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۵۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوخ ِّیقاسِ تمدخ زج ،ردپ یا میرادن یراک
دب و کین زا میهراو ات ،حدق هد نوزفا یقاس یا

یاهشیپ رد قح دروآ ناهج رد ار یمدآ ره
دزمان ار ام تسدرک یگشیپیب یهشیپ رد

)۱(ایض نآِ شیپ هب ناصقر اههّرذ نوچمه زور ره
)۳(َدخ هامِ رای )۲(ِفاّوط نارتخاِ لاثم بش ره

یدهْدن ار ام هداب نیز ،یدهاوخ رگ ام ز یراک
؟َدَرخ ای دشورف یک وا ،دور یِم نیاک یرس ردنا

دنک یِم هک دنک نآ تسم ؟دنک یک یراک تسمرس
)۵(َدَمص ات ار ناهج ود ره ،دنک یط )۴(ییادخ یهداب

درذگب یپسخب بش نوچ ،ناهج نیا یهدابّ یتسم
)۷(َدحَل رد دیآرد وت اب دحا )۶(ِقارغَس ِّیتسم

ناگیاسمه یا ،تمحر ناز ،ناگیار یبارش دمآ
َدَلو رب )۸(قفشم و نیریش ناگیاد نوچ نایقاس ناو

ور تسمرس ،یور اج ره ،وش تسمرس نیا زا لد یا
دهد رگید ار وت وا ات ،نک تسم ار نارگید وت

نیشن ششیپ هنیآ نوچ ،)۹(یدهاش ینیب هک اج ره
)۱۰(َدَمن رد شکرد هنییآ ،یشوخان ینیب هک اج ره

شکمشک رد نادهاش اب ،شوخِ رهشِ درگ درگیم
*َدَلبلا اذه )۱۱(اذََّبح ات ،ناهنْ ِمسُْقاال وت ناوخیم

)۱۲(مروآ کشخ ،منک شماخ ،مرس یِم نیز دش هریخ نوچ

ددع رد دیاینرد ناک ،مرمشن ار مرک و فطل

۱ هیآ ،)۹۰(دلب هروس ،میرک نآرق *

«  .َِدَلْبلا اَٰذَهِبُ ِمسُْقأ ال »
« .رهش نيا هب مسق  »

رون :ايض )۱(
هدندرگ ،هدنخرچ :فاّوط )۲(
راسخر ،هرهچ :َدخ )۳(
یبیغ بارش :ییادخ یهداب )۴(
دنوادخ یاهمان زا یکی ،زاین یب :دمص )۵(
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یبیغ بارش :ییادخ یهداب )۴(
دنوادخ یاهمان زا یکی ،زاین یب :دمص )۵(
راد هلول هزوک و هساک ،گرزب ماج :قارغَس )۶(
ربق ،هاگمارآ :دحل )۷(
نابرهم :قفشم )۸(
ورابیز :دهاش )۹(
.تسا نداهن مه رب مشچ و نتفات یور روظنم :ندیشک دمن رد هنییآ )۱۰(
اشوخ ،یهز ،وکین هچ :اذََّبح )۱۱(
ندرک اشامت ینهذ نم تلاخد نودب ،ندرک ضارعا ،ندنام شوماخ :ندروآ کشخ )۱۲(

—— —————————— —

۷۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

باجح ددرگ رظن نیز اهضرغ رو
بیج ز نگفا نورب ار اهضرغ نیا

تسیاَم یزجع رب کشخ ،یرآین رو
تس )۱۳(یِزجعُم هدیُزگ ،زجاع اب هکناد

داهن تریجنز ،تسا یریجنز زجع
داشگ دیاب ،)۱۴(ْهِْنریجنز رد مشچ

)۱۵(عّرضت سپ 
تسیز ِّیداه یا هک نک 

؟تسیچ ز نیا ،متشگ هتسب ،مدوب زاب

َمَدق َرش رد ماهدرشفا رتتخس
*َمد هب َمد ترهق ز مْرسُخ یَفل هک

ماهدوب رک وت یاه تحیصن زا
ماهدوب رگتب و ِّیوعد نکْشتب

گرمِ دای ای رتضرف تعنصُ دای
گربِ لصا وت ،نازخ دننام گرم

۱-۳ هیآ ،)۱۰۳(رصع هروس ،میرک نآرق  *

)۱(».ِْرصَعْلاَو »
 

« .نامز نيا هب دنگوس  » 

)۲(».ٍْرسُخ يَِفلَ ناَسِْنْإلا َّنِإ  »

.»تسا )یراکنایز( نارسخ رد ىمدآ هك  »

)۳(».ِْربَّصلاِب اَْوصاََوَتو ِّقَحْلاِب اَْوصاََوَتوِ تاَحِلاَّصلا اُوِلَمعَو اُوَنمآَ نِيذَّلا َّالِإ  » 
  

دندرك شرافس قح هب ار رگيدكي و دندرك هتسياش ىاهراك و دندروآ ناميا هك اهنآ رگم  » 
« .دندرك شرافس ربص هب ار رگيدكي و

هدننک زجاع :ِزجْعُم )۱۳(
هدنهن ریجنز :هِنریجنز )۱۴(

ندرک یراز :عَرضت )۱۵( 
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ندرک یراز :عَرضت )۱۵( 

۲۸۰۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دب و کین زا متفوُر نم ار هناخ
دحاِ قشع زا تّسُرپ ماهناخ

۱۳۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رش و ریخ رد دش هدولآک یقشاع
رگن ّتمه رد وت ،رگنم رش و ریخ

۱۳۷۶ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منک یراکلِگ دنچ ات ،ناهج نیا درادن یراک
منک یرای شََنم هک ات ،نم رای درادن تجاح

۱۸۳۷ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۲۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راکِ درمِ رمع ز یزور رهِ ردق
رازه هَجَْنپ ناهجِ لاس زا دشاب

۳۵۷۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لالح دشاب تَیتسه و ّینم نآ
لالجلاوذِ تافص ینیب وَرد هک

۲۸۳۴ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتخت تخَب داهنب یو رد هک یلد نآ ُکُنخ
یماک ،داهن ام یِم یو رد هک یَرس نآ کنخ

۱۶۹۹ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسلالح دتس و داد ،تسلامج نیا هک اجره
مناَتن ندز َمد نم تسلالَجلاوذ هک اج ناو

۱۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

«. َنِيَدْتهُم اُوناَك اََموْ ُمهَُتراَجِتْ َتحَِبر اََمفٰ َىُدهْلاِبَ ةََلالَّضلا اُوََرْتشاَ نِيذَّلاَ كِٰئَلوُأ  »

. دركن دوس ناشتراجت سپ ،دنديرخ تياده هب ار ىهارمگ نانيا  » 
« .دندماينرد ناگتفاي تياده رامش رد و
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« .دندماينرد ناگتفاي تياده رامش رد و

۱۶۹ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتشز ینیبب وچ نز لغب ریز هنیآ
الوم یا ار هنیآ ینک ماندب هن رو

۲۰ عیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

نمچ و غاب زا رپ میراهب قاشع دزن
همه مینازخ هدرسفا رکنم ره شیپ

۳۰۹۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم

رگن هقوشعم ِیور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوتِ تسد هب نیا

۳۴ هیآ ،)۱۴(ميهاربا هروس ،میرک نآرق

.»ٌ راََّفكٌ مُوَلظَلَ ناَسِْنْإلا َّنِإۗ  اَهُوصْحُتَ الِ َّهللاَ َتْمعِن اوُُّدعَتْ نِإَوۚ ُ هُوُمْتَلأَس اَم ِّلُكْ نِمْ ُمكاَتآَو  »

، دينك رامش ار شياهتمعن هك ديهاوخ رگا و تسا هتشاد ىنازرا امش هب دياهتساوخ وا زا هچ ره و  »
 « .تسا تمعن رفاك و راكمتس ىمدآ هك ،ديناوتن  

۱۹۳۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ددم َملاع رد دننادرم ریش
دسر نامولظمِ ناغفاک نامز نآ

دنونشب اج ره ز نامولظمِ گناب
دنودیم قحِ تمحر نوچ فرط نآ

ناهجِ یاهَلَلخِ یاهنوتس نآ
ناهنِ یاهضرمِ نابیبط نآ

دناتمحر و یرواد و رهِمِ ضحم
دنتوَشر یب و ّتلع یب ،قح وچمه

؟شیگرابکی ینکیم یرای هچ نیا
شیگراچیب و مغِ رهب زا :دیوگ

درْمریشِ راکش دش ینابرهم
دردِ ریغ دیوجن وراد ناهج رد

دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دود اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره



Page 5 of 16

889_ Qazal & Mathnavi 10/29/21, 1:02 PM

۱۹۵۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

َدُوب وجهناهب ،ردام و هیاد
دوش نایرگ واِ لفط نآ یَک هک ات

دیرفآ ار امش تاجاحِ لفط
دیدپ شریش دوش و دیلانب ات

شابم یراز یب ،هللا )۱۶(اُوعُدا :تفگ
شاهرهِمِ یاهریش دشوجب ات

رباِ ناشفاْریش و دابِ یُوه یُوه
ربص وت تعاس کی ،دناام ِمغ رد

دیناوخب :اُوعُدا )۱۶(
—————————————

۱-۲۰ هیآ ،)۹۰(دلب هروس ،میرک نآرق 

  )۱(».َِدَلْبلا اَٰذَهِبُ ِمسُْقأ ال  »

« .رهش نيا هب مسق  »
).تسا ییاتکی یاضف ،رهش زا روظنم اجنیا رد(

)۲(».َِدَلْبلا اَٰذَهِب ٌّلِحَ ْتَنأَو «

».یا هتفرگ انکس رهش نیا رد وت و «
).دناهدیزگ انکُس ییاتکی ِرهش رد اهناسنا(

)۳(».ََدَلو اََموٍ ِدلاَوَو «

 ».دروآ دیدپ هک ینادنزرف و ردپ هب مسق و «
).دنتسه اهناسنا ،نادنزرف و تسا دنوادخ ،ردپ(

)۴(».ٍَدَبك يِفَ ناَسِْنْإلا اَْنَقَلخْ َدَقل «

».میا هدیرفایب تنحم و جنر رد ار یمدآ هک «
).تسا هدش هدیرفآ ینهذ نم تنحم و جنر رد یمدآ(

)۵(».ٌَدحَأِ هَْيَلعَ ِرْدَقيْ نَلْ نَأُ َبسْحََيأ «

»؟ددرگن هریچ وا رب سک هک درادنپیم ایآ «
).دوشیمن هریچ وا رب ادخ هک دنک یم رکف ینهذ نم(

)۶(».اًَدُبلً الاَمُ ْتكَْلهَأُ لُوَقي «
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)۶(».اًَدُبلً الاَمُ ْتكَْلهَأُ لُوَقي «

».مدرک هابت ار ناوارف یلام :دیوگیم «
).دش فلت و تفر میاهیگدش تیوه مه :دیوگیم ینهذ نم(

)۷(».ٌَدحَأُ هََريْ َملْ نَأُ َبسْحََيأ «

 »؟تسا هدیدن ار وا یسک هک درادنپیم ایآ «
).تسا هدیدن ار وا یگدنز هک درادنپیم ینهذ نم(

)۸(».ِْنَيْنَيعُ هَلْ لَعْجَنْ َمَلأ «
)۹(».ِْنَيَتَفَشو اًناَسَِلو «

»؟میا هدیرفاین مشچ ود وا یارب ایآ «
»؟بل ود و نابز کی و «

).مینک یمن هدافتسا اهنآ زا ام هتبلا هک هداد نابز کی و مشچ ود ام هب مدع ظاحل هب یگدنز(

)۱۰(».ِنَْيْدجَّنلاُ هاَْنَيَدهَو «

 »؟میداهنن شیاپ شیپ هار ود و «
 .ینهذ نم هار و روضح هار :تسا ام یاپ شیپ هار ود

 مینک زاب ار اضف ای و ،ینهذ نم هب میورب هک میراد باختنا قح هظحل نیا رد(
).میریگب شیپ رد ار روضح هار و

)۱۱(».َةََبَقعْلاَ َمحَْتقاَ الَف «

 ».داهنن مدق تخس هاگرذگ نآ رد وا و«
 ییاتکی یاضف هب ینهذ نم زا نتفر هک ،تخس ِهاگرذگ نیا رد ناسنا ناونع هب ام(

).میراذگیمن مدق تسا

)۱۲(».ُةََبَقعْلا اَمَ كاَْرَدأ اََمو «

»؟تسیچ تخس هاگرذگ هک یناد هچ وت و «
).تسیچ تخس ِهاگرذگ هک مینادیمن ینهذ نم اب ام(

)۱۳(».ٍةََبَقر ُّكَف «

 ».تسا هدنب ندرک دازآ «
).مینک دازآ میتسه اهیگدینامه ی هدنب هک ار نامدوخ هک تسا نیا هدنب ندرک دازآ(

)۱۴(».ٍةََبغْسَم ِيذٍ ْمَوي يِفٌ ماَعِْطإْ وَأ «

 ».یطحق زور رد نداد ماعط ای «
 .میروخب رون یاذغ میناوتیمن ،میوشیم یطحق راچد ینهذ نم رد ام(

).تسا تکرب و یرایشه یاذغ اجنیا رد ماعط
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).تسا تکرب و یرایشه یاذغ اجنیا رد ماعط

)۱۵(».ٍةََبْرَقم اَذ اًمِيَتي «

».دشاب دنواشیوخ هک یمیتی هب هصاخ «
 .تسا میتی تسا ینهذ نم رد هک یسک .تسا هدرم شردپ هک تسا یسک میتی(

دنتسه رگید یاهناسنا ام ناگیاسمه ای ام دنواشیوخ .میتشاد ار هیاسمه هملک لزغ رد
).دنشابیم میتی ینهذ نم رد و دنانهذ قاتا رد هک

)۱۶(».ٍةََبْرَتم اَذ اًنِيكْسِمْ وَأ «

».نیشن کاخ نیکسم هب ای «
).تسا جاتحم و فیعض ،دنکیم یگدنز اهیگدینامه کاخ و لگ نیمه و ،شنهذ رد هک یناسنا(

)۱۷(».ةََمحَْرْملاِب اَْوصاََوَتوِ ْربَّصلاِب اَْوصاََوَتو اُوَنمآَ نِيذَّلاَ نِمَ ناَك َُّمث «

».شیاشخب هب و دنا هدرک شرافس ربص هب ار رگیدکی و دنا هدروآ نامیا هک دشاب یناسک زا ات «
 .دنکیم توعد ربص هب زین ار نارگید دشاب هتشاد روضح و ربص هک یناسنا(

.دنکیم توعد شیاشخب هب زین ار نارگید دشاب هدنشخب شدوخ هک یسک
).نک تسمرس زین ار نارگید و وش تسمرس میتشاد لزغ رد

)۱۸(».ِةََنْمَيْملاُ باَحْصَأَ كِٰئَلوُأ «

 ».دنتداعس لها نانیا «
).دنتسه دنمتداعس ،دننکیم تسم زین ار نارگید و دنوشیم یگدنز تسم هک یناسک(

)۱۹(».ِةََمأْشَْملاُ باَحْصَأْ ُمه اَِنتاَيآِب اوَُرَفكَ نِيذَّلاَو «

».دنتواقش لها دنرفاک ام تایآ هب هک یناسک و «
).دناتواقش لها دناینهذ نم رد هک یناسک(

)۲۰(».ٌةََدصُْؤمٌ راَنْ ِمهَْيَلع «

».تسا هدیشوپ شرس ود ره زا هک یشتآ تساه نآ بیصن «
).تسا هدنریگ رب رد شیاهدرد و ینهذ نم شتآ(

دوجؤ هربنچ زا ار سک ره تسیو هک اجنآ زا یسک رهِ ندیبنج هکنآ نایب رد  »  
زا هبات نوچ دیامن خرس ،خرس و دیامن دوبک ار باتفآ دوبکٔ هبات دوخ

وا رگید یاههبات همه زا دوش دیپس دیآ نوریب اهگنر   
« .دشاب ماما و دشاب رتیوگتسار

۲۳۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تفگب و لهجوبا ار دمحا دید
تفگش مشاهینب زک یشقنْ تشز

یتسار :هک اَرو رم دمحا تفگ
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یتسار :هک اَرو رم دمحا تفگ
)۱۷(یتسازفاْراک هچرگ ،یتفگ تسار

باتفآ یا :تفگب ،شقّیِدص دید
باتب شوخ ،یبرغ ز یَن ،یقرش ز یَن

زیزع یا یتفگ تسار :دمحا تفگ
)۱۸(زیچ هن ِیایند ز وت هدیهر یا

ار ود ره ،هش یا :دنتفگ نارضاح
؟ارچ ،ار وگدض ود یتفگ وگتسار

تسد )۱۹(ِلُوْقصَم ،ماهنییآ نم :تفگ
تسه هک دنیب نآ نم رد ودنه و کُرت

ارم ینیبیم عاَّمط را نز یا
آ رترب هنانزِ یّرحت نیز

َدُوب تمحر و َدنام ار عمط نیا
؟َدُوب تمعن نآ هک اجنآ عمط وک

وت ود یزور ار رقف نک ناحتما
)۲۰(وتود ینیب انغ ،ردنا رقف هب ات

)۲۱(لالَم نیا راذگب و رقف اب نک ربص

لالَجْلاوذِ رون تسرقف رد هکناز

نیبب ناج نارازه ،و )۲۲(شورفم هکِرس
نیبگناِ رحبِ قرغ تعاَنق زا

رگن شِک یخلتِ ناج نارازه دص
)۲۳(رکِشُْلگ ردنا هتشغآ ،لُگ وچمه

یُدب اجُنگ ار وت رم اغیرد یا
یُدش ادیپ لدِ حرش مناج ز ات

ناجِ ناتسپ رد تسریش نخس نیا
ناور ددرگیمن شوخ هدنشَک یب

دش هدنیوج و هنشت نوچ عمتسم
دش هدنیوگ ،َدُوب هدُرم را ظعاو

لالَمیب دمآ هزات نوچ عمتسم
لال و گنُگ ،نتفگ هب ددرگ نابزدص

َمَرد زا دیآرد مرحمان کنوچ
مرحِ لها دنوش ناهنپ رد هدرپ
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مرحِ لها دنوش ناهنپ رد هدرپ

دنزگ زا روُد ،یَمْرحَم دیآ رد رو
دنبْیور ،)۲۴(ناریَتس نآ دنیاشگرب

دننک ابیز و شوخ و بوخ ار هچره
دننک انیبٔ هدید یارب زا

مب و ریز و نحلِ زاوآ َدُوب یک
)۲۵(؟َمصَا ِّسحیبِ شوگِ یارب زا

درکن َمْدشوخ قح هدوهیب ار کشُم
درکن )۲۶(َمشْخَاِ یپ ،وا درک سحِ رهب

تسا هتخاسرب نامسآ و نیمز ،قح
تسا هتخارفا رون و ران سب ،نایم رد

)۲۷(نایکاخ ِیارب زا ار نیمز نیا

)۲۸(نایکالفاِ نکسم ار نامسآ

َدُوب الابِ نمشد ،یلُفسِ درم
َدُوب ادیپ ،ناکم ره ِّیرتشم

؟یتساخرب وت چیه ،)۲۹(هریَتس یا
؟یتسارآ روکِ رهب ار نتشیوخ

منک )۳۰(نونکمِ ُرد ُرپ ار ناهج رگ
؟منک نوچ ،دشابن نوچ وتِ یزور

وگب نز یا ینزهَر و گنج کرت
وگب نم ِکرت هب ،ییوگیمن رو

؟دب و کین ِگنج ِیاج هچ ارم رم
دمریم مه اهحلص زا ملد نیک

منک نآ ین رگ ،و یدرک شَُمخ َرگ
منک نام و ناخِ کرت ،َمد نیمه :هک

رسدرد یهیام :ازفاْ راک )۱۷(
تیمها و شزرا یب ینعم هب )زیچان( یهملک زا تسا رگید لکش :زیچ هن )۱۸(
هتفای لقیص :لُوْقصَم )۱۹(
فعاضم ،ربارب ود ،الود :وتود )۲۰(
یگنتلد :لالَم )۲۱(
ندرک ییورشرت زا هیانک :نتخورف هکِرس )۲۲(
یدنق داوم و خرس لگ زا بکرم یتبرش :رکِشُْلگ )۲۳(
باجح رد ،هدیشوپ :ریَتس )۲۴(
اونشان ،رک :َمصَا )۲۵(
.دیامنن ساسحا ییوب و دنکیمن راک شاهّماش سح هک یسک :َمشْخَا )۲۶(
ناینیمز ،نیمز لها :نایکاخ )۲۷(
ناینامسآ ،نامسآ لها :نایکالفا )۲۸(
نز ،یور هدیشوپ :هریَتس )۲۹(
.دوب دهاوخ رتفاّفش و رتردقنارگ ،دسرن نآ هب یتسد چیه و دریگ رارق فدص رد دیراورم هک یتقو ،هتفهن و روتسم دیراورم :نُوْنکم ُِّرد )۳۰(

—————————————
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۳۶۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیروخ یبآ شطع رد رگحدق زا
دیرظان ار قح ،بآ نورد رد

رد بآ رد وا ،تسین قشاع هکنآ
رصْببحاص یا دنیب دوخِ تروص

وا رد دش یناف وچ قشاعِ تروص
وگب ؟دنیب ار هک نونکا بآ رد سپ

)۳۱(رُوح یور ردنا دننیب قحِ نسُح

روَیغِ عُنص زا ،بآ رد هَم وچمه

یتشهب یابیزِ نز ،ابیز تیاغبِ نز :روح )۳۱(
—————————————

۵۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  هک یقاثو نادب ،قوشعمٔ هدعوِ دیما رب دمایب بش هک قشاع نآ تیاکح  »  
دوبرب شباوخ و دنام رظتنم بش زا یضعب و ،دوب هدرک تراشا  
درک زوج رپ شبیج ،تفای هتفخ ار وا ،هدعوِ زاجنِاِ رهب دمآ قوشعم  

« .تشگزاب و تشاذگ هتفخ ار وا و

شیپ ِماّیا رد تسهدوب یقشاع
شیوخِ دهع ردنا دهعِ نابساپ

دوخِ هامِ لصوِ دنب رد اهلاس
دوخِ هاشنهاش )۳۲(ِتام و تامهاش

دوب هدنبای هدنیوج تبقاع
دوب هدنیاز ربص زا جََرف هک

ثیدح

 « .جََرْفلاُ حاْتِفمُ رْبَّصَلا  »

 « .تسا شیاشگ و حتف دیلک ،ربص  »

ایب بشماک واِ رای یزور :تفگ
ایبول وت ِیپ زا متخپب هک

بشمین ات نیشن هرجُح نالف رد
بلطیب نم بشْمین میایب ات

درک شخب اه نان و درک نابُرق ،دَرم
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درک شخب اه نان و درک نابُرق ،دَرم
دَرگِ ریز زا شهَم دمآ دیدپ نوچ

)۳۳(راْدمُرگ نآ تسشن هرجُح نآ رد بش

راغِ رای نآٔ هدعوِ دیما رب

واِ رای دمآ ،)۳۴(لیَّللا فصنِ دعب
واِ رادلد نآ )۳۵(هناْدعَْولاُ قِداص

دید هتفخ هداتف ار دوخِ قشاع
دیرد واِ نیتسآ زا یکدنا

درک بیج ردنا شدنچ )۳۶(یناگدرِگ
)۳۷(درن زابیم ،نیا ریگ ،یلفط وت هک

دیهَجرب قشاع ،باوخ زا َرحَس نوچ
دیدب ار اه ناگدرِگ و نیتسآ

تسافو و قدص همه امِ هاش :تفگ
تسام ز مه نآ ،دسریم ام رب هچنآ

مینمیا نیز ام ،باوخیبِ لد یا
مینزیم )۳۹(َکبُوچ ماب رب )۳۸(َسَرح نوچ

تسکش )۴۰(نَحْطِم نیرد امِ ناگدِرگ
تسا کدنا ،دوخ ِمغ زا مییوگ هچ ره

ارجام )۴۲(ِیالَص نیا دنچ )۴۱(الِذاع
ار هناوید نیا زا دعب هِد مک دنپ

دونش نارجهٔ هوشع مهاوخن نم
؟دومزآ مهاوخ دنچ ،مدومزآ

تسیگناوید و شروشِ ریغ هچره
تسیگناگیب و یروُد هر نیردنا

ار ریجنز نآ میاپ ربْ هِِنب نیه
ار ریبدتٔ هلسلس مدیرد هک

)۴۴(مِلْبُقمِ راگن )۴۳(ِدعَج نآِ ریغ

مَلسگُب ،یرآ ریجنز دص ود رگ

تسین تسار ردارب یا ،)۴۵(سومان و قشع
تسیاَم قشاع یا سومانِ رد رب

موش نایرع نم هک دمآ نآِ تقو
موش ناج رسارس ،مراذگب شقن
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موش ناج رسارس ،مراذگب شقن

آیب هشیدنا و مرش ِّودع یا
ایح و مرشٔ هدرپ مدیرد هک

ثیدح

«  .نامْیالاُ َعْنَمیُ ءاَیحَْلا »

«  .تسا نامیأ هدنرادزاب ،مرش »

یيوداج زا ناجِ باوخ هتسبب یا
یيوت ملاع رد هک ارای لْدتخس

راشفیم و ریگ ربص ِیولگ نیه
راوس یا قشعِ لد ددرگ ُکُنخ ات

؟شلد ددرگ ُکُنخ یک ،مزوسن ات
شلزنم و نادناخ امِ لد یا

زوسب ،یزوسیمه ار دوخٔ هناخ
)۴۶(؟زُوجَیال :دیوگب هک سَک نآ تسیک

تسمِ ریش یا ار هناخ نیا زوسب شوخ
تسا )۴۷(رتیلوا نینچ قشاعٔ هناخ

منک هلبق ار زوس نیا ،نیا زا دعب
منشور شزوس هب ،نم معمش هکناز

ردپ یا بشما راذگب ار باوخ
رذگ ناباوخیب ِیوک رب یبش کی

دناهتشگ نونجم هک ار اهنیا رگنب
دناهتشُک )۴۸(َتلصُو هب هناورپ وچمه

قشعِ قرغ ناقَلخ ِّیتشَک نیا رگنب
قشعِ قلح ییوگ تشگ ییاهدژا

اُبرلدِ دیدپان ییاهدژا
اُبرهک وا ار هوک نوچمه لقع

وزا دش هگآک راّطع رهِ لقع
وجِ بآ ردنا تخیر ار )۴۹(اههلبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک وَر
َدحَاً اْوُفکُ هَلً اَّقح نُکَیْ َمل
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۴ هیآ ،)۱۱۲(صالخا هروس ،میرک نآرق

 « .ٌَدحَأ اًُوُفكُ هَلْ نُكَيْ َمَلو  »

 « .تسوا ىاتمه سك چيه هن و  »

نیبب و یاشگب مشچ )۵۰(رِّوَُزم یا
؟نیا و نآ منادنیم :ییوگ دنچ

آرب یمورحم و )۵۲(قَْرز )۵۱(ِیاَبو زا
آرد یمّوَیق وّ یَحِ ناهج رد

دوش منیب یمه ،منیبیمن ات
دوب منادیم ،تاه منادن نیو

شاب شخَبیتسم وّ یتسم زا رذگب
)۵۴(شاِوتِسا رد نک لقن )۵۳(نَُّوَلت نیز

تسا سب ؟یتسم نیدب وت یزان دنچ
تسه تسم نادنچ یوک رهِ رس رب

رایِ تسمرس دوش ُرپ َملاع ود رگ
راوخ تسین کی نآ ،و دنشاب کی هلمج

ثیدح

«. ٍةَِدحاوٍ سَْفَنکَ نُوِنْمْؤُمَلا  »

 « .دنا نَت کی نانمؤم  »

یاراوخ دباین یرایسب ز نیا
یاران ،یتسرپنت ؟َدْوب هک ،راوخ

باتفآِ رون ز دش ُرپ ناهج رگ
؟باهتلاْشوخ )۵۵(ِفَت نآ راوخ َدُوب یک

مارخ رتالاب هلمج نیا اب کیل
مار و دوب عساو هللاُضرا هکنوچ

۹۷ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق

  اُولاَقۚ ِ ضَْرْألا يِفَ نِيَفعْضَْتسُم اَُّنك اُولاَقۖ ْ ُمْتُنكَ مِيف اُولاَقْ ِمهِسُْفَنأ يِِملاَظُ ةَكَِئالَْملاُ ُمهاََّفَوتَ نِيذَّلا َّنِإ  »  
« .اًرِيصَمْ َتءاََسوۖ ُ مََّنهَجْ ُمهاَوْأَمَ كِٰئَلوُأَفۚ  اَهِيف اوُِرجاَهَُتفً ةَعِساَوِ َّهللاُ ضَْرأْ نُكَتْ َمَلأ

  دندوب هدرك متس نتشيوخ رب هك ىلاح رد دنناتسىم ار ناشناج ناگتشرف هك دنتسه ىناسك  » 
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  دندوب هدرك متس نتشيوخ رب هك ىلاح رد دنناتسىم ار ناشناج ناگتشرف هك دنتسه ىناسك  » 
هتشگ نوبز ميدوب ىمدرم نيمز ىور رد ام :دنيوگ ؟ديدوب ىراك هچ رد :دنسرپىم اهنآ زا  

؟دينك ترجاهم نآ رد هك دوبن روانهپ ادخ نيمز ايآ :دنيوگ ناگتشرف  
« .دب ناشماجنارس و تسا منهج نانيا ناكم

۵۶ هیآ ،)۲۹(توبکنع هروس ،میرک نآرق

 « .ِنوُُدْبعاَفَ ياَِّيإَفٌ ةَعِساَو يِضَْرأ َّنِإ اُوَنمآَ نِيذَّلاَ ِيداَِبع اَي  »

 « .ديتسرپب ارم اهنت سپ ،تسا خارف نم نيمز ،دياهدروآ ناميا نم هب هك نم ناگدنب ىا  »

۱۵ هیآ ،)۶۷(کلم هروس ،میرک نآرق

« .ُرُوشُّنلاِ هَْيِلإَوۖ ِ هِْقِزرْ نِم اُوُلكَو اَهِِبكاََنم يِف اُوشْماَفً الُوَلذَ ضَْرْألاُ ُمكَلَ لَعَج ِيذَّلاَ ُوه  » 

ديروخب ادخ قزر زا و ،دينك ريس نآ ىور رب سپ .دينادرگ امش مار ار نيمز هك تسوا  » 
« .ديورىم وا ىوس هب دييآ نوريب ربق زا نوچ

تسا )۵۷()۵۶(َبهَْشاِ زاب وچ یتسم نیا هچرگ
تسه سدقِ نیمز رد یو زا رترب

زایتما ردنا وش یلیفارس وَر
زاستسم و تسم و حورٔ هدَنَمد رد

دش )۵۸(هشیدنا حاِزم لد نوچ ار تسم
دش هشیپ منادن نآ و منادن نیا

؟تسیچِ رهب منادن نآ و منادن نیا
تسیک ،مینادیم هکنآ ییوگب ات

نخس رد دشاب تَبثِ رهب ،یفن
نک زاغآ تَبث ز و راذگب یفن

راذگاو نیه نآ تسین و نیا تسین
رآ شیپ ار نآ ،تسا تسه نآ هکنآ

تسرَپ یتسه نامه و راذگب یفن
تسمِ کُرت نآز ردپ یا زومآرد نیا

سرریت رد هاش هک تسا یتقو نآ و دراد ینعم کی جنرطش رد تام و تامهاش :تام و تامهاش )۳۲(      
یدوخ یاه هرهم هن و دزیرگب یا هناخ هب دناوت یم هن و تسا هتفرگ رارق فیرح یاه هرهم
.دننک عافد وا زا دنناوت یم

  نیگهودنا :راْدمُرگ )۳۳(
بش همين :لَيْللا فصن )۳۴(
هدعَْولا قداص دارفا دننام :هناْدعَوْلاُ قِداص )۳۵(

  ودرگ :ناگدرِگ )۳۶(
.تسا یزاب ینعم هب افرص اجنیا رد ،تسا یزاب یعون :درن )۳۷(
نانابهگن ینعم هب سراح ِعمج :َسَرح )۳۸(
.دوریم راک هب یقیسوم رد متیر ظفح یارب هک یبوچ زین و ،دننزیم لبط نآ اب هک کیراب و هاتوک بوچ :َکبُوچ )۳۹(

  ایسآ :نَحْطِم )۴۰(
رگتمالم ،هدننک شنزرس :لِذاع )۴۱(
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  ایسآ :نَحْطِم )۴۰(
رگتمالم ،هدننک شنزرس :لِذاع )۴۱(
ندز گناب :الَص )۴۲(
قح ترضح تاّیلجت ،رادبات و هدیچیپ یوم ،قوشعم فلز :دعَج )۴۳(
تخب کین :لِْبُقم )۴۴(
.تسا ینهذ نم یعُّنصت یوربآ ینعم هب اجنیا رد :سومان )۴۵(
تسین زیاج :زُوجَیال )۴۶(

  رتراوازس :رتیلوا )۴۷(
لاصو ،ندیسر :َتلصُو )۴۸(
هچقودنص :هلَبط )۴۹(
وگغورد ،راّکم ،رگ هلیح :رِّوَُزم )۵۰(
.تسا یرامیب ینعم هب افرص اجنیا رد ،یرامیب یعون :ابو )۵۱(
ریوزت و هلیح :قَْرز )۵۲(
لاح رییغت ،ندش گنر هب گنر :نَُّوَلت )۵۳(
یهلا تابث :اِوتِسا )۵۴(
ترارح :فَت )۵۵(
دیفس و هایس :َبهَْشا )۵۶(
دیفسِ زاب :َبهَْشا زاب )۵۷(
عبط خوش :شیدنا حازم )۵۸(

—————————————

۱۲۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هللاَّالِا و ال یناوخن ات
ار هار نیا )۵۹(َِجهَنم یباين رد

راکشآ و نشور هار :َجهَنم )۵۹(
—————————————

۱۱۱۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نک میلست دوخ ،و مشچ نآ دنبب وت
نُهَکِ رهش نآ رد ینیب ار شیوخ

:تاغل عومجم
رون :ايض )۱(
هدندرگ ،هدنخرچ :فاّوط )۲(
راسخر ،هرهچ :َدخ )۳(
یبیغ بارش :ییادخ یهداب )۴(
دنوادخ یاهمان زا یکی ،زاین یب :دمص )۵(
راد هلول هزوک و هساک ،گرزب ماج :قارغَس )۶(
ربق ،هاگمارآ :دحل )۷(
نابرهم :قفشم )۸(
ورابیز :دهاش )۹(
.تسا نداهن مه رب مشچ و نتفات یور روظنم :ندیشک دمن رد هنییآ )۱۰(
اشوخ ،یهز ،وکین هچ :اذََّبح )۱۱(
ندرک اشامت ینهذ نم تلاخد نودب ،ندرک ضارعا ،ندنام شوماخ :ندروآ کشخ )۱۲(
هدننک زجاع :ِزجْعُم )۱۳(
هدنهن ریجنز :هِنریجنز )۱۴(

ندرک یراز :عَرضت )۱۵( 
دیناوخب :اُوعُدا )۱۶(
رسدرد یهیام :ازفاْ راک )۱۷(
تیمها و شزرا یب ینعم هب )زیچان( یهملک زا تسا رگید لکش :زیچ هن )۱۸(
هتفای لقیص :لُوْقصَم )۱۹(
فعاضم ،ربارب ود ،الود :وتود )۲۰(
یگنتلد :لالَم )۲۱(
ندرک ییورشرت زا هیانک :نتخورف هکِرس )۲۲(
یدنق داوم و خرس لگ زا بکرم یتبرش :رکِشُْلگ )۲۳(
باجح رد ،هدیشوپ :ریَتس )۲۴(
اونشان ،رک :َمصَا )۲۵(
.دیامنن ساسحا ییوب و دنکیمن راک شاهّماش سح هک یسک :َمشْخَا )۲۶(
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اونشان ،رک :َمصَا )۲۵(
.دیامنن ساسحا ییوب و دنکیمن راک شاهّماش سح هک یسک :َمشْخَا )۲۶(
ناینیمز ،نیمز لها :نایکاخ )۲۷(
ناینامسآ ،نامسآ لها :نایکالفا )۲۸(
نز ،یور هدیشوپ :هریَتس )۲۹(
.دوب دهاوخ رتفاّفش و رتردقنارگ ،دسرن نآ هب یتسد چیه و دریگ رارق فدص رد دیراورم هک یتقو ،هتفهن و روتسم دیراورم :نُوْنکم ُِّرد )۳۰(
یتشهب یابیزِ نز ،ابیز تیاغبِ نز :روح )۳۱(
سرریت رد هاش هک تسا یتقو نآ و دراد ینعم کی جنرطش رد تام و تامهاش :تام و تامهاش )۳۲(      
یدوخ یاه هرهم هن و دزیرگب یا هناخ هب دناوت یم هن و تسا هتفرگ رارق فیرح یاه هرهم
.دننک عافد وا زا دنناوت یم

  نیگهودنا :راْدمُرگ )۳۳(
بش همين :لَيْللا فصن )۳۴(
هدعَْولا قداص دارفا دننام :هناْدعَْولاُ قِداص )۳۵(

  ودرگ :ناگدرِگ )۳۶(
.تسا یزاب ینعم هب افرص اجنیا رد ،تسا یزاب یعون :درن )۳۷(
نانابهگن ینعم هب سراح ِعمج :َسَرح )۳۸(
.دوریم راک هب یقیسوم رد متیر ظفح یارب هک یبوچ زین و ،دننزیم لبط نآ اب هک کیراب و هاتوک بوچ :َکبُوچ )۳۹(

  ایسآ :نَحْطِم )۴۰(
رگتمالم ،هدننک شنزرس :لِذاع )۴۱(
ندز گناب :الَص )۴۲(
قح ترضح تاّیلجت ،رادبات و هدیچیپ یوم ،قوشعم فلز :دعَج )۴۳(
تخب کین :لِْبُقم )۴۴(
.تسا ینهذ نم یعُّنصت یوربآ ینعم هب اجنیا رد :سومان )۴۵(
تسین زیاج :زُوجَیال )۴۶(

  رتراوازس :رتیلوا )۴۷(
لاصو ،ندیسر :َتلصُو )۴۸(
هچقودنص :هلَبط )۴۹(
وگغورد ،راّکم ،رگ هلیح :رِّوَُزم )۵۰(
.تسا یرامیب ینعم هب افرص اجنیا رد ،یرامیب یعون :ابو )۵۱(
ریوزت و هلیح :قَْرز )۵۲(
لاح رییغت ،ندش گنر هب گنر :نَُّوَلت )۵۳(
یهلا تابث :اِوتِسا )۵۴(
ترارح :فَت )۵۵(
دیفس و هایس :َبهَْشا )۵۶(
دیفسِ زاب :َبهَْشا زاب )۵۷(
عبط خوش :شیدنا حازم )۵۸(
راکشآ و نشور هار :َجهَنم )۵۹(


