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۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیآرب روگ ِرس هب ،ار نفک هدرم دَرَدِب
دیآ ربخ نم ُِتب ز ار امٔ هدرم نآ رگا

؟یزیچ دبای وزا وچ هدنز و هدرم دنک هچ
دیآ رتشیپ دهجب ،دنیبب هوک رگا هک

دیآ وت ز تمالم هک مزیرگن تمالم ز
دیآ َرکِشِ معط همه ار ناج وتِ یخلت ز هک

هریخذ ِرهب زا )۱(لِهَم ،تدیسر هک ار نآ روخب
دیآ رگد یدروخب وچ ،یناور ِیوج رب وت هک

شبولقِ یحو ونشب ،شبوخ ِتعنص رگنب
دیآ رظن زا قوذ همه ،وش رظن ِرون یگمه

دماین رای و دشب مرمع هک دیموا ُربَم
دیآ رحس رد همه هن ،هگیب و یو دیآ هگ هب

هگان هک هاگیب و هگ ،هگآ و وش بقارم وت
دیآ رصب رد ام ِهش )۲(یزَیزُع ِلحُک َلثَم

ایرد وچ مشچ نیا دوش ،دیآرد مشچ نیا رد وچ
دیآ رهگ شبآ همه وا درگن ایرد هب وچ

دوخ ِرهگ دنادن هک هدرم ِرهوگ نانچ هن
دیآ روناج یگمه ،ایوج همه ،ایوگ همه

؟یناج هچ و یناک هچ هک یناد هچ وت ،یناد هچ وت
دیآ رشب زک یرنه دنیب و دناد ادخ هک

وزارت وچ نک وخ )۳(هلَه ،بلیبِ نتفگ نخس وت
دیآ رذگ ایند ز وچ نادند و بل َدنامن هک

ندرک کرت ،نتشاذگ :ندیله )۱(
مشچ تیوقت یارب همرس یعون :یزیزُع ِلحُک )۲(
شاب هاگآ :هلَه )۳(
----------------

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیآرب روگ ِرس هب ،ار نفک هدرم دَرَدِب
دیآ ربخ نم ُِتب ز ار امٔ هدرم نآ رگا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگوتفگ و لوقیب )۴(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

نیشنمه ،بحاصم ،نیشنمه :نیرَق )۴(
----------------

۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت یوراد ودع ره تقیقح رد
تسوتِ یوجلِد و عِفان و ایمیک

الَخ رد یزیرگ ردنا وزا هک
ادخ ِفطل زا ییوج َتناعِتسِا

دنانمشد تناتسود تقیقح رد
دننک تلوغشم و رود ترضح ز هک

 ۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

رن یاهردژا و ریش زا زیرگ مک
َرذَح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یقالت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۹ ات ۷ تایآ ،)۸۱( ريوكت هروس ،میرک نآرق

».ْتَلِتُق ٍْبَنذ َِّيأِب ،ْتَلِئُسُ ةَدوُءَْومْلا اَِذإَو ،ْتَجِّوُز ُسُوفُّنلا اَِذإَو«

».تسا هدش هتشك ىهانگ هچ هب ،هك دوش هديسرپ هدش روگ هب هدنز رتخد زا نوچ و ،دندرگ نيرق اهنت اب اهحور نوچ«

۱۳۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۳۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟لد هناخ نیا رد تسیک ،نابش مین مدز گناب
لجخ دیشروخ و هم دش نمِ خر زک منم :تفگ

؟ارچ تسشقن همه رپ لد ٔهناخ نیا :هک تفگ
لگچِ کشر وتِ خر یا ،تسا وت سکع نیا :متفگ

؟رگج ِنوخ زا رپ تسیچ رگد ِشقن نیا :هک تفگ
لِگ هب یاپ و لد هتسخ ِنم ِشقن نیا :متفگ

نف و هنتفرپ ٔهتشر ،نم هب هتشر ِرس داد
لسگم مه و شکِب مه ،مشکِب ات شَکِب :تفگ

نادب :تفگ ،یدش شُرت نالف وچمه وت :متفگ
لغ و هنیک ِشُُرت ین ،متحلصم ِشُُرت نم

منزب شخاش ِرس رب ،منم هک دیآرد هک ره
لِغِا تسین ،ناویح یا ،دَُوب قشعِ مرح نیاک

۱۹۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم یرازیب ،هللا اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

۱۹۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وتِ یور دنیب هک ار نآ ُکنُخ یا
وتِ یوک رد ناهگان دتفارد ای

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هللاِبٰ یَفک ار هدنب یُدب سب
تسین تَیافِک و شناد نیا شَکیل

۴۵ ٔهیآ ،)۴( ءاسنٔ هروس ،میرک نآرق

».اًريِصَنِ َّهللاِبٰ ىَفَكَو اًِّيلَوِ َّهللاِبٰ ىَفَكَوۚ  ْمُكِئاَدَْعأِب ُمَلَْعأُ َّهللاَو«

».تسا هدنسب ار امش وا ِىراي و درك دهاوخ تيافك ار امش واِ ىتسود و دسانشىم رتهب ار امش ِنانمشد ادخ«

۳۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لامیم مشچ ،وس نآ رگنب رّرکم
تسا نیا )۵(رارکت و هسردم ار ناج هک

دنتفگ هلمج اهناج ،داشگب بل وچ
تسا نیا رامیب ره ِناجِ یافش

دندروخ قشع ِتسد ز رغاس کی وچ
تسا نیا راّمخ دوخ هک دش ناْشنیقی

ّهبُج و راتسد یم هب یدرک ورگ
تسا نیا راتسد و ّهبُجِ یازس

رازاب هب دش فسوی هک دمآ ربخ
تسا نیا رازاب را ؟فسوی وک الَه

ار دوخ درک ناهنپ و ْدناوخ ینوسف
تسا نیا راّرط نآ )۶(ِبعل هنیمک

مراد هراچ ملاع ِلام و کلم ز
تسا نیا )۷(راچان و لد و نید ارم

سرد ندرک نایب و ندناوخ هرابود :رارکت )۵(
یخوش ،یزاب :بعل )۶(
.تسا یرورض نآ نتشاد و ندوب هک یزیچ :راچان )۷(
----------------

۵۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار هش ِرغاس مزیرب ،ار هَم ّٔهبُج مَّردب
دشاب نم ِناوات ومه مناوات دنهاوخ رگو

۲۴۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ال ز تسَر هک یسک ؟دسانش هک ار هلا
هدید الب ِقشاع ؟وگب ،تسَر هک ال ز

هتسنادب )۸(یتَّبُج یف َو َسْیَل ِزومر
هدید ابق ار ّهبُج نیا نم راب رازه

تفگ ار نیدِ حالص و ریمض داشگ ناهد
هدید ادخٔ هدید یا نم ِتایح ییوت

.تسین یادخ زج نم ّٔهبج نورد :هللا یوس یتَّبُج یف َسْیَل :دینج نخس هب هراشا :یتَّبُج یف َو َسْیَل )۸(
----------------
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۳۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم )۱۱(سِیآ نیه ،تسا )۱۰(رسُع اب )۹(رسُی
شاعم ردنا )۱۲(تامَم نیز یراد هار

رسپ یا فاکشب )۱۴(ّهبُج ،یهاوخ )۱۳(حْوَر
رس دوز یرآرب )۱۵(تَْوفَص نآ زا ات

بلطتَوفَص دش هکنآ یفوص تسه
)۱۶(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 :رسُی )۹(
یتخس :رسُع )۱۰(
 دیماان :سِیآ )۱۱(
گرم :تامَم )۱۲(
شیاسآ ،یگدوسآ :حْوَر )۱۳(
هقرِخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۱۴(
صولخ و یگزیکاپ :تَوفَص )۱۵(
هماج رد یگنهک :بَد )۱۶(
----------------

۳۱۷۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوریم امِ ملاع زا وت هک یا
یوریم امس ِیوس نیمز ز شوخ

دنب ز هتسَج و هتسکشا سفق یا
؟یوریم اجک هب ،یداشگب رپ

وگب ار ام و نز رب نفک ز رس
؟یوریم ارچ شیوخ ِنطو زک

نطو نیا دوب هیراع ،)۱۷(مطلغ ین
یوریم اقب ِهاگنطوِ یوس

دیسر نامرف و توعد اضق ز نوچ
یوریم )۱۸(اضق ِگنهرس ِیپ رد

دیسر یمیسن )۱۹(تّانج ز هک ای
یوریم اضر )۲۰(ِناوضرِ یپ رد
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یوریم اضر )۲۰(ِناوضرِ یپ رد

میدق ِلالجِ یّلجت ز ای
یوریم اپ و رسیب و برطضم

ادخ ِلامج ِتاعاعش ز ای
یوریم اقل ِتاقالم تسم

درُد وچمه ناهج ِّمُخ ِنب ز ای
یوریم الُعِ یوس یدش فاص

دننک ناشومخ هک یتافص هب ای
یوریم افخ و یفخم و شُماخ

منکیم هابتشا هن :مطلغ ین )۱۷(
یهلا یهدارا و اضق :اضق ِگنهرس )۱۸(
تشهب :تّانج )۱۹(
تشهب رد ِنابهگن :ناوضِر )۲۰(
----------------

۱۲۲۷ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

مه هب هس ره مرَس و ّهبُج و مراتسد
مک یزیچ مرد کی هب دندرک تمیق

؟ملاع رد نمِ مان وت یتسدینشن
مسکچیه مسکچیه مسکچیه نم

۳۷۰۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دشن مک ندنارب یران ِتوهش
)۲۱(ُدب چیه یب ،دوش مک ندنامب وا

یشتآ رب یهنیم مزیه هک ات
؟یشَکمزیه زا شتآ دریمب یک

درُم ،ران ،یریگ زاب مزیه هکنوچ
دُرب رانِ یوس ،بآ ،یوَْقت ،هکنآ ز

؟بوخِ یور شتآ هب ددرگ هیس یک
؟بولُقلا یَوَقت زا هنوگلُگ دهَن وک

 ،دنک ابیز و نیگنر ،اوقت باخرس اب ار حور راسخر و دراذگب دوخ نطاب یور رب ار بلق یوقت هکنآ ؟ددرگ یم هایس ،شتآ زا یک ابیز و بوخ یور
؟ددرگ یم هایس ،تاوهش دود و شتآ زا نطاب نیا یک

۳۲ ٔهیآ ،)۲۲( جحٔ هروس ،میرک نآرق
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۳۲ ٔهیآ ،)۲۲( جحٔ هروس ،میرک نآرق

».ِبوُلُقْلا ىَوَْقت ْنِم اَهَّنِإَفِ َّهللا َرِئاَعَش ْمِّظَعُي ْنَمَو«

».دریگ یم همشچرس لد یاوقت زا راک نیا هک نادب ار ادخ رئاعش دناد مرتحم هکره و«

ریزگ :ُدب )۲۱(
----------------

۳۱۵۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

».دوش نشور ناشیدب ،ناشمشچ ات ،شیوخِ یور ِشیپ ار فراع ِنایفوص ،ناهاشداپ ندناشن «

دَُوب تداع نانچ ار ناهاشداپ
دَُوب تدای را ،یشاب هدینش نیا

دنتسیا ناناولهپ ناشَْپچ ِتسد
دنب هب دشاب پچ ِیولهپ ،لد هکنآز

تسار ِتسد رب ملق لها و )۲۲(فِرشُم
تسار تسد نآ تبث و ّطخ ملع هکناز

دنهد عضوم وُر ِشیپ ار نایفوص
دنَهِب هنییآ ز و دناناج ٔهنیآک

رکف و رکذ رد هدز اهلقیص ،هنیس
رکب ِشقن ،لد ٔهنیآ دریذپ ات

داز بوخ ترطف ِبلُص زا وا هک ره
داهن دیاب وا ِشیپ رد هنیآ

بوخِ یور دشاب هنییآ ِقشاع
بوُلُقْلا یَوَْقت و دمآ ناج ِلَقیَص

.دوش هدرامگ نارگید راک تبقارم یارب هاش یوس زا هک یسک ،ناوید ِسیئر :فِرشُم )۲۲(
----------------

۳۷۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(ریرَض ِّلَش ِفک زا بوخ ِتعنص

؟ریصب ییاریگ هب ای یلَوا دشاب

دنکیم ترهق هک یتسناد وچ سپ
دنزیم )۲۴(تنحِم ِسوُّبَد ترَس رب

گنج هب یدورمن وچ ،شعفد نکب سپ
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گنج هب یدورمن وچ ،شعفد نکب سپ
)۲۵(گنَدَخ یریت اوه رد شَک واِ یوس

نامسآ رب لُغُم ِهاپسِا وچمه
)۲۶(ناجِ عَزنِ عفد زادنایم ریت

وَرِب یناوت رگا یو زا زیُرگ ای
وَِرگ ییوا ِفک رد نوچ ؟یوَر نوچ

شََفک زا یتسََرن ،یدوب مدع رد
؟)۲۷(شوَختسد یا یهَر نوچ وا ِفک زا

نتخیرگب دَُوب ،نتسُج وزرآ
نتخیرٰ یوقت ِنوخ شلدع ِشیپ

وزرآ شهناد و تسماد ناهج نیا
وُز ،رآ یور ،اهماد زا زیرگ رد

داشگ دص یدیدب ،یتفر نینچ نوچ
داسف یدید ،نآ ِّدض رد یدش نوچ

بولُقْلا اُوْتَفتْسِا :تفگ ربمیپ سپ
)۲۸(بُوطُخ دیوگ نورب ناتیتفُم هچ رگ

ثیدح

».َنوْتْفمَُلاَ کاْتَفا ْنِا َوَ َکبْلَق ِتَفتْسِا«

».دنهد یوتف وت هب ناگدنهد یوتف هچرگ ،ریگب یوتف دوخ بلق زا«

شدیآ محر ات راذگب وزرآ
شدیابیم نینچ هک یدومزآ

َشُنک تمدخ سپ ،تسَج یناتن نوچ
شنشُلگ رد وا ِسبح زا یوَر ات

یوشیم بقارم وت نوچ مَد هب مَد
)۲۹(یوَغ یا رواد و ینیبیم داد

)۳۰(باجتحِا ز ار دوخِ مشچ یدنبب رو

؟باتفآ دراذگ یک ار دوخ ِراک

روک ،انیبان :ریرَض )۲۳(
.تسا هدنبوک زرُگ دننام هک ییالب :تنحِم ِسوُّبَد )۲۴(
.دنزاس یم گندخ تخرد بوچ زا هک یریت :گنَدَخ ریت )۲۵(
ندنک ناج ،ناج ندنک :ناجِ عَزن )۲۶(
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.دنزاس یم گندخ تخرد بوچ زا هک یریت :گنَدَخ ریت )۲۵(
ندنک ناج ،ناج ندنک :ناجِ عَزن )۲۶(
.دریگ رارق رخسمت دروم هکنآ :شوَختسد )۲۷(
ندناوخ هباطخ ینعم هب ،ْبطَخِ عمج :بُوطُخ )۲۸(
هارمگ :ّیوَغ )۲۹(
باجح ،یگدیشوپ :باجتحِا )۳۰(
----------------

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یزیچ دبای وزا وچ هدنز و هدرم دنک هچ
دیآ رتشیپ دهجب ،دنیبب هوک رگا هک

۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش کالفا رب قشع زا کاخ مسج
دش کالاچ و دمآ صقر رد هوک

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیآ وت ز تمالم هک مزیرگن تمالم ز
دیآ َرکِشِ معط همه ار ناج وتِ یخلت ز هک

۳۲۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۲۰۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تساخ هک ییاجره ،صقن و یتسین
تساههشیپ ٔهلمج ِّیبوخ ٔهنیآ

۳۲۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
)۳۲(تخات هبسا ود ،دوخ )۳۱(لامکِتسِا ردنا

لالَجْلاوذِ یوس هب دَّرپیمن نآز
لامک ار دوخ دََربیم یناُمگ وک

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

یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۳۱(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۳۲(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۳۳(
----------------
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۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ مان تسهدش قشع ،تسا یاهنارکیب ِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

دنک شُُرت نانچ یور دوخ )۳۴(ِجنَغ و زان ِرس زا
؟دَُوب ارچ ازفحور واِ یور ِّیشُُرت نآ

دوشیمه تفصربا واِ یور یِّشُُرت نآ
؟دَُوب ارچ ایگ و غاب یمّرخ و تایح هن رو

همشرک و زان :جنَغ )۳۴(
----------------

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دَُوب ارچ ایح و مرش ارم ِربلد ِقشاع
؟دَُوب ارچ افوِ مسر ،دَُوب نیا لامج هکنوچ

۵۴ ٔهیآ ،)۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق

 » ٍ…مِئاَل َةَمْوَل َنُوفاَخَي اَلَو«

». …دنسارهىمن ىرگتمالم چيه تمالم زا و«

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هریخذ ِرهب زا لِهَم ،تدیسر هک ار نآ روخب
دیآ رگد یدروخب وچ ،یناور ِیوج رب وت هک

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهدناوخ َرثَوکَ کانَیطَعا وت هن
؟یاهدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ

لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
 لیلَع یا ،شوخان و تسهتشگ نوخ وت رب

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
 ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
وخ ریگ وا اب تسوخدّمحم وا
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وخ ریگ وا اب تسوخدّمحم وا

۱۲۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بل کشخ رثوک ز یدید ار هک ره
بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد

   وت )۳۵ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

  
)۳۷(َریِس نیا زومایب قح )۳۶(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

ردام :مام )۳۵(
هللا لیلخ میهاربا :لیلخ )۳۶(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۳۷(
----------------

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دماین رای و دشب مرمع هک دیموا ُربَم
دیآ رحس رد همه هن ،هگیب و یو دیآ هگ هب

۳۳۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟رگهراچ ِهانپ زج هراچ هچ سپ
رظن )۳۸(شریسکِا ،و ّسم یدیماان

دیهَن وا ِشیپ هب اهیدیماان
دیهَج نوریب اودیب ِدرد ز ات

ایمیک :ریسکِا )۳۸(
----------------

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شبولقِ یحو ونشب ،شبوخ ِتعنص رگنب
دیآ رظن زا قوذ همه ،وش رظن ِرون یگمه

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیُزگ ناقشاع رب ،هدیرَج قشاع یا
ندیرفآ رد رگنب ،هدیرفآ ز رذگب

ُتْخََفن و ناکف ْنُک اب لیدبت تعنص - ۱
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ُتْخََفن و ناکف ْنُک اب لیدبت تعنص - ۱

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن زور تَدَهَد ناج واِ مَد
للع ِفوقوم هن ،تسا نوکَیف ْنُک وا ِراک

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

.دنکیم راک روطچ یگدنز هکنیا نتسنادن اب لیدبت تعنص - ۲

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوخ یاهشدرگ ِدوصقم ایسآ دنادن زگره
)۳۹(ابنان ِراک و بسک ای وا تسام ِتوق نوتساک

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

اونان :ابنان )۳۹(
----------------

ینهذ یاهتلع و ببس ِنودب و میقتسم تروص هب لیدبت ِتعنص - ۳

 ۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسُم و تسا تّلعیب نم ِراک
)۴۰(میقَس یا ،تّلع هن مریدقت تسه

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

رامیب :میقَس )۴۰(
----------------

یرایشهٔ هدنز زا ینهذ ِنمٔ هدرُم ِندرک نوریب اب لیدبت ِتعنص - ۴

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دُنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
َدَنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

یریذپ فاطعنا تیاهنیب و تمحر یور زا لیدبت - ۵
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یریذپ فاطعنا تیاهنیب و تمحر یور زا لیدبت - ۵

۳۱۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

٢٨ ٔهيآ ،)۶( ماعنأ هروس ،ميرك نآرق

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

 ،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 نامه هب مه زاب

 یشوماخ و نهذ ندرک تکاس اب لیدبت تعنص - ۶

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ نک شوگ ار اوتصنأ
شاب شوگ یتشگن قح ِنابز نوچ

یتسین اب لیدبت - ۷

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ قح عنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنورب سپ

۳۲۰۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

لیدبت تعنص رد دیدج نأش - ۸
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لیدبت تعنص رد دیدج نأش - ۸

۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دَرآ ون هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ هویش ناز رتردان و رتنیریش

۱۶۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا ُّلُک
دیحَی ال یدارُم ْنَع ٍءیَش ُّلُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۱۱۴۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ام و ایند دوشیم ون سََفن ره
اقب ردنا ندش ون زا ربخیب

دسریم ون ون یوج نوچمه ،رْمُع
دسج رد دیاُمنیم یّرََمتسُم

ناسنا هب ییاسانش نداد و نهذ هب دیدج ماغیپ نداتسرف اب لیدبت تعنص - ۹

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناود دیآ ون )۴۱(ِفیَض یحابص ره

مندرگ ردنا دنام نیک وگم نیه
مدَع رد دََّرپ زاب نونکا مه هک

شَوبیَغ ناهج زا دیآ هچره
شوَخ راد ار وا ،تسا فیَض تلد رد

نامهم :فیَض )۴۱(
----------------

۲۳۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ّتزع ِرجنخ دَشَک وچ ،مزرلب هن ،مسرتب هن
هراپ و توشِر مهدب ار وا ِرجنخ ادخ هب

؟وا ِتفص تفاطل هب دراد هک بآ دَُوب هک



Page 15 of 20

906_Qazal & Mathnavi 2022-02-23, 11:52 PM

؟وا ِتفص تفاطل هب دراد هک بآ دَُوب هک
هراخ و رَمرَم ِلد ز دَرآرب همشچ دص ود هک

میلست و رکش و ربص اب هارمه لیدبت تعنص - ۱۰

۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۲(ربص و رکُش رد ماوت عنُص قشاع

؟)۴۳(ربگ وچ مشاب یک ،عونصم ِقشاع

دَُوب َرف اب ادخ )۴۴(ِعنُص قشاع
دَُوب رفاک وا )۴۵ِ(عونصم ِقشاع

.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۴۲(
رفاک :ربَگ )۴۳(
شنیرفآ :عنُص )۴۴(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۴۵(
----------------

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رکُش و ربص ٔهشیت هب وت یدرگن هدیشارت ات
نوُرباّصلااّلِا و ناوخیم ورف اهاّقَُلیال

وش میلست شوخ ،تسیک تسد هب هشیت نیا رگنب
نُوِبلاغْلا ُنْحَن هک هشیت اب زیتسم هِِرگ نوچ

٨٠ ۀیآ ،)٢٨( صصق ۀروس ،میرک نآرق

».َنوُرِباَّصلا َّاِلإ اَهاَّقَُلي اَلَو اًحِلاَص َلِمَعَو َنَمآ َْنمِل ٌْريَخِ َّهللا ُباََوث ْمُكَْليَو َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلا َلاَقَو«

 ادخ ِشاداپ ،هدرك هتسياش ِراك و هديوَِرگ هك ىسك ىارب !امش رب ىاو :دنتفگ دندوب هتفاي ]ىعقاو[ شناد هك ىناسك و«
».دنباين ار نآ نايابيكش زج و ،تسرتهب

۴۴ ۀیآ ،)٢۶( ءارعش ۀروس ،میرک نآرق

».َنُوِبلاَغْلا ُنَْحنَل اَِّنإ َنْوَعْرِف ِةَّزِعِب اوُلاَقَو ْمُهَّيِصِعَو ْمُهَلَابِح اْوَقَْلأَف«

».ميزوريپً امتح ام هك نوعرف ِّتزع هب :دنتفگ و دنتخادنا ار ناشياهىتسدبوچ و اهنامسير سپ«

ینیریش و یشوخ و یزاس برط اب لیدبت تعنص - ۱۱
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ینیریش و یشوخ و یزاس برط اب لیدبت تعنص - ۱۱

۷۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میهدیم نیریش ِناج ام شوخ و نادنخ نینچ ناز
دشُکیم اولح و دنق و دهش هب ار ام کلم ناک

۷۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َدناد زار هک ره هک شاب شوخ
دناشک یشوخ یشوخ هک دناد

رکاش شاب وت رَکش وچ نیریش
َدناتِس َرکِش مد ره ِرکاش

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

ناسنا رد بلط داجیا اب لیدبت تعنص - ۱۲

١٧٣۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسادخ ِناگورگ وت رد بلط نیک
تسازس یبولطم هب بلاط ره هکنآز

 ۲۳۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلکیب
تسین هلَلا ِّتنس نان ،بلطیب

ردصِ حرش و طاسبنا اب لیدبت تعنص - ۱۳

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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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
؟)۴۶(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ

۱ ۀیآ ،)۹۴( حارشنا ۀروس ،میرک نآرق

».َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ«

»؟ميدوشگن تيارب ار تاهنيس ايآ«

هدننکیّدکت ،هدننکییادگ :زاسهیدُک )۴۶(
----------------

ناسنا لیدبت رد تریغ - ۱۴

۶۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

حور ِّیبوخ رب تسا لقع ِتریغ
)۴۷(حوُصُن نیا لیثمت و تاهیبشت ز ُرپ

تسار حور نیک ییناهنپ نینچ اب
؟تسارچ )۴۸(نیکشَر نینچنیا یو رب لقع

اهتحیصن :حوُصُن )۴۷(
هدنََرب کشر ،رویغ :نیکشَر )۴۸(
----------------

 لیدبت ماگنه رد ریغص باب - ۱۵

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زارفرس و دنُدب )۵۰(نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

هدنهدرازآ و رامیبِ مدرم :ریحَز موق )۴۹(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۵۰(
----------------

طسب و ضبق اب لیدبت ِتعنص - ۱۶
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طسب و ضبق اب لیدبت ِتعنص - ۱۶

۳۷۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ورهار یا تدیآ یضبق کنوچ
وشم لدشتآ تسوتِ حالص نآ

۳۷۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیب طسَب یو رد وت دیآ ضبق هکنوچ
نیبَج رد نکَفیم نیچ و شاب هزات

۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نک ضبق نآٔ هراچ ،یدید ضبق
نُب ز َدیوریم هلمج اهرَس هکنآز

هِد بآ ار دوخ ِطسب ،یدید طسب
هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ

۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ِناگوچِ مَخ ردنا ،وت نادرگرَس یوگ ام
البِ یوس شاینار ْهگ بََرط یوس َشایناوخ ْهَگ

یشَک )۵۱(شبابسا یوس ْهگ ،یشَک شباوخ ِبناج ْهگ
انف ِتشد ِبناج ْهگ ،اقب ِرهش ِبناج ْهگ

)۵۲(َْوگ یوس نوراق ِدننام ،ور تسپ نَک هَچ وچ یهاگ

الُعِ یوس ناورالاب ،ون ِتشِک و حیسم نوچ ْهَگ

دهراو )۵۳(نیوَلت و دیَش زو ،دهد شهار وت ِلضف ات
یحُّضلا ُسمش نوچ گنرکی ،دوش اْدیَش ام )۵۴(ِداّیَش

نطو و غاب دَُوب شرحب ،)۵۵(نَکَس شرحب نایهام نوچ
ابو دناد ار رحب زج ،نفک و روگ دَُوب شرحب

.درادنپ دارم ِلوصح ۀطساو ار نآ کلاس هچره :بابسا )۵۱(
لادوگ :َْوگ )۵۲(
یگنراگنر ،یگدینامه ،یگدشتیوهمه :نیوَلت )۵۳(
سولاس ،رگبیرف :داّیش )۵۴(
شمارآ هاگیاج :نَکَس )۵۵(
----------------

نیرق ِرثا ِقیرط زا لیدبت - ۱۷
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نیرق ِرثا ِقیرط زا لیدبت - ۱۷

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۵۶(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

نیشنمه ،بحاصم ،کیدزن :نیرَق )۵۶(
--------------------------

 :تاغل عومجم

ندرک کرت ،نتشاذگ :ندیله )۱(
مشچ تیوقت یارب همرس یعون :یزیزُع ِلحُک )۲(
شاب هاگآ :هلَه )۳(
نیشنمه ،بحاصم ،نیشنمه :نیرَق )۴(
سرد ندرک نایب و ندناوخ هرابود :رارکت )۵(
یخوش ،یزاب :بعل )۶(
.تسا یرورض نآ نتشاد و ندوب هک یزیچ :راچان )۷(
.تسین یادخ زج نم ّٔهبج نورد :هللا یوس یتَّبُج یف َسْیَل :دینج نخس هب هراشا :یتَّبُج یف َو َسْیَل )۸(
یناسآ :رسُی )۹(
یتخس :رسُع )۱۰(
 دیماان :سِیآ )۱۱(
گرم :تامَم )۱۲(
شیاسآ ،یگدوسآ :حْوَر )۱۳(
هقرِخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۱۴(
صولخ و یگزیکاپ :تَوفَص )۱۵(
هماج رد یگنهک :بَد )۱۶(
منکیم هابتشا هن :مطلغ ین )۱۷(
یهلا یهدارا و اضق :اضق ِگنهرس )۱۸(
تشهب :تّانج )۱۹(
تشهب رد ِنابهگن :ناوضِر )۲۰(
ریزگ :ُدب )۲۱(
.دوش هدرامگ نارگید راک تبقارم یارب هاش یوس زا هک یسک ،ناوید ِسیئر :فِرشُم )۲۲(
روک ،انیبان :ریرَض )۲۳(
.تسا هدنبوک زرُگ دننام هک ییالب :تنحِم ِسوُّبَد )۲۴(
.دنزاس یم گندخ تخرد بوچ زا هک یریت :گنَدَخ ریت )۲۵(
ندنک ناج ،ناج ندنک :ناجِ عَزن )۲۶(
.دریگ رارق رخسمت دروم هکنآ :شوَختسد )۲۷(
ندناوخ هباطخ ینعم هب ،ْبطَخِ عمج :بُوطُخ )۲۸(
هارمگ :ّیوَغ )۲۹(
باجح ،یگدیشوپ :باجتحِا )۳۰(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۳۱(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۳۲(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۳۳(
همشرک و زان :جنَغ )۳۴(
ردام :مام )۳۵(
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همشرک و زان :جنَغ )۳۴(
ردام :مام )۳۵(
هللا لیلخ میهاربا :لیلخ )۳۶(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۳۷(
ایمیک :ریسکِا )۳۸(
اونان :ابنان )۳۹(
رامیب :میقَس )۴۰(
نامهم :فیَض )۴۱(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۴۲(
رفاک :رَبگ )۴۳(
شنیرفآ :عنُص )۴۴(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۴۵(
هدننکیّدکت ،هدننکییادگ :زاسهیدُک )۴۶(
اهتحیصن :حوُصُن )۴۷(
هدنََرب کشر ،رویغ :نیکشَر )۴۸(
هدنهدرازآ و رامیبِ مدرم :ریحَز موق )۴۹(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۵۰(
.درادنپ دارم ِلوصح ۀطساو ار نآ کلاس هچره :بابسا )۵۱(
لادوگ :َْوگ )۵۲(
یگنراگنر ،یگدینامه ،یگدشتیوهمه :نیوَلت )۵۳(
سولاس ،رگبیرف :داّیش )۵۴(
شمارآ هاگیاج :نَکَس )۵۵(
نیشنمه ،بحاصم ،کیدزن :نیرَق )۵۶(


