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۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین وت )۱(ِیالَو زجهب لد نیا رد هکنآ ِّقح هب
تسین وت )۳(ِیایلوا ز واک ،موشن وا )۲(ِّیلَو

تسین وت ِیادف رگا ،مغیب مناج دابم
تسین وت ِیاقس رگا ،نشور ممشچ دابم

تسا وت ِریغ هب رگا مدیما ،دابم افو
تسین وت ِیارب رگا ،مدوجو داب بارخ

؟تسا َُوت ِسکع هن نآ هک یلامج و نسُح مادک
؟تسین وت ِیادگ وا هک یریما و هاش مادک

ددرگ نانمشدِ ماک ملد هک هدم اضر
تسین وتِ یاضر زجب نم ِلدِ ماک هک نیبب

تشذگ وتیب هک یمد ،)۴(ندرک مناتن اضق
تسین وتِ یاضق زج )۵(رودقم هک ؟هراچ هچ یلو

؟یزرلیم هچ وا رب ،ار ناج وت زابب الد
؟تسین وت ِیادخ ؟دش هچ نک ادف ،زرلم وا رب

دنزرل نارگید وت رب ات دوخ رب زرلم
تسین وتِ یارو ینمشد ار وت هک وت ِناج هب

یهاشداپ و کلُم ،یدنواشیوخ ،تبحم ،یتسود :الَو )۱(
راکددم ،رای ،رادتسود و بِحُم :یلَو )۲(
یلو عمج :ایلوا )۳(
ندرک ناربج :ندرک اضق )۴(
هتفرگ قلعت نآ نتفای ماجنا رب ادخ یهدارا هچنآ ،رّدقم و هدش ریدقت :رودقم )۵(
----------------

۳۱۸۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

کاپ ِناج نکیلو ،دش رگید ،گنر
کاخ و ناکرا زا ،و تسا گنر زا غراف
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کاخ و ناکرا زا ،و تسا گنر زا غراف

دننک مگ ار ام دوز ناسانشْنت
دننک مُخ و کشَمِ کرت ناشونْبآ

دنغراف اهددع زا ناسانشْناج
دنچ و دننوچیب یایرد یهقرغ

سانش ار ناج ،ناج ِهار زا ،و وش ناج
سایق ِدنزرف هن ،وش شنیب ِرای

دناهتشررَس کی لقع اب کَلَم نوچ
دناهتشگ تروص ود ،ار تمکح ِرهب

تفرگ َرپ وا اب ،غرم نوچ کَلَم نآ
تفرگ )۶(رف ،و ّرپ تشاذگب دَرِخ نیو

دندمآ )۷(رِصانُم ود ره مَرَجال
دندش رگیدمه ِتشپ ،ورْشوخ ود ره

)۸(یدجاو ار قح ،لقع مه ،کَلَم مه
یدجاس و نیعُم ار مدآ ،ود ره

یدحاو لّوا ز دوب ناطیش و سفن
یدساح و ودع ار مدآ هدوب

دیمَر وا دید نََدب ار مدآ هکنآ
دیمَخ وا ،دید )۹(نمتؤم ِرون هکنآ و

نیزا دندوب نانشورهدید ،ود نآ
)۱۰(نیط ِریغ هدیدن هدید ار ود نیو

ْدنامب خی رب رخ وچ نونکا نایب نیا
 دناوخ لیجنا دوهج رب دیاشن نوچ

؟رَمُع زا نتفگ هعیش اب ناوت یَک
؟َرک ِشیپ رد ندز )۱۱(َطبَْرب ناوت یَک

تسا سک کی هشوگ هب هِد رد رگ کیل
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تسا سک کی هشوگ هب هِد رد رگ کیل
تسا سب ،مدروآرب هک ییوه یاه

خولک و گنس ،ار حرش ِّقحتسُم
)۱۲(خوسُر اب حِّرَشُم ،ددرگ یقطان

هوکش :ّرف )۶(
نابیتشپ و رواي :رِصانُم )۷(
.تسا دجَو یاراد هک یسک ،تسا دنوادخ یاهمان زا ،هدیسر روضح هب ِناسنا ،هدنَراد :دجاو )۸(
دامتعا ِدروم :نمتؤم )۹(
لِگ :نيط )۱۰(
زاس ىعون :َطبَْرب )۱۱(
ندرك ذوفن :خوسُر )۱۲(
----------------

۵۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنمدوس دشابن زگره سک ِدنپ ار ناقشاع رم
دنب درک دناوت سک )۱۳(شِک ،نیا تسیلیِس نانچنآ ین

یلقاع دنادن زگره ار تسمرس ِرَس ِقوذ
دنمشوه دنادن زگره ار شوهیب ِلد ِلاح

دنََرب ییوب رگا ناهاش ،یهش زا دندرگ رازیب
دنروخیم لد ِسلجم رد ناقشاع هک اههداب ناز

دُنکیم نیریش ِرهب زا دوخِ کلُمِ عادو ،ورسخ
)۱۴(دنَُلک دبوکیم هوک رب وا ِرهب زا مه داهرف

دَمَریم یلیل ِقشع زا نالقاع یهقلح ز نونجم
)۱۵(دنخشیر قماو تسهدرک ،یشکرس ره ِتلبس رب

شوخ ِناج نآ یب تشذگب نآ هک یرمع نآ هدرسفا
)۱۶(دَنکرول نیز دَُوب لفاغ نآ هک یزغم نآ هدَنگ یا

ام وچ قشاع و هتشگرس یتسین رگ نامسآ نیا
!دنچْدنچ َمتْسَسَب :یتفگ یدمآ ریس وا ْشدرگ نیز

دَمَدیم شفاکش ره رد وا وّ ییانرُس وچ ملاع
دنق ،دنق نوچ ِبل ود ناز ،نیقی دراد یاهلان ره



Page 4 of 20

895_Qazal & Mathnavi 2021-12-08, 9:30 PM

دنق ،دنق نوچ ِبل ود ناز ،نیقی دراد یاهلان ره

یلد ره رد ،یِلگ ره رد دمدیم رد نوچ هک نیبیم
دنزگ زا درآرب ناغفاک ،دهد یقشع ،دهد تجاح

؟وگب رخآ یهن یک رب ینکرب رگ قح ز ار لد
دَنک تسِناترب هظحل کی ،وا زا لد هک یسک ْناج یب

ور ماب نیا ِرس رب بش ،وش تسُچ وت ،منک سب نم
دنلب ِزاوآ هب ناج یا ،نز ْرهش رد )۱۷(یلُغلُغ شوخ

ار نآ هک :شِک )۱۳(
گنلک :دنَُلک )۱۴(
رخسمت یهدنخ :دنخشیر )۱۵(
.دشاب هدرک دوگ و هدنک بالیس ار نآ هک ینیمز :دنَکرول )۱۶(
ندرک اغوغ و روش ،ندروآرب زاوآ و گناب :ندز لغلغ )۱۷(
----------------

۵۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنََرب ییوب رگا ناهاش ،یهش زا دندرگ رازیب
دنروخیم لد ِسلجم رد ناقشاع هک اههداب ناز

٢۴۸٣ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

یرگنب وت ودب هکنآ ،درگننب ناهج ود رد
یهد نان وت ادگ هب رگ ،دوش ناورسخ ِورسخ

۵۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شوخ ِناج نآ یب تشذگب نآ هک یرمع نآ هدرسفا
دَنکرول نیز دَُوب لفاغ نآ هک یزغم نآ هدَنگ یا

٢٨ عيجرت ،سمش ناويد ،یولوم

ُربِب دوخ ِریغ ز ار ام ،رُمِ مکُح نُکیم قشع یا
یشکیم ایرد هب ار ام ،ّرُغب یّرُغیم لیس یا

۱۸۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناورهر نآ یهّصق نونکا ونشب
ناهج رد یضارتعا دنرادن هک

دنرگید دوخ اعد ِلها ایلوا ز
دنَرَدیم یهاگ و دنزودیمه هک

ایلوا ز مسانشیم رگیدِ موق
اعد زا دشاب هتسب ناشْناهد هک

)۱۸(مارِک نآِ مار تسه هک اضر زا

مارح دش ناشاضقِ عفدِ نتسُج

صاخ دننیبیمه یقوذ اضق رد
صالخ ندرک بلط دیآ ناشرفک

دوشگ ناشیا ِلد رب ّیَنظ ِنسُح
دوبک یهماج یمغ زا دنشوپن هک

درمناوج ،هدنشخب ،راوگرزب ینعم هب میرک عمج :مارِک )۱۸(
----------------

۶۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قشع ِقرغ ناقلَخ ِّیتشَک نیا رگنب
قشع ِقلح ییوگ تشگ ییاهدژا

ابُرلد ِدیدپان ییاهدژا
ابُرهک وا ار هوک نوچمه لقع

وزا دش هگآک راّطع ره ِلقع
وج ِبآ ردنا تخیر ار )۱۹(اههلبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک وَر
دََحاً اْوُفک ُهَلً اّقَح نُکَی ْمَل

۴ هیآ ،)۱۱۲( صالخا هروس ،میرک نآرق
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۴ هیآ ،)۱۱۲( صالخا هروس ،میرک نآرق

».ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو «
 

».تسوا ىاتمه سك چيه هن و «

هچقودنص :هلبط )۱۹(
----------------

۱۱۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگم شباسح چیه ،تفر قشعیب هک رمع
ریذپ شناج و لد رد ،قشع تستایح بآ

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نتساوخ ار ادخ ِريغ ادخ زا
نتساک یُّلک ،و تسینوزفا َِّنظ

۲۸۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تدیما تسین ورَد هک ،هِن نآ رب عْمط همه وت
یدیسر یوس نیدب وت لّواِ یدیمون ز هک

۱۵۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیبن ار شیوخ ِربلد ات
مینیشَن لد ِنوخِ َکت رد زُج

تحیصن زا میوَشَن ْهِب ام
مینیهِب نآ ِقشع ِهرمگ نوچ

۱۵۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناج تسَدش )۲۰(نیرَق وت اب ات
مناتسلگ هب ،مَوَر هک اج ره

دش لد ِنیرق وت ِتروص ات
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دش لد ِنیرق وت ِتروص ات
منامسآ رب ،َمیِن کاخ رب

بحاصم ،رای ،نیشنمه :نیرق )۲۰(
----------------

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین وتِ یالَو زجهب لد نیا رد هکنآ ِّقح هب
تسین وتِ یایلوا ز واک ،موشن وا ِّیلَو

۵۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیشن ششیپ هنیآ نوچ ،)۲۱(یدهاش ینیب هک اج ره
)۲۲(دََمن رد شکرد هنییآ ،یشوخان ینیب هک اج ره

ورابیز :دهاش )۲۱(
.تسا نداهن مهرب مشچ و نتفات یور روظنم :ندیشک دََمن رد هنییآ )۲۲(
----------------

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین وت ِیادف رگا ،مغیب مناج دابم
تسین وت ِیاقس رگا ،نشور ممشچ دابم

۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لالح ام رب مغ ِنوخ و مارح مغ رب ام ِنوخ
شیوخ ِنوخ رد دش ،دیدرگ ام ِدِرگ وک یمغ ره

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا وت ِریغ هب رگا مدیما ،دابم افو
تسین وت ِیارب رگا ،مدوجو داب بارخ

۱۳۵۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مرگنب مه رگ و ار سک مرگنن
)۲۳(مَرْظنَم وت و دشاب هناهب وا
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)۲۳(مَرْظنَم وت و دشاب هناهب وا

)۲۴(ربص و رکُش رد َماوتِ عنُص ِقشاع

)۲۵(؟رَبگ وچ مشاب یک عونصم ِقشاع

دَُوب َرف اب ادخ )۲۶(ِعنُص ِقشاع
دَُوب رفاک وا )۲۷ِ(عونصم ِقشاع

نتخادنا رظن و نتسیرگن یاج :َرْظنَم )۲۳(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۲۴(
رفاک :ربگ )۲۵(
شنیرفآ :عنُص )۲۶(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۲۷(
----------------

۱۱۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دز هار ،تروص هک ار سک اسب یا
دز هللا رب ،و درک تروص ِدصق

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسا َُوت ِسکع هن نآ هک یلامج و نسُح مادک
؟تسین وت ِیادگ وا هک یریما و هاش مادک

۱۵ هیآ ،)۳۵( رطاف هروس ،میرک نآرق

».ُديِمَحْلا ُّيِنَغْلا َوُهُ َّهللاَوۖ ِ َّهللا ىَِلإ ُءاَرَُقفْلا ُُمْتَنأ ُساَّنلا اَهَُّيأ اَي «

».ىندوتس و زاينىب تسوا .ديدنمزاين ادخ هب امش همه ،مدرم ىا «

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ددرگ نانمشدِ ماک ملد هک هدم اضر
تسین وتِ یاضر زجب نم ِلدِ ماک هک نیبب

۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تساضر ِنامسآ رب تیانع ِربا رازه
مَراب تَرَس رب ربا نآ زا مَرابِب رگا

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تشذگ وتیب هک یمد ،ندرک مناتن اضق
تسین وت ِیاضق زج رودقم هک ؟هراچ هچ یلو

۶۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

دیابن یرود وا زا هظحل یکی
دیازف اهیبارخ یرود نآ زک

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

۵۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(فاجِس نوچمه مدش ناهنپ ایح رد

فاحِل ِریز نیزا مَهْجِب ناهگان

رای تسب ار اههار ،ناقیفر یا
راکش ِریش وا و میگنَلِ یوهآ

؟یاهراچ وک اضر و میلست هک زج
یاهراوخنوخ ِرن ِریش ِفک رد

.هدرپ ود ِنیب یهجرف ؛هدرپ ِنیب ِفاکش ،هماج ِزرد ،دنزودب سابل یهیشاح رد هک یکیراب ِراون ای هچراپ :فاجِس )۲۸(
----------------

۶۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

آیب هشیدنا و مرش ِّودع یا



Page 10 of 20

895_Qazal & Mathnavi 2021-12-08, 9:30 PM

آیب هشیدنا و مرش ِّودع یا
ایح و مرش یهدرپ مدیرد هک

ثیدح

».نامیاْلاُ َعنَْمی ُءایَحَْلا «

».تسا نامیا یهدنرادزاب ،مرش «

۵۷۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

باتفآ نوچ ،روخ و باوخ درادن وا
باوخ و دروخیب دنکیم ار اهحور

 ۲۵۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

»…ٌمَْون اَلَو ٌَةنِسُ هُذُْخأَت اَل …«

».نيگنس باوخ هن و دريگىم ارف ار وا كبس باوخ هن «

۱۴ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

»…ُمَعْطُي اَلَو ُمِعْطُي َوُهَو …«

»…تسين زاين شماعط هب و دناروخىم و …«

نم ِیوخمه ای شاب نم ایب هک
نمِ یور یّلجت رد ینیبب ات

؟یدش ادیش نینچ نوچ ،یدیدن رو
یدش ایحا ِبلاط ،یدوب کاخ

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنزرل نارگید وت رب ات دوخ رب زرلم
تسین وتِ یارو ینمشد ار وت هک وت ِناج هب

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح رهب

شیوخ ِّرِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناجِ مصخ ،و تس لقع ِعنام

رامسوس نوچ دنک هلمح سََفن کی
رارف رد دزیرگ یخاروس هب سپ

نونک دراد اه خاروس وا ،لد رد
نورب درآیم خاروس ره ز رَس

سوفن زا ویدِ نتشگ ناهنپِ مان
)۲۹(سُونُخ دش ،نتفر خاروس نآ ردناو

)۳۰(تسُذْفنُق ِسونُخ نوچ شسونُخ هک

تسا دُش ْدمآ ارَو ُذْفنُق ِرس نوچ

ْدناوخ )۳۱(سّانَخ ار وید نآ ادخ هک
ْدنامب ار کتشُپراخ نآ ِرس وک

۶ ات ۱ تایآ ،)۱۱۴( سان هروس ،میرک نآرق

)۱( ».ِساَّنلا ِّبَرِبُ ذوَُعأ ْلُق «
 ».نایمدآ راگدرورپ هب میوجیم هانپ نم :وگب «

)۲( ».ِساَّنلا ِِكلَم «
».نایمدآ هاشداپ «

َِلإ « )۳( ».ِساَّنلا ِهٰ
».نایمدآ دوبعم اتکی «

)۴( ».ِساَّنَخْلا ِساَوْسَوْلا ِّرَش ْنِم «
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)۴( ».ِساَّنَخْلا ِساَوْسَوْلا ِّرَش ْنِم «
».هدنوش ناهن رایسب و هدنوش راکشآ رگهسوسو نآ ّرش زا «

)۵( ».ِساَّنلا ِروُدُص يِف ُسِوْسَُوي يِذَّلا «
».دنکیم هسوسو نامدرم لد رد هک یرگهسوسو «

)۶( ».ِساَّنلاَو ِةَِّنجْلا َنِم «
».ناسنا عون زا ای و دشاب نج سنج زا )ناطیش( رگهسوسو نآ هچ «

تشُپراخ نآ ِرس ددرگ ناهن یم
)۳۲(تشُرُد ِداّیَصِ میب زا مَد هب مَد

نوُرب دَرآ رس تفای تصرف وچ ات
نوبز شرام دوش یرکم نینچنیز

یدز تهار نوردنا زا سفن هنرگ
؟یُدب یک یتسد وت رب ار نانزهر

تسا توهش هک )۳۴(یَضتقُم )۳۳(ِناوَع ناز
تسا تفآ و زآ و صرح ِریسا لد

هابت و دزد یدش ،ّرِس ِناوَع ناز
هار تسوت ِرهق هب ار ناناوع ات

وکن ِدنپ نیا وت ونشب ربخ رد
وُدَع یدَْعا ُْمکَل ُْمکَْیْبنَج َنَْیب

 نورد رد امش نمشد نیرت تخسرس« :نک لمع نآ هب و ونشب هدمآ فیرش ثیداحا زا یکی رد هک ار بوخ زردنا نیا وت 
».تسامش

ثیدح

».َكَْیْبنَج َنَیب یتَّلا َكُسَْفنَ کَّوُدَع 'یدَْعا «

».دراد اج )تنورد( تیولهپ ود نايم رد هك تسا وت سفن ،وت نمشد نيرت تخسرس «

زیرگ ،ونشم ودع نیا )۳۵(ِقارطُمط
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زیرگ ،ونشم ودع نیا )۳۵(ِقارطُمط
زیتس وّ جَل رد تسا سیلبا وچ وک

دَرَبن و ایند ِرهب زا ،وا وت رب
درک لهس ار )۳۶(یدَمرَس ِباذع نآ

دنک ناسآ ار گرم رگ بجع هچ
دنک نادنچ دص ،شیوخ ِرحِس ز وا

دنک هُک تعنص هب ار یهاک ،رْحِس
دنتیم یهاک وچ ار یهوک ،زاب

ّنف هب دنادرگ )۳۷(زغن ار اه تشز
ّنظ هب دنادرگ تشز ار اهزغن

دنزیم مَد وک تسنیا رحِس ِراک
دنکیم قیاقح )۳۸(ِبلق ،سََفن ره

یتعاس دیامن رخ ار یمدآ
یتیآ و ،ار یرخ دزاس یمدآ

ّرِس و تسوت نورد رحاس نینچنیا
ّرَِتتْسُمً ارْحِس ساوسَوْلا یف َّنِا

.تسا هدش هتفهن یرحس ،سفن یرگهسوسو رد انامه ،تسا ناهن وت نورد و نطاب رد یرحاس نینچ

اهرحِس نیا تسه هک مَلاع نآ ردنا
اشگییوداج دنتسه نارحاس

رت ِرَهز نیا تسُر هک ارحص نآ ردنا
رسپ یا قایرِت تسهدییور زین

َرپس وُج نم زا )۳۹(:قایرت تدیوگ
رتکیدزن وت هب نم مرهز ز هک

وتِ یناریو و تسَرحس ،وا ِتفگ
وا ِرحِسِ عفد و تسَرحِس ،نم ِتفگ



Page 14 of 20

895_Qazal & Mathnavi 2021-12-08, 9:30 PM

وا ِرحِسِ عفد و تسَرحِس ،نم ِتفگ

نتشگ ناهنپ رایسب سپس و ندش راکشآ :سُونُخ )۲۹(
تشپراخ :ُذْفنُق )۳۰(
هدنوش ناهنپ رایسب سپس و هدنوش راکشآ :سّانَخ )۳۱(
میجح ،راومهان ،نشخ :تشُرُد )۳۲(
رومأم :ناوَع )۳۳(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۳۴(
ییامندوخ ،هزاوآ ،لالج و هوکش شیامن ،ادصورس :قارطُمط )۳۵(
نادیواج ،یگشیمه :یدَمرَس )۳۶(
فیطل ،وکین ،بوخ :زغن )۳۷(
یزیچ نتخاس نوگژاو ،یزیچ ندرک نوگرگد و نداد رییغت :بلق )۳۸(
.رهزداپ ،هتفریم راک هب مس دض و درد دض ناونع هب میدق ّبط رد هک رّدخم و نّکسم یاهوراد زا یبیکرت :قایرت )۳۹(
----------------

۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!اله ،مه وت نزم ار دوخ الب ره ِتشپراخ رب
اضَفْلا َقاض اضَقْلا َءاج :ناوخ درو نیو ،نیشن نکاس

.دوشیم گنت اضف ،دیآ اضق نوچ

نیشنمه منارباص اب نیملاعلا ّبر دومرف
اَنَْربَص اْنیَلَعْ غِْرفا نارباص ِنیشنمه یا

.نادرگ مدقتباث ار ام و رابب ىيابيكش ام رب

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تشذگ وتیب هک یمد ،ندرک مناتن اضق
تسین وت ِیاضق زج رودقم هک ؟هراچ هچ یلو

۲۵۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار رامیب نآ رَم :ربمغیپ تفگ
ار راوشد )۴۰(نُکْلهس یاِک وگب نیا

نَسَح اناینُد ِراد یف انِتآ
نَسَح انابْقُع ِراد یف انِتآ

.امرف اطع ام رب یکین و ریخ زین ترخآ یارس رد و ،راد ینازرا یکین و ریخ ام رب ایند یارس رد اراگدرورپ 

٢٠١ هيآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق
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٢٠١ هيآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق

».ِراَّنلا َباَذَع َانِقَو ًَةنَسَح ِةَرِخآْلا يِفَو ًَةنَسَح اَْينُّدلا يِف َانِتآ َانَّبَر …«

 نوصم خزود رفیک زا ار ام و راد ینازرا یکین زین ترخآ رد و امرف اطع یکین ام هب ،ایند رد اراگدرورپ …«
» .راد

فیطل نک ناتسُب وچ ام رب ار هار
)۴۱(فیرَش یا یشاب وت دوخ ،ام ِلزنم

کَلَم یا :دنیوگ رشَح رد نانمؤم
؟کََرتْشَم ِهار دوب خزود هک یَن

راذگ دبای وا رب رفاک و نمؤم
)۴۲(ران و دود ،هر نیردنا میدیدن ام

ینميا ِهاگراب و تشهب کن
)۴۳(؟ینَد ِهاگرذگ نآ دوب اجک سپ

)۴۵(رَضُخ )۴۴(یهضْوَر نآ هک دیوگ کَلَم سپ

َرذگ ردنا دیاهدید اج نالف هک

تخس ِهاگتسایس ،و دوب نآ خزود
تخرد و ناتسُب و غاب دش امش رب

ار )۴۶(یوُخخزود ِسَفن نیا امش نوچ
ار یوجهنتف )۴۷(ِرَبگ ِّیشتآ

افص رُپ دش وا و دیدرک اهدهج
ادخ ِرهب زا دیتشُک ار ران

یدزیم هلعش هک توهش ِشتآ
یدُه رون و دش یوقت یهزبس

دش )۴۸(ملِح مه امش زا مشخ ِشتآ
دش ملع مه امش زا لهج ِتملظ

دش راثیا امش زا صرح ِشتآ
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دش راثیا امش زا صرح ِشتآ
دش رازُلگ ،ُدب راخ نوچ دسح نآ و

شیوخ ِیاه شتآ هلمج نیا امش نوچ
ْشیپ ْشیپ هلمج دیتشُک قح ِرهب

هدننك ناسآ :نُکْلهس )۴۰(
ردق دنلب ،راوگرزب :فيرش )۴۱(
شتآ :ران )۴۲(
ریقح ،سکان ،تسپ :ینَد )۴۳(
تشهب ،غاب :هضْوَر )۴۴(
زبس :رَضُخ )۴۵(
.دراد یخزود ِتفص هک هراّما ِسَفن :یُوخخزود ِسَفن )۴۶(
رفاک :ربَگ )۴۷(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۴۸(
----------------

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یزرلیم هچ وا رب ،ار ناج وت زابب الد
؟تسین وت ِیادخ ؟دش هچ نک ادف ،زرلم وا رب

۴۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ود ردنا میاهدنام )۴۹(دّدَرت رد
؟رایتخایب دوب یک دّدَرت نیا

)۵۰(؟دَُوگ یک وا منک نآ ای منک نیا

دَُوب هتسب واِ یاپ و تسد ود هک

؟مَرَس رد دّدرت نیا دشاب چیه
؟مَرپ الاب ای رحب رد مَوَر هک

مَوَر )۵۱(لِصوَم هک تسه دّدرت نیا
مَوَر )۵۲(لِباب ات رحِس یارب ای

یتردق دیابب ار دّدرت سپ
)۵۳(یتَْلبَس رب دوب هدنخ نآ هنرو

ناوج یا ،هناهب هِن مک اضق رب
؟نارگید رب یهن نوچ ار دوخِ مرُج
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؟نارگید رب یهن نوچ ار دوخِ مرُج

راک ود رد دّدَرت نآ تسه وا ِلعن
راد شوه نیه ؟منک نآ ای منک نیا

یَبن ِراتخُم تسه هک نکب نآ
)۵۴(یبَص و نونجم درک هک نکم نآ

؟تشگ )۵۵(فوفحَم هچ هب ،ةَّنَجْلا ِتَّفُح
تشَک دوزفا وزا هک )۵۶(هِراْکملاِب

ثیدح

».ِتاوَهَّشلاِب ُرّانلا ِتَّفُح و ،ِهِراَكمْلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح «

 ».تاوهش رد خزود و ،هدش هدیشوپ دنیاشوخان یاهزیچ رد تشهب «

یلد ود و دیدرت :دّدَرت )۴۹(
دیوگب :دَُوگ )۵۰(
ینونک ِقارعِ یلامش یاهرهش زا :لِصوَم )۵۱(
.تسا هدوب نارحاس ِزکارم زا هک نیرهنلانیب رد یمیدق یرهش :لِباب )۵۲(
.دوخ ِندرک هرخسم زا هیانک ،نديدنخ دوخ ِليبس رب :تَْلبَس رب ندیدنخ )۵۳(
کدوك :ىبَص )۵۴(
هدش هدیشوپ ،هدش هتفرگارف :فوفحَم )۵۵(
اهیراوگان ،اهیدنسپان :هراکَم )۵۶(
----------------

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب )۵۷(ِزووالق دش یدارم یب
تشِرِسْشوخ یا ونش ةَّنَجْلا ِتَّفُح

گنهآشیپ :زووالق )۵۷(
----------------

۴۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باتش و صرح زا ْفص ْفص ،و )۵۸(قْوَج قْوَج
 بآ ِیوس نازیرُگ ،شتآز )۵۹(زَِرتْحُم

رَس دندروآرب شتآ ز ،مَرَجال
 ربخیب یا )۶۰(رابتعِْاَِْلارابِتْعِا
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 ربخیب یا )۶۰(رابتعِْاَِْلارابِتْعِا

)۶۱(لوگ ِناجیگ یا شتآ دزیم گناب

لوبق یهمشچ منم ،شتآ َماین نم

هتسد هتسد :قْوَج قْوَج )۵۸(
هدننک زیهرپ ،هدننك ىرود :زَِرتحُم )۵۹(
ریگب تربع ،ریگب تربع :رابتعِْاَِْلارابِتْعِا )۶۰(
نادان ،هلبا :لوگ )۶۱(
----------------

۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 نامسآ دینشب ْریَضال یهرعن
)۶۲(ناجَلْوَص نآِ یپ دش ییوگ ،خرچ

ناگوچ ِبَّرَعُم :ناجَلْوَص )۶۲(
----------------

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب ْریَضال یهرعن
دیهر ندنکْناج ز ناج هک ُربِب نیه

۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنزرل نارگید وت رب ات دوخ رب زرلم
تسین وتِ یارو ینمشد ار وت هک وت ِناج هب

۶۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزرا نامه هک نادیم ،یزرلیمه هچ ره رب
 دشاب نوزف شرع زا قشاع ِلد یور نیز

دشاب نآ زا وت ِدرد ،یناد افش هک ار نآ
دشاب نوسُف و رکَم نآ ،یناوخ افو هک ار نآو

۲۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 
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۲۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

اَنف هُْریَغ ْنَم ُّلُکُ هُریَغُ هاقَْلی َفَْیک
ار وت یمرحمان وت هک ،نم ِشیپ وتیب ایب وت

.تسا یناف وا زج زیچ همه هک دنک رادید وا اب وا زج هنوگچ

۳۲۵۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ِّیتسه زا وچ اّما ،شینِ مخز
تسُس درد ددرگن ،دشاب یوق مغ

دهجیم نوریب هنیس زا ،نیاِ حرش
دهد یدیمون هک مسرتیم کیل

نک داش ار دوخ و دیمون وشم ین
نک دایرف ،سردایرف نآ ِشیپ

نُک وفع ام زا ،وفع )۶۳(ِّبِحُمْ یاِک
نُهُک )۶۴(ِروسانِ جنر ِبیبط یا

رادتسود :ّبِحُم )۶۳(
نیکرچ و تخسِ مخز :روُسان )۶۴(
----------------

 :تاغل عومجم
یهاشداپ و کلُم ،یدنواشیوخ ،تبحم ،یتسود :الَو )۱(
راکددم ،رای ،رادتسود و بِحُم :یلَو )۲(
یلو عمج :ایلوا )۳(
ندرک ناربج :ندرک اضق )۴(
هتفرگ قلعت نآ نتفای ماجنا رب ادخ یهدارا هچنآ ،رّدقم و هدش ریدقت :رودقم )۵(
هوکش :ّرف )۶(
نابیتشپ و رواي :رِصانُم )۷(
.تسا دجَو یاراد هک یسک ،تسا دنوادخ یاهمان زا ،هدیسر روضح هب ِناسنا ،هدنَراد :دجاو )۸(
دامتعا ِدروم :نمتؤم )۹(
لِگ :نيط )۱۰(
زاس ىعون :َطبَْرب )۱۱(
ندرك ذوفن :خوسُر )۱۲(
ار نآ هک :ِشک )۱۳(
گنلک :دنَُلک )۱۴(
رخسمت یهدنخ :دنخشیر )۱۵(
.دشاب هدرک دوگ و هدنک بالیس ار نآ هک ینیمز :دنَکرول )۱۶(
ندرک اغوغ و روش ،ندروآرب زاوآ و گناب :ندز لغلغ )۱۷(
درمناوج ،هدنشخب ،راوگرزب ینعم هب میرک عمج :مارِک )۱۸(
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ندرک اغوغ و روش ،ندروآرب زاوآ و گناب :ندز لغلغ )۱۷(
درمناوج ،هدنشخب ،راوگرزب ینعم هب میرک عمج :مارِک )۱۸(
هچقودنص :هلبط )۱۹(
بحاصم ،رای ،نیشنمه :نیرق )۲۰(
ورابیز :دهاش )۲۱(
.تسا نداهن مهرب مشچ و نتفات یور روظنم :ندیشک دََمن رد هنییآ )۲۲(
نتخادنا رظن و نتسیرگن یاج :َرْظنَم )۲۳(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۲۴(
رفاک :ربگ )۲۵(
شنیرفآ :عنُص )۲۶(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۲۷(
.هدرپ ود ِنیب یهجرف ؛هدرپ ِنیب ِفاکش ،هماج ِزرد ،دنزودب سابل یهیشاح رد هک یکیراب ِراون ای هچراپ :فاجِس )۲۸(
نتشگ ناهنپ رایسب سپس و ندش راکشآ :سُونُخ )۲۹(
تشپراخ :ُذْفنُق )۳۰(
هدنوش ناهنپ رایسب سپس و هدنوش راکشآ :سّانَخ )۳۱(
میجح ،راومهان ،نشخ :تشُرُد )۳۲(
رومأم :ناوَع )۳۳(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۳۴(
ییامندوخ ،هزاوآ ،لالج و هوکش شیامن ،ادصورس :قارطُمط )۳۵(
نادیواج ،یگشیمه :یدَمرَس )۳۶(
فیطل ،وکین ،بوخ :زغن )۳۷(
یزیچ نتخاس نوگژاو ،یزیچ ندرک نوگرگد و نداد رییغت :بلق )۳۸(
.رهزداپ ،هتفریم راک هب مس دض و درد دض ناونع هب میدق ّبط رد هک رّدخم و نّکسم یاهوراد زا یبیکرت :قایرت )۳۹(
هدننك ناسآ :نُکْلهس )۴۰(
ردق دنلب ،راوگرزب :فيرش )۴۱(
شتآ :ران )۴۲(
ریقح ،سکان ،تسپ :ینَد )۴۳(
تشهب ،غاب :هضْوَر )۴۴(
زبس :رَضُخ )۴۵(
.دراد یخزود ِتفص هک هراّما ِسَفن :یُوخخزود ِسَفن )۴۶(
رفاک :ربَگ )۴۷(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۴۸(
یلد ود و دیدرت :دّدَرت )۴۹(
دیوگب :دَُوگ )۵۰(
ینونک ِقارعِ یلامش یاهرهش زا :لِصوَم )۵۱(
.تسا هدوب نارحاس ِزکارم زا هک نیرهنلانیب رد یمیدق یرهش :لِباب )۵۲(
.دوخ ِندرک هرخسم زا هیانک ،نديدنخ دوخ ِليبس رب :تَْلبَس رب ندیدنخ )۵۳(
کدوك :ىبَص )۵۴(
هدش هدیشوپ ،هدش هتفرگارف :فوفحَم )۵۵(
اهیراوگان ،اهیدنسپان :هراکَم )۵۶(
گنهآشیپ :زووالق )۵۷(
هتسد هتسد :قْوَج قْوَج )۵۸(
هدننک زیهرپ ،هدننك ىرود :زَِرتحُم )۵۹(
ریگب تربع ،ریگب تربع :رابتعِْاَِْلارابِتْعِا )۶۰(
نادان ،هلبا :لوگ )۶۱(
ناگوچ ِبَّرَعُم :ناجَلْوَص )۶۲(
رادتسود :ّبِحُم )۶۳(
نیکرچ و تخسِ مخز :روُسان )۶۴(


