگبمآثارمای مجموعهحمآج هماست.میکیما م یعا 

هاییمنانتتمینحم ینعا میناپیمجصنستاماسنتا مممممممای مجموعهح،مافز نیتأثیبگذارمقب معشممهمب ماست.م یعا مجعجع م رم

اجیبوا میز گب  م رمانعاعمع بمجانن مقصی ه،مقط ح،مریاهیم منیزماییاتیم رملال مع بهام ار .مای مجقالنحم رمپنیمجقایفنةمممم

 سفینحمتتبیزم م یعا میاپیملدیبم منیزمج بفیمای مگعنةماع ارماست.

عنع .ممهنامیسنثمجنیمممعع م میبمر  مآ  حم مریاهیمتا هما ملدیبمفاریاییمج بفیمجی رمای مپژ هشمین ی مقصی ه،مقط

ملعر .مهامیحمیشممنویالومالسمآج هماستمکحم رم یعا میاپیماثب ما مآ ج ا ما مسفینةمتتبیزمین ی مریاهیمهمم رمنزهح

یعا منیات.مهونةماین مجنعار مممممهاییم رمسفینحمجعجع ماستمکحم رم ها مع ب مهممییت رملال مقصای م م یگبمنوعنح

ال ی مهت الب اقماصفدانیمنیزمآجن هماسنت.مممین ها م یعا ملدیبم رم یعا مجوا ان .میکیما متبکیب رمپژ هشمواضبمآج ه

منامملدیبمآج هم م رمپژ هشمواضبمیبرسیمع هماست. متتبیزمیحین م رمسفینحای متبکیب

 

مهای کلیدیواژه

مالومالس. ،مسفینةمتتبیز،منزهحلدیبال ّی مفاریایی،متصسیامجت

م

 مقدمه

هامکاستحماسنتمنقنشمممهایشا مرامیبمیا م ا همیاما مجعجع  مآ  رمیا یاییمع بمعاهبانیمکحم ستتب مر  گارمع بهام م یعا 

نظیبمکحمییشما میکم هحما معنالتم مج بفنیممها مییکنن هماست.میکیما مسفینحتب ی منقشیمت یی هامییهام مسفینحجُنگ
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 رمکتایتانةمجمفسمععرا ماسنالجیمنگدن ار مممم09520کحمیحمعوارةممسفینة تبریزا ماستمجعسعممیحمگذر مجموعهح مجیآ

کتابم مرسالةمجتنععم رمتاریخ،منمعم،ملغت،مو یث،مفقح،مکالم،متصنعّفممم902یبگمای مجموعهح،مو   مم279عع .م رمجی

ناممگب آ ر م مکتایتمع هماست.مهوچنی ماییاتمپباکن ةمفبا اننیممها مع بمیایار ما معاهبا مناجیم میی ...م منیزم یعا 

ما معاهبا م منعیان گا مجتتفدم رملال م یگبمآثارمای مجموعهحمآج هماست.

جب ا مر  گارمیحمناممایعالوم مجسوّ می مجا ع می مجظفّنبمین مجسوّن مین مممممای مجموعهةمنفیسمیحم ستمیکیما م انشی

گب آ ر م مکتایتمع هماسنت.مینحم لیننمتننعّعمگانتب ةماین ماثنب،مهنبمممممممممم792تامم790 مهاهت الومی متتبیز م رمیی مسا 

مها منعمیاع .تعان مسبعارما میافتحا ما مآ مجشسع ما متا گیم مطبا تماستم مهبمجاتمعم رمآ مجیگععح

اهللمکحمپنسما میانمممال ّی مفاریاییماستمها مجعجع م رمای مسفینح،مکحماهویتمفبا انیمیبمآ ماست،م یعا ملدیبا مکتاب

م982تامم999 رمصفساتم«مال ممملدیب...ال الممواا الکالممنا رهاالجاممجفیا یعا ماالجیب»البوو مالبویممیامهتارتمآغا ی م

میبگب ا مای مکتابمآج هماست.ناتح

سنا مجعجع ما متبی معاهبا مقب مپبیارمعشممهمب ماستم میحمگعاهمالدیبال ی مطاهبمی مجسوّ مفاریاییمیکیما میزرگ

تنبم ممانن مکنحمسنت ما مننا  ممممی ضنیماکنایبم مافاضننمجتّفن مممم»سبایا مج تتبمیع هماسنت.ممآ م  ره،م رم جا ملع ما مست 

الن ی مهوگنبمفارسنیم رماین مینابمفتنع مممممممانن م ما ملعاجنحمجمن مممستم می ضیمقتع منکب هتبما مست مانعر یاطب ات

  لتشنناهم«)نظیننبمیننع همت...م م رمهفننمم مفضنننمیننیماننن ،ما موکننممکننب همکننحمسننت مانننعر مافضنننماسننمممملعاسننتح

 تواجتم یعا ما مجطتععم مجصنععماستم مع بما ملطفنیم ار مکنحملطندما مهنیرمعن بمممممم(م»000جیال  :م0200سوبقن  ،

فقنبهممم25کن مکنحممنیزمتأیی مجیمالمجالسنزهة(ماهویّتملدیبم رم  رةملع مرام928:م9جیال  ،مج0202هعفی،م«) یگبمن ار 

م0مها مای مجموعهحمجا م ا هماست.هامعاهبمرام رمیی مریاهیا مریاهی

 رم ا گناهملنعیشمینحمپاینا مآ ر مینحمسنع منیشنایعرمممممممم»ا م رمفاریابمیحم نیامآج ،مپسما ماینکحمتسصیالتمجق جاتیمرام

مسا موبصمهفنمم ما بم  مرام رملاکن ا منیشنایعرم نن انیمکنب ...م رمنیشنایعرممممممم6وبکتمکب ...م میحمگفتةملع مج ّتم

لدینبمم«)(مهننایتیمفبالنعرملنعیشمنیافنتمممم580نمممم562ر  گارمینانکحمیای میحم  مر  مجااه تمننوع م ما مطغانشناهم)م

(ما مآنمامیحماجی مرسی  میحمنا مینحماصنفدا م مپنسما منز ینکمینحم  مسنا ماقاجنتم رمآ معندب،مینحمممممممممم972:م0280فاریایی،م

«معنع مجنن مجنیممال  لحمین ماسنفن یارمیدنبهمممحمار عیبمی مهالءال ّ لان امم مصالتم میزرگ اعتمواام»جا ن را مرفتم ما م

یحمنز مقز مارسال میحمآذریایما مرفتم ملاهباًمقتنما مرسی  میحمتتبیزمج ّتم  مجاهم»(.ما مآنمام980:م0280)لدیبمفاریایی،م

ارسال مراهمیافنتممریارمقز (.م رمآذریایما میحم 989:م0280)لدیبمفاریایی،م«مناجیم رمار یینماقاجتمکب ...«مال ی صفی»نز م

 رمتتبیزم رگذعتم ما مرام رمگعرستا مسبلابمینحم سنتمممم528 م رمقصای  مجت  ّ ما مرامج حمگفت.مسبانمامم رمسا م

الن ی مکاعنیم ینعا ما مرامممملا مسپب ن .منتاتی میارمیدارمسا مپسما مجبگشمیکیما م  ست ارا مع بشمیحمناممعنوسم

م رمایت ا مای میاپمجعر مگفتگعمآج هماست.«مةمجاجعم یعا ماستا ملدیبال ی مفاریاییجق جّ»آ ر مکب همکحمیامهنعا مجوع

م

 پیشینة پژوهش

ها ماستا مایبجمتعا میحمجقالحنععتحمع هماست.ما مای میی مجی«ممسفینةمتتبیز»ها مجت    م رماهویت،ماهتتارم مار شمجقالح

ا مسی هفیمجیبافضنفیمم«مریاهیاتملیامم رمسفینةمتیبیز» منیزم«مةمتتبیزیبگب ا مسفینناتح»افشارم رمناجحمیدارستا میامهنعا م
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«ملعبماستم لیمیدتبما مای میایاتی»ا میامهنعا ماعارهمکب .منیزمنتاتی میارمسی هفیمجیبافضفیم رمجقالح«منشبم انش» رم

مان .نحماعارهمکب هها مضتطمسفیا ما میبتب ان م میحمپاره یعا میاپیملدیبمفاریاییمرامیبرسیم ممنق مکب ه

 

 های دیوان ظهیرچاپ

قم رمکنانپعرمینحممم0968 یعا مای معاهبمین ی میارم رمهن م مایبا میحمطتعمرسی هماست؛منتاتی میاپما م یعا م رمسنا مم

جناممقوب م رمهونا مم0985جیال  م منیزمم0889هونمآج هماست.میاپم یگب منیزمیحماهتواممیز ا مس ی م مآ ا مووی م رم

تنعا مینحمیناپمسننگیمجصنستامممممم رمایبا منیزمین ی میارمای م یعا میاپمعن هماسنتمکنحما مآ مجینا مجنیمممممم9م.انماممع ه

قوب م رمجطت حم ارالتالفحم منیزمیاپیمکحمیحمس یم ماهتوامماوو معیبا  م رمتدنبا مصنعرتمممم0299االنصار م رمجعسی

ععشمتقیمیینشم رمیاپتاننةمطنعممجشند م رممممها مج اگانةم یگب ما مآ میحمکگبفتحماستماعارهمکب .مهوینطعرمتصسیا

هنامهوگنیمینحم لیننمن اعنت مممممم رمتدبا مانماممع هماست.ماین میناپممم0228 منیزمتعسطمهاعممرضیم رمسا مم0227سا م

ان متامجاییمکحمقصی ةمیانیارممانگیزمیحم  رمنوان هاسفعبمهفویم م  رمجان  ما مر شمصسیامتصسیاما مایبا ها معگفت

مهامسبمیحم رآ ر هماست.ا ما مآ نیزم رمپاره«مآهنگمییب  مع م مجنز کحمپیشلیوحمفب هنمماالما ملیوگی»ب فمج 

صفسحمتعسطمنشبمقطنبه،مینامتصنسیا،ممممم529 رمم0280آلبی متصسیامهفویما م یعا مای معاهبم رم  میتش،م رمسا م

حمیاپمرسی .میتشمنتاتمپنسممتسقی م متعضیساتماستا مفقی م کتبماجیبوا میز گب  م میحماهتوامم کتبماصغبم ا یحمی

ینن ها،مما معبحماوعا م مآثارم کتبمیز گب  میحمقفمم کتبم ا یح،معناجن:مجق ّجنةمجناجعم ینعا ،مقصنای ،مقط نات،متبکینبممممممم

ها معاهبماست،م میتشم  م،مکحم رم اقعمتعضیساتم مت فیقاتمجصسّاماسنت،م رممهام مریاهیجفوّ ات!،مغزلیات،مجثنع 

ها مجعر ماستفا ه[،مفبهنگملغناتمملدیب،مع بملدیبم رمکتبما ب،م یعا ملدیبمفاریاییم]ناتحیب ارن ةم ن گیملدیب،مع بم

تصسیامانتقنا  م ینعا اماسنتا ملدیبالن ی امفاریناییم مممممم» مکنایاتم مت تیباتم موعاعیم مت فیقاتماست.مای ماثبمیامهنعا م

ناجةم  رةم کتنب مآ معنا ر ا مینع همممم(مپایا 05:م0280)لدیبمفاریایی،م«میسثِم رماوعا م مآثارم مونِّمجشکالتماع ارم  

منممممممممیحمراهنواییماستا می یعم0226جاهماستمکحم رما ّ مآیا  نمف نالًمالزجا مفب  انفنبما مآ م فناعمعن هماسنت.ماین متصنسیا

سبامهبضحمعن هماسنت.ملنع ِماسنتا میز گنب  م رمواعنیةمممممممتبی متصسیسیماستمکحما م یعا مای معاهبمقصی هآیب جن انح

سبامرام رمطیمسالیانیمین میامجقایفنةمینا  همنانتةممممنگارن ه،م یعا مای معاهبمقصی ه»نعیا :مالوص  رمجینفثةم092صفسةم

ییمییفز  هماستم ماجی مسا متصسیامکب هم م رمعبحماوعا م مجقاممعاهب م منیزمجشکالتماع ارم  میبمآ موعاعیکد 

توامم(مای می ا مج نیماستمکحمتصسیامجت م یعا م رمنظبمایشا م092:م0280 ار میحم    میحمطتعمآ ماق اممکن .م) ی ر ،م

گاهما مکععشمیبا میدتبمکب  مای ماثبم ستمنکشی ن م ،مپسما م فناعما ممع همیع هماستماجّامیحمگفتةم کتبماصغبم ا یحمایشا مهیر

ینیمکنحمپنسما م رگذعنتمآ مممممکاستیمرس متنداان .میحمنظبمجیناجحمتامآلبی مر  ها مویات،م رمپیمییمنقصمکب  مآ میع هپایا 

یزرگمیحمتالشمین ی مسالةمایشا مراهمیافتحم رمقاوتمتعضیساتم مت فیقاتمیاعن م ینبامقانوتیما مآ ،مینحمگفتنةمآقنا م کتنبمممممممم

هاییمکحمینبمپشنتم مممآج :میا  اعتتامآنمامکحمنگارن ةمای مسطعرم ی همیع م  گعنحمیا  اعتمفباهممجی» ا یح،مناپ ی مع هماست:م

ال مصنفساتمقنبارمممیحع م مالهاییمکحمیبما راقمج اگانحمنععتحمجیافتا م میا  اعتصفساتمناتةمتایپیم یعا مثتتمجیموعاعی

هناممگبفتمتام رم قتمجناسبم رمجا ملع مقبارمگیب م میحمجطالبمپیشی مپیعن  ...م ماجب  مجتأسفانحمتندامگعنةما ّ میا  اعنتمجی

گاهمکحمجموعهحمیحم ستمج مرسی ،م قیقاًمج فعممنیاتمکنحمم جا م رگذعتماستا متامآ  رم ستماستم مای ما مآ مر ستمکحما م

)لدینبمفارینایی،ممم«مهام رمالتیارمکنسمینامکانانیمینع هماسنت!ممممم انممکحم جا یحم ستمیحمکاانیمسپب همع هماست.مهوی مق رمجی



  9919( بهار 92، )پياپی 9سال هفتم، شمارة  ، دورة جديد،پنجاه و يکمسال  شناسی ادب فارسی،متن  /   16

 

ناجنةم کتنب مایشنا مممم مجعجع  مپاینا مها ماستا میز گب  ،مهوا(مپسمای متصسیا،مپسما مناپ ی مع  میا  اعت07 06:م0280

یتشماهظمما مای مجموعهحمهونا ماسنتمکنحماسنتا مآ مرامینحمهننعا ممممممم»استم م کتبم ا یحمنیزمتفعیساًمای منکتحمرامپذیبفتحماست:م

م(.06:م0280لدیبمفاریایی،م«م)مناجةم کتبا ملع مفباهممآ ر همیع ...پایا 

ها مج تتبم یگب ما م یعا معاهبمیحم ستمآجن هممرمای مج ّت،مناتحگذر م م سا مجیم50ا مای متصسیاماجب  مییشما م

تعان م رمتصسیسیمجکوّنم معای مجم ّ ،میایار ما مجشکالتمراهمیافتحمیحمای متصسیامرامجبتفنعمکنن ؛ما مآ ممماستمکحمجی

م790سنا ممعنع م م رمماین مجموعهنحمرامعناجنمجنیممممم996تامم999ها مجوفحماستمسفینةمتتبیزمکحم یعا معاهبم رمآ میبگ

مکتایتمع هماست.

جتأسفانحمیای مگفتماین مگعننحمنیانت؛مممم«مواصنمکارماستا مییمگوا ،مییمجانن ماست»رغممگفتةم کتبماصغبم ا یحمکحمهفی

یاعن .م)لدینبممم«م..مآغا موکنایتیم یگنبم رم جیننةملدیبعناسنیمممم.هبمیحمهاتمیاپمناتةمجصسّاماستا میز گب  ،»عای م

هاما متصسیامیینب  ممهاییمکحم رملال مقصی هها مجت   م مییتهام مریاهیها،مقط حه(مج ا ما مقصی 02:م0280فاریایی،م

مهاملعاهیممپب الت.هامنیزمراهمیافتحمکحم رما اجحمیحمآ ان ،مایبا هاییم رمضتطمییتجان ه

مناتةماصفیمیحمقبارم یبم رمالتیارم اعتحماست:م6یحمهبمر  م کتبماجیبوا میز گب  میبا متصسیام یعا م

 هنمکتایتمع هماست.707اس  مافن  مجسفعظم رمسفیوانیحمکحم رمسا مم9655ناتةمعوارةم (0

 .752یعنیعرسیتحمیامتاریخمکتایتمم965ناتةمعوارةم (9

 .768ا مجت فّ میحمآقا مجد  مییانیمیامتاریخمکتایتمناتح (2

 .890 متاریخمکتایتمم688ا م یگبمجت فّ میحمیعنیعرسیتحمیحمنشانیمناتح (9

 .892کتایتانةمجفّیمپاریسم متاریخمکتایتمم728ناتةمعوارةم (5

 .879ا میبیتیشمجیع یعممیامتاریخمکتایتممor.3325ا میحمنشانیمناتح (6

م«.هامجباج حمع هماست رمجعار ماعکا می ا » منیزمهشتمناتةمفبهیمکحم

سنا ما ممم28آ ممتبم مقن جتمسا ما مناتةماساممجعا م9عع م یعا ملدیبم رمسفینةمتتبیزمتندامهوانطعرمکحمجالوظحمجی

مناتةم  ممییشتبماست.

م000جثننع م ممم9غنز ،ممم00جفوّع!،مم9ین ،متبکیبم9قط ح،مم006+0قصی ه،مم80 رمیاپمجعر مگفتگعم یعا معاهبمعاجنم

مییتماست.م2679ها مآ منیزم رمجموععمریاهیماست.مت  ا مییت

جثننع ،ممم0غنز ،ممم8م9مجفوّع،م9م2مین ،تبکیبم9،مقط حم29قصی ه،مم72سفینةمتتبیز،م رمجقایاحمیام یعا میاپی،م ریب ارن ةم

ها مجعجنع ممییتماست.مای مجموعهحمنیز،مهبین مجانن م یگبمناتحم2902ریاهیماستمکحمعوارماییاتمآ میبمر  مهممم65

قظ نحم ممم00قصی ه،مم5عع م لیماهویّتمآ م رمای ماستمکحما مای مت  ا مع بما م یعا ملدیب،معاجنمهوةماع ارمعاهبمنوی

ا ما مقصای م میکنیما مقط ناتِمممیینیم.مافز  میبمای ،م رمیی مپارههامنویان مکحم رم یعا میاپیماثب ما مآ یاهیماع ار رم2

مهامنیات.جعجع منیز،ماییاتیماستمکحم رم یعا میاپیمنشانیما مآ 

م

 هاقصیده

م5است،ماجّناممم68 مم60،م96،م22،م96،م99،م00ها ؛قصی همیحمعوارهم7ها م یعا میاپی،مسفینةمتتبیزمفاق ما مجموععمقصی ه

ییتمم009هامیبمر  مهممان .مای مقصی هها مجعجع م رم ستماستا میز گب  منتع هقصی هم ار مکحم رمهیرمک امما مناتح
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مگعنحماست:هامیحمتفکیکمی ی  ارن .مجطفعمقصای م مت  ا ماییاتمآ 
 * ستاره سجده کنتد للتت. منیتر تتو را    

 

 یتتة ستتریر تتتو را زمانتته بوستته دهتتد پا  

م(997ییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)هکای:مم09ای مقصی هم 
* بُرد گوی دول. از شاهان گیتی ستر بته   

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

 

شاه بوبکر آن که ملکش هست. میتراا از    

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر

 
م(959)هکای:ممممممممممممممممممییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم92ای مقصی هم

* این جهانداری که اصل دول. اس. ایّام 

 او

 

 حجّ. فتح و دلیل نصرت اس. اعتالم او  

م(969ییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)هکای:مم99ای مقصی هم 
* خدایا دور کن چشت  بتدان زیتن لتال      

 میمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون

 

 قدر روزافزونرای عالیرکاز این شاه مبا 

م(969ییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)هکای:مم99ای مقصی هم 
 * آمد به فرّخیّ و ستتادت بته دار ملت    

 

 صدری که هس. بر قلت  او متدار ملت     

م(970)هکای:مممممممممممممممییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم90ای مقصی هم 

م

 قطتات
قط نحممم99انن .ممقط حمیامهممجشتب م89قط ح.م رمای میی م رمم29قط حم ار م مسفینحمم006+مم0 یعا میاپیملدیبم رمجموعع

ا م مقط نحمم002،م27،م20،م88،م86،م77،م76،م62،م66،م57،م55،م59،م96،م28،م92،م96،م99،م08،م05،م8،م6،م9هنا ممیحمعواره

یینتممم77هناممقط ةمجتفا تم ار مکحمجونعماییناتمآ ممم00ان ،ماجّامسفینحمنیزمهامآج هماستم رمسفینحمنیاج هیا مریاهیکحم رمپا

مهاین :ان مای هاییمکحم رم یعا میاپیمنیاج هاست.ممقط ح
 ای ستتتتتینة روزگتتتتتار پرجتتتتتوش 

 

 از آتتتتتتتش تیتتتتتت  آبتتتتتتدارات  

 هتتتتترل از لتتتتتی آرزو درآیتتتتتد   

 

 ایّتتتتتتام نهتتتتتتاده در کنتتتتتتارت   

 عمتتتتتتر نارستتتتتتیده در متتتتتتدّت 

 

 خورشتتتتید دواستتتتبه در  بتتتتارت   

 چتتتون عتتتزم ستتتفر درستتت. کتتتردی 

 

 دولتتت. کتتته همیشتتته بتتتاد یتتتارت   

 خرامیتتتدپتتتیش از ختتتدم تتتتو متتتی  

 

 منتتتتتتزل منتتتتتتزل در انت تتتتتتارت 

م(976)هکای:م 

مهامی ی معکنماست:هام معوارةماییاتمآ جطفعم یگبمقط ح
 * سالم من برسان ای صبا به ختدم. آن 

 

 مترفت. در اوست.  که رکن کتبة اربتا    

م(980ییت.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)هکای:مم2ا ماستمیامکحمقط ح 
 * ای جم  کرده مبدعِ کُن در جنتا  تتو  

 

 ه  صتورت مالیکته هت  ستیرت ملتوک      

م(989)هکای:مممییتم ار .ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم7ای مقط حم 
 * سرِ اکتابر عتال  بهتای دولت. و دیتن     

 

 تو را رسد به جهتان ستروریّ و ستلّاری    

م(989ییتماست.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)هکای:مم6ای مع بمنیزم ارا م 
* متتن آن زنتت  کتته همتته کتتار متتن     

 ستتتتتتتتتتتت.نکوکتتتتتتتتتتتتاری

 

 ست. داریبه زیر مقنتتة متن بستی کلته     

م(982ییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)هکای:مم2ای مقط حم 
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 * دور یکی کاندرو چو من کسی از چرخ

 

 در سر سرمست. ختورد و ختوا  نیایتد     

م(982ییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)هکای:مم09ای مقط حم 

 مرت متن لوعته الهتوی   * دعانی و ما اض

 

 فقتتی القلتتی منتتی متتا حبیتتی بالبتتل    

م(989ییتم ار م مهوةماییاتمآ میحمهبییماست.مممممممممممممممم)هکای:مم90ای مقط حم 

متبمسفینةمتتبیز: مصعرتمکاجنمسحمقط ةمکعتاه

 متترا اگتتر تتتو نتتدانی عُطتتارِدم دانتتد    

 

 ام ز سرِ کل  من چه کار آیتد که من کی 

 ر دور چتون منتی نبتود   به هر قران و به ه 

 

 ز روزگار چو من کت  بته روزگتار آیتد     

م(985)هکای:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

م***

 خواستتت  از دلبتتری دو بوستته و گفتتت   

 

 تربیتتتی کتتن بتته آ  لطتت  خستتی را   

 گف. یکی بتس بتود کته گتر دو سیتتانی      

 

 ایتت  بستتی را  نتته شتتوی وآزمتتوده  فت 

 عمتترِ عزیتتز استت. بوستتة متتن و  هرگتتز 

 

 انتتتد کستتتی راعمتتتر دوبتتتاره نتتتداده 

م(985)هکای:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

م***

مقضننامیننامقنن رماجتسننا مکننب م مگفننت:

م

مپدفنعا ممکنع مکنزمجدنا معن مجدنا  مممم»م

م میننحم سننتمکننحمیاعنن مجنن ارمففننک مم

م

م«یحموکنممکنحمیاعن م جنی م م جنا  مممممم

م هننیماینن میننحمیننیمممم»قنن رمگفننت:مم

مسننننننننننننننت!مملب گننننننننننننننی

م

م«یننحم سنننتمجظفّننبمقنننز مارسنننال ممم

م(985)هکای:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 رباعی

م000ها مای م یعا م لیمعوارمریاهی«مریاهیماستم22 یعا ملدیبمجموعهاًم رم» یعا میاپیمآج همم228هبین م رمصفسةم

ریناهیاممم56فقبهما م یعا میاپیمکوتبماست.ما مای مت  ا مم25ریاهیم رملع م ار مکحمت  ا مآ مم65فقبهماست.مسفینحمجو اًم

مهامنیات.ریاهیم رمسفینحمآج همکحم رم یعا میاپیملتب ما مآ م2جشتب م ارن م منیزم

،م98،م95،م92،م90،م28،م26،م25،م29،م20،م20،م98،م99،م92،م99،م90،م06،م02،م00،م2،م8،م5،م0هنا معنوارةمممنحمریاهیسفی

هنا ممرامن ار .مریاهیم000 مم28،م29،م82،م87،م85،م82،م89،م80،م80،م77،م72،م79،م68،م69،م62،م69،م60،م56،م59،م52،م92

مهاین :جتفا تمسفینحمای 

 دوری متتن هتتر چنتتد تتتو را نیستت.  تت  

 

 

 زرد استت. ز هجتتر تتتو گتتل ستتوری متتن  

 خبتتر از عنتتا و رنجتتوری متتن   ای بتتی 

*** 

 

 عشتتت تتتو بتته بتتاد داد مستتتوری متتن     

 
 ختوانی هر لح ته بته نزدیت  ختودم متی     

 

 

 دانتتیپرستتی و ختتود متتی احتتوال همتتی 

 تتتو ستترو روانتتی و ستتون پتتیش تتتو بتتاد 

*** 

 

 5 جنبتتانیگتتوی  و ستتر بتته هتترزه متتیمتتی 
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 روز و شتتی آمیتت  هنتتوزقرستت.ب بتترب آن 
 
 

 متتاه تتتو منتتوّر استت. در میتت  هنتتوز      
 

 ختت ّ تتتو اگتتر چتته پتتای بتتر متتاه نهتتاد  
*** 

 زنتد تیت  هنتوز   چشم. به دو دست. متی   
 

 دی روز وصتتال بتتود و هجتتران امتتروز   
 
 

 دشتتوار آیتتد دی بتته کتت  آستتان امتتروز  
 

 امتتروز بتترآن  ز پتتی دی کتته گ شتت.    
*** 

 گتتر دی بتته کتت  آرم بتتده  جتتان امتتروز 
 

 ر تتتتو داده روشتتتنی بتتتا دیتتتده ای فتتت
 
 

 شتتاهی چتتو تتتو دوران جهتتان نادیتتده    
 

 وی دس. تتو دریتا شتده در دست. بمتان     
*** 

 تتتا کتتور شتتود دشتتمن دریتتا دیتتده      
 

 چتتراف فتتاش از قلمتت. ای گتتوهر شتتی  
 
 

 وی شتتاهان را وجتته متتتاش از قلمتت.    
 

 تیتت  استت. متتدار ملتت  وصتتل. او نیتتز  
*** 

 هتتر لح تته همتتی کنتتد تتتراش از قلمتت.  
 

 کتته آفتت. ستتر استت. افستتر او  آن شتتم 
 
 

 فربتتته شتتتود از اشتتت   تتتتن   تتتر او 
 

 بتتر گریتتة متتن شتتبی نوندیتتد بتته لنتتز   
*** 

 ستتترّ دل او گشتتت. ق تتتای ستتتر او    
 

 در عشت تتو ای کتوی  مت. منتزل متن      
 
 

 بگتتداخت  و حتتل نشتتد ایتتن مشتتکل متتن  
 

 آن لتتتل لبتت. بتتا همتته ستتیرابی ختتویش 
*** 

 از بهر چته شتد شستته بته ختون دل متن       
 

 را در کتتت   تتت  بگتتت ارینومیتتتد متتت
 
 

 وآنگتتتتتاه از او امیتتتتتد داری یتتتتتاری 
 ای خستتتتة او چنانکتتته متتتن کشتتتتة او  

 
 داریبتتا متتن آن کتتن کتتز او لمتت  متتی   
الومنالسمآجن همکنحم رممممریاهیمنیزم رمنزهنحمم00عع .مها مجامجان هما م یعا میاپیمیحمهوی مجاملتممنوی استا مریاهی 

یامسنفینحمجشنتب ماسنت.م رمممم«منعجی مجبام رمکدمغممیگذار »امیامجصباعمآغا ی مه یعا میاپیمنیاتن .میکیما مای مریاهی
مان مکحم رمیاپم یعا منیاتن :هامیحمنامملدیبمآج هالومالسمای مریاهینزهح

 پروین خواهتد کته لترا ستاز تتو شتود      
 
 

 زهتتره کتته بتته لبتت  رود ستتاز تتتو شتتود  
 مه را شرا این نه بس که هتر متاه دو بتار    

 
 و  لبتل بتاز تتو شتود     چتون نتتل ستمند    
 (060:م0275عب انی،م)جوا ملفین 

 ای شتتتتم  کستتتتی گریستتتتتن را ورزد
 
 

 لتترزدکتتز هیبتت. او شتتم  فلتت  متتی    
 گیتترم کتته عتتدوی خستترو وقتت. بمتترد   

 
 ارزدآن متتترده  بتتتدین گریستتتتن متتتی   
 

م(069)هوا :م
 دی بتتاد کشتتید در چمتتن رایتت. گتتل    

 
 

 دستت. متتن و جتتام بتتاده  تتتا  ایتت. گتتل 
 هتتای چمتتن ورق بتتر حاشتتیة صتتحن    

 
 پتتنآ آیتت.  نستته استت.  ده آیتت. گتتل   
م(990)هوا :م 
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 بتتا یتتار حتتدیا وصتتل اگتتر درنگرفتت.  

 

 

 بی زر  چه عجی که خشت  دیگتر نگرفت.    

 بنگر به عترو  گتل  کته در مجلتس بتاف      

 

 یتت  خنتتده نتتزد  تتتا دهنتتی زر نگرفتت.  

م(990)هوا :م 

 یتتارم چتتو کنتتون رنتتآ متترا یتتاد کنتتد   

 

 

 کنتتد بتترگ گتتل ختتود  تبتته بتته شمشتتاد  

 گتتویی کتته فلتت  نبشتت. بتتر عتتار  او  

 

 کتتاین استت. ستتزای آن کتته بیتتداد کنتتد  

م(269)هوا :م 

 آن ب.  که ز عشت خویش مدهوشت  کترد  

 

 

 بگرفتت.  بتته قهتتر حلقتته در گوشتت  کتترد  

 خواستتت  از درد کتته فریتتاد کتتن    متتی 

 

 لتتی بتتر لتتی متتن نهتتاد و خاموشتت  کتترد 

م(229)هوا :م 

 یتتا ر  کتته متتن و هتتزار بهتتتر ز منتت.  

 

 

 برختتی تتتن نتترم و نتتازک چتتون ستتمن.  

 داریای جتتان و جهتتان  ز ختتود روا متتی  

 

 متتتن متتترده و آ  زنتتتدگی در دهنتتت.  

م(229)هوا :م 

 ای دوستت. متترا بتته کتتام دشتتمن کتتردی 

 

 

 دشتتمن نکنتتد آنستته تتتو بتتا متتن کتتردی  

 تتتو ستتوخته ختترمن دگتتر کتتس بتتودی   

 

 چتتون خویشتتتن   ستتوخته ختترمن کتتردی  

م(956)هوا :م 

 ار چتته رویتتی داری ای اشتت  بتته رفتتتن

 

 

 بتتویی داریتتیووز ختتون دلتت  تتتو رنتت   

 روی ای اشتت  رواناز دیتتده ستتب  متتی  

 

 بتتا آنکتته گتت ر بتتر ستتر متتویی داری     

م(م657)هوا :م 

 آن  کته فلت  بته چشت  متن ختوار آیتد       

 

 

 از گتتتردش او متتترا چتتته تیمتتتار آیتتتد  

 گتتردیای چتترخ  نتته بتتر متتراد متتن متتی  

 

 وز تتتو گلتته کتتردن  همتتی عتتار آیتتد      

م(680هوا :م) 

 چتتون نیستت. در ایتتن زمانتتة عهدشتتکن  

 

 

 ی  دوست.  کته عاقبت. نگتردد دشتمن      

 تنهتتتتایی را کنتتتتون نهتتتتادم گتتتتردن  

 

 با خویشتن  خوش اس.  زین پس من و من 

م(680)هوا :م 

جّنحممیحمواابمآ ریم،مکحمیامتع«ملدیبمفاریایی» رمای مکتابمآج هما مهوا م«ملدیب»اگبمپنجمریاهیم یگبمرامهممکحمیحمنامم

هامیحمنامملدیبمفاریاییم رمهوا مکتابمتکبارمع هماسنتم ممیحمععاه مجعجع میای میحمواابمآ ریمم یبامیکیما مای مریاهی

ریناهیم رممم9هامنیزمیامسفینحمجشتب ماست،مای مت  ا میحمیدار همفقبهملعاه مرسی م یباما مای مپنجمریناهی،ممیکیما مریاهی

مست:ریاهیمنیاج همام2 یعا میاپیمآج هم م
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 آن متتاه کتته دل ز بهتتر او ایمتتن نیستت.

 

 

 در لتترا او قتترار ختتود ممکتتن نیستت.  

 سودای وی از چیس.  که چندین زنجیر 

 

 بر هر متویی نهتاد  هت  ستاکن نیست.      

م(295:م0275عب انی،م)جوا ملفین 

 آن روز کتته بوتت. متتن ز متتن برگتتردد

 

 

 در عشتتت تتتو متتردن   میسّتتر گتتردد    

 رت در حسرت آن  که  کته خواهتد عت     

 

 چون چش  تتو در متات  متن تتر گتردد      

م(990:م0275عب انی،م)جوا ملفین 

هنا مجبینع مینحمسنفینحمآجن هماسنت.م)جونا ممممممممکنحم رمریناهیمم«م رمهش متعما مکنع مغونتمجننز مجن مممم» منیزمریاهیم

مفقبهماست.م99ان م رمجموععمهاییمکحم رم یعا میاپیمنیاج ه(.میامای ما صافمریاهی288:م0275عب انی،ملفین

م

 بندترکیی

،مییتِمتبکیبمرامنن ار م مینحمجنا مآ ،مممم9ین معوارةمآ ر هماست.متبکیب«مالتبجی ات»ین مرامسفینحم یبمهنعا متبکیبم9هبم

یینتممم078 م رمسنفینحممم022ین هام رم یعا میناپیممها متبکیبیحماعتتاهمییتما ّ مهبمین ِمی  مرامگذاعتحماست.مت  ا مییت

ماست.

لدیبمفارینایی،مم«)ال ی مهت الب ّاقمنیزمآج هماستین م رم یعا مجوا ای متبکیب»گفتنیماست:مم0ةمین معوار ریارةمتبکیب

انن م)لدینبمممین مرام اعتحای متبکیب«مس » م«میم»ها م ه متندامناتح(.مآنگعنحمکحمتعضیساتمجصسّامنشا مجی222:م0280

ینامآ م رمواعنیحممم«مس »ها ماستم مالتالف«میم»ت ما مکنن مجهامر ایتمجیی  (.م مآنگعنحمکحمناتح922:م0280فاریایی،م

ها مجعر ماستفا ةمجصنسّاماسنتمکنحم رممممهوا مناتةمیبیتیشمجیع یعمم معشوی مناتحما مر یدمناتح«میم»آج هماست.م

«مهنامجباج نحمعن هماسنتمممم رمجعار ماعکا مین ا م»نیزما مجوفحمناتیماستمکحم«مس »کتایتمع هماست.مناتةمم879تاریخم

ان مکحم رمقب م(.مای مناتحمتاریخمکتایتمن ار م لیمجصسّامجستبمما معیعةملطمآ مو مم  ه272:م0280ایی،م)لدیبمفاری

ین م رمآ مآج همال ی مهت الب اقمیحمتصسیامجبوعمم وی م ستگب  منیزمکحمای متبکیبندممکتایتمع هماست.م یعا مجوا 

ان مای مع بم رمک اممیکما مناخمجعجع م رم سنتممهاستمتصسیامقاینماهتوا  منیات،م م رمآنمامجصسّامجشتصمنکب 

ا ماین مم» هن مای ماسنت:ممهامیحم ستمجیان .م رمکن،متوامماطّالهاتیمکحما مناتحایشا میع هماستم مک اممیکمآ مرامن اعتح

 اق،مالن ی مهتن البمم)جوا «مسا مجتصعصمکتایتانحمارجغا ماستان میدارمناتحمکد  همناتحمکحمجعر ماستفا هم اقعمع ه

آین مایشنا م رمپنیمممم ه .مآ مگعنحمکحما مفسعا مکالممآ میزرگعارمیبجیهاماطالهیمیحمجامنوی:میط(م ما مکیفیتمناتح0269

ان م لنیم رمجمونععمممنعیاا ملتبما مآ م ا همیع ههزارمییتیمیع هماستمکحمتذکبهال ی میحمییاترسان  ماییاتم یعا مجوا 

ال ی م مجعجع میع  مای مع بم رمسفینةمتتبیزماست.میام ض یتمجعجع ِم یعا مجوا مهزارمییتمیحم ستمنیا ر هییشما م ه

متبماست.ین ما ملدیبمیاع میحم اق یتمنز یکاوتوا ماینکحمای متبکیب

ان م مصعرتمیاپی،مهوانطعرمکنحمگفتنحمعن ما ممممسا م یعا ملدیبمتاما اینمقب مندممای مع بمرام رملع من اعتحها مکد ناتح

هنا مسنفینحمممیحمجت مآج هماست.میامهنایتمیحمتاریخمکتایتمسفینحم منیزماهتتارمآ مناتح،مپنسما ماین ،مضنتطمممم879جعرّخما مناتح

مهامیحمقبارم یبماست:ا ما مآ هاییمیام یعا میاپیم ار مکحمپارهیای میحمجت مییای .مصعرتمآج هم رمسفینحمتفا ت

 کن .ال ی منیزمتأیی مجیرتمرام یعا مجوا جاین .مای مصع رمسفینحمین ها میدارمم مپنمممجایح (0
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(مجت فّ میحمین معشنمماسنتم مینبهکس.ماین مضنتطمرامنینزم ینعا مممممممم929صم02م6ییتمتبکیبم رمین میدارمم)ییتم (9

 کن .ال ی متأیی مجیجوا 

زمنینم«میم»رامنیزمن ار .مای مییتم رمناتةمم922صفسةمم5رامن ار .مسفینحمییتمم929صفسةمم90 مم02ها مسفینحمییت (2

 نتع هماست.

 گعنحمآج هماست:  مییتم رم یعا میاپیمای  (9

 شتتتودمنبتتتر از وع تتت. ممکّتتتن متتتی 

 

 

 شتتتود   مستتتند از دستتتت. متتتزیّن متتتی 

 شتتتودروز بتتتدع. از تتتتو تیتتتره متتتی  

 

 

 شتتودچشتت  ملّتت. از تتتو روشتتن متتی    

مان :ای م  مییتم رمسفینحمی ی مگعنح 

 شتتتودمنبتتتر وع تتت. متتتزّین متتتی   

 

 

 شتتود   چشتت  ملّتت. از تتتو روشتتن متتی  

 شتتتودروز بتتتدع. از تتتتو تیتتتره متتتی  

 

 

 شتتتودمستتتند از دستتتت. مبتتتیّن متتتی  

 کن .ال ی متأیی مجیجاین .مای مصعرتمرامنیزم یعا مجوا  رمین معشمماییاتم  مم مسعممجایح (5 

  رمیاپماینگعنحماست:م929 رمصفسةم5ییتم (6

 رکتتتن دیتتتن مستتتتود ستتتتد روزگتتتار

 

 

 کتتز وجتتودش خاستت. ستتتد روزگتتار    

ان میامهوی مقافیةمج یعبمکنحمجصنسّامنینزمینحمآ م اقندمینع هممممممم رم ستمجصسّامگعیامای مضتطمرام اعتحهبم  مناتةم 

است.م رمسفینحمنیزمجصباعم  ممیحمای مصعرتماست:مکزم جع شمیافتمق رمر  گار،مهبین مای مضتطمیدتبما م  منانتةمم

ال ی ماصفدانیماستمکنحمینحممم یعا مجوا مجان .مصعرتمصسیامآ م ر یگبماستم لیمیا مهممجشکنمقافیحمالینسنمیاقیمجی

مجا مجا ع مس  مجا ع مص رم ار .م

 التالفاتم یگب:

 بتتتا چنتتتین حستتتن ار وفتتتایی داشتتتتی

 

 

 کتتتار متتتا آختتتر چنتتتین نگ اشتتتتی    

م(7م8/920) 

مسفینح:مکارمجامیعنی مفب نگذاعتی.

 ای بستتا کتتز هجتترت آ  چشتت  متتن    

 

 

 همستتو بتتاد مهتتر جتتان بتتر زر گ شتت.   

م(09/920) 

 مجدبگا .م یعا مجوا منیزمهوی مضتطمرام ار .مضوناًم یعا میاپیمیحمهوی مصعرتمیامفاصفحمیی مجدبم مجنا ممسفینح:میا

ماست.

 تتتتر پاستتتو. از لتتتی تتتتو بلتجتتتی 

 

 

 کآن چنان تلخ است. و بتر شتکّر گ شت.     

م(05/920) 

مست.سفینح:مپاستی

 وایِ تو کت. ختون متن در گتردن است.     

 

 

 ورنتته نیتت  و بتتد متترا هتت  درگ شتت.    

مکنن . مهمم یعا مجوا متأیی مجی«مس »:م رنحمجامرامنیکم می مهمم رگذعت.مای مضتطمرامهممناتةمسفینح 
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 سلستتتله بتتتر لتتترا دنیتتتا افکنتتتد    

 

 

 تتتتتا متتتترا در بنتتتتد ستتتتودا افکنتتتتد 

م(02/920) 

م..یبمطبفم یتامافکن .م یعا مجوا منیزمهوی مضتطمرام ار ..سفینح:

 گتتتاه وعتتتده دانتتت  از بهتتتر امیتتتد    

 

 

 ردا افکنتتتتدبتتتتر ره امتتتتروز و فتتتت   

م(0/929) 

مسفینح:مگاهم ه هم ا نممیدبماجی .مم

 هتتتر کجتتتا تتتتو برگشتتتادی روز نطتتتت

 

 

 شتتودگتتوهر از لفتت  تتتو ختترمن متتی    

م(2/922) 

م..یبگشا  م رجمنط .منیزم رم یعا مجوا ..سفینح:

 روز تتتو عیتتد استت. قربتتان تتتو خصتت   

 

 

 ایتتن چنتتین عیتتدی تتتو را فرخنتتده بتتاد   

م(09/922) 

مکن .ممستم مقبیا ملصممتع.مای مضتطمرامنیزم یعا مجوا متأیی مجیسفینح:مر  متعمهی ما

ها م یگب منیزمنظیب:مآ میحمجا مای ،متألیبمیحمجا متأثیب،ملیکمیحمجا م رنحم مالتالفاتیما مای م سنتم ین همممتفا ت

ر ایتمع هم مسفینحمالتالفاتیمینامم«مس » م«میم»نیزما مناتةمم9ین مگفتنیماستمتبکیبمگذریم.عع مکحما مذکبمآ م رجیجی

مجت م ار .

م

  زل  مثنوی

طعرمکحمپیشما مای مگفتحمع م رم ینعا میناپیمممای مگعنةمع بهامییز میحم یعا میاپیملدیبماضافحمنتعاه مکب ،ماجّامهوا 

رام رمم8رامنن ار م مقصنی ةمعنوارةممممم00 مم0ها معنوارةممب هم مغز جفوّع.مسفینحمای مت  ا مرامجمتوعمکم9غز مآج هم مم00

ییتنیممم02هامجا م ا هماست.ماوتوا مای مکحمسفینحم رستمهونمکب همیاع م یا ماستمیع م ر نوایةماین متغنزّ مممیی مغز 

مجان متامقصی ه.ییشتبمیحمغز مجی

مسعمم مهشتممآ مرامنیزمن ار .مها سفینحما م  مجثنع م یعا میاپی،متندامجثنع ما ّ مرام ار م مییت

م

 های افزونبی.

هنا،ممجزمقصی هیبیممین ی مییتم مجصباع،میحییتماست.ماجّامیامیبرسیمسفینحمپیمجیم2679 یعا ملدیبم رمای میاپمو   م

مها مکاجفیمکحمذکبعا مگذعت،مما مع بها معاهبم رمای میاپمنیاج هماست.هام مریاهیقط ح

مای مییتمرام ار :پسما مییتمهف هممم5قصی ةم

 دست. به دس. جود چو برخاس. در جهان

 

 

 بی زر کستی نبینتد جتز بتر چنتار دست.       

مپسما مییتمیدارم:م06قصی ةم 

 به رنآ و صبر من خودپرس. ختود دشتمن  

 

 

 بالی عشت به ر ب. همتی خترم بته متراد     
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مپسما مییتمهف هم:م90قصی ةم

 نته دگتر عقتد بته ستوی مته تابتان نگتترد       

 

 

 بتتی روز منتتوّر گیتترد  بتتی شتتی تیتتره    

مهوا مقصی همپسما مییتمهم هم: 

 گر ز قهر تتو نته لطفتی بتودش آ  شتود     

 

 

 ور ز امتتر تتتو نتته نهیتتی بتتود آ ر گیتترد   

می  ما مییتم  ممای مییتمرام ار :م92 رمقصی ةم 

 خلتت  کاشکی ره بر فل  بردی که دیدی چش 

   

 

 زنندکوکی بر فل  چون مینوب. هف.کاین سه 

  

 

مپسما مییتمییاتم مپنمم:م20قصی ةم

 ستتریر ملتت  عطتتا داد کردگتتار تتتو را   

 

 

 به جای خویش بود هر چته کردگتار دهتد    

مپسما مییتمپنمم:م92قصی ةم 

 مجتتتاوران ارم بگستتتلند بهتتتر نطتتتاق  

 

 

 به دس. بتاد صتبا عقتدهای گتردن حتور      

مپسما مییتمییاتم مهفتم:م92قصی ةم 

 ق تتا ببوستتد و گتتردون بتته دیتتده درمالتتد

 

 

 مثتتال کتته صتتادر شتتود ز دیتتوانشهتر آن   

مپسما مییتم  م:م60قصی ةم 

 رخستتار و زلتت  توستت. عجتتی کتتاری  

 

 

 جتتتتانِ فرشتتتتته و تتتتتن آهتتتترمن    

مپسما مییتمییاتم میدارم:م62قصی ةم 

 ستتنان نیتتزا آ  استت. در هتتوا روشتتن   

 

 

 در آورنتتد بتته چشتت  عتتدوت آ  ستتیاه   

مپسما مییتم  ا  هممای مییتمرام ار :م76قصی ةم 

 برد گترد ستهاهش بته چمتن     گر صبا تحفه

 

 

 خبتری چش  نرگس شود ایمن ز چه از بتی  

مپسما مییتمپنمم:م98 م رمقط ةم 

 کتتدام دُرّ هنتتر بتتود در خزینتتة ملتت     

 

 

 کتته آستتمان بتته عطتتا در کنتتار تتتو نهتتاد  

ا مما مجعاضنعم  مجصنباعممتعان مجتبا معع مای ماستمکحم رمپارها مکوتع ها م یگبمای متصسیامکحمیحم ستمسفینحمجی 

قصنی ةممم92ان ،م رمنتیمحمج نیمع بما میی مرفتحماسنت؛م رمصنفسةممم  مییتموذفمع هم م  مییتم یگبم رمهمما غاممع ه

مآج ه:م00

 شتتوس ستتتادت روا بتتود کتته نتتدارد   

 

 

 پای ز درگاه او کته حصتن حصتین است.     

مصعرتمصسیامآ م رمسفینحمیحمای مصعرتماست: 

 شتتوس ستتتادت روا بتتود کتته نتتدارد   

 

 

 اک او کته حبتل متتین است.    دس. ز فتتر  

 صتتورت دولتت. شتتود کتته بتتار نتتدارد    

 

 پای ز درگاه او کته حصتن حصتین است.     

ییتماست.میحمای مجوعمیای مم909کن مهاییمکحمسفینةمتتبیزمیحم یعا ملدیبمفاریاییماضافحمجییامای ما صافمجموععمییت 
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مالومالسمرامنیزمافز  .ممریاهیمنزهحم02ییتمواصنما مم96

هنا ممرس مناتحها ماع ارمنیاج هماست.می ی میحمنظبمجیک امما مهنعا  یگبمای ماستمکحم رمای میاپمهیرنکتةمگفتنیم

هنام ماینکنحمهنبمقصنی همیناممممممیینیممآج همیاعن .مذکبمسبهنعا  رم ستمجصسّامیحمای مصعرتمسا همکحم رمیاپمواضبمجی

یشتبمیحمکارمجسقّقنی مییاین .مینحمهننعا مجثنا م رممممممتعاناتمیقط حم رمج حمیحمکایمیامیحمیحمهنعانیمسب  همع هماستمجی

ال  لنحممفتبال ی منمکحمجستونماستمفتبال ی مهنالءمم»،مکحمیبرسیموا م ماوعا مجو  وا معاهبماست،مآج ه:م205صفسةم

،م68یاماستنا میحمضتطمجعجع م رمسفینحمیبمسنبمقط نةممم«منفعذمیایارمیحمهممرسانی همیع ...م6هبیشاهمیاع مکحم رما اسطمقب م

هکای:م«) مایضاًملحمیو حمپدفعا مفتبال ی مالتفتالی»جامآج هماستمال  لحمهبیشاهمجذکعرمنیات.م رمآ ی معتص،مهالءا

منیزما مرامستع هماست.م72(.مای معتصمهوا ماستمکحمعاهبم رمقصی ةم978

نفبن مناجیمم28لعریممکحم رمیی مجو  وا ملدیبمکحمیحمعوارشم کتبمیز گب  م رمسفینحمیحمج حمین ی معتصمیبجی

 رمجن حممم27(،مقط نةمعنوارةممم980)هکنسمم«مال ی مفاریاییعبف»یبا مم000یینیم؛میحمهنعا مجثا مقط ةمعوارةمهامنویا مآ 

مان .(م ...مسب  همع ه960)هکسم«ملاتع مطابمجثعاهوافیمج حم یی ه»م69(،مقصی ةم978هکسم«)ال ی م  انیص ر»

ان .مای مننامم رمم ی مناجیمرامنیزمذکبمکب هم متعضیسیم رمعبحموا ما من ا ه رمیی مای مجو  وا م کتبمیز گب  منعرال

م(.965)هکسم«ملعا  ایضاًملحمفیمج حمنعرال ی مقبآ »یحمای مصعرتمآج هماستمم75سفینحم رمقصی ةم

مان م رمسفینحمیحمای مصعرتماست: ض یتمهنعا مع بهاییمکحم رم یعا میاپیمنیاج ه

 مایضاًملحمفیمجن حمالوفنکمالکتینبمممم»یامای مهنعا ماست:م«م ار مکحماصنم  لتماستمایّامما ...ای مجدان»یامجطفعممقصی ه

م«ال  لحمطغانشاهمی مجعی هض 

هنبمسنحممم«.مالوفنکم مایضاًملنحمیون حمنظنامممم»یامای مهنعا مآج ه:م«مآج میحمفبّلیّم مس ا تمیحم ارمجفک...»قصی همیامجطفعم

مان .آج هم« ایضاًملحمیو وح»قصی ةم یگبمیامهتارتم

مگعنحماست:ممهامنیزمی ی  ض یتمقط ح

م،« ایضاًملحمیبسممالوباسالت«:م»سالممج میبسا ما مصتا...»قط ةم

م،مم« ایضاًملحمیو حماجیب«:م»تعمرامرس میحمجدا ...»قط ةم

م،م« مایضاًملحمیو حمالص ر...مهفیمالواتعفی..«:م». هانیم مجا»قط ةم

م،«اًملحمفیماالفتتار مایض«:م»جباماگبمتعمن انی...»قط ةم

هامنیزمهتاراتیماستمهنا ی م یگبمقط ح«.م ایضاًملحمیو حماتایکمقز مارسال «:م»قضامیامق رماجتسا مکب م مگفت...»قط ةم

منظیب:م لحم م ملحمیو وح.

م

 های متفاوتضب 

هناممن میامجصسّامینحمآ ما مجعجع ما م یعا معاهبمیامهنع میافتمنش همیع های م یعا م جانیمتصسیامع همکحمین ی مناتح

هنا ممین  مکن امما منانتحممهاییم ار مکحمیامجت مجتفا تماستم میامهیر ستبسیمن اعتحماست؛م رمای مجیا مسفینحمگاهمضتط

هاییمکحمجصسّام رمالتیارمن اعتحمف الًم رم ستمجامنیزمنیات،مین  ما مای معع ،م مضتطمناتحجعجع منیزمپشتیتانیمنوی

صنبفممهنامیافتنحمعنع م مگبننحمینحمممممهامنیزمیای مپشتیتانیما م یگبمناتحا ما مآ جت ماستم میبا مپارههامقط اًمیبتبما مضتط
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هنا مسنفینحممما ما مضنتطمهام ا .م رمهبموا مصعرتمجتفا تم مگاهمجبجّامپنارهمتعا موکممیبمیبتب مآ ر ایتمسفینحمنوی

مگعنحماست.ای 

مها مجنسصبمیحمفب :الد(مضتط

 گتزد نگشت. متی  نازنین کته سرا  یاروین 

 

 س. گر نه لهیدنْش از کجاس.ه  محنتی 

م(05/25) 

ها مپیشم مپسما مای مییتمکحما مناممویعاناتم مپبن گانیمنظیبمپین،معنیب،مم...میامتعجّحمیحمییت آ میا منا نی مکحسفینح:م

اسنتمم«م ر»اعم  مم رمجصنبم«مگب»صسیاماست.مهوچنی م«میا »جعر،مکتک،معاهی ،مطا  م،مسیوبغ...ماستفا همکب ه،مضتطم

مکنن .هامنیزمهوی مرامتأیی مجیی  کحمهوةمناتح

 زنت  دست. متی  در پای محن. تتو از آن  

 

 فکتار دست.  تا برنگیتری از ستر متن دل    

م(9/90) 

م نم.ممیامهنایتمیحمج نیمع بمضتطمسفینحمیبمجت متبجیام ار ...ما مآ م ممنوی.سفینح:

 متونتت. بتتاقی استت.دیتتن ختتدا از تتتو 

 

 ز و شی خدای متتین است.   جرم. رو 

م(07/92) 

م.مضتطمسفینحمیحمجباتبمیدتبما مصعرتمپیشندا  میاپیماست.ستمج عنتیافتحسفینح:م

 وجود خص  تو جز کثرت سوادی نیست. 

 

 صتتفر از میانتتة اعتتداد هیبتت. چنانکتته  

م(4/55) 

عاهبماست.مهیئتمیبا مصفبمکن م م رمای مییتم  رما ملعاستمسفینح:مهیئتمصفب.مهیتتمیزرگیمرامیحمذه مجتتا رمجی

میحماطوینا مصعرتمیدتب ماست.

 ایتتزد چتتو کارگتتاه فلتت  را نگتتار کتترد

 

 از کاینتتات  ات تتتو را اختیتتار کتترد    

م(0/69) 

ینحمم» ار .میامتعجحمیحماینکحمییتم رموا میا گع مجائفةمآغا مآفبینشم معب عمای م استا ماستم«میحمکارمکب »...مسفینح:م

متعان مصسیامیاع .کارگاهمنیزمجی«مکارمکب  

 من از پی لرا کمترت هتر لح ته    روی

 

 ای بستتا گتتوهر ناستتفته کتته در زر گیتترد 

م(2/66) 

ریز ،م رمای مصعرتمیشممیدتنبممگعی م ما ماعکیمکحمیبمر یش) ر(مجیعاهبما مگبیات مجیم.سفینح:میشممج ما مپی...

ما مر  ماست.

 لنتا  بافتتة ستی    سربو. از این خیمة 

 

 ستای تتو افستر گیترد    بر سر فترق فلت    

م(02/66) 

ا ماستمکحمیام رمیافتحمع هم مطنایشما مسیمم)=منقبه(ماسنت،مسنبیافتحم رمممطناب.مموبفما ملیوح..م ریافتةمسیم.سفینح:

ماینمامجناستتیمن ار .

 متتاه ازیتتن بحتتر گرانمایتتة ناستتفته درر  

 

 بته زیتور گیترد    حجلته گردن مل  تو را  

م(09/66) 
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گینب ،مینامضنتطممممگیب .ممج نیمجصباعم  ممای ماستمکحمجاهمتواممگب  مجفکمتعمرامیحم ینعرمجنیمم..مجوفحمیحم یعرم.سفینح:

عنع :مجناهمومفنةمگنب  متنعمرامینحم ینعرممممممممرا مفکماضافحمیاع ،مج نیمیایارمپیچی همجنیم«مرا»پیشندا  ،مناتةمیاپیماگبم

مگیب !جی

 اواز فتتتزع قهتتتر و شتتتدّت   تتتی   

 

 هتتای ختتون متقّتتد  در دل کتتان پتتاره  

م(5/70) 

مجستاجماست.«ما »پسما م«ماست»سفینح:مغضبما ست.مییتمیحمصباوتمیحم

 در هوای تتو صتافی   س.دُرّیدل که چو 

 

 روی گشتت. چتتو بُس تتداز کرمتت. ستترخ 

م(2/70) 

 رم«م ُر »تعان م ُرمیاع م م رمهی موا مناییز!م می  متت ینمعع میحمیاّ  ماجّناممست...م  مآیامجیسفینح:م  مکحمیعم ر  

معع .ا متت ینمیحمیاّ مجی«مکبم»گیب م مای منالالصما مقبارمجی«مصافی»جقاینمییتم رم

 چتتو روزنامتتة خصتتم.   وجتتودمروز 

 

 گتتتردد از احتتتداا روزگتتتار مشتتتیّد  

م(09/70) 

مآ ر .سفینح:مر  مواع م.میامای مضتطمییتمج نیم رستیمیحم ستمجی

 ستوده خسرو عتال  کته ختاک درگته او    

 

 دهتتد ستتههر ستتر زده را تتتاا افتوتتار   

م(2/82) 

هناممضتطمجصباعما ّ مجطای ماستمیامتاریخمای ماسفن یار.م لینمای مانتتنابمج فنعممنیانتم رمونالیمکنحمهونةمنانتحممممممم

اییاتیمجتفبقما ماین مم»ان :معع مکحم رمپایا مهوی مقصی همنععتح هن م مت مبم جانیمییشتبمجیهاییمجتفا تمارائحمجیضتط

م«آج هماست.م090اریخمطتبستا مای ماسفن یار،مصمقصی همآ مهممنا رستم مناجفدعمم رمت

مگعنحماست:مسبامجفع مقز مارسال مکحملا م رش. رمهبموا مضتطمسفینحمای 

 از ره صتتورت شتتو گتتر چتته یتت    

 

 دارم از علتتتتت  لشتتتتتکری جتتتتترّار 

م(9/27) 

یناممسفینح:میکمعتصمما مرهمصعرت.میکمعتصمیحمج نیمیکمنفبم رمجقاینملشکبمقنبارمگبفتنحماسنتم مینکمعنتممممممم

ماطوینا مایبا م ار .

 ای کتتتته از اوا بتتتترا تت یمتتتت.  

 

 لتتتتا ر ز بتتتتی  بنهتتتتد ستتتتر ستتتتر 

م(90/000) 

سفینح:منابمطایب.منابمطایبمصعرتیمففکیماستمیحمج نیمکبکسمپبن هم مای مضتطمکاجالًمصنسیاماسنت،منینزمینبجم رممممم

مکن .جصباعمقتنمهوی مرامتقعیتمجی

 لف تتت. از دهنتتت. پتتتیش شمشتتتیر  

 

 رصتتتتبح صتتتتادق بیفکنتتتتد خنجتتتت  

م(9/000) 

نوای م مای مآعنفتگیمینامضنتطمسنفینحما مینی ممممممسفینح:مپیشمعوشیبملطفتما م هشت.ممییتم رممناتةمیاپیمآعفتحمجی

مر  .جی
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 برستی  منزلتی بکوش تا بته ستالم. بته    

 

 که راه سو. مووا اس. و منزل. بتس دور  

م(8/005) 

متبماست. رمیع  مجنز میایارمیحمجام مجطوئ ..یحمجأجنیمیبسی.مای مضتطمیامتعجحمیحمجتعفمیع  مراهم م .سفینح:

 این عرو  سزاوار چون تو شتاه بتود   چو

 

 برای مهتر گتران نیست. مستتحتّ لتالق      

م(6/008) 

م اضاماستمکحمضتطمسفینحمیدتبماست.م.سفینح:مینی مهب ممسزا ارا...

 مرا ز شتادی رویتش بته ستینه بتاز آمتد      

 

 اثترم دلی کته مترده و زنتده نبتود از او      

م(2/020) 

 رمهوی مقصی همییتمیا  هممتکبارمع هماسنتم مج ننیمیینتم مینا مآجن  ،مممممم«ماثبم» ار .م«ملتبم»سفینحم رمجسنمقافیحم

مکن .لتبمیع  ،مضتطمسفینحمرامتقعیتمجییی

 ست. ز بهر خدمتی عید خود همین قصّته 

 

 بترم  قصّته پهلوان بته  که من به نزد جهانْ 

م(06/020) 

مکن مکحمصسیاماست.یبم.ممای مصعرتمرامر ایتمع بم مج نیمییتمجشتّصمجیمحتسف..مجدا مپدفعا میحم.سفینح:م

 دیوبنتتتتتدت ستتتتتناناز رشتتتتت  

 

 دیوانتتتتتته شتتتتتتده روان رستتتتتتت  

م(09/022) 

معع م یعمرامیات.جی«مکون »کنن م منیزمیام..رعکمکون م یعین ت.ممکون م مین مجعسیقیمیدتب میامهممایما مجی.سفینح:

ملعاجعمراست:مم

 بنتدم و بتس  ند تتو پتای  نه من به بند کم

 

 کسی به شهر نیامد که شهربند تتو نیست.   

م:م  (0262)لعاجع مکبجانی،م 

 رای تتتو آنگتتاهروی فلتت  ستتیه شتتود  

 

 بتتر چهتترا زمانتته ز عصتتیان کشتتد رقتت  

م(07/025) 

م ار مکحمج نیمآ م رستمعع .«مکح» ممکحمرا متع.ممییتماوتیاجمیحم..مآ .سفینح:

ست. بته   سطح اعالی فل  گر چه محی  ا

 کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 

 تتو چتون نقطتة جتی      قدّهس. در دایرا  

م(0/028) 

رسان م ماجتیا  میبا مجو  حمعاهبم رمپیمن ار ،ماجّنام اینبةممم ایبةمق ملوی گیم مناتعانیمرامجیمم.سفینح:م ایبةمق رمتع...

مکن .ق ر،میزرگیمعاهبمرامجنسصبمیحملع ما مجی

 بتتر بتتاد داد هیبتت. تتتو ختترمن قمتتر   

 

 ترکشتتاندر راه  وآتتتش زده شتتکوه تتتو  

م(02/090) 

م..مراهمکدکشا .مملبج مقوبمکحم جع م اعتحمیاع ،مراهمکدکشا م رمییتمجناستتم ار ..سفینح:

 تتتتو آن کتتترده حکتتت ای بتتتا زمانتتته 

 

 کآستتیی مهرگتتان بتته گتتل و گلشتتن    

م(8/099) 
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 رمجدبگا م ملطافنتمم«مجدب»یامگنم مگفش م م«موا »ای مقاوتمتغزّ مقصی هماستم مم.سفینح:ما میام جانحموا متع...

متغزّ ،مسا گار مییشتب م ار .

من بتیش از ایتن دو حترا     مستیکنون ز 

 نمانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 

 دلی چو چشمة می  و قدی چو حلقة نتون  

م(00/096) 

عاهبمییز میحمجزم  موبفمنوان هماسنتمننحما مجانتیمممم«مهاتی»هوی م رستماستم ما مم.سفینح:مکنع م مهاتیمج ...

ما .

 دبرگیتتترگتتتر قبتتتول تتتتو ستتتایه    

 

 برکشتتتتد آفتتتتتا  خنجتتتتر کتتتتین  

م(05/050) 

ها مپیشم مپسما مای منیزم رملعاه منحمسایحمیبگبفت مرا.مییتا مگاتب .مج نیمع بمسایحمگاتب  مرامجی..سایح.سفینح:

مکنن .ج حمجو  حمعاهبمهوی مت تیباتمرامتکبارمجی

 محنتت. و رنتتآ   بتتارلتتیکن از بتتس  

 

 کتتته نیابتتتد بتتته عمرهتتتا تستتتکین    

م(9/052) 

م..هنام مجسنتم مرنج.مهنامیامجسنتم مرنجمسا گار مییشتب م ار ..نح:سفی

 تکلّفتتتی نبتتتود  یتتتت بزرگتتتی تتتتو  

 

 نگیتری و عیتی نشتماری    خیتره اگر بته   

م(7/065) 

یامهنایتمیحمیزرگیم رمجصباعمقتنمصعرتمسفینحمیدتبماست،منیزم رمهیب،ملیبه)ییدنع ه(ممم.سفینح:ماگبمتعملب همنگیب ...

مهمم جع م ار .

 ین واقتتته تنهتتا نتته متتن  در عتتال  انتتدر

 

 تیمتاری هر کسی را به حد ختویش بتود    

م(5/062) 

مسفینح:میا ار 

 فتتترات و دجلتتته  دستتت.ی کفتتت. وز 

 

 هتتتر لح تتته زننتتتد جامتتته در نیتتتل   

م(07/902) 

آی :مفباتما م ستمتعم م جفحما مکفتمجاجحم رمیامای مضتطملدم منشب منیزم رمییتمپیشمجیم.سفینح:م ستم مکفت...

م نن .ینینمج

 وجتتتتود پُتتتتر کتتتترده نتتتتتی بتتتته 

 

 هفتت. کشتتور شتتک  بتته پهلتتوی تتتو    

م(6/990) 

ییتمج نیمجسصّفیمن ار م مسفینحمای مضتطمرام ار :میحمتن ّمم جع مپبمکب ه.ماوتواالًمضتطمناتةماساممهوی مینع هم مم

مجصسّامناتحمرامی ملعان همیاع .م

 در داد بنشست. و ستالمی  بر در صتومته  

 

 در  ت  را دربست.  سرِ خت  را بگشتاد و    

م(00/997) 

سفینح:میگذعتم مصالییم رم ا .ممصالمیحمج نیم هعتمکب  میحمجدوانیماستم میامتعجّحمیحمگشع  مسبملُنممسننتیتممم
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مان .ییشتب م ار .مال ممیحمگفت ماستمکحمیدارمناتةم یگبمنیزمیحمجا مینشات،میگذعتم اعتح

مشود:هایی که از لرا نسخ دیگر پشتیبانی می ( ضب 

عع منیزمیایارماستماجّامیحمذکبمیکیم  منوعنحما ماین مننععمیانن هممممها م یگبمپشتیتانیمجیهاییمکحما مطبفمناتحضتط

معع .جی

 ستتی تتو شتد قتوی     ]ز پایتة  دین هدی 

 

 کار جهان به سایة عدل تو گشت. راست.   

م(00/26) 

امینع هماسنتم ماین مت تینبمراملنع ماسنتا مممممممآین ،م رمجنت منالعاننمممهامیبجیی  ینا مکحما متعضیساتمناتحآ «م مپایة»م

هامنیزمهونی مم ار مکحمضتطمیکیم یگبما مناتح«م مپشتی»یز گب  میحمو مم رمجت مجا م ا هماست.میحمجا مای مسفینحم

انن مپذیبفتنحمعن همینع هممممما مکحماستا میز گب  میبم یعا ملدیبمنگاعنتحمیع هم م رستمنیزمهوی ماست.مای مضتطم رمجق ّجح

)لدینب،مم«م ی مه  میحمپشتیمس یما مقع م مکارمجدا میحمسایةمهن  ما مراسنتمعن هماسنتمممم»ان :ممامنععتحاستم م رمآن

مان .نقنمکب ه«م مپشتی»گاهمییتمرامیحمهوی مصعرتممیامضتطم(مآ 290:م0280

 تتر آن او عجتی  بتدفتل به حر  دشتمن  

 

 که همسو تیت  بترآورد استتووان گتوهر     

م(00/008) 

استتعا م رمجصباعم  مم جع مسگم رمجصباعما ّ مراملعاسنتارماسنت.مسنحمنانتةم یگنبمممممممم.ف ن...سفینح:م عو مسگ

مکنن .(منیزمهوی مضتطمرامتأیی مجی892،مپامکتایتم879،میممکتایتم890کتایتمم9)یع

 ستههر و مهتتر چتتو حجّتاا کتبتتة استتالم  

 

 انتتد احتترامبستتته کتبتتة استتالمبتته عتتزم  

م(0/097) 

کن .م رمضو مضنتطمم مضتطما متکبارمک تةماسالممکحمییمعکماستتاهماستمجفعگیب مجیایم.سفینح:میحمهزممک تةماقتا ...

م(منیزمهوی میع هماست.768(م م)ییمکتایتم752کتایتمم0  مناتةم یگب،متصسیامایشا م)یع

 کنتتد ستتتی. وآنستته بتتا خلتتت متتی   

 

 بتتتا چمتتتن شتتتبن  مطتتتر نکنتتتد     

م(9/900) 

 م«میم»جطبمنکن .مجت مای مقط حما مناتةماساممنیاتم ما متندام رمکن متیغت.م منیزم رمجصباعم  ممعتنمم ..جی.سفینح:

مهامارجاماست.ممآج هماست.مضتطمسفینحمیبمآ «مس »

 در گتت رهای او ]گلتتی استت. کتته  پیتتل 

 

 جتتتز بتتته کشتتتتی در او عبتتتر نکنتتتد  

م(06/900) 

ان مکنحمقانوتیما مجصنباعما  مممما میحمای منکتحمنکب هان م مجصسّاماعاره اعتح«مس » م«میم»ای مقط حمرامفقطم  مناتةم

هاماستمیای مگفتمضتطمسفینحمهممینحمهونی مصنعرتماسنتمممممیبام رمقالبماست.ماگبمای میحم لینمنالعانامیع  م رمناتح

مآ ر هماست.«مآ »،م«ا »تندامیحمجا م

م

 بدخوانی نسوه

م:ان ها مجعجع م رستملعان همنش ها مجعاقعمضتطمپیشندا  منشا ما مای م ار مناتح رمپاره
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 فل  چنبتری نگشت.   سفراآن دل که 

 

 در چنبر دو زل  تو اکنون مسوّر اس. 

م(9/90) 

مطعرمکحمففکمینتب میامینتبم لد.کن مهوا ..ستبةمففکمینتب منگشت.ممجاتّبمیامستبهمتناسبمایما مجی.سفینح:

 گتاه عترو  ظفتر بتود    جایی کته جلتوه  

 

 خصت  گتوهر تی ت. نثتار بتاد      فر بر  

م(06/59) 

م.فبقملصم...مسفینح:میب

 تصرّا به دس. مل  تتو داد  زمانجهان 

 

 هنوز گتردون از روی همّت. تتو خجتل     

م(9/096) 

مسفینح:م جاممتصبّف.

 اعمتتاروگتتر زمانتته بستتوزد جریتتدا    

 

 بتتود صتتحیفة تیتت  تتتو نستتوتی کامتتل   

م(7/096) 

مسفینح:مجبی ةماهوا .

 ز من ملوک جهان نتام نیت  زنتده کننتد    

 

 بتترم متزن  د ن بتر میتان   بته قتول مترده    

م(07/029) 

متبماست...میبمجیا مجز متتبم.مای مضتطمیحم ضعحمصسیا.سفینح:

 پتس از ایتن   ازروی  آ  خودمبر به پیش 

 

 حدیا نان بته زبتان آورم ز ست  بتترم     

م(90/029) 

مر یم،مارمپسما مای .مجصسّامهمملب مراملع ملعان هم مهممارمراما .سفینح:مجتبمیحمپیشملب مآب

 توست.  نشتان ة کت  گتوهر   دریا به قب 

 

 آری بلتتور نیتتز بتته گتتوهر مشتتبّه استت.  

م(7/50) 

م..گعهبفشا متعست..سفینح:

 هنتتتر اصتتتلوی ز شُتتتکرت دهتتتان  

 

 گشتتتته چتتتون کتتتام نیشتتتکر شتتتیرین 

م(08/052) 

م.. ها ماهنمهنب..سفینح:

 تتو استبا  حیتات    دربتار منت   با ک  

 

 منتشر در ستر شمشتیر تتو آثتار جحتی       

م(08/027) 

میامکدم ریا متع.م ریامیامجع م مایبمیذ م رمییتمپیشما مای مجطایقتمتوامم ار ....سفینح:

 از زمانه به یکبار نسل و حرا برخیز و

 

 گتر دفت  فتنته را نکنتد تیت  تتو ضتمان        

م(06/090) 

متبماست.ای مصعرتمیایارمپان ی همم.سفینح:میبلیز ...

جتفا تماستمای میحمج نیمیبتب مضتطمسفینحمینبمضنتطمجنت مممممهاا مجعاضعمسفینحمضتطیم ار مکحمیامتواممناتح رمپاره
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تعانن مما مغیبما مناتةماسامماستم مصعرتمسفینحمجینیات،م لیم رمی ضیما مای مجعاضع،مضیطمناتةمیاپیما مناتح

میحمجت مییای :

رنمنعرمراممم،م رمسفینحمیحمصعرتمجگذارملاتةم  « انیمکحمج ّتیمج مرنمعرملاکاار»(مجصباعم0/990 رمقط ةمعوارةم)

م(میحمجا مییت:2/78طعرم رمقصی ةم)ا مآنکمآج هماست.مهوی 

 به کام خویش بران مرکی نشاط و لتر  

 

 که بو. با تو عنان راس. در عنان افکند 

 

 
مای مییتمرام ار :

 رکا  عهتد تتو در مملکت. چنتان بتادا     

 

 که روزگار عنان بتا تتو در عنتان افکنتد     

ها مجغفنع م مجغشععنیماسنتممممتعان م رمیدتع میاپم یعا میحمکارمآی ماصالحمضتطیاجتیا م یگب مکحمسفینحم ار م مج 

مهامیحمجت مراهمیافتحماست:ریتتگیمناتحکحما م رهم

یبماسامامناتةماسامماستم میحم لینمنناقصمینع  مآ مقصنی هممممم02 رم یعا میاپیمتامییتمم65ییتیامعوارةمم95قصی ةم

کنحم رمم«مینمم»(مجت میبماساممناتةم8پا رقیمم059ها م یگبم)ر م یعا :م رمآ مناتحم مآعفتگیم مجغشعشمیع  مناتح

یع هماستمانتتابمع هماست.مای مقصی هم رمسفینحمین   مهنیرمممم879هامقبارم ار م مکتایتمآ م رمسا مر یدمعشممناتح

ر اینتمجنار مممایبا  مضتطمع هم منکتةمیاماهویتمای ماستمکحمییتمهف همم رمآ مپسما مییتمییاتممآج هماست؛مای میحم

مرس .تبما مناتةمیاپیمیحمنظبمجی رمسفینحمج قع م90کن .منیزمتعالیماییاتم رمقصی ةم رمع بمکوکمییشتب مجی

م

 بحثی بر نسوة اسا 

ها مجتألّبمنقنمکب هماست.م رماینمامناتةماساممطتعماستا میز گب  مناتةمکاجفیمنتع هم میایار ما مع بهامراما مناتح

 هنیممکن اممینکما ممممکنیمم منشا مجیان میحمتفکیکمذکبمجیها منز یکمیحمآ من اعتحاسامم مناتحمع بهاییمرامکحمناتة

،م99،م99،م90،م22،م92،م98،م95،م99،م90،م02،م05قصنی ةممم90تعان ما مسفینحمیحمجت مییای :ما مت  ا مقصای مجعجع ،مهامجیآ 

م60،م96،م22،م99قصنی ةممم5جزمان م میحز یکمیحمآ منتع هها من رماسامم مناتحم80 مم68،م69،م62،م60،م60،م57،م92،م96

مها منا رستمجت مععن .تعانن مجایگزی مصعرتان م مجییقیحم رمسفینحمآج هم68 م

،م72،م79،م60،م92،م99،م92،م02،م7،م5،م0قط حما ماساممنقنمنش هم ما مای میی مقط اتمم20ا مقط اتمجعجع م رمیاپم

م ما مسفینحمیحمجت مییای .تعانجیم28 مم26،م80،م72،م77

،م90،م02،م08،م07،م09،م9،م9هنا ممان م رمای مجینا مریناهیمما مجزماساممیحمجت مآج هریاهیما م یعا میاپیما مناتحم59

ینن ها مم متبکیبم0رامسفینحم ار م مضتطمسفینحمیای میحمجت مجنتقنمعع .مجفوّعمعوارةمم20 مم78،م62،م67،م58،م96،م22،م95

متعان میحمجت مراهمپی امکن .ان م مصعرتمسفینحمجیتةماساممجصسّامنتع هنیزم رمنام9 مم0

هنام ...مرامنن ار م م رمممهنا،مقط نحممهنا مقصنی هممالتتحمناگفتحمنتای مرهامکب مکحم یعا ملدیبم رمسفینةمتتبیزمیایار ما مییت

م ماستمقاینماهتوا .اهاییملالیمنیاتم لیم رمندایتمناتح قتیا ما مجعاضعما مایبا ها معگفتم مییپاره

هاما م رگذعتمجصسّامفاضنمآ مگذعتحمیع ،مپسمی ضیما ماعکاالتم انیممای مکتابم جانیمیحمیاپمرسی مکحمسا جی

گب  ،ما مآ مجوفح،مذکنبمنناقصمممتعان مجتعجّحمایشا میاع م مین  ما مای مایبا هامیحم کتبم ا یحمیبجیجعجع م رمیاپ،منوی

هام لیفةمهبمجصسّامجت ما ییماست.مآعفتگیم رمضتطمی  هاست.مذکبمصسیام م قی مناتحی   مگاهمگوباهمکنن ةمناتح



 111/     ديوان ظهير فاريابی در سفينه تبريز 

 

 رم«.میحمه  م رمافعاهم0فتا مناممیزرگت»ینی مآج ه:مای م060ها مای میاپمهعی است.میحمهنعا مجثا م رمصفسةمی  ناتح

ذکبمعن همم«مجال »یع همکحمیحماعتتاهم«ماللتج»:مجال .میحماوتوا مفبا ا مجت مناتحم0گعنحمآج ه:میعی  مآ مای عبحمناتح

 م«م5کحموصبمآ منکن م  رمسا م مج ّتمجناهم»تبماینکحم رمهوا مصفسحمجصباهیم یگبمیحمای مصعرتماست:ماست.معگفت

آین .مجثنا مممذکبمع ه:مگب ش.مای م اژهمیحمای مصعرتمیحمهیرمنسع،میامییتمجعرم رمنونیم«مپا» م«میی»یبا مآ ما م  مناتةم

،مپنام مینیمآجن ه:مممم0ا مسحمناتةمیع«.مستکعملالیم5و یثمکعتحم معیبی میگع »لعانیم:مجیم069؛م رمصفسةم یگبماینکح

هامیحم ستم ه م گبنحمیینتم ینارماینبا ممممیاع مکحمقبائتم رستیما مناتح«مکع»یایاتمیبمر  مجیم5ه  م«.میگعمیعمج »

معع .  نیمجی

تعقّعمینا ماسنتمکنحمضنتطمممم«میحمکسمرسی م  ر ما مجام0یمآنکی»ها،مریاهیما ّ میحمای معکنماست:م رمقاوتمریاهی

ای مریاهیمرامعوسمقیسمرا  میحم  ینبمیعنصنبممم»لعانیم:مجیم0هامآ ر همعع م لیم رمپا رقیمعوارةمجتفا تم یگبمناتح

،م رمیایاتمر  معوارةمریاهی،میامعتیحم یگنبمعن بهاممای مه  مجیمینینی،یبا متعضیسیمای «مکن ر مناتتم ا هماست...

م79قصنی ةممم06ن99هنا میینتم«.مان ر»قبارمیگیب منحمیبمر  م«مهقن»یای میبمر  مم0(مه  م9/72آج .منیزم رم)پایا مع بمجی

یناممم09ی  معنوارةمم(مناتح02/090آج هم ماعارةم قیقیمیحمای مجدممنش هماست.م رمقصی ةم)م72پسما مآلبی مییتمقصی ةم

جامیحمجامع هماستم میامتعجّحمینحماین مکنحمهنبم  مممممم2 مم9عضیساتمعوارةمجا متم82جت مهیرمتفا تیمن ار !م رمصفسةم

ینحمهننعا ممم«م0ینعم»ا مم979کنن .م رمصنفسةممم ه ملعانن همرام ینارمسنب رگویمجنیمممعواره،م  مجصباعمکاجنمرامتعضیامجی

مثتتمنش هماست.م0نعیا مای مریاهیم رمیعی  مضتطیمنقنمکب همآنگحم رما اجحمجیناتح

تنعا ممگنذر مینبا مجثنا مجنیممممهاما مو ماوصامجنیمیاپمایبا ها مجطت یمجت  ّ ماستمکحمعوارمآ ما منعاقصم یگبمای 

عنع مم«مکانیمهبمآ »یای م«مکسهبمآ (م»09/77عع م م رمقصی ةم)«میار»(میدارمیای متت ینمیحم02/57یبعوب :م رمقصی ةم)

ع هماستم میایار م یگبمکحمیامنگاهمیحم منیزمتقبیتاًم رمهوحمجا مکتابمص مرهم)=یار(مییمفاصفحمیحمصعرتمص رهمیاپم

مهبمک امما مصفساتمیحموتممیحمیشمملعاه ملعر .

هنا ممهنام مجموعهنحممر  مکحم رمتم ی میاپمای م یعا ،مهمما مناتةمنفیسمسفینحم مهمما مکتنابم رمپایا ماجی مآ مجی

الةمجصسّامفاضنمآ ماینگعنحمینیمماستفا همعع میفکحم وواتمین ی مسم8معع هامیافتمجی یگب مکحمع ب ما ملدیبم رمآ 

مجتاالتمجفعهمنکن .

م

 هانوش.پی

هناییمکنحمینحمننامممممم(ماجنامت ن ا مریناهیممم002عنب انی:ممریاهیمذکبمکب هماسنتم)ر :مجونا ملفیننمممم99 کتبمریاویمای مت  ا مرامم-0

است.مای مت  ا مهبینن مییشنتبی مممریاهیم25 هن مهوا مفاریاییمیاع ،م میاماوتاابمنامملدیب،مکحماوتوا مجیم20فاریاییممآج هملدیب
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مرس مصسیامیاع .ا مج اگانحم میحمای مهنعا میحمنظبمنویع بم رم ستح
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 .(069هن ،میبگم
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ما م کتبمجا ع متاکی.«ماع ارمتا یافتةملدیبال ی مفاریایی».میبا منوعنحمینگبی میحم8
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