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۴۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیرگن ناج ِناهج رد ترظن و یدرُم وت
تسیز ینادب سپس نیز ،یدش هدنز ْزاب وچ

دمآزاب و درُم )۱(سیردا وچ هک یسکنآ ره
)۳(تسیفَح بویغ رب و )۲(تستوکلم ِسّردم

؟یتفر ناهج زا هر نیمادک هب وگب ایب
؟تسیفَخ هک یدمآ هر نیمادک هب فرط نآز و

دنرپب یبش ره هب اهناج یهلمج هک یهر
تسیهت غرم ز بش هب اهسفق ْرهش ْرهش هک

درپنیم رود ،تسهتسبب یاپ غرم وچ
)۵(تسیمَجَع وا ،)۴(ْراوَد زو دسرنیم خرچ هب

درپزاب و گرم هب دُّربِب وچ ار هقالع
تسیچ دنیبب ار زیچ ره ِرِس و تقیقح

یشمَخِ ملاع تسُّرپ هک شاب شومخ
تسیهُت ِلبط )۷(ْتفگ هک ،)۶(تلاقَم ِلبط بوکم

.تفای دیواج تایح هک یربمغیپ مان :سیردا )۱(
ییاتکی یاضف ،بیغ ملاع :توکلم )۲(
ملاع رایسب ،اناد :یفَح )۳(
زاورپً ازاجم ،ندیدرگ ،شخرچ :راوَد )۴(
نادان ،ربخیبً ازاجم :یمَجَع )۵(
نتفگ نخس ،نتفگ :تلاقَم )۶(
نخس ،راتفگ :تفگ )۷(
----------------

۵۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسَیرامیب هنیآ ارم ربص
تسَیراوخمغ قشاع یهنیآ

روبص دیامنن دشابن درد
تَسیرات ای نشور وا ِلد هک

لامج ِناشن )۸(تسییوج هنیآ
تسَیراع )۹(فََلک و بیع زا مخُر هک

تسیّتیراع ،دشاب یفََلک رو
)۱۰(تَسیراشفا بت و تسوراد ِلباق
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)۱۰(تَسیراشفا بت و تسوراد ِلباق

رود نوعرف ز جنر یهنیآ
تَسیراگنز و یگنز واِ خر ناک

دیرب نالفط ِرس نارازه دنچ
تَسیراس یرسِدرد اضق ز ِمک

مامت مدنبب فوخ نآ ِرد نم
تسَیراج یهش و مکح ارم هکنوچ

)۱۱(دنَخَم تلبس و رس رب :اضق تفگ

)۱۳(تَسیرّابج ز )۱۲(هتفر یملق نیاک

دیسر یسوم هک زورما وش روک
تَسیراّهق ِرجنخ وا ِفک رد

چیپم رس و یو ِشیپ )۱۴(شکب قلح
تَسیراّکم و نف ِنامز هن نیاک

ملظ هب یتسکشب ناشرس هک )۱۵(طبِس
)۱۶(تَسیراداپ و تلود ناشوت ِدعب

ناشهدید رد و لد رد یدز راخ
تَسیرازلگ ِتبون ناشَمد نیا

)۱۷(تسُکُس نمِ مد هکنآز منزن مد

تَسیرّاتس و یشوماخ ِتبون

بیبح دیوگب ات هک نک شماخ
)۱۸(تَسیراْوتُم همه زک نانخس نآ

.دشاب هنیآ بلط رد هک یسک ِتلاح :ییوج هنیآ )۸(
سیپ و کل ،هّکل :فََلک )۹(
.نآ ندروآ نییاپ ای بت نتخیر ناکما ای ،دیآ دیدپ تسوپ رد بت راشف و جنر زا هک یراثآ :یراشفا بت )۱۰(
ندز دنخشیر ،ندرک هرخسم ار دوخ :ندیدنخ تلبس و رس رب )۱۱(
.دوش هدنز ،هنارایشه و هرابود ،دنوادخ تیاهنیب هب روضح هب ،هدش اهر ینهذ نم زا ،دیاب ریدقت هب انب هک ناسنا تشونرس هب هراشا :هتفر یملق )۱۲(
.دوش ماجنا دیابً امتح دنوادخ اب ناسنا ددجم تدحو و نهذ زا جورخ هکنیا هب هراشا و ،دنوادخ یاهمان زا :رّابج )۱۳(
ندزن مَد ،ندش تکاس ،ندرک زارد ندرگ :ندیشک قلح )۱۴(
 .نایطبس ،یطبسِ موق ،یسوم ناوریپ :طبِس )۱۵(
تابث ،یرادیاپ :یراداپ )۱۶(
نتسسگ ،نتخیسگ :نتسُکُس )۱۷(
هدنوش هدیشوپ ،ناهنپ ،یراَوتُم :یراْوتُم )۱۸(
----------------

۵۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسشوخ ارحص :هک تفگ طب هب زاب
تسشوخ اج ارم هک ،شوخ تبش :تفگ

تسشوخ رس ارم هک نم مهنب رس
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تسشوخ رس ارم هک نم مهنب رس
تسشوخان ترس هک امیپ وت هار

منکسم دَُوب کیرات هک هچ رگ
تسشوخ ابیز ِفسوی ِرظن رد

تسشوخ ْهَچ ،دَُوب هاچ رد وچ تسود
تسشوخ الاب هب ،تسالاب وچ تسود

خلت ِبآِ کت هب ایرد ِنب رد
تسشوخ انعر ِرهوگ ِبلط رد

تسا ْهِب ،نشلگ هب هدنلان لبلب
تسشوخ اخَرکِش هدنیوگ یطوط

ار تاّرذ هک تسییادخ ِرون
تسشوخ اپیب و رسیب نانک صقر

وا زک نک درخ ِرون نیا رد صقر
تسشوخ اّیرث هب ات )۱۹(یَرث ِتحت

وشم هُک ،ورم زاب ،یدش هّرذ
تسشوخ اهافو هک نک افو و ربص

وگم و نیبب هدید نوچ ،نک سب
تسشوخ انیب یهدید ،وجب هدید

نید ِسمش مهَش ،زیربت ِرخفم
تسشوخ اهنت و هدنخرف همه اب

کاخ ،نیمز :یَرث )۱۹(
----------------

۱۰۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،ىولوم

نادب تَِّیمْلا َنِم ِّیَحْلا ُجِرْخُی
نادباع ِدیما دمآ مدع هک

.تسا نارگشتسرپِ یراودیما یهیام ،مدع هک نادب .دشکیم نوريب هدرُم زا ار هدنز یلاعت قح

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،ىولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
)۲۰(دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
)۲۱(َدَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن
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)۲۱(َدَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

دَمَّصلا )۲۲(ِّیَحْلاُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز ییهدنز

۹۵ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق

».َنوُكَفُْؤتٰ ىََّنأَفۖ ُ َّهللا ُمُكِٰلَذۚ  ِّيَحْلا َنِم ِتَِّيمْلا ُجِرْخُمَو ِتَِّيمْلا َنِم َّيَحْلا ُجِرْخُيۖ  ٰىَوَّنلاَو ِّبَحْلا ُقِلاَفَ َّهللا َِّنإ «

 .دروآىم نوريب هدنز زا ار هدرم و دروآىم نوريب هدرم زا ار هدنز و ،دفاكشىم ار هتسه و هناد هك تسادخ «
»؟دننكىم ناتفرحنم قح زا هنوگچ ،سپ .اتكي ىادخ تسا نيا

نتفر تسار ِهار هب :دَشَر )۲۰(
دیارگیم :َدَنتیم )۲۱(
هدنز یهدنروآ نوریب :ّیَحْلاُجِرْخُم )۲۲(
----------------

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا قارف زا

دش داش سَک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هنَم یو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۴(ینَس و )۲۳(ْربَح ار ریغ رَم یُنک ات

یُنکیم یلاخ و وخَدب ار شیوخ

)۲۵(نَدَع نآ اب تَلِد دُش نوچ لِصَّتُم

ندُش یلاخ زا )۲۶(سارْهَم وگِب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

)۲۷(غال هب ار َتبآ هک ینعی اوتِصَْنا

غاب تسا کشُخْبل هک نُک َمک فََلت نیه

دنمشناد ،اناد :ربَح )۲۳(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۴(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۲۵(
سرتن :سارهَم )۲۶(
.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غال )۲۷(
----------------

۸۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،ىولوم
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۸۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،ىولوم

هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ ،و دنسرت مدع زک

۲۳۵۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،ىولوم

رایرهش نآ تفگب انیف اوُدَهاج
رارق یب یا تفگن ّانَع اوُدَهاج

۶۹ هیآ ،)۲۹( توبکنع هروس ،میرک نآرق

».نَيِنِسُْحمْلاَ َعمَلَ َّهللا َِّنإَوۚ  َانَُلبُس ْمُهََّنيِدَْهنَل َانيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو «

».تسا ناراکوکن ِرای ادخ هشیمه و ،مینکیم تیاده شیوخ یاههار هب ار اهنآً اقِّقحُم ،دندرک ششوک و دهج ام رد هک نانآ و «

۷۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وتِ یفن زا شیپ تابثا دمریم
ُوب تابثا ز یَرب ات مدرک یفن

ار زاس نیا یفن هب مرآ اون رد
ار زار دیوگ گرم ،یریمب نوچ

۲۸۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهدز لد ِزابِ مشچ رب ،هشِ مشچ
تسهدش تّمهاب تخس شزابِ مشچ

رظن زا دیبای هک تّمه سب ز ات
رن ِریش زج هش ِزاب دریگنیم

یونعم ِزاْبهاش ناک ؟هچ ِریش
یوت شدیص مه و تسوت ِراکش مه

۱۰۲۱ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نید ِسمش زیربت رد ،ابُرلد و تسابُرلقع
رظن نوچ تسورد سمش ،رَصَب نوچ زیربت نآ

دَُوب ناهن وا رد رون ،دَُوب نایع رَصَب هچ رگ
رگد یتریصب هب زج ،رظن دوشیمن هدید

۴۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۴۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآزاب و درُم سیردا وچ هک یسکنآ ره
تسیفَح بویغ رب و تستوکلم ِسّردم

۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرکِ خساپ مَدره ینیب

۲۸۸۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

  قشع یوب ،قشاع ِدرم دیوگ هچ ره
قشعِ یوک رد دهجیم شَناهد زا

 
۱۵۳۷ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟مینیچ هناد یک ات هناخِ غرم وچ
مینایباغرم ام وچ ؟ایرد دش هچ

۴۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درپزاب و گرم هب دُّربِب وچ ار هقالع
تسیچ دنیبب ار زیچ ره ِرِس و تقیقح

۱۹۳۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یيوت رِْصُبییب َو عَمْسَییب هک وَر
ییوت رسْبحاصِ یاج هچ ،یيوت رِس

۴۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یشمَخِ ملاع تسُّرپ هک شاب شومخ
تسیهُت ِلبط ْتفگ هک ،تلاقَم ِلبط بوکم

۲۴۷۰ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

نُک شورخ یشُمَخ رد ،نک شومخ یسفن کی
یقطان وت یشُمَخ رد ،یشماخ وت نخس ِتقو

۸۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دنابذاج ار نایران رم نایران
دنابلاط ار نایرون رم نایرون

١٣٠٠ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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١٣٠٠ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قلخِ یاهتملظ هک ْهِب ،ْهَچ ِتَمُْلظ
قلخِ یاپ دریگ هک سک نآ دُْرَبن رس

۸۸۸ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

ناحتما نیا دَُوب سب ،سنجِ یوس دَوَر سنج
دوریم رخِ یوس رخ ،دوریم هَشِ یوس هَش

۲۹۴۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،هتشر ِرَس ِندیشک و وُج ِبلبل ار زَْغچ نآ ،شوم نآ ندرک بلط یهصق هب ندرک عوجر «
».وا ِبلط زا دوش ربخ بآ رد ار زَْغچ ات

دَشَکیم هتشِر )۲۹()۲۸(قشع یهتشِرِس نآ
)۳۲()۳۱(دَشَر اب )۳۰(ِزْغَچ ِلصو ِدیما رب

مَدهبمَد )۳۳(لد یهتشر رب دنتیم
ماهدروآ تسد هب هتشر ِرَس هک

دوهش رد ناج و لد دش یرات وچمه
دومن ییوُر نم هب هتشر ِرس ات

ناهگان دمآ )۳۴(نَْیبْلابارُغ دوخ
ناکم نآز شدُرب ،و شوم راکِش رد

)۳۵(بارُغ زا شوم اوه رب دمآ رب نوچ

بآ ِرعق زا زین زْغَچ دش )۳۶(بِحَْسنُم

مه زْغَچ و غاز ِراقنِم رد شوم
)۳۷(َمتَر رد اپ هتخیوآ اوه رد

)۳۸(دیک و رکم زا غاز :دنتفگیم قلخ

؟دیص درک هنوگچ ار یبآ ِزغَچ

؟دوبر رد شنوُچ و بآ ردنا دش نوُچ
؟دوب غاز ِراکش یَک یبآ ِزْغَچ

یسک نآِ یازس نیا :اتفگ زْغَچ
)۴۰(یسَخ ِتفُج دوش )۳۹(نابآیب وچ وک

ناغف یا ،سنجان ِرای زا ناغف یا
)۴۱(ناهِم یا ،دییوج کین ِنیشنمه

بویع ُرپ ِسَْفن ز ناغفا ار لقع
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بویع ُرپ ِسَْفن ز ناغفا ار لقع
بوخِ یور رب یَدب ِّینیب وچمه

نیقی تّیسنج هک شتفگیم لقع
)۴۲(نیط و بآ زا ین ،تسینعَم ِهَر زا

وگم نیا ،و تسََرپْتروص وشم نیه
وجم رد تروص هب ّتیسنج ِّرس

)۴۳(رَجَح نوچ و دامج نوچ دمآ تروص

ربخ تّیسنج ز ار دماج تسین

یمدنگ یهناد وچ نت و روم وچ ناج
یمَد ره شیوس هب وس دناشکیم

)۴۴(نَهَتْرُم ِبوبُح ناک دناد روم

ندش دهاوخ نم ِسنج و )۴۵(لیَحتْسُم

وج ،هار زا تفرگ یروم یکی نآ
ود و تفْرگب یمدنگ رگید ِروم

یلو ،دزاتیمن مدنگ ِیوس وج
یلب ،دیآیم روم ِیوس روم

تسا عبات ،مدنگِ یوس وَج نتفر
تسا عجار شسنج هب هک نیب ار روم

.حور ،هچروم زا دوصقم و تسا دبلاک ،مدنگ و وج زا دوصقم

؟وج ِیوس دش ارچ مدنگ :وگم وت
وِرگ رب ین ،ْهِن مصخ رب ار مشچ

هایس )۴۷(ِْدِبل ِرس رب )۴۶(دَوَْسا ِروم
هار ِشیپ ،ادیپ هناد ،ناهنپ ،روم

رگن وکین :ار مشچ دیوگ لقع
؟َربهنادیب دور یِک زگره هناد

)۴۸(بَْلک ،باحصاِ یوس دمآ ببس نیز

بلق ،روم و بوبُح اهتروص تسه

خرچ ِناکاپِ یوس یسیع دوش نآز
)۴۹(خَْرف ،سنج کی ،فلتخم اهسفق ُدب

ناهن شَخَْرف نآ ،و ادیپ سفق نیا
؟ناور دشاب سفق یک ،شَکسفقیب
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؟ناور دشاب سفق یک ،شَکسفقیب

ریما شتسلقع هک یمشچ ُکنُخ یا
)۵۱(ریرَق و )۵۰(ْربِح و دشاب نیبْتبقاع

دیروآ لقع زا ،زغن و تشز ِقرف
دیپس و تفگ هیس زک یمشچ ز ین

)۵۳(نَمِدِ یارْضَخ هب )۵۲(دش هّرِغ ،مشچ

)۵۵()۵۴(نز شام ِّکَحِم رب :دیوگ لقع

)۵۶(نیْبماکِ مشچ تسغرُم ِتفآ

نیْبماد ِلقع تسغرُم )۵۷(ِصَلْخَم

تفاین رد شلقع هک ،ُدب رگید ماد
تفاتش نآز وس نیدب نیبْبیاغِ یحو

تخانش یناد دَرِخ زا سنجان و سنج
تخات دوز دیاشن اهتروص ِیوس

)۵۸(کل و یل ،تروص هب تّیسنج تسین

کَلَم سنج ،رشب رد دمآ یسیع

راصِحْیلین نیا ِقوف شدیشکرب
راوْغاز شزْغَچ وچ ،ینودرگِ غرُم

هدیرفآ و هتشغآ ،هدش طولخم :هتشِرِس )۲۸(
.دشاب هتخیمآرد قشع اب هکنآ :قشع یهتشِرِس )۲۹(
هغابروق :زْغَچ )۳۰(
تیاده :دَشَر )۳۱(
هتفای هار ،هتفای تیاده :دَشَر اب )۳۲(
لد رد هقالع و قشع ندرورپ زا تسا یریبعت :لد یهتشر رب ندینت )۳۳(
تقرافم و یيادج غالك :نَْیبْلابارُغ )۳۴(
هايس غالك ،غالك :بارُغ )۳۵(
هدش هديشك :بِحَْسنُم )۳۶(
خن ،هتشر :َمتَر )۳۷(
هلیح ،گنرین :دیک )۳۸(
نايوربآیب :نابآیب )۳۹(
تسپ ،هیامورف :سَخ )۴۰(
ناگرزب :ناهِم )۴۱(
 لِگ :نیط )۴۲(
).تسا یدام دبلاک زا هیانک نیط و بآ(
گنس :رَجَح )۴۳(
هدش هداهن ورگ هب :نَهَتْرُم )۴۴(
نتفای رییغت ،ندش لیدبت :ندش لیَحتْسُم )۴۵(
هايس :دَوَْسا )۴۶(
دمن :ْدِبل )۴۷(
.تسا فهک باحصا گس روظنم :بَْلک )۴۸(
هجوج :خَْرف )۴۹(
دنمشناد :ْربِح )۵۰(
.تسا نیبنشور روظنم اجنیا رد .دشخردب شمشچ یلاحشوخ طرف زا هک یسک :ریرَق )۵۱(
ندش هتفیرف :ندش هّرغ )۵۲(
رازنیگرس رد هتسر یاههزبس :نَمِدِ یارْضَخ )۵۳(
َشاام ِففخم :شام )۵۴(
.جنسب ام رایعم اب ارنآ ینعی :نز شام ِّکَحِم رب )۵۵(
.تسا هدیسر ماک هب هکنآ ،تسا دوخ یبایماک یپ رد هک یسک ،ماک یهدننيب :نیبْماک )۵۶(
صالخ ّلحم ،هاگهانپ :صَلْخَم )۵۷(
وت و نم دزن رد :کل و یل )۵۸(
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صالخ ّلحم ،هاگهانپ :صَلْخَم )۵۷(
وت و نم دزن رد :کل و یل )۵۸(
----------------

۲۹۷۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،وا ِندش نکاس نایرپ ِنایم اهلاس و ار وا نایرپ ِندوبر و ْثوَغْلاُْدبَع یهصق «
 وا نتفیکشان زاب و ،شیوخ ِنادنزرف و رهش هب وا ِندمآ اهلاس زا دعب و

».ناشیا اب وا ِیلدمه و ینعم تّیسنج مکحب نایرپ نآ زا

یرپ ِسنجمه ثْوَغْلاُْدبَع دوب
)۵۹(یَرپناهنپ رد لاس هُن ،یرپ نوچ

رگدِ یوُش زا لسن ار شنز دش
)۶۰(رَمَس رد شگرم ز شَنامیتی نآو

ینزهر ای ،دز گرگ ار وا رم هک
)۶۱(ینَْمکَم ای یهَچ ردنا داتف ای

تسم ،)۶۲(لاغَشا رد شْنادنزرف هلمج
تسهُدب ییاباب هک یدنتفگن دوخ

)۶۳(هَیراع مه ،وا دمآ لاس هن ِدعب

)۶۴(هَیراْوتُم دش زاب ،ادیپ تشگ

شیوخ ِنادنزرف ِنامهم یهَم کی
شیب ،گنر شدیدن سک سپ نآز و دوب

نانچ شَنایَْرپ ِّیسنجمه دُرب
)۶۵(نانِسِ مخز ار حور دیابُر هک

تسهدمآ ّتنج ِسنج یتشهب نوچ
تسرپْنادزی دوش تّیسنج ز مه

)۶۶(هدَمْحَم و دوج :دومرف یَبن هن

؟هدمآ ایند هب ،ناد ّتنَجِ خاش

ثیدح

 .تسا هتشهورف ایند رد نآ ناراسخاش هک تسا تشهب ناتخرد زا یتخرد ،یگدنشخب «
 .دََرب هار تشهب هب ار وا هخاش نآ ،دریگ نآ زا یا هخاش سک ره

 .هتشهورف ایند رد نآ ناراسخاش هک تسا خزود ناتخرد زا یتخرد ،یمشچگنت و
».دََرب هار خزود هب ار وا ،هخاش نآ ،دریگ نآ زا یا هخاش سک ره

یناهنپ و هنایفخم ندیرپ ،ندیرپ ناهنپ :یرَپناهنپ )۵۹(
هّصق ،هناسفا :رَمَس )۶۰(
هاگناهن ،هاگنیمک :نَْمکَم )۶۱(
اهلغش :لاغَشا )۶۲(
.رذگدوز ،یتّقوم ینعم هب اجنیا رد .دنریگ سپزاب سپس و دنهدبً اتقوم هچنآ :هَیراع )۶۳(
هدنوش هدیشوپ ،هدنوش ناهنپ :هَیراْوتُم )۶۴(
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.رذگدوز ،یتّقوم ینعم هب اجنیا رد .دنریگ سپزاب سپس و دنهدبً اتقوم هچنآ :هَیراع )۶۳(
هدنوش هدیشوپ ،هدنوش ناهنپ :هَیراْوتُم )۶۴(
هزین ،هزین رس :نانِس )۶۵(
کین تلصخ ،شیاتس :هدَمْحَم )۶۶(
----------------

۱۲۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب ِوْرس زا تسا یخاش ،اخَس نیا
)۶۷(تشِهِب یخاش نینچ فک زک واِ یاو

اوه ِکرت نیا تس )۶۸(ىقثُوْلاُ ةَوْرُع
امَس رب ار ناج ،خاش نیا دَشَکرب

۲۲ هیآ ،)۳۱(نامقل هروس ،میرک نآرق

».ٰىَْقثُوْلا ِةَوْرُعْلاِب َكَسَْمتْسا ِدََقف ٌنِسْحُم َوُهَوِ َّهللا ىَِلإ ُهَهْجَو ِْملْسُي ْنَمَو ... «
».تسا هدز گنچ راوتسا هریگتسد هب ،دشاب راکوکن و ادخ هب درآ یور هک ره .. «

شیکْبوخ یا اخَس خاش دََرب ات
شیوخ ِلصا ات ناشکالاب ار وت رم

نتشاذگ ورف ،ندرک اهر :نتشِه )۶۷(
راوتسا و مکحم هریگتسد :ىقثُوْلاُ ةَوْرُع )۶۸(
----------------

۲۹۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوخ رهِم ِسنج هلمج ار اهرهِم
ناد رهق ِسنج هلمج ار اهرهق

دَرَوآ یلاُباال یلاُباال
دَرِخ ردنا دنَُوب مه ِسنج هکنآز

موجُن زا سیردِا رد ّتیسنج دوب
مودُق رد ُدب لَُحز اب وا لاس تشه

وا ِرای ،براغم رد ،قراشَم رد
وا ِراثآِ مرحم و ثیدحمه

مودُق وا دروآ هکنوچ ،تبیغ ِدعب
موجن ِسرد وا تفگیم ،نیمز رد

هدزفص شوخ ناگراتسِا وا ِشیپ
هدش رضاح وا ِسرد رد نارتخا

موجُن ِزاوآ ،قلخ هکنانچنآ
مومع زا و صوصخ زا دندینشیم

نیمز ات هدیشک تّیسنج بذج
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نیمز ات هدیشک تّیسنج بذج
)۶۹(نیبُم هدرک وا شیپ ار نارتخا

دوَخ ِلاوحا و دوخِ مان یکی ره
دَصَرِ حرش وا شیپ هتفگزاب

رظنِ عون یکی ؟ّتیسنج تسیچ
رگدمه رد هَر دنبای نآدب هک

ناهن یو رد قح درک هک رظن نآ
نآ ِسنج یدرگ وت ؟وت رد دهن نوچ

رظن ؟ار نت دَشَکیم هچ فرط ره
ربخ اب ؟دناشَک یک ار ربخیب

دهن نزِ یوخ ،درَم ردنا هکنوچ
دهدیم )۷۰(ناگ و ددرگ ثَّنخم وا

یرن ِیوخ ادخ نز رد دهن نوچ
)۷۱(یَرتْعَس نز نآ ددرگ نز ِبلاط

لیئربج ِتافص وت رد دهن نوچ
لیبَس ییوجاوه رب )۷۲(یخَْرف وچمه

اوه رد هدید هداْهنب ،رظتنم
امس رب قشاع ،هناگیب نیمز زا

یرخ ِیاهتفص وت رد دهن نوچ
یرپ رُخآ رب ،تسه رگ تََرپ دص

راوخ شوم دمآین تروص ِیپ زا
)۷۳(راوخْشوم ِنوبز دش یثیبخ زا

تسََرپتملظ و نیاخ و یوجهمعط
تسم ،)۷۵(باشود و )۷۴(ُقتسُف و رینپ زا

شوم ِیوخ دشاب وچ ار )۷۶(بَهَْشا زاب
شوحُو ِراع و دشاب ناشومِ گنن

رسپ یا ،تورام و توراه نآ یوخ
رشب ِیوخ ناشداد ،و تشگب نوچ

نوُّفاّصلا ُنَْحنَل زا دنداتفرد
نوگنرس هتَسبب لِباب ِهَچ رد

۱۶۵ هیآ ،)۳۷( تاّفاص هروس ،میرک نآرق
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۱۶۵ هیآ ،)۳۷( تاّفاص هروس ،میرک نآرق

 ».َنوُّفاَّصلا ُنَْحنَل اَِّنإَو «

».ميناگدز فص ام هنيآ ره «
).میناگداتسیا ْفص هب قح تعاط رد هک یناگتشرف مییام و (

دش روُد ناشْرظن زا )۷۷(ظوفحمِ حول
دش روحسم و رحاس ناشیاِ حول

نامه لکیه ،نآمه رس ،و نآمه رپ
)۷۸(ناهُم ینوعرف و شرع رب ییسوم

نیشن وخشوخ اب و شاب وُخ یپ رد
نیبب ار )۷۹(لُگ ِنغور یریذپوُخ

فرش دبای مه درَم زا روگِ کاخ
فک و یور ،لد وا ِروگ رب دهن ات

کاپِ مسج ِّیگیاسمه زا کاخ
کانْلابقا و دمآ فَّرشُم نوچ

وگ )۸۰(راّدلا َُّمث ُراجَْلا مه وت سپ
وُج رادلد ورب ،یراد یلد رگ

دوشیم ناج ِتریسمه واِ کاخ
دوشیم نازیزعِ مشچ یهمرُس

راوْکاخ هتفخ روگ رد اسب یا
راشتنا و عفن هب ایَحا دص ز ْهب

راکشآ :نیبُم )۶۹(
عامج :ناگ )۷۰(
.ددنبیم هنیمرچ هک ینز .دراد رگید نانز اب هقشاعم هب شیارگ هک ینز :یَرتْعَس )۷۱(
هجوج :خَْرف )۷۲(
شوم یهدنروخ :راوخْشوم )۷۳(
هتسپ :ُقتسُف )۷۴(
روگنا ای امرخ یهدناشوج یهریش :باشود )۷۵(
یرتسکاخ ای دیفس یراکش زاب :بَهَْشا زاب )۷۶(
یهلا ملع :ظوفحمِ حول )۷۷(
لیلذ و راوخ :ناهُم )۷۸(
.دنیوگ لُگ نغور ارنآ هکلب ،دنیوگن دجنک نغور نآ هب رگید سپ نآ زا .دنک بذج دوخ هب ار لُگ رطع ،خرس لگ یاه گربلگ اب ندش طولخم رثا رد هک دجنک نغور :لُگ ِنغور )۷۹(
)َلثَم( هناخ دعب هیاسمه لوا :راّدلا َُّمث ُراجَْلا )۸۰(
----------------

 :تاغل عومجم
.تفای دیواج تایح هک یربمغیپ مان :سیردا )۱(
ییاتکی یاضف ،بیغ ملاع :توکلم )۲(
ملاع رایسب ،اناد :یفَح )۳(
زاورپً ازاجم ،ندیدرگ ،شخرچ :راوَد )۴(
نادان ،ربخیبً ازاجم :یمَجَع )۵(
نتفگ نخس ،نتفگ :تلاقَم )۶(



Page 14 of 15

894_Qazal & Mathnavi 2021-12-01, 10:31 PM

نادان ،ربخیبً ازاجم :یمَجَع )۵(
نتفگ نخس ،نتفگ :تلاقَم )۶(
نخس ،راتفگ :تفگ )۷(
.دشاب هنیآ بلط رد هک یسک ِتلاح :ییوج هنیآ )۸(
سیپ و کل ،هّکل :فََلک )۹(
.نآ ندروآ نییاپ ای بت نتخیر ناکما ای ،دیآ دیدپ تسوپ رد بت راشف و جنر زا هک یراثآ :یراشفا بت )۱۰(
ندز دنخشیر ،ندرک هرخسم ار دوخ :ندیدنخ تلبس و رس رب )۱۱(
.دوش هدنز ،هنارایشه و هرابود ،دنوادخ تیاهنیب هب روضح هب ،هدش اهر ینهذ نم زا ،دیاب ریدقت هب انب هک ناسنا تشونرس هب هراشا :هتفر یملق )۱۲(
.دوش ماجنا دیابً امتح دنوادخ اب ناسنا ددجم تدحو و نهذ زا جورخ هکنیا هب هراشا و ،دنوادخ یاهمان زا :رّابج )۱۳(
ندزن مَد ،ندش تکاس ،ندرک زارد ندرگ :ندیشک قلح )۱۴(
 .نایطبس ،یطبسِ موق ،یسوم ناوریپ :طبِس )۱۵(
تابث ،یرادیاپ :یراداپ )۱۶(
نتسسگ ،نتخیسگ :نتسُکُس )۱۷(
هدنوش هدیشوپ ،ناهنپ ،یراَوتُم :یراْوتُم )۱۸(
کاخ ،نیمز :یَرث )۱۹(
نتفر تسار ِهار هب :دَشَر )۲۰(
دیارگیم :َدَنتیم )۲۱(
هدنز یهدنروآ نوریب :ّیَحْلاُجِرْخُم )۲۲(
دنمشناد ،اناد :ربَح )۲۳(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۴(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۲۵(
سرتن :سارهَم )۲۶(
.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غال )۲۷(
هدیرفآ و هتشغآ ،هدش طولخم :هتشِرِس )۲۸(
.دشاب هتخیمآرد قشع اب هکنآ :قشع یهتشِرِس )۲۹(
هغابروق :زْغَچ )۳۰(
تیاده :دَشَر )۳۱(
هتفای هار ،هتفای تیاده :دَشَر اب )۳۲(
لد رد هقالع و قشع ندرورپ زا تسا یریبعت :لد یهتشر رب ندینت )۳۳(
تقرافم و یيادج غالك :نَْیبْلابارُغ )۳۴(
هايس غالك ،غالك :بارُغ )۳۵(
هدش هديشك :بِحَْسنُم )۳۶(
خن ،هتشر :َمتَر )۳۷(
هلیح ،گنرین :دیک )۳۸(
نايوربآیب :نابآیب )۳۹(
تسپ ،هیامورف :سَخ )۴۰(
ناگرزب :ناهِم )۴۱(
 لِگ :نیط )۴۲(
).تسا یدام دبلاک زا هیانک نیط و بآ(
گنس :رَجَح )۴۳(
هدش هداهن ورگ هب :نَهَتْرُم )۴۴(
نتفای رییغت ،ندش لیدبت :ندش لیَحتْسُم )۴۵(
هايس :دَوَْسا )۴۶(
دمن :ْدِبل )۴۷(
.تسا فهک باحصا گس روظنم :بَْلک )۴۸(
هجوج :خَْرف )۴۹(
دنمشناد :ْربِح )۵۰(
.تسا نیبنشور روظنم اجنیا رد .دشخردب شمشچ یلاحشوخ طرف زا هک یسک :ریرَق )۵۱(
ندش هتفیرف :ندش هّرغ )۵۲(
رازنیگرس رد هتسر یاههزبس :نَمِدِ یارْضَخ )۵۳(
َشاام ِففخم :شام )۵۴(
.جنسب ام رایعم اب ارنآ ینعی :نز شام ِّکَحِم رب )۵۵(
.تسا هدیسر ماک هب هکنآ ،تسا دوخ یبایماک یپ رد هک یسک ،ماک یهدننيب :نیبْماک )۵۶(
صالخ ّلحم ،هاگهانپ :صَلْخَم )۵۷(
وت و نم دزن رد :کل و یل )۵۸(
یناهنپ و هنایفخم ندیرپ ،ندیرپ ناهنپ :یرَپناهنپ )۵۹(
هّصق ،هناسفا :رَمَس )۶۰(
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هّصق ،هناسفا :رَمَس )۶۰(

هاگناهن ،هاگنیمک :نَْمکَم )۶۱(
اهلغش :لاغَشا )۶۲(
.رذگدوز ،یتّقوم ینعم هب اجنیا رد .دنریگ سپزاب سپس و دنهدبً اتقوم هچنآ :هَیراع )۶۳(
هدنوش هدیشوپ ،هدنوش ناهنپ :هَیراْوتُم )۶۴(
هزین ،هزین رس :نانِس )۶۵(
کین تلصخ ،شیاتس :هدَمْحَم )۶۶(
نتشاذگ ورف ،ندرک اهر :نتشِه )۶۷(
راوتسا و مکحم هریگتسد :ىقثُوْلاُ ةَوْرُع )۶۸(
راکشآ :نیبُم )۶۹(
عامج :ناگ )۷۰(
.ددنبیم هنیمرچ هک ینز .دراد رگید نانز اب هقشاعم هب شیارگ هک ینز :یَرتْعَس )۷۱(
هجوج :خَْرف )۷۲(
شوم یهدنروخ :راوخْشوم )۷۳(
هتسپ :ُقتسُف )۷۴(
روگنا ای امرخ یهدناشوج یهریش :باشود )۷۵(
یرتسکاخ ای دیفس یراکش زاب :بَهَْشا زاب )۷۶(
یهلا ملع :ظوفحمِ حول )۷۷(
لیلذ و راوخ :ناهُم )۷۸(
 لُگ نغور ارنآ هکلب ،دنیوگن دجنک نغور نآ هب رگید سپ نآ زا .دنک بذج دوخ هب ار لُگ رطع ،خرس لگ یاه گربلگ اب ندش طولخم رثا رد هک دجنک نغور :لُگ ِنغور )۷۹(
.دنیوگ
)َلثَم( هناخ دعب هیاسمه لوا :راّدلا َُّمث ُراجَْلا )۸۰(


