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۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(مناریگب یشتآک ملد تسهدش نآ رب
مناریمب ،وت ِشیپ دَرَُمن وا هک ره هک

لقع دنادب ات هک مّردب قشع ِنامک
مناریظنیب ِناطلس و مریظنیب هک

؟دشن ریظنیب هک وت ِرظن رد تفر هک
مناریو ِداهن نیا تسهدش جنگِ ماقم

!اجک ز تنطلس )۲(ِتاهابم و اجک زا نم
مناریقفٔ هداتفا و مرقف ِریقف

»منادیمن« ،یهن ممان وت هک مسک نآ نم
مناریم ِریما سپ ،ماوت ِریسا نم وچ

تسه رگیدِ ماقم یریم و یریسا زا زج
)۳(مناریجُم زا مدرک رذگ ود نیا زا نم وچ

دنوش وحم ریسا و ریم ،دیایب بش وچ
مناریسا زا هک دنادن چیه ریسا

ناریمِ یریما دمآ ورگ بش ِباوخ هب
مناریگ قشع ز ،دبسخن چیه قشع وچ

تسهزور کی ِهاشداپ رگن باتفآ هب
مناریزو زک زین هَم دزادگیمه

عََمطماخ و ماخ هن ،مقشع ٔهتخپ هک منم
*مناریمخ نآ زا ،یریمخ درک یادخ

؟ماخ دنامب اجک نادزیٔ هدرکریمخ
)۴(مناریطَف زا هن ،مریذپ هیامریمخ

تسا )۵(تاوٰمَّسلاُرِطاف ؟وا دنک نوچ ریطَف
)۶(منارینُم زا تاوامس ِنارتخا وچ

شابیم شُمَخ ؟ار شیوخ یهن مان دنچ وت
مناریپ ز نم هک ییوگ هک تسا یکدوک هک

 ثیدح*
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 ثیدح*

»ً.احابَص نَيعَبَْرأ هَِديِب َمَدآ ََةنيط َرَّمَخ«

».تشرس دوخ تسد اب زور لهچ ار مدآٔ هريمخ دنوادخ«

نتخورفا ،ندرک نشور :نَدناریگ )۱(
ندیلاب ،راختفا :تاهابم )۲(
هدنریگ هانپ ،هدنهانپ :ریجُم )۳(
.دشاب هدشن هتخپ تسرد هک ینان :ریطَف )۴(
هدننك زاب ،هدنفاکش :رِطاف )۵(
هدنشخرد ،هدنهد رون :رینُم )۶(
----------------

۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناریگب یشتآک ملد تسهدش نآ رب
مناریمب وت ِشیپ دَرَُمن وا هک ره هک

۳۱۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم 

بِط ِتسرهف یمَد ناوخرب رَس ِناج
بَِهتْلُم نک رظن اهتّلع ِران

تسا هَر هناخ نیرد )۷(اهرُغ همه نآز
تسا هَچ اهمدژک ِز ُرپ یماگ ود ره

)۸(یَرْتَبا مغارچ و تسدُنت ،داب
یرگیدِ غارچ مناریگب وز

دوش )۹(یفاو کی ود ره زک دَُوب ات
دَوَر اج زا غارچ کی نآ ،داب هب رگ

غارچ صقان ِنت زک ،فراع وچمه
غاَرف ِرهب زا تخورفا لدِ عمش

ناهگان دریمب نیک یزور هک ات
ناجِ عمش وا دَهَن دوخِ مشچ ِشیپ

)۱۰(رَرِغ زا داد سپ ،مهف نیا درکن وا

رگِد یّیناف هب ار ینافِ عمش

.تسا یرامیب ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،قتف یرامیب :رُغ )۷(
.روخندرد هب و صقان :َرْتَبا )۸(
دهع هب هدننکافو ،یفاک ،هدنسب :یفاو )۹(
رورغ و یربخیب و تلفغ ینعم هب هَّرِغ عمج :رَرِغ )۱۰(
----------------

۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۹ ٔهیآ ،)۹۶( قلعٔ هروس ،میرک نآرق

».ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو ُهْعِطُت اَل َّالَك«

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

۳۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 وت ِّیشومارف وّ یساپسان
وت ِّیشون لسع نآ دروآن دای

دش هتسَب وت رب ،هار نآ )۱۱(مَرَجال
دش هتسخ وت زا ،لد ِلها ِلد نوچ

نُک رافْغِتْسِا و بایرد ناشِدوز
ُنک راز یاههیرگ یربا وچمه

ریزگان ،راچان :مَرَجال )۱۱(
----------------

۹۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد ِنزور تسا هتسب امِ یساپسان ز
دوَنکَل هِّبِرل ناسنا هک تفگْ یادخ

۶ ٔهیآ ،)۱۰۰( تایداعٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌدُونَكَل ِهِّبَِرل َناَسْنإِْلا َِّنإ«

».تسا ساپسان رایسب شراگدرورپ هب تبسن یمدآ انامه«

۹۴۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(رانَش و موُش دَُوب یرکُش یب هکنآز

)۱۳(ران ِرعَق رد ار رکُش یب دََرب یم

نُک راک رد ،ینکیم لُّکوت رگ
نُک رّابَج رب هیکت سپ ،نک تشِک

تشز و موش ،راع و گنن :رانَش )۱۲(
شتآ یافرژ :ران ِرعَق )۱۳(
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شتآ یافرژ :ران ِرعَق )۱۳(

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم 

ربص و رکُشیب )۱۴(یلهاک زا ْدنام هک ره  
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۱۵(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

یلبنت :یلهاک )۱۴(
رامیب :روجنر )۱۵(
----------------

۳۱۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 

تسیهت سب هک ار ربج نیا نک کرت
تسیچ ربج ِّرِس ِّرِس ینادب ات

)۱۶(ناَلبنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت

ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۱۶(
----------------

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۱۷(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسْشوخ یا ونش ةَّنَجْلاِتَّفُح

رکشل ورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۷(
----------------

:یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلاِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلاِتَّفُح :ّٰهللا ُلوسَر َلاق«

».تاوهش رد خزود و تسا هدش هدیچیپ تامیالمان و اهیتخس رد تشهب :دومرف ادخ لوسر«

۳۳۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟رگهراچ ِهانپ زج هراچ هچ سپ
رظن )۱۸(شریسکِا ،و ّسم یدیماان

دیهن وا ِشیپ هب اه یدیماان
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دیهن وا ِشیپ هب اه یدیماان
دیهج نوریب اودیب ِدرد ز ات

شخبتایح ِتبرش ،ایمیک :ریسکِا )۱۸(
----------------

۳۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم )۲۱(سِیآ نیه ،تسا )۲۰(رسُع اب )۱۹(رسُی
شاعم ردنا )۲۲(تامَم نیز یراد هار

رسپ یا فاکشب )۲۴(ّهبُج ،یهاوخ )۲۳(حْوَر
رس دوز یرآرب )۲۵(تَْوفَص نآ زا ات

بلطتَوفَص دش هکنآ یفوص تسه
)۲۶(بَد و یطاّیخ و فوص ِسابل زا هن

۵ ٔهیآ ،)۹۴( حارشنأ هروس ،میرک نآرق

».اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم َّنِإَف«

».تسا یناسآ یراوشد اب دیدرتیب سپ«

یناسآ :رُسی )۱۹(
یتخس :رسُع )۲۰(
 دیماان :سِیآ )۲۱(
گرم :تامَم )۲۲(
شیاسآ ،یگدوسآ :حْوَر )۲۳(
هقرِخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۲۴(
هدیزگرب و هزیکاپ ،صلاخ :تَوفَص )۲۵(
هماج رد یگنهک :بَد )۲۶(
----------------

۳۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شابوا ره راک هللا اوُرکُْذا
تسین )۲۷(شاّلَق ره یاپ رب یعِجْرِا

شاب لیپ مه ،وشم سِیآ وت کیل
شاب لیدبت یپ رد ،یلیپ هن رو

۴۱ ٔهیآ ،)۳۳( بازحأ هروس ،میرک نآرق

».اًريِثَك اًرْكِذَ َّهللا اوُرُكْذا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي«

».دينك داي ناوارف ار ادخ ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا«

سلفُم ،درگلو ،هراکیب :شالَق )۲۷(
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سلفُم ،درگلو ،هراکیب :شالَق )۲۷(

۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دشن ریظنیب هک وت ِرظن رد تفر هک
مناریو ِداهن نیا تسهدش جنگِ ماقم

۱۴۶۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رَصَب رد ار نت هلمج نیا زاُدگرد
رظن رد ،وَر رظن رد ،وَر رظن رد

۲۱۴۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
رون ِرون ِرون ِرون ِرون ِرون

۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

»منادیمن« ،یهن ممان وت هک مسک نآ نم
مناریم ِریما سپ ،ماوت ِریسا نم وچ

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

۱۱۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انَل َمْلِع ال :یوگ ،کیالم نوچ
اَنتْمَّلَع وت تسد دریگب ات

.دریگب ار وت تسد »یتخومآ ام هب هکنآ زج« ات »تسین یشناد ار ام« :وگب ناگتشرف دننام

لیثمتلا و ةیاكحلا ،مهدزاود شخب ،همان تبیصم ،راطع

ماوَد رب یراز هب مرابیم کشا
مادُم میوگ یمه منکهچ و منکهچ

یوجزار دیآ مشیپ وک یسک ات
یوگزاب ؟تدوب هچ رخآ مدیوگ

ماقمبحاص یا :هک میوگ ودب نم
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ماقمبحاص یا :هک میوگ ودب نم
مالّسلاو منادنیم منادنیم

تسام ِتفج هشیمه منکهچ و منکهچ
تسام ِتفگ منادنیم منادنیم

۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنوش وحم ریسا و ریم ،دیایب بش وچ
مناریسا زا هک دنادن چیه ریسا

۳۸۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

سفق نیز بش ره حاوَرا دنهریم
)۲۸(صَصِق و راتفگ و مکح زا ناغراف

ناینادنز ربخیب نادنز ز بش
نایناطلس ربخیب تلود ز بش

نایز و دوس ٔهشیدنا و مغ ین
نالف نآ و نالف نیا ِلایخ ین

هّصِق عمج ،اههّصِق :صَصِق )۲۸(
----------------

٣٩٣ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند ِلاوحا زا هتفُخ
بر )۲۹(ِبیلَقت ٔهجنپ رد ملق نوچ

ندرک نوگژاو ،ندینادرگرب :بیلَقت )۲۹(
----------------

۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسه رگیدِ ماقم یریم و یریسا زا زج
)۳(مناریجُم زا مدرک رذگ ود نیا زا نم وچ

 الاب تیب رگید تلاح

تسه رگید ماقم یریم و یریسا زا زج
)۳۰(مناریفن سک ود ره زا ،موش انف نم وچ

هدنوش رود ،نازیرگ :ریفن )۳۰(
----------------

۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا تاومَّسلاُرِطاف ؟وا دنک نوچ ریطَف
منارینُم زا تاوامس ِنارتخا وچ

۱۴ ٔهیآ ،)۶( ماعنأ هروس ،میرک نآرق

 َمَلَْسأ ْنَم َلََّوأ َنوَُكأ َْنأ ُتْرُِمأ يِِّنإ ْلُقۗ  ُمَعْطُي اَلَو ُمِعْطُي َوُهَو ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا ِرِطاَف اًِّيلَوُ ذِخََّتأِ َّهللا َْريََغأ ْلُق«
».نَيِكِرُْشمْلا َنِم َّنَنوُكَت اَلَوۖ 

 دشخبیم یزور وا و تسادخ نیمز و نامسآٔ هدننیرفآ هک یتروص رد ؟منیزگرب یتسود و یرای هب ار ادخ ریغ ایآ :وگب«
 .مشاب تسادخ مکح میلست هک یصخش لوا هک مرومأم نم :وگب .تسا زاینیب ماعط زا دوخ و

».شابن دنروآ کرش ادخ هب هک یهورگ زا هتبلا و

۳۱۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 دای ارم ،ینیب دوخِ یور ،یرگن یو رد هک رابره ات ،ناغمرا تمدروآ هنیآ هک ار فسوی ،نامهمِ نتفگ«
».ینک

ناغمرا روایب نیه :فسوی تفگ
ناغف دز اضاقت نیاِ مرش ز وا

ار وت متسُج ناغمرا دنچ نم :تفگ
ارم دمآن رظن رد یناغمرا

؟مََرب نُوچ ناک ِبناج ار یاّهبَح
؟مََرب نوچ ناّمُع یوس ار یاهرطق

مروآ نامرِک ِیوس نم ار هریز
مروآ ناج و لد وت ِشیپ هب رگ

تسین رابنا نیا ردناک یمخُت تسین
تسین رای ار نآ هک ،وت ِنسُح ِریغ

یاهنییآ نم هک مدید نآ ْقیال
یاهنیس ِرون وچ ،مرآ وت شیپ

۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۱(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا

رظتنم اهلد ِناطلس نآ تسه

ییوکین ،یکین :ّرِب )۳۱(
----------------
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۲۲۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ْلد
یتشادرب لد ِلها ز لد )۳۲(مَرَجال

ریزگان ،راچان :مَرَجال )۳۲(
----------------

۸۸۱ تیب مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَغ یا یرآیب رز )۳۳(ِلاوَج دص
)۳۴(ینَحنُم یا رایب لد دیوگب قح

.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۳۳(
هدنامرد و هراچیب ،تماق هدیمخ ،هدیمخ :ینَحنُم )۳۴(
----------------

۷۷۷ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

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

 
هناخ ِنورد زا بآٔ همشچ کی
دیآ نوریب ز نآ هک ییوج نآز ْهِب

۱۷۵۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناشحیبست زا کاپ مدرگن نم
ناشفرُد و دنوش ناشیا مه کاپ

ار لاق و میرگنن ار نابز ام
ار لاح و میرگنب ار ناور ام

دُوب )۳۵(عشاخ رگا میبلق ِرظان
دوَر )۳۶(عضاخان ظفل ِتفگ هچرگ

دباع ،نتورف :عِشاخ )۳۵(
نتورف :عِضاخ )۳۶(
----------------

۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهد هیده ارم میوگ یمن نم
دیوش هیده ِقیال متفگ هکلب

۳۱۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ رد دوخ ِبوخِ یور ینیبب ات
نامسآِ عمش ِدیشروخ نوچ وت یا

ینشور یا ،تمدروآ هنیآ
ینُک مدای ،دوخ یور ینیب وچ ات

لغب زا وا دیشک نوریب هنیآ
)۳۷(لََغتشُم دشاب هنییآ ار بوخ

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،رب یتسین

دومن ناْوتب یتسین ردنا یتسه
دوج دنرآ ریقف رب ،نارادْلام

تسا هنِسُْرگ دوخ ،نان ِّیفاص ٔهنیآ
تسا هنزْشتآ ٔهنیآ مه )۳۸(هتخوس

تساخ هک ییاجره ،صقن و یتسین
تساههشیپ ٔهلمج ِّیبوخ ٔهنیآ

دَُوب )۳۹(هدیزود و تسُچ هماج هکنوچ
؟دوش نوچ )۴۰(یزرَدِ گنهرف ِرهظم

)۴۱(عوذُج دیاب یمه هدیشارتان

عورف ای دزاس لصا رگورُد ات

دَوَر اجنآ ،دنبهتسکشا ٔهجاوخ
دَُوب هتسکشِاِ یاپ اجنآ رد هک

)۴۲(راَزن ِروجنر تسین نوچ ،دوش یک

؟راکشآ ّبِط ِتعنص ِلامج نآ

الَمرب اهسم )۴۳(ِّینود و یراوخ
؟)۴۴(ایمیک دیامن یک ،دشابن رگ

لامک ِفصو ٔهنییآ اهصقن
لالج وّ زِع ٔهنیآ تراقح نآ و

نیقی ،رهاظ دنک دِض ار دِض هکنآز
نیبگنا تسا دیدپ هکرِس اب هکنآز

تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
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تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
)۴۶(تخات هبسا ود ،دوخ )۴۵(لامکِتسِا ردنا

لالَجْلاوذِ یوس هب دَّرپیمن نآز
لامک ار دوخ دََربیم یناُمگ وک

لامک ِرادنپ ز ّرتب یتّلع
)۴۷(لالَدوُذ یا وت ِناج ردنا تسین

دَوَر نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دَوَر نوریب )۴۸(یِبجْعُم نیا وت ز ات

تسهُدب یریخ اََنا سیلبا ِتّلع
تسه قولخم ره ِسفن رد ،ضرم نیو

۱۲ ٔهیآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

».ٍنيِط ْنِم َُهتْقَلَخَو ٍراَن ْنِم يَِنتْقَلَخ ُْهنِم ٌْريَخ اََنأ َلاَق« 

».یاهدیرفآ لگ زا ار وا و شتآ زا ارم .مرتهب مدآ زا نم :تفگ سیلبا«

وا دنیب هتسکش سب ار دوخ هچرگ
وُج ِریز )۴۹(نیگرِس و ناد یفاص ِبآ

ناحتما رد ارت َدناروشب نوچ
نامز رد ددرگ گنر نیگرِس ،بآ

)۵۱(ٰیَتف یا نیگرِس تسه وُج )۵۰(ِگت رد

ار وت رم دیامن یفاص وُج هچرگ

)۵۲(نَطِفُرپ ِناْدهار ِریپ تسه

نَکیوج ار نت و سْفنِ یاهیوج

؟درک کاپ َدناوت یَک ار دوخْ یوج
درمِ ملع دُش ادخِ ملع زا عفان

ار شیوخ ٔهتسد ،غیت دشارت یک
ار )۵۳(شیر نیا راپس یحاّرج هب ،وَر

سگم دمآ عمج شیر ره ِرس رب
سک شیوخ شیر )۵۴(ِحبُق دنیبن ات

وت ِلام نآو اههشیدنا ،سگم نآ
وت ِلاوَحا ِتملظ نآ ،وت ِشیر

ریپ ،وت ِشیر نآ رب )۵۵(مَهْرَم دهن رو
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ریپ ،وت ِشیر نآ رب )۵۵(مَهْرَم دهن رو
)۵۶(ریَفن و درد دوش نکاس نامز نآ

تسهتفای تّحص هک یرادنپ هک ات
تسهتفات اجنآ رب مَهْرَم ِوترپ

شیرْتشپ یا شَکَم رس مَهْرَم ز نیه
شیوخ ِلصا زا نادَم ،ناد وترپ ز نآ و

.دنوش سونأم و لوغشم نادب هچ ره :لََغتشُم )۳۷(
.دننک نشور ار نآ و دننز نآ رب هنزشتآ ِگنس اب ات دنهنیم اهبوچ رگید نایم رد هک یبوچهکت :هتخوس )۳۸(
نتخود ینعم هب ندیزود ردصم زا یلوعفم تفص ،هدش هتخود :هدیزود )۳۹(
طایخ ،زود هماج :یزرَد )۴۰(
امرخ تخرد هنت ینعم هب عذِج عمج :عوذُج )۴۱(
ناوتان ،رغال :راَزن )۴۲(
یتسپ ،یگیامورف :ینود )۴۳(
.دنکیم لیدبت الط هب ار سم هلیسو نادب هک تسا یشناد :ایمیک )۴۴(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۴۵(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۴۶(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۴۷(
ینیبدوخ :یِبجْعُم )۴۸(
نایاپراهچ عوفدم :نیگرس )۴۹(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۵۰(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۵۱(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهْنطِف عمج :نَطِف )۵۲(
تحارج ،مخز :شیر )۵۳(
یتشز :حبُق )۵۴(
دنهن یم مخز یور هک ییوراد :مَهْرَم )۵۵(
دایرف و یراز و هلان :ریَفن )۵۶(
----------------

۳۲۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 ِهیلَع هللایَّلَص( ربماغیپ زا شیپ ار تیآ نآ دز وا رب یحوِ وترپ هکنآ ببس هب یحو ِبتاک ِندش دترم«
».مایحو ِّلحم مه نم سپ :تفگ دناوخب )مَّلَس و

دوب )۵۷(خاّسَن یکی نامثع زا شیپ
دومنیم یّدج یحو )۵۸(ِخْسَن هب وک

)۵۹(َقبَس رد یدناوخ وچ ربمغیپِ یحو

قرو رب یتشبناو ار نآمه وا

یتفات یَو رب ،یحو نآ ِوترپ
یتفای تمکح ،شیوخ ِنورد وا

لوسر یدومرفب تمکح نآ ِنیع
)۶۰(لوُضُفلاوب نآ دش هارمگ رَدَق نیز

)۶۱(ریَنتْسُم ِلوسر دیوگیم هچنآک
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)۶۱(ریَنتْسُم ِلوسر دیوگیم هچنآک

ریمض رد تقیقح نآ تسه ارم رم

لوسر رب دز شاهشیدنا ِوترپ
لوزن شناج رب دروآ قح ِرهق

نید ز مه ،دمآرب یخاّسَن ز مه
نیک هب ،نید و ٰیفطصم )۶۲(ِّودَع دش

)۶۳(دونَع ِرَبگ یاک دومرفٰ یفطصم

دوب وت زا رون رگا ؟یتشگ هیس نوُچ

ییدوب یهلا )۶۴ِ(عُوْبَنی وت رگ
ییدوشگن هیس ِبآ نینچ نیا

نآ و نیا شیپ هب شسومان هک ات
ناهد ار وا نیا تسبرب ،َدنکشن

ببس نیز مه شدروشیم نوردنا
بجع نیا ندرک هبوت )۶۵(درآین وا

دوس ،هآ شدوبن و درکیم هآ
دوبُررَد ار رَس و غیت دمآرد نوچ

)۶۶(دیدَح نم دص ار سومان قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

ار هار نآ تسبب ناسنآ رفک و ربک
ار هآ ،رهاظ درک دراین هک

نوُحَمْقُم هِب ْمُهَف )۶۷(ًالالَغا :تفگ
نوُرب زا ام رب لالَغا نآ تسین

 .دنناگدننکاوه هب رس اهریجنز و لُغ نیا ببسهب نانآ سپ .میاهدنکفا اهریجنز و لُغ ،نارفاک ندرگ رب ام :دومرف یلاعتقح
.تسا ینطاب و ینورد هکلب تسین ام نوریب زا اهریجنز و لُغ نآ و

٨ ٔهيآ ،)۳۶(سئ هروس ،ميرك نآرق

».َنوُحَمْقُم ْمُهَف ِناَْقَذأْلا ىَِلإَ يِهَف اًلاَلَْغأ ْمِهِقَانَْعأ يِف َانْلَعَج اَِّنإ«

».تسا هدنام الاب ناشیاهرس هک یروط هب دراد رارق ناشیاههناچ ات هک میاهداهن ناشندرگ رب ییاهلغ امً املسم«

ُمُهاْنیَشَْغاَفً اّدَس مُهَفْلَخ
ومع دنیبیمن ار ّدَس سپ و شیپ

۹ ٔهيآ ،)۳۶(سئ هروس ،ميرك نآرق
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۹ ٔهيآ ،)۳۶(سئ هروس ،ميرك نآرق

».َنوُرِْصُبي اَل ْمُهَف ْمُهَاْنيَشَْغأَف اًّدَس ْمِهِفْلَخ ْنِمَو اًّدَس ْمِهيِْدَيأِ نَْيب ْنِم َانْلَعَجَو«

 ،میاهدناشوپ ورف ار ناشناگدید ریگارف ِتروص هب و ،میاهداد رارق یلیاح ]زین[ ناشرس ِتشپ زا و یلیاح ناشیور ِشیپ زا و«
».دننیبیمن ار قیاقح رطاخ نیا هب

تساخ هک یّدس نآ دراد ارحصِ گنر
تساضق ِّدس نآ هک دنادیمن وا

تسا دهاشِ یور ِّدس ،وت ِدهاش
تسا دشرم ِتفگ ِّدس ،وت ِدشرُم

نیدِ یادوس ار راّفک اسب یا
نیا و نآ و رِبک و سومان وا ِدنب

َرَتب نهآ زا کیل ،ناهنپ ِدنب
ربت َدناّرَدِب ار نهآ ِدنب

ادج ندرک ناوت ار نهآ ِدنب
اود سک دنادن ار یبیغ دنب

َدنز یشین رگ روبنز ار درم
َدنکیم دوخ زا روبنز نآ ِشین

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

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

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

نُک وفع ام زا ،وفع )۶۸(ِّبِحُم یاک
نُهُک )۶۹(ِروسانِ جنر ِبیبط یا

درک هوای ار )۷۰(یقش نآ تمکح ِسکع
دَرگ وت زا درآین رب ات ،نیبَم دوخ

تسا هیراج ،تمکح وت رب ،ردارب یا
تسا )۷۲(هیراع وت رب ،و تسا )۷۱(لادَبا ز نآ

تسهتفای یرون هناخ دوخ رد هچرگ
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تسهتفای یرون هناخ دوخ رد هچرگ
تسهتفات رَّونم ٔهیاسمه ز نآ

)۷۳(نُکَم ینیب ،وشم هّرِغ ،نُک رکش

نُکَم ینیبدوخ چیه و راد شوگ

یتّیراع نیک درد و غیرد دص
یتُّما زا درک رود ار ناتُّما

)۷۴(طابِر ره ردنا هکنآِ مالغ ْنم

)۷۵(طامِس رب دنادن لصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسررد نَکْسَم هب ات

تسین خرس وا ،دش خرس نهآ هچرگ
)۷۶(تسینزْشتآ ِّتیراع ِوترپ

ارس ای نزور رونرُپ دوش رگ
ار دیشروخ رگم ،نشور نادم وت

منشور دیوگ راوید و رد ره
منم نیا ،مرادن یریغ ِوترپ

)۷۷(دیشَران یا :باتفآ دیوگب سپ

دیدپ دیآ ،موش )۷۸(بِراغ نم هکنوچ

میدوخ زا زبس ام :دنیوگ اههزبس
میدقیلاع ام و مینادنخ و داش

)۷۹(مَُما یاِک :دیوگب ناتسبات ِلصف

مرذگب نم نوچ دینیب ار شیوخ

لامج و ّیبوخ هب دزانیمه نت
لاب و َّرپ و َّرف هدرک ناهنپ ْحور

؟یتسیک وت )۸۰(هَلْبزَم یاک شدیوگ
یتسیز نم ِوترپ زا زور ودکی

ناهج رد دجنگنیم ،تزان و )۸۱(جنَغ
ناهج وت زا موش نم هک ات شاب

دَنُنک یروگ ار وت )۸۳()۸۲(تنارادْمرگ
دَنُنک تنارام و ناروم ٔهمعط

یسک نآ دریگ وت ِدَنگ زا ینیب



Page 16 of 20

902_Qazal & Mathnavi 2022-01-26, 9:09 PM

یسک نآ دریگ وت ِدَنگ زا ینیب
یسب یدرُمیمه وت ِشیپ هب وک

شوگ و مشچ و قطن تسا حور ِوترپ
شوج ،بآ رد دَُوب شتآ وترپ

تسا نت رب ،ناج ِوترپ هک نانچنآ
تسا نم ِناج رب ،لادَبا ِوترپ

ناج ِز ار اپ دشَکاو وچ ،ناج ِناج
نادب ،نت ناجیب هک ددرگ نانچ ناج

نیمز رب نم مَهَنیم وُر نآ زا رَس
)۸۴(نیدِ مَْوی رد دَُوب نم ِهاوگ ات

اهَلازْلِز تَلِزُْلز هک نیدِ مَْوی
اهلاح ِهاُوگ دشاب نیمز نیا

اهَرابَْخاً ةَرْهَج ثِّدَحُت وک
اهراخ و نیمز دیآ نخس رد

۵ ات ۱ تايآ ،)۹۹( لازلزٔ هروس ،ميرك نآرق

».اَهَلٰ ىَحَْوأ َكَّبَر ََّنأِب .اَهَرَابَْخأ ُثِّدَحُت ٍذِئَمَْوي .اَهَل اَم ُناَسْنإِْلا َلاَقَو .اَهَلاَْقَثأ ُضَْرأْلا ِتَجَرَْخأَو .اَهَلَازْلِز ُضَْرأْلا ِتَلِزُْلز اَِذإ«

 :دیوگب ناسنا و ،دزادنا نوریب ار شنارگ یاهراب نیمز و ،دننازرلب ششزرل ]نیرتدیدش[ اب ار نیمز هک یماگنه«
».تساهدرک یحو وا هب تراگدرورپ هک اریز ؛دیوگیم ار دوخ یاهربخ نیمز هک تسا زور نآ ؟تساهدش هچ ار نیمز

نظ و رکف رد دوش ِرکنُم ،یفسلف
نز راوید نیا رب ار رَس ،ورب :وگ

لِگ قطن و کاخ ِقطن و بآ ِقطن
لد ِلها ساوح ِسوسحم تسه

تسا )۸۵(هنّانَح رکنم وک ،یفسلف
تسا هناگیب ایلوا ِساوح زا

قلخِ یادوس ِوترپ هک وا دیوگ
قلخِ یار رد دَرَوآ تالایخ سب

وا ِرفک و داسَف نآ ِسکع هکلب
وا رب دز ار یرکنُم ِلایخ نیا

دوش ِرکنُم ار وید رم ،یفسلف
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دوش ِرکنُم ار وید رم ،یفسلف
دوب یوید )۸۶(ٔهرخُس مَد نامه رد

نیبب ار دوخ ،ار وید یدیدن رگ
)۸۷(نیبَج رد یدوبک دَْوَبن نونج یب

تسا )۸۸(یناچیپ و کش لد رد ار هکره
تسا یناهنپ یفسلف وا ،ناهج رد

هاگهاگ و داقتعا دیامنیم
هایس شیور دنُک )۸۹(فَسَْلفِ گَر نآ

تسامش رد نآک ،نانمؤم یا )۹۰(َرذَحَْلا
تساهتنُمیبِ مَلاع سب امش رد

تسا وت رد ،تّلم ود و داتفه هلمج
تسد وت زا دَرآرب نآ ،یزور هک هو

دَُوب نامیا نیاِ گرب ار وا هکره
دَُوب نازرل نیاِ میب زا ،گرب وچمه

یاهدیدنخ نآ زا وید و )۹۱(سیلِب رب
یاهدید مدرم ِکین ار دوخ وت هک

نیتسوپ )۹۲(هنوگزاب ،ناج دنک نوچ
نید ِلها ز درآرب )۹۳(’یْلیَواو دنچ

تسهدش نادنخ امنرز ره ،ناکد رب
تسهدش ناهنپ ،ناحتما ِگنس هکنآز

ریگمرب ام زا ،)۹۴(رّاتس یا هدَرپ
)۹۵(ریجُم ام ِناحتما ردنا شاب

بش هب رز اب دنزیم ولهپ ،)۹۶(بلق
)۹۷(بَهَذ ،درادیم زور ِراظتنا

شاب هک دیوگ رز ،لاح ِنابز اب
شاف ،زور دیآرب ات )۹۸(رِّوَزُم یا

نیعل ِسیلبا لاس نارازه دص
نینِمُْؤمْلاریَما ِلاْدَبا دوب

تشاد هک یزان زا مدآ اب دز هجنپ
)۱۰۰(تشاچ ِتقو )۹۹(نیگرِس وچمه ،اوسر تشگ



Page 18 of 20

902_Qazal & Mathnavi 2022-01-26, 9:09 PM

)۱۰۰(تشاچ ِتقو )۹۹(نیگرِس وچمه ،اوسر تشگ

یحو بتاک ،سیون هخسن ،هدنسیون ،سیون تشونور :خاّسَن )۵۷(
نتشون :خْسَن )۵۸(
یدزیا یاضف :َقبَس )۵۹(
وگهوای زا هیانک ،دیامن اناد ار دوخ هک ینادان :لوُضُفلاوب )۶۰(
نابات و نشور ،هدنیوج ییانشور :ریَنتسُم )۶۱(
نمشد :ّودَع )۶۲(
هدنزیتس ،راکهزیتس :دونَع )۶۳(
بآُرپِ یوج ،همشچ :عُوْبَنی )۶۴(
دناوتیمن :درآین )۶۵(
نهآ :دیدَح )۶۶(
.دنَدَنب نآ اب ار ندرگ و تسد هچنآ ای ینهآ قوط ینعم هب لُغ عمج :لالَغا )۶۷(
رادتسود :ّبِحُم )۶۸(
.دشاب هدرک مرو و کرچ و هدیشک بآ هک یمخز ،نیکرچ و تخس مخز :روسان )۶۹(
تخبدب :یقش )۷۰(
ادخ ِنادرم ،راکوکین و ،حلاص ،فیرش مدرم :لادَبا )۷۱(
یضرق :هیراع )۷۲(
ندش رورغم ،ندرک ّربکت :ندرک ینیب )۷۳(
ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۷۴(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۷۵(
هنزشتآ :نزشتآ )۷۶(
هدشن تیاده :دیشَران )۷۷(
هدننک بورغ :بِراغ )۷۸(
اهتعامج ،اههورگ ،ةُّما عمج :مَُما )۷۹(
هبورکاخ نتخیر یاج :هَلْبزَم )۸۰(
همشرک و زان :جنَغ )۸۱(
نارادتسود :نارادْمرَگ )۸۲(
ناراوخمغ :نارادْمرُگ )۸۳(
تمایق ِزور :نیدِ مَْوی )۸۴(
 هیکت نآ رب هباطخ ماگنه هب ترضح نآ و دوب هنیدم رد ربمایپ دجسم رد هک یبوچ ینوتس :هنّانَح )۸۵(
.یرود زا دمآرب هلان نوتس نآ زا دندناوخ هبطخ و دندمآرب ربنم رب و دش هتخاس ربنم نوچ و درکیم
تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۸۶(
یناشیپ :نیبَج )۸۷(
دیدرت و کش ،ضارتعا :یناچیپ )۸۸(
یفسَلف :فَسَلف )۸۹(
دینک رذح :َرذَحَْلا )۹۰(
ناطیش ،سیلبا ففخم :سیلِب )۹۱(
هنوگژاو :هنوگزاب )۹۲(
تبیصم ،دننکیم لامعتسا متام و هحون رد هک سوسفا ۀملک :یْلیَواو )۹۳(
دنوادخ یاهمان زا ،هدنناشوپ رایسب :رّاتس )۹۴(
دنوادخ یاهمان زا ،هدنهد هانپ :ریجُم )۹۵(
.دنیوگ زین هرسان میس و رز هب ،ندرک هنوراو :بلق )۹۶(
رز ،الط :بَهَذ )۹۷(
وگغورد ،ورود ،هدننکریوزت :رِّوَزُم )۹۸(
عوفدم ،رتسا و غالا و بسا ِلیبقزا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۹۹(
هتشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور لّوا :تشاچ )۱۰۰(
-------------------------

 :تاغل عومجم
نتخورفا ،ندرک نشور :نَدناریگ )۱(
ندیلاب ،راختفا :تاهابم )۲(
هدنریگ هانپ ،هدنهانپ :ریجُم )۳(
.دشاب هدشن هتخپ تسرد هک ینان :ریطَف )۴(
هدننك زاب ،هدنفاکش :رِطاف )۵(
هدنشخرد ،هدنهد رون :رینُم )۶(
.تسا یرامیب ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،قتف یرامیب :رُغ )۷(
.روخندرد هب و صقان :َرْتَبا )۸(
دهع هب هدننکافو ،یفاک ،هدنسب :یفاو )۹(
رورغ و یربخیب و تلفغ ینعم هب هَّرِغ عمج :رَرِغ )۱۰(
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دهع هب هدننکافو ،یفاک ،هدنسب :یفاو )۹(
رورغ و یربخیب و تلفغ ینعم هب هَّرِغ عمج :رَرِغ )۱۰(
ریزگان ،راچان :مَرَجال )۱۱(
تشز و موش ،راع و گنن :رانَش )۱۲(
شتآ یافرژ :ران ِرعَق )۱۳(
یلبنت :یلهاک )۱۴(
رامیب :روجنر )۱۵(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۱۶(
رکشل ورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۷(
شخبتایح ِتبرش ،ایمیک :ریسکِا )۱۸(
یناسآ :رسُی )۱۹(
یتخس :رسُع )۲۰(
 دیماان :سِیآ )۲۱(
گرم :تامَم )۲۲(
شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر )۲۳(
هقرِخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۲۴(
هدیزگرب و هزیکاپ ،صلاخ :تَوفَص )۲۵(
هماج رد یگنهک :بَد )۲۶(
سلفُم ،درگلو ،هراکیب :شالَق )۲۷(
هّصِق عمج ،اههّصِق :صَصِق )۲۸(
ندرک نوگژاو ،ندینادرگرب :بیلَقت )۲۹(
هدنوش رود ،نازیرگ :ریفن )۳۰(
ییوکین ،یکین :ّرِب )۳۱(
ریزگان ،راچان :مَرَجال )۳۲(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۳۳(
هدنامرد و هراچیب ،تماق هدیمخ ،هدیمخ :ینَحنُم )۳۴(
دباع ،نتورف :عِشاخ )۳۵(
نتورف :عِضاخ )۳۶(
.دنوش سونأم و لوغشم نادب هچ ره :لََغتشُم )۳۷(
.دننک نشور ار نآ و دننز نآ رب هنزشتآ ِگنس اب ات دنهنیم اهبوچ رگید نایم رد هک یبوچهکت :هتخوس )۳۸(
نتخود ینعم هب ندیزود ردصم زا یلوعفم تفص ،هدش هتخود :هدیزود )۳۹(
طایخ ،زود هماج :یزرَد )۴۰(
امرخ تخرد هنت ینعم هب عذِج عمج :عوذُج )۴۱(
ناوتان ،رغال :راَزن )۴۲(
یتسپ ،یگیامورف :ینود )۴۳(
.دنکیم لیدبت الط هب ار سم هلیسو نادب هک تسا یشناد :ایمیک )۴۴(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۴۵(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۴۶(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۴۷(
ینیبدوخ :یِبجْعُم )۴۸(
نایاپراهچ عوفدم :نیگرس )۴۹(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۵۰(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۵۱(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهْنطِف عمج :نَطِف )۵۲(
تحارج ،مخز :شیر )۵۳(
یتشز :حبُق )۵۴(
دنهن یم مخز یور هک ییوراد :مَهْرَم )۵۵(
دایرف و یراز و هلان :ریَفن )۵۶(
یحو بتاک ،سیون هخسن ،هدنسیون ،سیون تشونور :خاّسَن )۵۷(
نتشون :خْسَن )۵۸(
یدزیا یاضف :َقبَس )۵۹(
وگهوای زا هیانک ،دیامن اناد ار دوخ هک ینادان :لوُضُفلاوب )۶۰(
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یدزیا یاضف :َقبَس )۵۹(
وگهوای زا هیانک ،دیامن اناد ار دوخ هک ینادان :لوُضُفلاوب )۶۰(
نابات و نشور ،هدنیوج ییانشور :ریَنتسُم )۶۱(
نمشد :ّودَع )۶۲(
هدنزیتس ،راکهزیتس :دونَع )۶۳(
بآُرپِ یوج ،همشچ :عُوْبَنی )۶۴(
دناوتیمن :درآین )۶۵(
نهآ :دیدَح )۶۶(
.دنَدَنب نآ اب ار ندرگ و تسد هچنآ ای ینهآ قوط ینعم هب لُغ عمج :لالَغا )۶۷(
رادتسود :ّبِحُم )۶۸(
.دشاب هدرک مرو و کرچ و هدیشک بآ هک یمخز ،نیکرچ و تخس مخز :روسان )۶۹(
تخبدب :یقش )۷۰(
ادخ ِنادرم ،راکوکین و ،حلاص ،فیرش مدرم :لادَبا )۷۱(
یضرق :هیراع )۷۲(
ندش رورغم ،ندرک ّربکت :ندرک ینیب )۷۳(
ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۷۴(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۷۵(
هنزشتآ :نزشتآ )۷۶(
هدشن تیاده :دیشَران )۷۷(
هدننک بورغ :بِراغ )۷۸(
اهتعامج ،اههورگ ،ةُّما عمج :مَُما )۷۹(
هبورکاخ نتخیر یاج :هَلْبزَم )۸۰(
همشرک و زان :جنَغ )۸۱(
نارادتسود :نارادْمرَگ )۸۲(
ناراوخمغ :نارادْمرُگ )۸۳(
تمایق ِزور :نیدِ مَْوی )۸۴(
 هیکت نآ رب هباطخ ماگنه هب ترضح نآ و دوب هنیدم رد ربمایپ دجسم رد هک یبوچ ینوتس :هنّانَح )۸۵(
.یرود زا دمآرب هلان نوتس نآ زا دندناوخ هبطخ و دندمآرب ربنم رب و دش هتخاس ربنم نوچ و درکیم
تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۸۶(
یناشیپ :نیبَج )۸۷(
دیدرت و کش ،ضارتعا :یناچیپ )۸۸(
یفسَلف :فَسَلف )۸۹(
دینک رذح :َرذَحَْلا )۹۰(
ناطیش ،سیلبا ففخم :سیلِب )۹۱(
هنوگژاو :هنوگزاب )۹۲(
تبیصم ،دننکیم لامعتسا متام و هحون رد هک سوسفا ۀملک :یْلیَواو )۹۳(
دنوادخ یاهمان زا ،هدنناشوپ رایسب :رّاتس )۹۴(
دنوادخ یاهمان زا ،هدنهد هانپ :ریجُم )۹۵(
.دنیوگ زین هرسان میس و رز هب ،ندرک هنوراو :بلق )۹۶(
رز ،الط :بَهَذ )۹۷(
وگغورد ،ورود ،هدننکریوزت :رِّوَزُم )۹۸(
عوفدم ،رتسا و غالا و بسا ِلیبقزا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۹۹(
هتشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور لّوا :تشاچ )۱۰۰(


