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۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باقن رمق یا اشگب ،)۱(یاهتسبب مباوخ
باتفآ تشیپ دنک رکُشِ یاههدجس ات

)۲(یتفاتب متسد و متفرگ وت ِناماد
باتم افو زا یور ،مدیشکرد تسد نیه

*وید ِلعف تسه نآ هک باتش نکم :یتفگ
باتش وتِ یوس دنکنیم هک دَُوب وا وید

زاین ِهگرد رب منیبب ،منک بر ای
باوج نآ ِقاتشم ،بر ای رازه نیدنچ

نیشتآ ِیاهناج و لد )۳(رتشیب کاخ زا
بآ بآ هک هتفرگ هزوک )۴(هنایقَستسُم

وا رصنع راچ نیا زا هک نک محر کاخ رب
)۵(بالقنا و ریس رد دمآ رتاپ و تسد یب

تسوا ِیاپ ،داب نآ ،دوش کبس وا هک یتقو
)۷(باحس ِیپ یماگ هس ود دهجرب )۶(هناگنل

ار قرب گنل نآ )۸(ِکت زا دریگ هدنخ ات
باطخ شوخ ِدعر نآ دیآ تعافش ردنا و

دیهَجرب :هک دیوگب ربا ِنایقاس اب
بارطضا دیشوجب کاخ ِناگنشت زک

دسریمن رخآ ،میوگن نم هک مریگ
؟بابک ِلدِ یوب تمحرِ ماشم ردنا

دنوش ناور مد نامه ربا ِنایقاس سپ
بارشرپِ کشَم اب و )۱۰(هنینِق و )۹(هّرَج اب

قشع ِجنگ یوجیمه بارخ رد و شوماخ
بارخ زا دییورب راهب رد جنگ نیاک

ثیدح*
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ثیدح*

 ».ناطيشلا َنِم ةلجعلاو هللا َنِم يّنأتلا« 

».تسا ناطیش زا باتش و دنوادخ زا گنرد«

باوخ زا یسک نتشادزابو ندیناروش :نتسب باوخ )۱(
ندنادرگرب :نتفات )۲(
رامش زا شیب و رایسب هیانک هب :رتشیب )۳(
ناگنشت نوچ :هنایقستسم )۴(
لیدبت ،لوحت :بالقنا )۵(
.دور هار رایسب ششوک و تمحز هب هکنآً ازاجم :هناگنل )۶(
ربا :باحس )۷(
ندیود :کت )۸(
وبس :هّرَج )۹(
بارش صوصخم فرظ ،یحارُص :هنینِق )۱۰(
----------------

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باقن رمق یا اشگب ،یاهتسبب مباوخ
باتفآ تشیپ دنک رکُشِ یاههدجس ات

 ۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هّرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هّرذ نآ ناهگان

۸۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنیا نم ِبجع و یبجع رد یسک ره
؟دیآیم نایم هب نوچ ،نایم هب دجنگن واک

۱۴۶۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

درک ربصیب ار قشع ،مربج ِظفل
درک ربج ِسبح ،تسین قشاع هکنآو

تسین ربج و تسا قح اب )۱۱(تَّیِعَم ،نیا
تسین ربا نیا ،تسا هَم )۱۲(ِیّلجت نیا

 ۴ هیآ ،)۵۷( دیدحٔ هروس ،میرک نآرق

»…ُْمْتنُك اَم َنَْيأ ْمُكَعَم َوُهَو«

». …تسامش هارمه ديشاب هك اج ره و«

.دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ .یهارمه ،ندوب هارمه :تَّیِعَم )۱۱(
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.دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ .یهارمه ،ندوب هارمه :تَّیِعَم )۱۱(
ینشور ،شبات :یّلجت )۱۲(
----------------

۳۱۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۱۳(ناَلبنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت

ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۱۳(
----------------

۱۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدعو تدایز ،ار رکاش هکناز
تسا هدجس ِدزُم ،برُق هکنانچنآ

ام ِنادزی ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو :تفگ
ام ِنادَبا هدجس دش ناج ِبرُق

.دوش یم ادخ هب ام حور بّرقت بجوم دریگ یم تروص ام یاه مسج طّسوت هک یا هدجس .وش کيدزن و نك هدجس :دومرف ام هب یلاعت قح

دَُوب وُر نیز ،دوشیم تدایز رگ
دَُوب وه و یاه و )۱۴(شَوبِ یارب زا هن

ّرف و ّرک ،ییامندوخ :شَوب )۱۴(
----------------

۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد ردنا ینکیم یزودهراپ
ناک ود نوفدم ،وت ِناّکُد نیا ِریز

شاب دوز ،ییاِرک ناّکد نیا تسه
شارتیم ار )۱۵(شَکَت و ناتسب هشیت

قمع ،رعق ،هت :َکت )۱۵(
----------------

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۱۶(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۱۷(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
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درک )۱۷(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

یلبنت :یلهاک )۱۶(
رامیب :روجنر )۱۷(
----------------

۹۴۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
 

)۱۸(رانَش و موُش دَُوب یرکُش یب هکنآز

)۱۹(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 )۱۸(
شتآ یافرژ :ران ِرعَق )۱۹(
----------------

۱۴۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مباوخ ربز و ریز وت یتسدرک هک قشع یا
مباوخ رگج ِنوخ رد وت زا تسهدش هقرغ ات

نتسبآ ِبش ردنا ،نتسَج َرکِش ِناک زا
مباوخ ،َرکِش دننام هشیدنا رد تخادگب

وا ِلاله وچ متشگ ،وا ِلاصو ِفطلیب
مباوخ رمق ِرود رد زگره دََرَبن بش ات

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
)۲۰(یاهدیسفَچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ بِّبَسُم زا اهببس اب
یلیام نآ ز اهشوپور نیا یوس

ینزیم رس رب ،تفر اهببس نوچ
یُنکیم اهانَّبَر و انَّبر

ببس یوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۲۱(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
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همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۲۲(همَدْمَد نآ و ببس یوس مرگنن

تسوت راک ،اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

٢٨ هيآ ،)۶( ماعنأ هروس ،ميرك نآرق

».َنُوبِذاَكَل ْمُهَِّنإ َو ُْهنَع اوُهُن َامِل اوُداَعَل اوُّدُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب«

 نامه هب مه زاب ،دننادرگزاب ايند هب ار اهنآ رگا ،هدش راكشآ ناشيارب نونكا دنتشادىم هديشوپ شيپ نيا زا هك ار هچنآ ،هن«
».دننايوگغورد نانيا .دندرگىم زاب دندوب هدرك ناشعنم هك اهراك

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسَُّرپ متمحر

اطع مهدِب ،تَدب دهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مرک زا

وا ِراک ردنا دش ناریح هلفاق
وخرحب یا ؟نیا تسیچ دّمحم ای

ار درُخِ کشَم ،شوپور یاهدرک
ار درُک مه ،برع مه یدرک هقرغ

یاهدیبسچ :یاهدیسفچ )۲۰(
دنوادخ ِیراگديرفآ تردق :عنُص )۲۱(
بيرف و ركم ،هزاوآ ،ترهش :همَدْمَد )۲۲(
----------------

۲۱۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نامز کی نتفر عمج زا )۲۳(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

بجَو :تسََدب )۲۳(
----------------

۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره 
سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

رن یاهردژِا و ریش زا زیُرگ مک
رذح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز
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رذح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یقالت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَعِن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۲۴(ناَتن وتِ یورِ عمش یب

دوخِ یاهشدرگ ِدوصقم ایسآ دنادن زگره
)۲۵(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 )۲۴(
اونان :ابنان )۲۵(
----------------

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۲۶(یلِهاک زا ْدنام هک ره
ربجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۲۷(روجنَر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنَر نامه ات

یلبنت :یلهاک )۲۶(
رامیب :روجنر )۲۷(
----------------

۳۲۰۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت یحوُر نِم ِهیف )۲۸(ُتخََفن ات
آ رترب :دیوگ و نیز َدناهراو

۲۹ ۀیآ ،)۱۵( رجح ۀروس ،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«

وا رد مدیمد :هیف ُتخََفن )۲۸(
----------------

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتخََفن ز ور تَدَهَد ناج واِ مَد
للع ِفوقوم هن ،تسا نوکََیف نُک وا راک

۱۱۷ ۀیآ ،)۲( هرقب ۀروس ،میرک نآرق

».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَمَّنِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإَوۖ  ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلاُ عيَِدب«

».دوشىم دوجوم زيچ نآ و .وش دوجوم :ديوگىم ،دنك ىزيچ ۀدارا نوچ .تسا نيمز و اهنامسآ ۀدننيرفآ«

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناكَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمال و ناکم ردنا میودیم

۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکمال زا دَهَن یو رب مدق قح
ناكَف ْنُک زا دوش نکاس وا هگنآ

۹۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رتبوخ لّکوت زا یبسک تسین
؟رتبوبحم دوخ ،میلست زا تسیچ

الب ِیوس الب زا دَنزیُرگ سب
اهدژاِ یوس ،رام زا دنَهَج سب

۱۵۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ً اّمَهِ موُمُهـَْلا َلَعَج ْنَم دوخ
 متسا هدناوخ لوسر ِظفل زا

ثیدح
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ثیدح

ًمَه َموُمُهْلا َلَعَج ْنَم«  ِهَِتيِدَْوأ َِّىأ يِفُ َّهللا ِلَاُبي ْمَل اَْينُّدلا ِلاَوَْحأ يِف ُموُمُهْلا ِهِب َْتبَّعَشَت ْنَمَوُ هاَْينُد َّمَهُ َّهللاُ هاَفَك ِداََعمْلا َّمَه اًدِحاَو اّ
».َكَلَه

 یفلتخم یاهمغ یسک رگا و .دربیم نایم زا ار وا ِیویند یاهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سک ره«
».ددرگ کاله نیمزرس نیمادک رد هک درادیمن ییانتعا وا هب دنوادخ ،دشاب هتشاد

    ۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیزگرب نیدِ مغ هک ره ،وَر :تفگ
دیُرب یو زا ادخ اهمغِ یقاب

۲۳۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدیب وچ راسکبس هک یرادن راب نآ زا وت
هراکهمه یتسدش هک یرادن راک نآ زا وت

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۹(شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا

شابم هْبذَج نآ ِفوقوم ،نک راک

.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۲۹(
----------------

۱۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ایسآ ِلاثم ام ،هناد وچ لد
؟ارچ شدرگ نیا دناد یک ایسآ

اههشیدنا وا ِبآ و گنس وچ نت
ارجام دناد بآ :دیوگ گنس

سرپب ار نابایسآ :دیوگ بآ
ار بآ نیا بیشن ردنا دنکف وک

راوخنان یاک :تدیوگ نابایسآ
)۳۰(ابنان دشاب هک ،نیا ددرگن رگ

شُمَخ دش دهاوخ رایسب ارجام
ار وت دیوگ ات سرُپاو ادخ زا

اونان :ابنان )۳۰(
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اونان :ابنان )۳۰(

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هلا زا ّتنج هک ربمغیپ تفگ
 هاوخم یزیچ سک ز ،یهاوخیمه رگ

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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 ٔهلمج
ییزّانط وت ِلهج ،ناه و ناه دُنکن ات

۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

،ار ام بش و زور رد یُدب نیدلا سمش ِقشع هن رگا
 !؟ار ام ببس زا و ماد ز یدوب اجک اهتغارف

،دوخ ِبات ز ام زا رامَد ،یدروآرب توهش ُِتب
ار ام ،بت و بات یدوبن ،شقشع شبات زا رگا

۲۸۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتشگ )۳۱(نابهر وچ هک :ییوگب وت ،تَلزُع ِهگ
ینک باحصا ِنمشد ارم وت ،تبحص ِهگ

وتِ مغ رد دوخ ِلد مچیپن راوبَصَق رگ
ینک باتهم )۳۳(ِِکلاه ارم چیپ )۳۲(بَصَق نوچ

تسام ِّتنس ببس :هک ییوگب وت لّکوت رد
ینک بابسا ِندیهوکن وت )۳۴(بُّبَسَت رد

اسرت ،بهار :نابهر )۳۱(
کزان یناتک ٔهچراپ یعون :بَصَق )۳۲(
.دناکرتیم و دنکیم هدوسرف ار یناتک ٔهچراپ )باتهم( هام ِرون هک امدق هدیقع نیا هب هراشا ،هدنوش تسین ،هدنوش کاله :ِکلاه )۳۳(
ببس هب لّسوت ،ییوجببس :ّببست )۳۴(
----------------

۱۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زگره دای دینُکم ار ام
ام یب دای میتسه دوخ ام

۳۰۵۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 وا ِهجو زجٌ ِکلاه ٍءیَش ُّلُک
وجم یتسه ،وا ِهجو رد یاهِن نوچ

۸۸ ۀیآ ،)۲۸( صصق ۀروس ،میرک نآرق

َِلإِ َّهللاَ عَم ُعَْدت اَلَو« َِلإ اَلۘ  َرَخآ اًهٰ ».َنوُعَجُْرت ِهْيَِلإَو ُمْكُحْلا ُهَلۚ  ُهَهْجَو َّاِلإ ٌكِلاَه ٍْءيَش ُّلُكۚ  َوُه َّاِلإ َهٰ
 

 .وا ِتاذ رگم تسا ىندشدوبان ىزيچ ره .تسين وا زج ىيادخ چيه .ناوخم ار ىرگيد ىادخ اتكي ىادخ اب«
».ديوش هدينادرگزاب وا هب همه و تسوا ِنامرف ،نامرف

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دُنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
دَنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یرپس سپس نآ زا تیانع هب َدُنک ار وت

۱۸۶۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینم و امٔ هدرُم و تسا قمحا
ین ،لصاِ غارف ،شعرفِ مغ زک

۹۱۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ربهر لّکوت رگ یرآ :تفگ 
تسا ربمغیپ ِّتنُس مه ببس نیا

۲۰۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیب ناطلس نآ ِییاناد و یزاسببس وت
نیب ناکما وا ِفک رد ،دُوَبن نکمم هچنآ

۲۸۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 
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۲۸۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 
)لزغ ٔهمادا(

ینکشرد وا )۳۵(ِلگَنچ ،یُنک دیص ناج ِزاب
ینک )۳۷(بانیب شُت )۳۶(مَّلعم ِبَْلک دوش نت

دریگ یناکد وچ امِ خرِ گنر ِرگرز
ینک )۳۸(باّلَق همه ار ام ِرگرز ِبقل

قداصِ حبص وت ِهاگرد هب هک ؟مشاب هک نم
ینک )۳۹(باّذک هک شادابم هک نازرل تسه

لاگنچ :لگنَچ )۳۵(
هتفای میلعت گس :مَّلعم ِبلک )۳۶(
ناگدنرد شین نادند :بان )۳۷(
یبّلقت ٔهّکسٔ هدنزاس ،بّلقتم :باّلَق )۳۸(
وگغورد :باّذک )۳۹(
----------------

۳۲۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۰(طابِر ره ردنا هک نآِ مالغ نم 

)۴۱(طامِس رب دنادن لصاو ار شیوخ

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

ارسناوراك ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۴۰(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۴۱(
----------------

۱۶۹۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوراک نارازه دص ،بذاک ِحبص
ناوج یا تکاله ِداب رب داد

٣٢٩٢ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهدش نادنخ امنرز ره ،ناکد رب
تسهدش ناهنپ ،ناحتما ِگنس هکنآ ز

۲۸۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 
)لزغ ٔهمادا(

نادنچ دص یهدزاب ،ینک یفن ار همه
ینک باجیا همه شراهب هب و یهد )۴۲(یِد

دیشروخ ِغیت هب وت )۴۳(مُجَنا ِندرگ ینزب
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دیشروخ ِغیت هب وت )۴۳(مُجَنا ِندرگ ینزب
ینک بّانعِ خر )۴۴(ِزورف وت مه ناشزاب

تفگب وچ ،و وگب هک ییوگب ،درک شُمَخ وچ
)۴۵(؟ینک باب نینچ ِحتف ارچ وت سپ :شییوگ

یتخس و امرس :یِد )۴۲(
اههراتس :مجنا )۴۳(
غورف ،ینشور ،ندش هتخورفارب :زورف )۴۴(
راک ِندرک زاغآ زاجَم هب ،رد ندرک زاب :ندرک باب ِحتف )۴۵(
----------------

۵۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راهبِ جارخا وت ینیب یوش ید
راهن )۴۶ِ(جالیا ینیب ،یدرگ لیل

۶۱ ۀیآ ،)۲۲( جح ۀروس ،میرک نآرق

».ٌريِصَبٌ عيِمَسَ َّهللا ََّنأَو ِلْيَّللا يِف َراَهَّنلاُ ِجلُويَو ِراَهَّنلا يِف َلْيَّللاُ ِجلُويَ َّهللا ََّنأِب َكِٰلَذ«

 و اونش ادخ و .ديازفاىم بش هب و دهاكىم زور زا و ديازفاىم زور هب و دهاكىم بش زا ادخ هك تسا ببس نادب نيا«
».تسانيب

رگید ِزیچ رد یزیچ ِندروآرد ،ندرک دراو :جالیا )۴۶(
----------------

۲۲۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نازخ ردنا تسا )۴۷(رَمضُم ناراهب نآ
نآ زا زیرگم نازخ نآ تسا راهب رد

هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۴۷(
----------------

۲۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِعفن یشومخ دش ،انیب شیپ 
اُوتِصَنأ باطخ دمآ نیا ِرهب

۲۰۴ ۀیآ ،)۷( فارعا ۀروس ،میرک نآرق

».َنوُمَحُْرت ْمُكَّلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو«

».ديوش ادخ تمحر ِلومشم دياش ،ديشاب شوماخ و ديهد ارف شوگ نآ هب دوش هدناوخ نآرق نوچ«

شوَخ یُوگرب ،وگب :دیامرفب رگ



Page 13 of 18

905_Qazal & Mathnavi 2022-02-16, 9:47 PM

شوَخ یُوگرب ،وگب :دیامرفب رگ
شَکم ردنا زارد ،وگ کدنا کیل

زارد شَک ردنا هک دیامرفب رو
)۴۹(زاس رما اب ،وگب )۴۸(نیمرش نانچمه

ایح اب ،کانمرش :نیمرَش )۴۸(
نک تعاطا تاروتسد زا :زاس رما اب )۴۹(
----------------

۲۰۷۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَشَر زا نم منکیم هتوک هکنوچ
دَشَکیم نتفگب معون دص هب وا

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب ْریَضالٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

 زا ام ناج هک نک عطق )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

۵۰ ٔهیآ ،)۲۶( ءارعشٔ هروس ،میرک نآرق

».َنُوِبلَْقنُم َانِّبَرٰ ىَِلإ اَِّنإۖ  َْريَض اَل اوُلاَق«

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

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

تخانش دوخ ِتاذ هک ار نآ ُکنُخ یا
تخاسب یرصق یدمرَس ِنَما ردنا

زیوَم و زوُجِ یپ َدیِرگ یکدوک
زیچ لهس سب نآ دشاب ،لقاع ِشیپ

دسج دمآ زیوَم و زوُج ،لد ِشیپ
؟دسر نادرم ِشناد رد یَک لفط

تسا کدوک دوخ وا ،تسا بوجحم هک ره
تسا کش زا نوریب هک دشاب نآ درم

یسک یتسدرم هیاخ و شیر هب رگ
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یسک یتسدرم هیاخ و شیر هب رگ
یسب دشاب وم و شیر ار یُزب ره

۲۸۶۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوَش درم تفص هب ات رگن قشعِ خُر رد
یوَش درس ناشمد زک ،نیشنم )۵۰(نادرس ِدزن

تروص زج ،رگد ِزیچ وجب قشعِ خر زا
یوَش درد مه وت قشع اب هک تسا نآ راک

نیگمغ یاهمدآ ،قوذ یب یاهمدآ :نادرس )۵۰(
----------------

۳۳۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باتش ،ُزب نآ دَُوب َدبِ یاوشیپ
باصَق ِشیپ ار باحصا دََربیم

مَقِباس نم هک هدرک هناش شیر
مغ و گرم یوس هب نکیل ،یقِباس

نک شیرِ کرت و نیزگب شِوَر نیه
نک شیوشت و نم و ام نیا ِکرت

ناقشاع اب لُگِ یوب نوچ یوش ات
ناتِسُلگ یامنهر و اوشیپ

دَرِخ و لقعِ مَد ؟لُگِ یوب تسیک
    دباِ کلُم ِهَر ِزوُوالَق شوخ

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زاین ِهگرد رب منیبب ،منک بر ای
باوج نآ ِقاتشم ،بر ای رازه نیدنچ

۳۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شابوا ره ِراک هللا اوُرکُْذا
تسین )۵۱(شاّلَق ره یاپ رب یعِجْرِا

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

۴۱ ۀیآ ،)۳۳( بازحا ۀروس ،میرک نآرق
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۴۱ ۀیآ ،)۳۳( بازحا ۀروس ،میرک نآرق

».اًريِثَك اًرْكِذَ َّهللا اوُرُكْذا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي«

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

سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۵۱(
----------------

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا رصنع راچ نیا زا هک نک محر کاخ رب
بالقنا و ریس رد دمآ رتاپ و تسد یب

۱۸۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مغ رد نوچ رقف زا ییفوص
دوش )۵۲(مَعْطَم و هیاد شرقف ِنیع

تسا هتسُر )۵۳(هِراکَم زا ّتنج هکنآز
تسا هتسکشِا یزجاعِ مسق ،محر

ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلاِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلاِتَّفُح«

».تاوهش رد خزود و تسا هدش هدیچیپ تامیالمان و اهیتخس رد تشهب«

)۵۴(وُلُع زا وا دنکشب اهرَس هکنآ

وا ِیوس دیآن قلخ و ّقحِ محر

ناوج نآ و ،درادن رِخآ نخس نیا
ناوتان دش نان ِیارجا یمک زا

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۵۶(َمی وا و ددرگ رُد )۵۵(شَهبَش نآ

دش هاگآک ره صاخ یارِج نآز 
دش )۵۷(هاگیرجِا و برُق یازس وا

دوش ناصقن نوچ حور )۵۸(یارِج ناز
دوش نازرل نآ )۵۹(ِناصُقن زا شَناج
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 تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۶۰(ِرازنَمَس هک

ىندروخ ،اذغ :مَعْطَم )۵۲(
.دیآ راوگان و شوخان یمدآ یارب هچنآره و یشوخان ،ىتخسِ ىنعم هب ،هَهَرْكَمِ عمج :هراكَم )۵۳(
تعفر و یگرزبِ ینعم هب ّوُلُع نامه :وُلُع )۵۴(
.دور راکب یزاسرهاوج رد هک قارب و هایس گنس یعون َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۵۵(
ایرد :َمی )۵۶(
یهلا ِهاگشیپ ینعي اجنیا رد :هاگیرجِا )۵۷(
قوقح ،یرمتسم ،بجاوم :ارِج )۵۸(
نایز ،یتساک ،یمک  :ناصُقن )۵۹(
نمسای غاب :رازنَمَس )۶۰(
----------------

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوا ِیاپ ،داب نآ ،دوش کبس وا هک یتقو
باحس ِیپ یماگ هس ود دهجرب هناگنل

۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تساضر نامسآ رب تیانع ربا رازه
مراب تَرَس رب ربا نآ زا ،مرابب رگا

۹۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

بدایب و )۶۲(لکشهتفَخ و )۶۱(کول و گنل
بلطیم ار وا ،و )۶۳(ژیغیم وا یوس

.دور هار تسد و وناز هب ،ینوبز و یزجاع ،یتسس و فعض ِتّدش زا هكنآ :کول )۶۱(
هدیمخ :هتفَخ )۶۲(
نتفر هار اپ و تسد راهچ ناکدوک دننام :ندیژیغ )۶۳(
----------------

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار قرب گنل نآِ کت زا دریگ هدنخ ات
باطخ شوخ ِدعر نآ دیآ تعافش ردنا و

۱۸۱۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یگتفشآ نیا ،رای دراد تسود
یگِتفُخ زا ْهِب هدوهیب ِششوک

۲۳۸۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۳۸۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باستکا و ام ِدش دمآ و شبنج
باجح و لفق نآ رب یحاتفِم تسه

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیهَجرب :هک دیوگب ربا ِنایقاس اب
بارطضا دیشوجب کاخ ِناگنشت زک

۳۷۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دعرِ گناب درآ رس ِدرد ار هنشت
دعس ِربا دناشک واک دنادن نوچ

۱۹۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وش تسپ ْوَر ،تدیاب تمحر ِبآ
وش تسم ،تمحر ِرمَخ روخ ناهگنآو

----------------------
 :تاغل عومجم

باوخ زا یسک نتشادزابو ندیناروش :نتسب باوخ )۱(
ندنادرگرب :نتفات )۲(
رامش زا شیب و رایسب هیانک هب :رتشیب )۳(
ناگنشت نوچ :هنایقستسم )۴(
لیدبت ،لوحت :بالقنا )۵(
.دور هار رایسب ششوک و تمحز هب هکنآً ازاجم :هناگنل )۶(
ربا :باحس )۷(
ندیود :کت )۸(
وبس :هّرَج )۹(
بارش صوصخم فرظ ،یحارُص :هنینِق )۱۰(
.دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ .یهارمه ،ندوب هارمه :تَّیِعَم )۱۱(
ینشور ،شبات :یّلجت )۱۲(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۱۳(
ّرف و ّرک ،ییامندوخ :شَوب )۱۴(
قمع ،رعق ،هت :َکت )۱۵(
یلبنت :یلهاک )۱۶(
رامیب :روجنر )۱۷(
تشز و موش ،راع و گنن :رانَش )۱۸(
شتآ یافرژ :ران ِرعَق )۱۹(
یاهدیبسچ :یاهدیسفچ )۲۰(
دنوادخ ِیراگديرفآ تردق :عنُص )۲۱(
بيرف و ركم ،هزاوآ ،ترهش :همَدْمَد )۲۲(
بجَو :تسََدب )۲۳(
ناوتن :ناَتن )۲۴(
اونان :ابنان )۲۵(
یلبنت :یلهاک )۲۶(
رامیب :روجنر )۲۷(



Page 18 of 18

905_Qazal & Mathnavi 2022-02-16, 9:47 PM

یلبنت :یلهاک )۲۶(
رامیب :روجنر )۲۷(
وا رد مدیمد :هیف ُتخََفن )۲۸(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۲۹(
اونان :ابنان )۳۰(
اسرت ،بهار :نابهر )۳۱(
کزان یناتک ٔهچراپ یعون :بَصَق )۳۲(
.دناکرتیم و دنکیم هدوسرف ار یناتک ٔهچراپ )باتهم( هام ِرون هک امدق هدیقع نیا هب هراشا ،هدنوش تسین ،هدنوش کاله :ِکلاه )۳۳(
ببس هب لّسوت ،ییوجببس :ّببست )۳۴(
لاگنچ :لگنَچ )۳۵(
هتفای میلعت گس :مَّلعم ِبلک )۳۶(
ناگدنرد شین نادند :بان )۳۷(
یبّلقت ٔهّکسٔ هدنزاس ،بّلقتم :باّلَق )۳۸(
وگغورد :باّذک )۳۹(
ارسناوراك ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۴۰(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۴۱(
یتخس و امرس :یِد )۴۲(
اههراتس :مجنا )۴۳(
غورف ،ینشور ،ندش هتخورفارب :زورف )۴۴(
راک ِندرک زاغآ زاجَم هب ،رد ندرک زاب :ندرک باب ِحتف )۴۵(
رگید ِزیچ رد یزیچ ِندروآرد ،ندرک دراو :جالیا )۴۶(
هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۴۷(
ایح اب ،کانمرش :نیمرَش )۴۸(
نک تعاطا تاروتسد زا :زاس رما اب )۴۹(
نیگمغ یاهمدآ ،قوذ یب یاهمدآ :نادرس )۵۰(
سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۵۱(
ىندروخ ،اذغ :مَعْطَم )۵۲(
.دیآ راوگان و شوخان یمدآ یارب هچنآره و یشوخان ،ىتخسِ ىنعم هب ،هَهَرْكَمِ عمج :هراكَم )۵۳(
تعفر و یگرزبِ ینعم هب ّوُلُع نامه :وُلُع )۵۴(
.دور راکب یزاسرهاوج رد هک قارب و هایس گنس یعون َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۵۵(
ایرد :مَی )۵۶(
یهلا ِهاگشیپ ینعي اجنیا رد :هاگیرجِا )۵۷(
قوقح ،یرمتسم ،بجاوم :ارِج )۵۸(
نایز ،یتساک ،یمک  :ناصُقن )۵۹(
نمسای غاب :رازنَمَس )۶۰(
.دور هار تسد و وناز هب ،ینوبز و یزجاع ،یتسس و فعض ِتّدش زا هكنآ :کول )۶۱(
هدیمخ :هتفَخ )۶۲(
نتفر هار اپ و تسد راهچ ناکدوک دننام :ندیژیغ )۶۳(


