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۱۳۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

گنل ِیاپ اب دریگ رفس هبوت
گنت ِهاچ رد دتفا ورف ربص

یسک َدنامنب یقاس و نم زج
)۱(گنرتاگنرت گنچ نآ دنک نوچ

تفر و تسَج نورب ،دید نیا وچ لقع
؟گنج تسهدرک هک هناوید ِلد اب

دَُوب ار یسک تابارخ ِردص
گنن ز و مان ز و ردص زا دهر وک

تخاس مارالد هشیدنا ز هک ره
گنهن ِتشپ ز تخاسرب یتشک

تسا رز وج کی ٔهشیدنا رد هکناو
)۲(گنهلاپ و دَُوب نالاپ ِرخ وا

رخ ز هج ورف دوز ،ینم ِرای
گنردیب ناهَرِب و شورفب رخ

ور و ریگ یرخ ِبند ،یرخ ِنوک
)۳(گندم رد دُوَبن یدیلک هک ور

حیسم یا ،نارخ ِشیپ وگم زار
گنش ِّیقاس ِفک زا ناتس هداب

زاس یاهرات و نامک هّلچ زاوآ :گنرتاگنرت )۱(
دنمک ،راسفا :گنهلاپ )۲(
رد سپ بوچ ،لفق :گندَم )۳(
------------

۱۳۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

گنل ِیاپ اب دریگ رفس هبوت
گنت ِهاچ رد دتفا ورف ربص
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گنت ِهاچ رد دتفا ورف ربص

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۴(تابارخ ِریپ یا ،ماج کی هدب
)۵(تافآ ِریخأَّتلا یف هک ،ادرف وگم

یونعم ریسم یامنهار :تابارخ ِریپ )۴(
)َلثَم( تساهنایز ریخأت رد :تافآ ِریخأَّتلا یف )۵(
------------

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َدُنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
َدَنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۳۷۹۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

داد و ربص و )۷(ملِح ز مهوک ،َمین )۶(ْهَک 
؟دابدُنت دیابُر رد یک ار هوک

تسا یسَخ اج زا دَوَر یداب زا هکنآ
تسا یسب دوخ ،قفاومان ِداب هکنآز

زآ ِداب ،توهش ِداب و مشخ ِداب
زامن ِلها دوبن هک ار وا دُرب

تسوا ِدایُنب ،نم ِّیتسه و مهوک
تسوا ِداب مداب ،هاک نوچ موش رو

هاك ِفّفخم :ْهَک )۶(
ییاشگاضف :ملِح )۷(
------------

 
۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش کاچ یقشع ز هماج ار هک ره
دش کاپ یبیع هلمج و صرح ز وا 

۱۱۴۵ تیب موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج ِلقع  
َملا ُْبیَر زا نمیا ،یّلک ِلقع )۸(نونْ

َملا ُْبیَر )۸( راوگان ثداوح :نونْ
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َملا ُْبیَر )۸( راوگان ثداوح :نونْ

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۴۷۵۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دَُوب ینوخ ارچ لّوا زا ،قشع 
دَُوب ینوریب هکنآ دزیرگ ات

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۹(طاسِب ام ِرهب درتسگ قحِ مکح
طاسبنا ِقیرط زا دییوگب :هک

هرفس و شرف ِدننام یندرتسگ ِزیچ ره :طاسِب )۹(
------------

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۳۲۰۷ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

یهَر دیاشگب هک دشاب نآ ،رکف
یهَش دیآ شیپ هک دشاب نآ ،هار

دَُوب هَش دوخ زا هک دشاب نآ هاش
دوش هَش رکشل و اه نزخم هب هن

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
)۱۰(اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخِ کلام

)۱۱(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ
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)۱۱(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۱۰(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۱۱(
------------

۴۱۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک اهتیانج وک ،یتسم وچمه
دوَخ ز نم مدوب روذعَم :وا دیوگ

راکتشز یا ببس نکیل شدیوگ
رایتخا نآِ نتفر رد ُدب وت زا

یدناوخ شوت ،دوخ هب دمآن یدوخیب
یدنار شوت ،دشن دوخ ترایتخا

۲۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت عفن یشومخ دش ،انیب شیپ
)۱۲(اوتِصَْنا باطخ دمآ نیا رهب

دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۱۲(
------------

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب )۱۳(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسْشوخ یا ونش ةَّنَجْلاِتَّفُح

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۳(
------------  

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلاِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلاِتَّفُح«

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

۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۴۶۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

تسین ربج و تسا قح اب )۱۶(تَّیِعَم ،نیا
تسین ربا نیا ،تسا هَم )۱۷(ِیّلجت نیا

.دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ .یهارمه ،ندوب هارمه :تَّیِعَم )۱۶(
ینشور ،شبات :یّلجت )۱۷(
------------

۴ هیآ ،)۵۷( دیدح هروس ،میرک نآرق

»…ُْمْتنُك اَم َنَْيأ ْمُكَعَم َوُهَو …«

»…تسامش هارمه ديشاب هك اج ره و …«

۱۲۵۸ تیب ،لّوا 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

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۱۸(تهاگرخ ،خرچ ِزارف رب

گرزب ٔهمیخ :هاگرخ )۱۸(
------------

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 6 of 19

918_Qazal & Mathnavi 2022-05-25, 10:53 PM

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگوتفگ و لوقیب )۱۹(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

نیشنمه :نیرَق )۱۹(
------------

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تلیسو یم تروص هچره
شدزادنا روُد رحب ،تلیسو ناز

۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

رامیب :میقَس )۲۰(
------------

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

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ قح عنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنورب سپ
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تسا یتمیقیب هگراک ِنورب سپ

۳۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شابوا ره ِراک هللا اوُرکُْذا
تسین )۲۱(شاّلَق ره یاپ رب یعِجْرِا

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

سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۲۱(
------------

۳۳۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟رگهراچ ِهانپ زج هراچ هچ سپ
رظن )۲۲(شریسکِا ،و ّسم یدیماان

دیهن وا ِشیپ هب اهیدیماان
دیهج نوریب اوَدیب ِدرد ز ات

ایمیک :ریسکِا )۲۲(
------------

۷۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندنک ناج همه ،هبوت یب ِرمع
تسا ندوب قح زا بیاغ ،رضاح ِگرم

۷۲۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَروخیم یلایخ ار یلایخ ره
 دََرچیم ار رگد ِرکف ،نآ رکف

۲۲۷۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنامن وا ِدوجو ،و تشگ یهت نوچ 
دناوخ شیپ رد ادخ ار شناج ِزاب 

دارُمیب واِ یتشک نآ تسکش نوچ
داتف ایرد ِتمحر ِرانک رد

دش شوهیب نوچ تسویپ قح هب ناج
دش شوج رد نامز نآ تمحرِ جوم
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دش شوج رد نامز نآ تمحرِ جوم

نت ِگنن زا دیهراو شناج هکنوچ
نتشیوخ ِلصا ِشیپ ناداش تفر

۲۳۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک )۲۳(میزود نیتسوپ تمحر ،زاب
درک میزور ناج وچ نیریش ٔهبوت

تفرگ هدرکان هلمج ،مدرک هچ ره
تفرگ هدروآ هدرکان ِتعاط

درک دازآ منسوس و ورس وچمه
درک داشلد متلود و تخب وچمه

تشون ناکاپ ٔهمان رد نمِ مان
تشهب مدیشخبب مدوب یخزود

نم ِهآ دش )۲۴(نَسَر نوچ ،مدرک هآ
نم ِهاچ رد نَسَر نازیوآ تشگ

مدش نوریب و متفرگب نَسَر نآ
مدش نُوگُلگ و هِبَرف و )۲۵(ْتَفز و داش

نوَبز مدوبیمه یهاچ ِنُب رد
نونک مجنگیمن مَلاع همه رد

ادخ یا اداب وت رب اهنیرفآ
ادج مغ زا ارم یدرک ناهگان

نابز دبای نم یوم ره ِرَس رگ
نایب رد دیاین وت یاهرکُش

هانگ زا یشوپ مشچ و ضامغا ینعم هب اجنیا رد ،نیتسوپ رب ندز هلصو :یزود نیتسوپ )۲۳(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۲۴(
ربتس ،گرزب :ْتَفز )۲۵(
------------

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یيهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
)۲۶(یيهدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ بِّبسُم زا اهببس اب
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یلفاغ بِّبسُم زا اهببس اب
یلیام ناز اهشوپور نیا ِیوس

ینزیم رَس َرب ،تفر اهببس نوچ
یُنکیم اهانَّبر و انَّبر

ببس ِیوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۲۷(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۲۸(همَدمَد نآ و ببسِ یوس مرگنن

تسوت ِراک ،)۲۹(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

یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۲۶(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۷(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۲۸(
 هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۲۹(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک
------------

۱۴۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیشبنُج کرابُم ،یراکبلط نیاک
تسیشُکعنام ،قح ِهار رد بلط نیا

تسوت ِتابولطمِ حاتفم ،بلط نیا
تسوت )۳۰(ِتایار ِترصن و هاپس نیا

)۳۱(حایِص رد یسورخ نوچمه بلط نیا

حابَص دیآیم :هک هرعن دنزیم

بلطیم وت تتسین تلآ هچرگ
بَر ِهار ردنا ،تجاح تلآ تسین

رسپ یا راکبلط ینیب ار هک ره
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رسپ یا راکبلط ینیب ار هک ره
رَس زادنا وا ِشیپ ،وش وا ِرای

یوش بلاط ،نابلاط )۳۲(ِراوِج زک
یوش بلاغ ،نابلاغ )۳۳(ِلالِظ زو

تسُجب ینامیلس یروم یکی رگ
تسُس تسُس واِ نتسُج ردنا رگنم

یاهشیپ و لام ز ،وت یراد هچره
؟یاهشیدنا و لّوا دوب بلط هن

مچرپ ،ةَیار عمج :تایار )۳۰(
نداد زاوآ ،ندرک گناب :حایص )۳۱(
یگیاسمه :راوِج )۳۲(
هیاس :لالِظ )۳۳(
------------

۲۱۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَجَن سَک یمزَح و ربص یب ،نیمک نیز
تسد و اپ دمآ ربص ،دوخ ار مزَح

تسایگنیرَهز نیک ،دروخ زا نک مزَح
تسایبنا ِرون و روز ندرک مزَح

دَهَج یداب ره هب وک دشاب هاک
؟دهَن ینزو ار داب رم یک هوک

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگوتفگ و لوقیب )۳۴(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

نیشنمه :نیرَق )۳۴(
------------

۲۱۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت َدناوخ یمه یلوغ فرط ره
ایب نیه ؟یهاوخ هار ردارب یِاک

قیفر مشاب تهرمه ،میامن هر
قیقد ِهار نیا رد مزووالق نم



Page 11 of 19

918_Qazal & Mathnavi 2022-05-25, 10:53 PM

قیقد ِهار نیا رد مزووالق نم

وا َدناد هَر ین ،و تسزوالق ین
وخگرگ نآ ِیوس ور مک افسوی

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت دبیرفن هک دشاب نآ ،مزَح
ارس نیا ِیاهماد و شون و برچ

١٧٣۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۵۳۱ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دراد ناج وا هک ره تسا شوخ زورما
دراد نابوخ ِریمِ یاپ ِفک رب ور

دراد نارجهِ غاد تسم ِلبلب نوچ
دراد ناتسلگ رد زور و بش نکسم

۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین باوخ ِتقو هکناز ،نافیرح یا دیشاب عمج
تسین باحصا زاَ هللاَو ،َدبسُخِب واک یفیرح ره

َدُنک ُمگ ناتسُب ِهار ،َدنیبن ار ناتسُبِ یور
تسین )۳۵(بالودٔ هویش نالان و نادَرگ وا هک ره

لِگ و بآ ِناهج ردنا لدِ ماک هتسُجِب یا
تسین بآ وج نآ ردناَک ،وج نآِ یوس یناوَدیم

۳۹ ٔهیآ ،)۲۴( رونٔ هروس ،میرک نآرق
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۳۹ ٔهیآ ،)۲۴( رونٔ هروس ،میرک نآرق

 ٍةَعيِقِب ٍباَرَسَك ْمُهُلاَمَْعأ اوَُرفَك َنيِذَّلاَو«
». …ًاْئيَشُ هِْدجَي ْمَلُ هَءاَج اَِذإٰ ىَّتَح ًءاَم ُنآْمَّظلا ُُهبَسْحَي

 .ىنابايب رد تسا ىبارس نوچ نارفاك لامعا«
». …دباين چيه دوش کيدزن نادب نوچ و درادنپ شبآ ،هنشت

.دنَشِک بآ هاچ زا تعارز ندرک یرایبآ تهج نآ اب هک یخرچ ،هاچِ خرچ :بالود )۳۵(
------------

۱۳۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تازجعم لماک ِناج زا دنز رب
تایح نوچ بلاط ناج ِریمض رب

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نُک زور ار بش و اهام ،آَرب لد ِنامسآ ز
تسین باتهم ِبش بشماِک یوُربش دیوگن ات

وا ِناک و ناکم زا نم ِلد اداب ربخ یب
تسین )۳۶(بامیس ِلد نوچ شقشع ز نازرل ملد رگ

هویج :بامیس )۳۶(
------------

۱۳۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تفر و تسَج نورب ،دید نیا وچ لقع
؟گنج تسهدرک هک هناوید ِلد اب

۲۳۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داشگب شیوخ ِرانک قشع ات
هرانک رب تخیرگ هشیدنا

)۳۷(تمیزَه نآ دیدب ربص نوچ



Page 13 of 19

918_Qazal & Mathnavi 2022-05-25, 10:53 PM

)۳۷(تمیزَه نآ دیدب ربص نوچ

هراوسکی تسَجب زین وا

ادوس دنامب درخ و ربص دش
)۳۸(هرارَح دنکیم و دیرگیم

رارف :تمیزَه )۳۷(
نداد ناشن هقالع و یمرگ ،ندناوخ فینصت و دورس :هرارَح )۳۸(
------------

۱۳۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رخ ز هج ورف دوز ،ینم ِرای
گنردیب ناهَرِب و شورفب رخ

۱۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاتب و )۳۹(رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و رازُگاو تناما نیا

ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۳۹(
------------

۱۳۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ور و ریگ یرخ ِبند ،یرخ ِنوک
گندم رد دُوَبن یدیلک هک ور

۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا هگ هسوب )۴۰(یرخ ِنوک دَُوب هک بل نآ
؟احیسم سوب ِرکِش ،بل نآ دبای یک

ینهذ نم ِتاناجیه و نانخس ،هلبا و قمحا زا هیانک :رخ ِنوک )۴۰(
------------

۱۳۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

حیسم یا ،نارخ ِشیپ وگم زار
گنش ِّیقاس ِفک زا ناتس هداب

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 
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۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 

)۴۲(ینَس و )۴۱(ربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ

 اناد ،دنمشناد :ربَح )۴۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۴۲(
------------

۲۵ تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

تسرّسیم مدکی هب زارد نینچ هر نیا
تساضر ار وت ربهر وچ ،تسین رود هضور نیا

۱۸۱ تیب مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاتب و )۴۳(رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و رازُگاو تناما نیا

ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۴۳(
------------

۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۲۲۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا لد ِندروخ مغ وتِ یاضر رگا ،ناج یا
وتِ یاضر ِرهب مراپس مغ هب لد دص

۳۱۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسامِ مغ رد وت ِلدِ یاضر نوچ
یتسیاب رازه ؟دشاب هچ کی

۵۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هیت )۴۴(ِّرَح ردنا یسومِ موق وچمه
)۴۵(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب ییهدنام

هلَوْرَه بش ات زور ره یوریم
هلحرم لّوا رد ینیبیم شیوخ

ترارح ،امرگ :ّرَح )۴۴(
درخیب ،نادان :هیفَس )۴۵(
------------

۲۶۷۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

ییایمیک َربَمیپ زا زومایب  
ییاضر هِدیم ،دَهَد قح ِتچ ره هک   

دیاشُگ ّتنَج ِرد هظحل نامه
)۴۶(ییالِتبِا رَد یوَش یضار وت وچ

الب ،ناحتما ،شیامزآ :التبِا )۴۶(
------------

۳۰۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ هدنیاشگ ،و )۴۷(تَستَفز ِلفق 
اضر ردنا و نز میلست رد تسد

گرزب ،ربتس :تَفز )۴۷(
------------

۸۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

)۴۸(دمآرب نامسآ رب تلود ِباتفآ زاب

دمآرد ناج ِهار زا اهناجِ یوزرآ زاب

دش او )۴۹(دلُخِ یاهرد ناوضرِ یاضر زا زاب
دمآ رثوک ِضوح رد ندرگ هب ات حور ره

تسناهش ٔهلبق واک دمآرد یهش نآ زاب
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تسناهش ٔهلبق واک دمآرد یهش نآ زاب
دمآ رترب هام زک دمآرب یهم نآ زاب

درک عولط :دمآرب )۴۸(
یگنادواج :دلُخ )۴۹(
------------

۱۳۶۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
 

اضق ره ردنا هک وا دومرف زاب
اضر ،دیاب اضر ار ناملسم رم

ثیدح

 ىئاضَقِب َضَْري ْمَل ْنَمٰ یلاعَتُ هللا َلاق«
».َىاوِسً اّبَر ْسَِمتَْليَْلف ىئالَبٰ ىلَع ْرِْصَبي مَل َو

 دهدن اضر ،نم یاضق هب هک ره« :دومرف لاعتم یادخ«
»».دَیوجب نم زج ییادخ دیاب ،دبیکشن نم یالب رب و

۱۱۲۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اضر دص ناج و لد زو ،زیت ِغیت ندز وت زا
)۵۱(رگم ین ،مرگا ین ،اضق نوچ )۵۰(منخس کی

رادیاپ و متباث ،)۵۲(راقفلاوذ یشَکِب رگ
ررش نوچ )۵۳(مرُمِب ین ،داب وچ مزیرگب ین

.مالک کی ،متسیایم دوخٔ هتفگ رس رب :منخس کی )۵۰(
معطاق ،متسین ددرم و تسس :رگم ین ،مرگا ین )۵۱(
ریشمشً اقلطم :راقفلاوذ )۵۲(
ندش شوماخ :ندرُم )۵۳(
------------

۱۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

رایَع یا هِد اضر یناتیمن رو
رایتخایب دهد تجنر ادخ رگ

تسامش ِریهطت تسودِ یالب هک
تسامش ِریبدتِ یالاب واِ ملع

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسیچ ناگسِ گناب اضر یوک نیا رد هک یناد
َدنامَرِب شنآ دَُوب )۵۴(ثَّنَخُم هک ره ات

وسرت :ثَّنَخُم )۵۴(
------------

۱۹۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هدنب ِیاضر ،قح ِیاضق نوچ
دش هدنهاوخٔ هدنب ار واِ مکح

۱۷۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۷۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییایمیک َربَمیپ زا زومایب  
ییاضر هِدیم ،دَهَد قح ِتچ ره هک   

دیاشُگ ّتنَج ِرد هظحل نامه
)۵۵(ییالِتبِا رَد یوَش یضار وت وچ

وت َِرب دیآ رگا مغ ِلوسر
ییانشآ نوچمه )۵۶(ریگ شرانک

دیآ قوشعم َِرب زک ییافج
ییابحرم یداش هب نک شراثن

الب ،ناحتما ،شیامزآ :التبِا )۵۵(
ندرک لغب ،نتفرگ شوغآ رد :نتفرگرانک )۵۶(
------------

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه 
ناوَد دیآ ون )۵۷(ِفیَض یحابص ره

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

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

نامهم :فیَض )۵۷(

------------------------
:تاغل عومجم

زاس یاهرات و نامک هّلچ زاوآ :گنرتاگنرت )۱(
دنمک ،راسفا :گنهلاپ )۲(
رد سپ بوچ ،لفق :گندَم )۳(
یونعم ریسم یامنهار :تابارخ ِریپ )۴(
)َلثَم( تساهنایز ریخأت رد :تافآ ِریخأَّتلا یف )۵(
هاك ِفّفخم :ْهَک )۶(
ییاشگاضف :ملِح )۷(
َملا ُْبیَر )۸( راوگان ثداوح :نونْ
هرفس و شرف ِدننام یندرتسگ ِزیچ ره :طاسِب )۹(
.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۱۰(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۱۱(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۱۲(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۳(
یلبنت :یلهاک )۱۴(
رامیب :روجنر )۱۵(
.دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ .یهارمه ،ندوب هارمه :تَّیِعَم )۱۶(
ینشور ،شبات :یّلجت )۱۷(
گرزب ٔهمیخ :هاگرخ )۱۸(
نیشنمه :نیرَق )۱۹(
رامیب :میقَس )۲۰(
سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۲۱(
ایمیک :ریسکِا )۲۲(
هانگ زا یشوپ مشچ و ضامغا ینعم هب اجنیا رد ،نیتسوپ رب ندز هلصو :یزود نیتسوپ )۲۳(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۲۴(
ربتس ،گرزب :ْتَفز )۲۵(
یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۲۶(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۷(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۲۸(
 هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۲۹(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک
مچرپ ،ةَیار عمج :تایار )۳۰(
نداد زاوآ ،ندرک گناب :حایص )۳۱(
یگیاسمه :راوِج )۳۲(
هیاس :لالِظ )۳۳(
نیشنمه :نیرَق )۳۴(
.دنَشِک بآ هاچ زا تعارز ندرک یرایبآ تهج نآ اب هک یخرچ ،هاچِ خرچ :بالود )۳۵(
هویج :بامیس )۳۶(
رارف :تمیزَه )۳۷(
نداد ناشن هقالع و یمرگ ،ندناوخ فینصت و دورس :هرارَح )۳۸(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۳۹(
ینهذ نم ِتاناجیه و نانخس ،هلبا و قمحا زا هیانک :رخ ِنوک )۴۰(
 اناد ،دنمشناد :ربَح )۴۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۴۲(
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 اناد ،دنمشناد :ربَح )۴۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۴۲(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۴۳(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۴۴(
درخیب ،نادان :هیفَس )۴۵(
الب ،ناحتما ،شیامزآ :التبِا )۴۶(
گرزب ،ربتس :تَفز )۴۷(
درک عولط :دمآرب )۴۸(
یگنادواج :دلُخ )۴۹(
.مالک کی ،متسیایم دوخٔ هتفگ رس رب :منخس کی )۵۰(
معطاق ،متسین ددرم و تسس :رگم ین ،مرگا ین )۵۱(
ریشمشً اقلطم :راقفلاوذ )۵۲(
ندش شوماخ :ندرُم )۵۳(
وسرت :ثَّنَخُم )۵۴(
الب ،ناحتما ،شیامزآ :التبِا )۵۵(
ندرک لغب ،نتفرگ شوغآ رد :نتفرگرانک )۵۶(
نامهم :فیَض )۵۷(


