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۴۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تساهنت یمغ ِتشحو ِببس زا هکنآره
تساهنت )۲(ِبقارم و تسلد )۱ِ(مصَخ هک نادب

یشوگ یاهداهن نت نیا )۳(ِنَْتَنت و گنچ هب
تساوه وچ شهمدمد و تسکاخ یهدوت وت ِنت

)۴(زیگنادرگِ یاوه نوچمه وت ِسَْفنِ یاوه
)۶(تسایضِ مصخ و تسَییانیب و هدید )۵(ِّودع

)۷(نیلسعِ مِعاطَم نیا ِسگم رگم ییوت
؟)۱۰(تسانَع )۹(هوُلُْقنِا ز و درد ار وت )۸(هوُلُقْمِا ز هک

)۱۱(سگم وچ یُتفیم غود نیا رد هک نامز نآ رد

؟تساجک وت )۱۲(ِتَّيوَر و لقع و هبوت هک بجع

؟یچیپیم هلیَتف نوچ ارچ هبوت و دهع هب
)۱۴(تسابکَن ره )۱۳(ِنیهَر یغارچ وچ وت ِدهع هک

*بایرد ار رجَه ِبوقعی ،فسوی هب وگب
)۱۶(تسامَع ِسبح وت )۱۵(ِترصن ِنهریپ ز یب هک

ییاج رب هدنام )۱۷(تسیریرض هراپْتشوگ وچ
)۱۹(تسایحِا )۱۸(یهلیقَع و ریرض تسا یاهدرم وچ

مشچ رد دنزیم کاخ وا وراد ِیاج هب
تساوَد و کاخ تسا همرُس رگم هک نامگ نادب

**)۲۱ً(اراّیَد َنیرِفاکلا َنِم )۲۰(ِفاعُتال وچ
)۲۲(تساعدْباجُم وا و تساّ یبنِ حونِ یاعد

تسا نافوط ِقیرغ قمحاِ یتشک هشیمه
تساوسر و )۲۳(رهوگْضوغبم و تعنصْتشز هک

وس ره دنزیم جوم مرک ِرحب هچ رگا
***تسار نیثیبخ رم تاثیبخ ْلدعِ مکح هب    

ندرگ )۲۵(الَک شکم ردنا و )۲۴(روخیمه افَق
تسافَق و )۲۶(عفَص یازس یراد وت هک ولگ نانچ
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تسافَق و )۲۶(عفَص یازس یراد وت هک ولگ نانچ

نارخهدامِ خارف )۲۷ِ(جَرف وچ هداشگ ولگ
تساخرب وا ِشیپ وچ وز دهرن رخ … هک

نیگرس و هبَنکِش )۲۸(نیگَرگِ گس یا وت روخب
****تسازس هب ازس یلب ،گس ِنهد و هبَنکِش     

یاهن راکشِ گس ،هدرم ِرخ روخب ایب
تسادیپ دوخ وت )۲۹(ِتعلط و مکش ز و زوپ ز

؟دریگ یک دیص ،رازاب و هّلحمِ گس
تسارحص و هشیب و هوک ِرس ،دیصِ ماقم

وگ ربلد و رایِ مان ،ار همه نیا نک اهر
تسابیز همه ،دسررد ودب هک اهتشز هک

وا ِقّلعت و یو ِهانپ تسایمیک هک
)۳۱(تسالَعا و لَفَسا ِتاّرذ همه )۳۰(ِفِّرَصُم

هّرذ کی ِنورد ار ناهج ود دنک ناهن
تسانیبان و لوگ لقع وا ِفّرصت زا هک

)۳۲(تسیزیلهد هلمج لقع ِیکریز هک نادب

تسارس ِنورب دَُوب )۳۳(نوطالفِ ملع هب رگا

لقع )۳۴(ْنودرگ رازهدص زا ْهِب قشع ِنونج
تساپ و رسیب قشع و درک رس ِیوعد لقع هک

دشاب شَمَه رَسِ میب شدَُوب رَس هکنآره
)۳۵(تساغَو ِریش هکنآره دشابن میب ِفیرح

*****قشع یهتشر ،)۳۶(طایِخلا ُّمَس یهنورد دور       
تساتکی و دّرجم ،رسیب و درادن رس هک

شََدُنک ناور و نزوس شََدُنک )۳۷(یزُوالق
تسادج هک اههراپ هب دشخبب لاصو ات هک

تسا کیراب هک لِهِب هتشر و نزوس ِثیدح
)۳۸(تساضیب ِدی اب هک نُک ناجِ یسوم ِثیدح

وگ اهیلدشوخ ِرحب نآ یهّصق و ثیدح
تسایرد دصود یهیام وا یهرطق هرطق هک

رحب زا ربخیب و یرحب ِرس رب هساک وچ
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رحب زا ربخیب و یرحب ِرس رب هساک وچ
تساهشدرگ هچ سََفن ره ار وت جوم ز نیبب

نمشد :مصَخ )۱(
،هدنرگن ،رظان :بقارم )۲(
اغوغ و هماگنه ،هزاوآ ،زاس یادص ،هَنْتَنت :نَْتَنت )۳(
زیگنارابغ :زیگنادرگ )۴(
نمشد :ّودع )۵(
روضح ییانشور ،تیاده رون :ایض )۶(
لسع زا هدش هیهت یاهاذغ :نیلسعِ مِعاطَم ،اهیندروخ :مِعاطَم )۷(
دیهد هطوغ :هوُلُقْمِا )۸(
دیروایب نوریب :هوُلُقنِا )۹(
.دیروآ نوریب و دیهد شاهطوغ ،داتفا یسگم امش زا یکی فرظ رد رگا :…ُهوُلْقنا َُّمثُ هوُلُقْماف ْمُكِدَحأ ِءانإ يف ُبابذلاَ عَقَو اذإ :ثیدح هب هراشا
یتخس ،جنر :انع )۱۰(
ندرک مگ هدینامه یاهرکف رد ار دوخ و ندیزرو صرح زا هیانک :نداتفا غود رد سگم دننام )۱۱(
ندرک رکف هدوشگ یاضف هنیمز زا ،لُّمأت :تَّيوَر )۱۲(
ورگ رد ،نویدم ،نوهرم :نیهر )۱۳(
ژک داب ،دعاسمان داب :ابکَن )۱۴(
یزوریپ ،یرای :ترصن )۱۵(
یهارمگً ازاجم ،ییانیبان :امَع )۱۶(
انیبان :ریرض )۱۷(
راک رد هرگ و عنام ،یراتفرگ ،یراتفرگ یهیام :هلیقَع )۱۸(
ندرک هدنز :ایحِا )۱۹(
رادم فاعم :فاعُت ال )۲۰(
ار نارفاک زا کی چیه ً:اراّیَد َنیرِفاکلا َنِم )۲۱(
.دوشیم هتفریذپ شیاعد هک یسک ،هوعّدلاباجتسم :اعد باجُم )۲۲(
.هدش هتشاد نمشد ،هدش عقاو مشخ و ضغب دروم :ضوغبم )۲۳(
ندروخ یندرگ سپ :ندروخ افق )۲۴(
لچک یا ،لَک یا :الَک )۲۵(
یلیس :عفَص )۲۶(
هدام نارادناج یلسانت تلآ :جرف )۲۷(
.دشاب التبم یرگ ای بَرَج یرامیب هب هک یسک :نیگرَگ )۲۸(
لابقا ،راسخر ،هرهچ :تعلط )۲۹(
هدنهد رییغت ،هدننک نوگرگد :فِّرَصُم )۳۰(
.تسا هدیسر روضح هب ناسنا و ینهذ نم ناسنا روظنم ،رتالاب و رتتسپ :الَعا و لَفَسا )۳۱(
ساسا و لصایبً ازاجم ،ینوریب :زیلهد )۳۲(
ینانوی گرزب فوسلیف ،نوطالفا :نوطالف )۳۳(
نامسآ ،دخرچب یروحم ای دوخ ِرود زیچره :نودرگ )۳۴(
گنج :اغَو )۳۵(
نزوس خاروس :طایِخلا ُّمَس )۳۶(
یربهر ،ییامنهار :یزُوالق )۳۷(
.دمآیم دیدپ نآ زا یرون ،دروآیم نوریب دوخ بیج زا تسد نوچ هک )ع(یسوم یهزجعم :اضیب ِدی )۳۸(
----------------

۹۳ هیآ ،)۱۲(فسوي هروس ،میرک نآرق *

َه يِصيِمَقِب اُوبَهْذا « ».نَيِعَمَْجأ ْمُِكلَْهأِب يِنُوْتأَو اًريِصَب ِْتأَي يَِبأ ِهْجَوٰ ىَلَعُ هوُقَْلأَف اَذٰ

».ديروايب نم ِدزن ار دوخ ِناسك همه و .ددرگ انيب ات ديزادنا مردپ ىور رب و ديَربب ارم یهماج نيا «

۲۶ هیآ ،)۷۱(حون هروس ،میرک نآرق **

»ً.اراَّيَد َنيِرِفاَكْلا َنِم ِضَْرأْلا ىَلَع َْرَذت اَل ِّبَر ٌحُون َلاَق َو «

».راذگم ار نارفاك زا كي چيه نيمز ىور رب ،نم راگدرورپ ىا :تفگ حون و «

۲۶ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق ***
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۲۶ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق ***

َلُوأۚ  ِتَابِّيَّطِلل َنُوبِّيَّطلاَو نَيِبِّيَّطِلل ُتَابِّيَّطلاَوۖ  ِتَاثيِبَخِْلل َنُوثيِبَخْلاَو نَيِثيِبَخِْلل ُتَاثيِبَخْلا «  ٌقْزِرَوٌ ةَرِفْغَم ْمُهَلۖ  َنوُلوَُقي اَّمِم َنوُءََّربُم َكِئٰ
».ٌميِرَك

 .كاپ ِنانز ىارب كاپ ِنادرم و كاپ ِنادرم ىارب كاپ ِنانز و كاپان ِنانز ىارب كاپان ِنادرم و كاپان ِنادرم ىارب كاپان ِنانز «
».تساهنآ ىارب وكين قزر و شزرمآ .دنهزنم دنيوگىم ناشهراب رد هچنآ زا اهنآ

۴۰ هیآ ،)۴۲(یروش هروس ،میرک نآرق ****

».نَِيمِلاَّظلا ُّبِحُي اَل ُهَِّنإۚ ِ َّهللا ىَلَعُ هُرَْجأَفَ حَلَْصأَو اَفَع ْنََمفۖ  اَهُْلثِم ٌَةئِّيَس ٍَةئِّيَس ُءَازَجَو «

 تسود ار ناراكمتس وا اريز ،تسادخ اب شدزم دزرو ىتشآ و دنك وفع هك ىسك سپ .نآ ِدننامه تسا ىيدب ىدب ره ىازج «
».درادن

۴۰ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *****

ۚ  ِطاَيِخْلا ِّمَس يِف ُلَمَجْلاَ ِجَليٰ ىَّتَح َةَّنَجْلا َنوُلُخَْدي اَلَو ِءاَمَّسلا ُباَْوَبأ ْمُهَلُ حََّتُفت اَل اَْهنَع اوَُربَْكتْساَو َانِتاَيآِب اُوبَّذَك َنيِذَّلا َِّنإ «
».نَيِمِرُْجمْلا يِزْجَن َكِٰلَذَكَو

 تشهب هب و دش دهاوخن هدوشگ ،دناهتفاترب رس اهنآ زا و دناهدرك بيذكت ار ام ِتايآ هك ىناسك ىور رب نامسآ ىاهرد «
».ميهدىم رفيك نينچنيا ار نامرجم و .درذگب نزوسِ خاروس زا رتش هك هاگنآ ات دمآ دنهاوخن رد

١٠۵٧ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،دَیورب رگ
هلا یهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآو تسا یناف مود نیا

تسا هدیْزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسم و تسا تّلعیب نم راک
)۳۹(میقَس یا ،تّلع هن مریدقت تسه

تقو هب منادرگب ار دوخ ِتداع
تقو هب مناشنب شیپ زا رابغ نیا

رامیب :میقَس )۳۹(
----------------

۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوَد برغمِ یوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشم ِیوس ،)۴۰(تشاپْرُد ِّسِح

ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورم یهدنشاپ ،دیراورم یهدننک راثن :شاپْرُد )۴۰(
----------------

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییزاس بََرط درک نامز رخآ رد رای
ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

تشُک ملِع نیدب رای ار قاّشع یهلمج
ییزّانط وت ِلهج ،ناه و ناه دُنکن ات

انالوم هب بوسنم

سانشهَش دشاب هک مهاوخ یاهدید
سابل ره رد ار هاش دسانش ات

۴۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مامتِ میلست هک زج ،لّکوت زُج
ماد و تسرکم همه ،تحار و مغ رد

۳۵۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نینچمه ،ناهنپ )۴۱(ِزیراک اسب یا
نیلِفاغ ای ،ناتناج اب لصَّتُم

نیمز زا و نامسآ ز هدیشک یا
)۴۲(نیمَس وتِ مسج هتشگ ات ،اههیام

دراشف دیابیمه مک ،نیا )۴۳(تسهیراع
درازگ دیاب یمه ،یتفرگب هچنآک

تسهدمآ )۴۴(باّهَو ز نآک ،ُتخََفن زج
تسهدُهیب اهرگد نآ ،شاب ار حور

٢٩ هیآ ،)١۵(رْجِح هروس ،میرک نآرق

».َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتيَّوَس اَذِإَف «

».ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخِ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ «
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».ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخِ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ «

بآ ِتانق :زیراک )۴۱(
هبرف ،قاچ :نیمَس )۴۲(
یضرق :هیراع )۴۳(
یهلا ءامسا زا ،هدنشخب رایسب :باّهَو )۴۴(
----------------

۳۲۰۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت یحوُر نِم ِهیف )۴۵(ُتخََفن ات
آ رترب :دیوگ و نیز َدناهراو

وا رد مدیمد :هیف ُتخََفن )۴۵(
----------------

۲۹۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج تسا لوذبم ،هاش ِرهب :تفگ
؟نایم ردنا عیفش دیآ ارچ وا

ارم مَد نآ دوب تقو هللاَعَم یل
یَبتجُم ٌّیَبن ِهیفْ عَسَی ال

.درادن اج لاح ای ماقم نآ رد یا هدیزگرب ِربمایپ چیه هک یوحن هب مشاب ادخ اب اهنت هک دوب یتقو انف هظحل نم یارب

ثیدح

».لَسْرُم ٌّىَِبن اَل َو ٌبَّرَقُم ٌكَلَم ِهيِف ىِنُعَسَي اَل ٌتْقَوِ َّهللاَ عَم ىِل «

 ،ىلسرُم ِربمايپ هن و ىبّرقم ۀتشرف هن ماگنه نآ رد هك تسا ىّصاخ ِتقو ،ادخ اب هاگتولخ رد نم ىارب «
»].دنریگ رارق ادخ و نم ِنیب دنناوتیمن و[ .دنرادن ادخ اب ارم ِدروخرب و سنا و تبحص ِشياجنگ

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَعِن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۴۶(ناَتن وتِ یور عمش یب

دوخِ یاهشدرگ ِدوصقم ایسآ دنادن زگره
)۴۷(ابنان ِراک و بسک ای ،وا تسام ِتوُق ِنوتساک

دنزیم یخرچ زین وا ،دنکیم نادرگ شیبآ
اج ز دبنجیمن مه وا ،دنک هتسب ار بآ قح

ناوتن :ناَتن )۴۶(
اونان :ابنان )۴۷(
----------------

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۴۸(یلِهاک زا ْدنام هک ره
ربجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۴۹(روجنَر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنَر نامه ات

یلبنت :یلهاک )۴۸(
رامیب :روجنر )۴۹(
----------------

۳۷۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

َدَنکرب تیانع یو زا نامز کی
دُنکیم اهیهلبا کریز ِلقع

۴۸۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا )۵۰(ِْعیَر دشابن ینامیشپ زُج
وا )۵۱(ِعَیب دَرآن شیب تراسخ زُج

.تسا لوصحم یانعم هب اجنیا رد ،ندرك ّومن ،نديلاب :ْعيَر )۵۰(
شورف و دیرخ :عَیب )۵۱(
----------------

۱۶۸۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسَرِب دب ِدهع زو ،متسب دهع :هک متفگ
؟متسکش نم هک یزیچ یدنب هنوگچ :اتفگ

۳۲۱۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
)۵۲(لالَدوُذ یا وت ناج ردنا تسین

همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۵۲(
----------------

۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درآ ون یهویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ یهویش ناز رتردان و رتنیریش

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۱۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟زاب تسه تحرش هن حَرْشَن ْمََلا هک
؟)۵۳(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ

هدننکیّدکت ،هدننکییادگ :زاسهیدُک )۵۳(
----------------

۱ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق

 ».َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ «

»؟ميدوشگن تيارب ار تاهنيس ايآ «

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۵۴(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۵۵(نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

هدنهد رازآ و رامیب مدرم :ریحَزِ موق )۵۴(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۵۵(
----------------

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حالص ،ناهنپ ِهر زا

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیرامیب نآ ِریثات زا مه نیا
    )۵۷(تسیراس )۵۶(ناتفُج هلمج رد وا ِرهز

نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۵۶(
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نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۵۶(
هدننکتیارس :یراس )۵۷(
----------------

۲۱۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

 نامز کی نتفر عمج زا )۵۸(تسََدب کی
 نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

بجو :تسََدب )۵۸(
----------------

۲۶۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۹(دَمَّصلا هللاِ کاپ ِتاذ ِّقح

 َدب ِرای زا َدب ِرام ْهِب دَُوب هک

)۶۰(میلَس زا َدناتس یناج َدب ِرام

میقم ِرانِ یوس دَرآ َدب ِرای

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۶۱(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

دنوادخ تافص زا ،زاین یب :دَمَص )۵۹(
هدیزگ رام :میلَس )۶۰(
نیشنمه :نیرَق )۶۱(
----------------

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ِراک هن ،تسا میلست ،طرش
زاْتکُرت تَلالَض رد دَْوَبن دوس

۴۱۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوتِ میلست ،لزا ِدوصقم کیل
تسُج میلست تدیاب ناملسم یا

۱۶۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هحرَش هحرَشِ حرش نیز یقشع تستولخ رد
مناشن َتیِو ِشیپ ،یهاوخ قشعِ حرش رگ

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورَد )۶۲(تّلع یسب نوچ ام یهدید
تسود ِدید رد دوخ ِدید نک انف ور

)۶۳(ضَوِعْلا َمْعِن وا ِدید ار ام ِدید
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)۶۳(ضَوِعْلا َمْعِن وا ِدید ار ام ِدید

ضَرَغ ِّلک وا ِدید ردنا یبای

یرامیب :تّلع )۶۲(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۶۳(
----------------

۴۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۵(انف ات )۶۴(لَُّتَبت ِتاماقم زا

ادخ ِتاقالم ات هیاپ هیاپ

نتشاد صالخِا و ندیُرب :لَُّتَبت )۶۴(
هللا یَلِا ریس تیاهن :انف )۶۵(
----------------

۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
)۶۶(انَع دص نیا تسا مرادِ مهَو ز هک

جنر :انَع )۶۶(
----------------

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۷(شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا

شابم هْبذَج نآ ِفوقوم ،نک راک

.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۶۷(
----------------

۳۸۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد یگنهرف چیه ندرُم ریغ
رگهلیح یا ،یادخ اب دریگنرد

داهتجا نوگ دص ز هِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسا فوخ ار دهج

تامَم ِفوقوم تسه تیانع نآو
)۶۸(تاقِث ار هَر نیا دندرک هبرجت

تسین زین تیانعیب ،شگرم هکلب
تسیاَم ییاج ناه و ناه ،تیانعیب

.دنشاب نارگید دامتعا دروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۶۸(
----------------
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 ۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ضَوِع ار مَد ره یاج رب هنب سپ
ضَرَغ یبای ْبَِرتقاو ْدُجْساَو ز ات

 ۱۹ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق

».ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو ُهْعِطُت اَل َّالَك «

».وش كيدزن ادخ هب و نك هدجس و نكم ىوريپ وا زا ،زگره ،هن «

١٢٠٩ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس
ْبَِرتقاو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم

 
.دوش یم قح هب هدنب ِبرُق ِبجوم ،دوجس و تسا ندروآ هدجس ِدننامه ،هدنبسچ یاه گنس نیا ِندنک

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب )۶۹(ْریَضال یهرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
میایزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

 )ار ام یاپ و تسد نوعرف یا( کنیا ناه .دسر یمن ام هب یررض چیه :دنتفگ دیسر یم نامسآ هب هک دنلب یگناب اب نارحاس
.تفای تاجن ندنک ناج زا ام ِناج هک نک عطق

    ۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق

».َنُوِبلَْقنُم َانِّبَرٰ ىَِلإ اَِّنإۖ  َْريَض اَل اوُلاَق «
    

».میدرگزاب نامراگدرورپ یوس هب هک دریگن ورف ار ام ینایز چیه :نارحاس دنتفگ «

ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۶۹(
----------------

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رت شوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآ نمیا
زاسب هر نآ اب و ریگ شزان ِکرت



Page 12 of 15

900-Qazal & Mathnavi 2022-01-12, 9:21 PM

زاسب هر نآ اب و ریگ شزان ِکرت

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب یّرَحَت ،سپ

رَس و ور )۷۰(یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۷۱(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۷۲(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب یهلبق ره )۷۳(یهرخُس

ساپسان ار )۷۴(هِدزییمت یوش نوچ
سانش هلبق )۷۵(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۷۷(ُرب و )۷۶(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاسمین

)۷۸(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

)۷۹(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

    ۳۸ هیآ ،)۴۳(فرخز هروس ،میرک نآرق 

 ».ُنيِرَقْلا َْسئَِبفِ نْيَقِرَْشمْلا َدْعُب ََكْنَيبَو يِْنَيب َْتيَل اَي َلاَق اَنَءاَج اَِذإٰ ىَّتَح «

».ىدوب ىدب ِهارمه هچ وت و .دوب برغم و قرشم ِىرود وت و نم ِىرود شاك ىا :ديوگىم ،ديآ ام ِدزن هك هاگنآ ات «

وج و تسج :یّرَحَت )۷۰(
مئاق ،نکاس ،هتفرگیاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۷۱(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۷۲(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۷۳(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۷۴(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۷۵(
یکین :ّرِب )۷۶(
مدنگ :ُّرب )۷۷(
هدننک یرای ،رای :نیعُم )۷۸(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۷۹(
----------------

۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۸۰(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا

رظتنم اهلد ِناطلس نآ تسه

ییوکین ،یکین :ّرِب )۸۰(
----------------

۲۲۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ،لد
یتشادرب لد ِلها ز لد مَرَجال

۸۸۱ تیب مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَغ یا یرآیب رز )۸۱(ِلاوَج دص
)۸۲(ینَحنُم یا رایب لد دیوگب قح

.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۸۱(
هدنامرد و هراچیب ،تماق هدیمخ ،هدیمخ :ینَحنُم )۸۲(
----------------

۷۷۷ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دیابیم وت ِناج ِنورد ز یراک
دیاشگن یرَد ار وت اههیراع زک

 
هناخ ِنورد زا بآ یهمشچ کی
دیآ نوریب ز نآ هک ییوج نآز ْهِب

--------------------------
 :تاغل عومجم

نمشد :مصَخ )۱(
،هدنرگن ،رظان :بقارم )۲(
اغوغ و هماگنه ،هزاوآ ،زاس یادص ،هَنْتَنت :نَْتَنت )۳(
زیگنارابغ :زیگنادرگ )۴(
نمشد :ّودع )۵(
روضح ییانشور ،تیاده رون :ایض )۶(
لسع زا هدش هیهت یاهاذغ :نیلسعِ مِعاطَم ،اهیندروخ :مِعاطَم )۷(
دیهد هطوغ :هوُلُقْمِا )۸(
دیروایب نوریب :هوُلُقنِا )۹(
.دیروآ نوریب و دیهد شاهطوغ ،داتفا یسگم امش زا یکی فرظ رد رگا :…ُهوُلْقنا َُّمثُ هوُلُقْماف ْمُكِدَحأ ِءانإ يف ُبابذلاَ عَقَو اذإ :ثیدح هب هراشا
یتخس ،جنر :انع )۱۰(
ندرک مگ هدینامه یاهرکف رد ار دوخ و ندیزرو صرح زا هیانک :نداتفا غود رد سگم دننام )۱۱(
ندرک رکف هدوشگ یاضف هنیمز زا ،لُّمأت :تَّيوَر )۱۲(
ورگ رد ،نویدم ،نوهرم :نیهر )۱۳(
ژک داب ،دعاسمان داب :ابکَن )۱۴(
یزوریپ ،یرای :ترصن )۱۵(
یهارمگً ازاجم ،ییانیبان :امَع )۱۶(
انیبان :ریرض )۱۷(
راک رد هرگ و عنام ،یراتفرگ ،یراتفرگ یهیام :هلیقَع )۱۸(
ندرک هدنز :ایحِا )۱۹(
رادم فاعم :فاعُت ال )۲۰(
ار نارفاک زا کی چیه ً:اراّیَد َنیرِفاکلا َنِم )۲۱(
.دوشیم هتفریذپ شیاعد هک یسک ،هوعّدلاباجتسم :اعد باجُم )۲۲(
.هدش هتشاد نمشد ،هدش عقاو مشخ و ضغب دروم :ضوغبم )۲۳(
ندروخ یندرگ سپ :ندروخ افق )۲۴(
لچک یا ،لَک یا :الَک )۲۵(
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ندروخ یندرگ سپ :ندروخ افق )۲۴(
لچک یا ،لَک یا :الَک )۲۵(
یلیس :عفَص )۲۶(
هدام نارادناج یلسانت تلآ :جرف )۲۷(
.دشاب التبم یرگ ای بَرَج یرامیب هب هک یسک :نیگرَگ )۲۸(
لابقا ،راسخر ،هرهچ :تعلط )۲۹(
هدنهد رییغت ،هدننک نوگرگد :فِّرَصُم )۳۰(
.تسا هدیسر روضح هب ناسنا و ینهذ نم ناسنا روظنم ،رتالاب و رتتسپ :الَعا و لَفَسا )۳۱(
ساسا و لصایبً ازاجم ،ینوریب :زیلهد )۳۲(
ینانوی گرزب فوسلیف ،نوطالفا :نوطالف )۳۳(
نامسآ ،دخرچب یروحم ای دوخ ِرود زیچره :نودرگ )۳۴(
گنج :اغَو )۳۵(
نزوس خاروس :طایِخلا ُّمَس )۳۶(
یربهر ،ییامنهار :یزُوالق )۳۷(
.دمآیم دیدپ نآ زا یرون ،دروآیم نوریب دوخ بیج زا تسد نوچ هک )ع(یسوم یهزجعم :اضیب ِدی )۳۸(
رامیب :میقَس )۳۹(
ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورم یهدنشاپ ،دیراورم یهدننک راثن :شاپْرُد )۴۰(
بآ ِتانق :زیراک )۴۱(
هبرف ،قاچ :نیمَس )۴۲(
یضرق :هیراع )۴۳(
یهلا ءامسا زا ،هدنشخب رایسب :باّهَو )۴۴(
وا رد مدیمد :هیف ُتخََفن )۴۵(
ناوتن :ناَتن )۴۶(
اونان :ابنان )۴۷(
یلبنت :یلهاک )۴۸(
رامیب :روجنر )۴۹(
.تسا لوصحم یانعم هب اجنیا رد ،ندرك ّومن ،نديلاب :ْعيَر )۵۰(
شورف و دیرخ :عَیب )۵۱(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۵۲(
هدننکیّدکت ،هدننکییادگ :زاسهیدُک )۵۳(
هدنهد رازآ و رامیب مدرم :ریحَزِ موق )۵۴(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۵۵(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۵۶(
هدننکتیارس :یراس )۵۷(
بجو :تسََدب )۵۸(
دنوادخ تافص زا ،زاین یب :دَمَص )۵۹(
هدیزگ رام :میلَس )۶۰(
نیشنمه :نیرَق )۶۱(
یرامیب :تّلع )۶۲(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۶۳(
نتشاد صالخِا و ندیُرب :لَُّتَبت )۶۴(
هللا یَلِا ریس تیاهن :انف )۶۵(
جنر :انَع )۶۶(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۶۷(
.دنشاب نارگید دامتعا دروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۶۸(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۶۹(
وج و تسج :یّرَحَت )۷۰(
مئاق ،نکاس ،هتفرگیاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۷۱(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۷۲(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۷۳(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۷۴(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۷۵(
یکین :ّرِب )۷۶(
مدنگ :ُّرب )۷۷(
هدننک یرای ،رای :نیعُم )۷۸(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۷۹(



Page 15 of 15

900-Qazal & Mathnavi 2022-01-12, 9:21 PM

هدننک یرای ،رای :نیعُم )۷۸(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۷۹(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۸۱(
هدنامرد و هراچیب ،تماق هدیمخ ،هدیمخ :ینَحنُم )۸۲(


