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۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(مراّمخ ِرامخ ردنا هک هداب رایب
مراتفرگ نینچ ناز ،ارم تفرگ ادخ

تسا دیشروخ ِکشر هک یبارشِ ماج رایب
مرازیب قشع ِریغ زا هک قشع ِناج هب

تسا فیح شمناوخب ناج رگا هکنآ رایب
مراد رس ِیاهدرد ناج ز هک ببس نادب

شمان ناهد نیرد دجنگن هکنآ رایب
مراتفگ )۲(ِیاههّقش وزا دفاکشیم هک

نادان و ملوگ ،تسین وا وچ هکنآ رایب
مراّرط و )۳(ناُزبُرگِ ِکلَم میو اب وچ

یلاخ دوش مرس زک یمد هکنآ رایب
)۴(مراّفک ز اییوگ ،موش هریت و هایس

رایم و رایب نیزا دناهر هکنآ رایب
مرآ اجک زک )۵(عفد وگم و دوز رایب

ار اهنامسآ ِفقس ناهرزاب و رایب
مرایسب ناغف و دود ز زارد ِبش

مکاخ زا مه نمِ گرم ِسپ هکنآ رایب
)۶(مراّجن ِلاثم درآرد تفگ و رکش هب

حدق ِلاثم َمایِم ِنیما هک یم رایب
مراپسب کاپ ،تفر ممکش رد هچره هک

مموق یکشاک گرم ِسپ تفگ راجن
مرارسا ِقوذ ز یدنُدب هدید هداشگ

یدندرکن رظن منوخ هب و ناوختسا هب
مراوخ نت هب رگا ،مزیزع ِهاش حور هب

راّجن ِنم ماهدیشارت هک نابدرن هچ



Page 2 of 24

924_Qazal & Mathnavi 2022-07-07, 12:21 AM

راّجن ِنم ماهدیشارت هک نابدرن هچ
مراتفر دیسر نودرگ متفهِ ماب هب

ریز هب دنامب مَرَخ ،نم مدش راو حیسم
مراورخ ِشوگ هب ین و مَرَخِ مغ رد هن

یلگ و بآ وت نیبم مدآ ز راو سیلب
مرازلگ رازه دص لِگ ِسپ رد هک نیبب

یزیربت ِسمش محل نیزا درک عولط
مرآ نورب )۷(لَحَو نیز رس و مباتفآ هک

راب رگید میوررد لَحَو وچ ،وشم طلغ
مراع رد شوپ یور نیز و مرارقرب هک

ناروک ِیروک هب میآرد حوبص ره هب
مراذگن بورغ و عولط ،روک ِیارب

لماک ریپ ،شورفیم :راّمخ )۱(
هّکت ،هراپ :هّقش )۲(
دزد ،راّکم و رگهلیح دارفا :ُزبُرگ )۳(
یهایس و تملظ :رفُک )۴(
ندروآ هناهب ،ندز سپاو :عفد )۵(
 و دوب هدرک ثوعبم رهش نآ مدرم هب دنوادخ هک ار یناربمایپ نوچ ،تسیزیم هیکاطنا رد هک تسا راّجن بیبح دارم :راّجن )۶(
 دنتسنادیم مدرم شاک :تفگیم ،تفر تشهب هب نوچ .دندرک شکاله مدرم ،داد رارق دییأت دروم ،دندرکیم ناشراکنا مدرم
)دعب و ۱۳ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس( .دندروآیم نامیا و درک اطع نم هب ییاهتمعن هچ دنوادخ هک
لِگ :لَحَو )۷(
------------

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مراّمخ ِرامخ ردنا هک هداب رایب
مراتفرگ نینچ ناز ،ارم تفرگ ادخ

تسا دیشروخ ِکشر هک یبارشِ ماج رایب
مرازیب قشع ِریغ زا هک قشع ِناج هب

۱۶۸۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شین نیا ببس منادیم :تفگ
ار شیوخ ِهانگ نم مسانشیم

وا )۸(ِنامَیا ِتمرح متسکش نم
وا ِناتسِداد دُرب )۹(منیمی سپ

تسَدب متسناد ،و دهع متسکش نم
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تسَدب متسناد ،و دهع متسکش نم
تسد هب تأرُجِ یموش نآ دیسر ات

دنگوس ،نیمی عمج :ِناْمَیا )۸(
تسار تسد :نیمَی )۹(
------------

۱۶۹۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تساورنامرف وا ،تسناد وا هک نآو
؟تساجک ندیچیپ ِناماس ادخ اب

۲۲۵۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهدش نآ ِلیلد ،مغ ِرامُخ نیا
تسهُدب تاّیتسم ،دوقفم نادِب هک

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَدهبمَدِ یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلاَّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

۳۲۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد وا دَرآ رب اهیتسه ز ات

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تلیسویم تروص هچره
شدزادنا روُد ،رحب تلیسو ناز

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ قح )۱۰(عنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنورب سپ

یراگدیرفآ :عنُص )۱۰(
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یراگدیرفآ :عنُص )۱۰(

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح رهب

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

٣٠٧٣ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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 نیدلاسمش ِ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

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(ینَس و )۱۱(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۱۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۲(
------------

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تسهدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

۴۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
یِرگیم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم

۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم نایافویب ِیادف نوچ
؟یوریم وس نادب ،َدب ِناُمگ زا

۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف دهج
دوب )۱۳(قیتفت نآ ،تخودیم وا هچره

نتفاکش :قیتَفت )۱۳(
------------

۲۵۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۵۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟میتخود هچ زا بابسا رب مشچ
میتخومآ )۱۴(مشََرک ،نامشچشوخ ز رگ

رگد یبابسا ،بابسا رب تسه
رظن نگفا نآ رد ،رگنم ببس رد

دندمآ بابسا ِعطق رد ایبنا
)۱۵(دندز ناویک رب شیوخ ِتازجعم

یلاعت قح ترضحِ یلالجِ یلّجت ،وربا و مشچ هب هراشا و هزمغ و زان ،همشرک فّفخم :مشََرک )۱۴(
.دندناسر نامسآ هبترم نیرتیلاع هب :دندز ناویک رب )۱۵(
------------

۲۵۲۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ببس ِعطق رد تسه نآرق هلمج
بهلوبِ کاله ،و شیورد ِّزِع

۲۳۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  تسین بابسا زج ،قلخ ِدنب مشچ
تسین باحصا ز ،ببس رب دزرل هک ره 

 ۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسُم و تسا تّلع یب نم ِراک
)۱۶(میقَس یا ،تّلع هن مریدقت تسه

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

رامیب :میقَس )۱۶(
------------

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
   

نتهدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج

مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج
تسواِ یوک زا وا ِلَصاک ناج نآمه زج

۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهد هیده ارم میوگیمن نم
دیوش هیده ِقیال متفگ هکلب

۲۳۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ودب انیب ،ادخ ِریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۱۷(ِیاضتقم

هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۱۷(
------------

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الَب ار وت یتهج ره زا
)۱۸(َتتاهَجیب هب دشِکزاب ات

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۸(
------------

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(طاسِب ام ِرهب درتسُگ قحِ مکح

 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب :هک

هرفس و شرف دننام یندرتسگ زیچ ره :طاسِب )۱۹(
------------

۳۲۴۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُجران و ران ِتسمرس اسب یا
وا دناد قلطم ِرون ار نتشیوخ

قح ِبذج ای ،ادخٔ هدنب رگم زج
قرو َدنادرگب ،دَرآ شهر اب

)۲۰(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات

)۲۱(هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد

نیشتآ :هیِران )۲۰(
یضرق :هیِراع )۲۱(
------------

۲۱۴۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شابوا ره راک هللا اوُرکُْذا
تسین )۲۲(شاّلَق ره یاپ رب یعِجْرِا

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

سلفُم ،درگلو ،هراکیب :شالَق )۲۲(
------------

۲۰۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۳۱۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

تسوت ِراک ،)۲۴(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

بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۲۳(
.دندرگ زاب ،دناهدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۲۴(
------------

۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اجنیا )۲۵(تسیب یدیسر لدِ جرب هب
اجنیا تسیب یدیدب ار هَم نآ وچ

یحاون ره ار دوخ ِتخر نیا یسب
اجنیا تسیب یدیشک ینادان ز

هم نآ ِّیبوخ زا و یرمع دشب
اجنیا تسیب یدینش یعون ره هب

نک فّقوت ،تسیاب :تسیب )۲۵(
------------

۸۵۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

متسین کدوک ،تسین یدوس چیه
متسیب ناریَح میس و ّرز هب ات

نوبز یا یهَْرن ،هدجس یرآین ات
نوک هب ار دجسم وت ییامیپب رگ

۱۴۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۴۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نیب داب ،یدید شقن ِرابغ نوچ
نیب داجیاِ ُمزْلُق ،یدید وچ فک

 
راک هب دیآ رظن وت زک نیبب نیه

رات و دوپ )۲۷(یمحَل و )۲۶(ّیمحَش تیقاب
 

بات دوزفن اهعمش رد وتِ محَش
بابک دمان ار رومخَم وتِ محَل

رَصَب رد ار نت هلمج نیا زادگ رد
رظن رد ،ور رظن رد ،ور رظن رد

 
هار ز دنیبیمه زگ ود رظن کی
هاش یور و دید نوک ود رظن کی

 
رامشیب یقرف ود نیا ِنایم رد

رارِّسلاِب مَلَعاُ هللاَو ،وج همرُس
 

 ناهاوخ ینعی .شاب همرُس یایوج .تسا رایسب توافت ،مشچ ود نیا نایم
.تسا رتاناد ناهن رارسا هب دنوادخ و .شاب یهلا تیاده و تفرعم

هیپ :مْحَش )۲۶(
تشوگ :مْحَل )۲۷(
------------

۵۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رابغ نوچ دمآ رهاظ ِیوگ و تفگ 
رادشوه نُک وُخ شوماخ یتّدم

۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا ِندید زک ار نسُح نآ نیبب
اجنیا تسیب یدیَدبان و دیَدب

تسریش ِناتسپ نآ هک وت ٔهنیس هب
اجنیا تسیب یدیشچ شریش زا هک

۳۴۲۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۴۲۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدَرپِ میکح ِظافَلا ونشب
یاهدروَخ هداب هک ْهِن اجنآمه رس

دش )۲۸(لاض نوچ یاهناخیم زا تسم
دش لافطا ٔهچیزاب و رُخْسَت

یهر ره وس نآ وس نیا دُتفیم
یهلَبا ره شددنخیم ،و لِگ رد

.دشاب هدرک مگ ار شلزنم هار هک یسک اجنیا رد ،هارمگ :ّلاض )۲۸(
------------

۵۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسکش متشُپ ،لد ِیاهضقانت زک
تسد لامیم ایب اناج مرس رب

۳۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

 هانگ هب دریگیمن ارم یلاعت یادخ :هک صخش نآ ِندرک یوعد «
».ار وا ،بیعشِ نتفگ باوج و

بیَعُش ِدهع رد تفگیم یکی نآ
بیع تسهدید یسب نم زا ادخ هک

اهمرُج و هانگ نم زا دید دنچ
ارم دریگیمن نادزی مََرک زو

بیَعُش ِشوگ رد تفگٰ یلاعت قح
بیغ ِهار زا حیصَف وا ِباوج رد

هانگ نم مدرک دنچ یتفگب هک
هلِا ممرج رد تفرگن مََرک زو

)۲۹(هیفَس یا ،بولقم و ییوگیم سکع

)۳۰(هیت هتفرگب ،و هر هدرک اهر یا

َربَخیب وت ،و مریگ تدنچ دنچ
رس هب ات اپ یاهدنام )۳۱(لِسالَس رد

هایسِ گید یا تُوت رب ُوتِ گنز
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هایسِ گید یا تُوت رب ُوتِ گنز
هابت ار تنورد یامیس درک

اهراگنز رب راگنز تلد رب
اهرارسا ز دش روک ات ،دش عمج

یُونِ گید رب دود نآ دنز رگ
یوُج دشاب را دیامنب رثا نآ

دوش ادیپ دِض هب یزیچ ره هکنآز
دوش اوسر هَیس نآ یدیپس رب

دود ِریثات سپ ،گید دش هیس نوچ
؟دوز دوز دنیب هک یو رب نیا زا دعب

دَُوب )۳۲(یگنز وا هک رگنهآ ِدرم
دَُوب یگنرمه شوُر اب ار دود

یرگنهآ دنک وک یمور ِدرم
یروآدود زا ددرگ )۳۳(قَلَبا شیور

هانگ ِریثات دوز دنادب سپ
هلِا یا :دیوگ دوز دلانب ات

دنک هشیپ دب و رارصِا دنک نوچ
دنک هشیدناِ مشچ ردنا کاخ

دوش نیریش ،رگد دشیدنن هبوت
دوش نیدیب ات ،مرُج نآ شلد رب

وزا تفر برای و ینامیشپ نآ
)۳۵(ُوت جنپِ گنز هنییآ رب )۳۴(تسِش

تفرگ ندروخ اهگنز ار شنهآ
تفرگ ندرک مک ،گنز ار شرهوگ

رب دیپسِا ِذغاک یسیون نوچ
رظن رد دیآ هدناوخ هتشبن نآ

طخ هتشْونب ِرس رب یسیون نوچ
طلغ ددرگ ،شندناوخ ،دیان مهف

داتفوا یهایس رب یهایس ناک
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داتفوا یهایس رب یهایس ناک
دادن یّینعم ،و روک دش طخ ود ره

شرَس َرب یسیون هرابموس رو
شرفاک ِناج وچ یدرک هیس سپ

؟رگهراچ ِهانپ زج هراچ هچ سپ
رظن )۳۶(شریسکِا ،و ّسم یدیماان

دیهن وا ِشیپ هب اهیدیماان
دیهج نوریب اودیب ِدرد ز ات

تفگب یو اب اههتکن نیا بیَعُش نوچ
تفکش لُگ وا ِلد رد ناجِ مَد نآز

نامسآِ یحَو دینشب وا ِناج
؟ناشن وک ،ار ام تفرْگب رگا :تفگ

وا )۳۷(دیوگیم نمِ عفد بَر ای :تفگ
وا دیوُجیم ناشن ار نتفرگ نآ

شاهزار میوگن ،)۳۸(مرّاتَس :تفگ
)۳۹(شالِتبِا یارب زا زمر یکی زج

ارو مریگیم هکنآ ِناشن کی
اعد و )۴۰(موص زا دراد تعاط هکنآ

نآ ِریغ و تاکَز زا و زامن زو
ناج ِقوذ درادن هَّرذ کی کیل

)۴۱(ینَس ِلاعفا و تاعاط دنکیم

ینشاچ درادن هرذ کی کیل

ین )۴۲(زغَن ینعم ،و تسزغَن شتعاط
ین زغم یو رد ،و رایسب )۴۳(اهزوَج

)۴۴(َرب ،تاعاط دهد ات ،دیاب قوذ

)۴۵(رَجَش ،هناد دهد ات ،دیاب زغم

؟لاهن ددرگ یک زغمیب ٔهناد
لایخ زُج دشابن ناجیب ِتروص

نادان :هیفَس )۲۹(
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نادان :هیفَس )۲۹(
نابایب :هیت )۳۰(
هلسلس عمج ،اهریجنز :لِسالَس )۳۱(
تسوپ هایس :یگنز )۳۲(
دیپس و هایس ،گنرود زیچ ره :قَلَبا )۳۳(
تسشن ففخم :تسِش )۳۴(
تیاهنیب ،ال جنپ :ُوت جنپ )۳۵(
ایمیک :ریسکِا )۳۶(
نداد در باوج :نتفگ عفد )۳۷(
هدنناشوپ رایسب :راتَس )۳۸(
ناحتما ،شیامزآ ،یتخس :الِتبِا )۳۹(
هزور :موص )۴۰(
عیفر ،دنلب :ینَس )۴۱(
فیطل ،وکین ،بوخ :زغَن )۴۲(
ودرگ :زوَج )۴۳(
هویم ،تخرد راب :َرب )۴۴(
تخرد :رَجَش )۴۵(
------------

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،دَیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیور رب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مراّمخ ِرامخ ردنا هک هداب رایب
مراتفرگ نینچ ناز ،ارم تفرگ ادخ

۲۹۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مرارقیب هکَ هللاو ،نادرگِ خرچ وچ :متفگ
ییام ِرارقیب ین ،یرارقیب هچ را :تفگ

۸۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
 

وت ز دهاوخیم )۴۶(هلاک یلولم زا
وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید راب دص ار هلاک
)۴۸(داب دومیپ ؟وا )۴۷(دومیپ یک هماج

عاتم ،الاک :هلاک )۴۶(
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عاتم ،الاک :هلاک )۴۶(
ندیرخ سابل ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج )۴۷(
یراک هدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۴۸(
------------

۳۴۵۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یروخیم نان وت هک یرادنپ وت ای
یروخیم ناج ِشهاک و رام ِرَهز

۱۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رکف یقاب ،میتفگ ردق نیا
نک رکذ ْوَر ،دَُوب دماج رگا رکف

 )۴۹(زازتهِا رد ار رکف درآ رکذ
زاس هدرسفا نیا ِدیشروخ ار رکذ

 
دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۴۹(
------------

۳۰۷۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دننک تدای ،یدوخ شومارف نوچ
دننک تدازآ هگنآ ،یتشگ هدنب

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا دیشروخ ِکشر هک یبارشِ ماج رایب
مرازیب قشع ِریغ زا هک قشع ِناج هب

۱۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدوب یکی هک ییوگ ،وت ناج و نم ِناج
مرازیب وت ِریغ زک ،ناج کی نیدب دنگوس

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نادان و ملوگ ،تسین وا وچ هکنآ رایب
مراّرط و ناُزبُرگِ ِکلَم میو اب وچ

۵۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۵۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دراد ربخ لد زا وا هک نیشنب یسک ِدزن الد
دراد رت یاهلُگ وا هک ور یتخرد نآ ِریز هب

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۵۱(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۵۰(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۵۱(
------------

۱۹۵۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیشک الاب ار وت هک ییادن ره
دیسر الاب زا هک نادیم ادن نآ

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مُدرَم وا هک ناد یگرگِ گناب

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلاخ دوش مرس زک یمد هکنآ رایب
مراّفک ز اییوگ ،موش هریت و هایس

۶۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیابن یرود وا زا هظحل یکی
دیازف اهیبارخ یرود نآ زک

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رایم و رایب نیزا دناهر هکنآ رایب
مرآ اجک زک عفد وگم و دوز رایب

۳۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رسپ یا فاکشب )۵۳(ّهبُج ،یهاوخ )۵۲(حْوَر
رس دوز یرآرب )۵۴(تَْوفَص نآ زا ات

شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر )۵۲(
هقرِخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۵۳(
صولخ و یگزیکاپ :تَوفَص )۵۴(
------------

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار اهنامسآ ِفقس ناهرزاب و رایب
مرایسب ناغف و دود ز زارد ِبش

۴۴۶۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۵(زیرگ قح فوخ داب و نازخ رد

زیرب ار )۵۶(نیراپ یاهقیاقش نآ

تساههفوکشا ون ِعنم قیاقش نیا
)۵۷(تسامن نآِ یارب لد ِتخرد هک

 
نک رارف :زیرگ )۵۵(
هنیراپ ،لاسراپ :نیراپ )۵۶(
ّومن و دشر :اَمن )۵۷(
------------

۱۴۷۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تخادگ وا ِلام هک دشاب نآ لیاس
تخاب شیوخِ مسج هک دشاب نآ عناق

رادَم رب تیاکش نونکا درد ز سپ
راوهار یبسا تسین ِیوس تسوک

نک رکف یقاب ،میتفگ ردق نیا
نک رکذ ْوَر ،دَُوب دماج رگا رکف

)۵۸(زازتهِا رد ار رکف درآ رکذ

زاس هدرسفا نیا ِدیشروخ ار رکذ

شاتهجاوخ یا کیل تسا بذج دوخ ،لصا
شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

دَُوب یزان نوچ راکِ کَرت کناز
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دَُوب یزان نوچ راکِ کَرت کناز
؟دَُوب یزابناج ِدروخ رد یک زان

مالغ یا دَر هن ،شیدنا لوبق هن
مادُم نیبیم ار یهن و ار رما

)۵۹(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم

شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون ،)۶۰(هراذگ دش نوچ اهمشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ هَّرذ ردنا دنیب
ار رحب ِّلُک ،هرطق ردنا دنیب

دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۵۸(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۵۹(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۶۰(
------------

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مکاخ زا مه نمِ گرم ِسپ هکنآ رایب
مراّجن ِلاثم درآرد تفگ و رکش هب

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هریخذ ِرهب زا )۶۱(لِهَم ،تدیسر هک ار نآ روخب
دیآ رگد یدروخب وچ ،یناور ِیوج رب وت هک

ندرک کرت ،نتشاذگ :ندیله )۶۱(
------------

۵۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ور تسمرس ،یور اج ره ،وش تسمرس نیا زا لد یا
دهد رگید ار وت وا ات ،نک تسم ار نارگید وت

۳۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۷۹۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۷۹۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وربوخ یا ،بوخ یور ِتاکز هِد
وگزاب ،هحرش هحرش ِناجِ حرش

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

حدق ِلاثم َمایِم ِنیما هک یم رایب
مراپسب کاپ ،تفر ممکش رد هچره هک

۶۳۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زایتما ردنا وش یلیفارس ْوَر
زاستسم و تسم و حورٔ هدنَمَد رد

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مموق یکشاک گرم ِسپ تفگ راجن
مرارسا ِقوذ ز یدنُدب هدید هداشگ

۲۰۱۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اههدید رب قح ِرهق هدرک متخ
)۶۲(اهُس دنیب ،ار هام دنیبن هک

 یَن دیشروخ و دنیب ار ییهّرذ
یَن دیمون مرک و فطل زا کیل

اههویم نیو اونیب اه ناوراک
؟ادخ یا تسرحِس هچ ،دزیریم هتخپ

قلخ دندیچیمه هدیسوپ ِبیس
قلحکشخ امغی هب هداتفا مهرد

نوصُغ نآ ٔهفوکش و گرب ره هتفگ
نوُمَلْعَی یمْوَق َْتیَلای مَد هب مَد

:تفگ یم مد هب مد ،فّسأت یور زا اه هخاش نآ ٔهفوکش و گرب ره
.دنتسناد یم نمِ موق شاک یا

 
رغصا ِّبُد رد رونمک یاهراتس :اهُس )۶۲(
------------

۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نامسآ دینشب ْریَض الٔ هرعن
)۶۳(ناجَلوَص نآِ یپ دش ییوگ ،خرچ

 
ریَض تسین ار ام نوعرف ِتبرض
ریغ ِرهق رب دَُوب بلاغ قح ِفطل

ّلِضُم یا ار ام ِّرِس ینادب رگ
لدْروک یا جنر ز نامیناهریم

نونَغَرا نیک نیبب وس نیز ایب نیه
نوُمَلعَی یموَق َتیَل ای دنزیم

ناگوچ برَّعم :ناجَلوَص )۶۳(
------------

 
۲۵۱۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رمَخ یاهوُج نآ ِسکع زک دَُوب ای
رَما ِقوذ زا مََرب وب ،مدرگ تسم

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدندرکن رظن منوخ هب و ناوختسا هب
مراوخ نت هب رگا ،مزیزع ِهاش حور هب

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

راّجن ِنم ماهدیشارت هک نابدرن هچ
مراتفر دیسر نودرگ متفهِ ماب هب

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیور رب ،)۶۴(ْجِراَعملا یِذ زا دینک لصاح نابدرن
نوُعَمَْجا ِکیاَلملا َو ِهْیَلِا ُحوُّرلا ُجُرْعَت

)۴ هيآ ، )۷۰( جراعم هروس( .دنوریم ارف وا بناج هب همه ،لیئربج و ناگتشرف

؟لایخ راجن خرچ نابدرن دشارت یک
نوُعِجار َاْنیَلِا ٌّلُک َِدی )۶۵(شجارعم تخاس

)۹۳ هيآ ،)۲۱( ایبنا هروس( .دندرگیم زاب ام دزن هب همه
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)۹۳ هيآ ،)۲۱( ایبنا هروس( .دندرگیم زاب ام دزن هب همه

ٰیلاعت یادخ ،الاب بتارم بحاص :ْجِراَعملا یِذ )۶۴(
نتفر الاب ،جورع :جارعم )۶۵(
------------

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریز هب دنامب مَرَخ ،نم مدش راو حیسم
مراورخ ِشوگ هب ین و مَرَخِ مغ رد هن

۱۳۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلگ و بآ وت نیبم مدآ ز راو سیلب
مرازلگ رازه دص لِگ ِسپ رد هک نیبب

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح رهب

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزیربت ِسمش محل نیزا درک عولط
مرآ نورب لَحَو نیز رس و مباتفآ هک

۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنتف ،یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۶۶(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

 ۱۷ ٔهيآ ،)۸( لافنأ هروس ،ميرك نآرق
 

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم« ».ٰىَمَرَ َّهللا َّنِكٰ

».دنارپ )ناکرشم یوس هب( ریت هک دوب ادخ نیا هکلب یدنارپ ریت هک هاگنآ یدنارپن ریت وت ،ربمایپ یا«
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».دنارپ )ناکرشم یوس هب( ریت هک دوب ادخ نیا هکلب یدنارپ ریت هک هاگنآ یدنارپن ریت وت ،ربمایپ یا«

ناهن هّرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هّرذ نآ ناهگان

نیمز و کالفا ددرگ هّرذ هّرذ
)۶۷(نیَمک زا تسَج نوچ ،دیشروخ نآ ِشیپ

؟تسا نت ِدروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

تسا سب ،ناج )۶۸(ِقاثِو هتشگ ِنت یا
؟تسشن یکشَم رد رحب َدنات دنچ

نآ ِریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۶۶(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۶۷(
قاتا :قاثِو )۶۸(
------------

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

راب رگید میوررد لَحَو وچ ،وشم طلغ
مراع رد شوپ یور نیز و مرارقرب هک

۵۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ماش وّ یزور دَُوب )۶۹(اتسُر رد هک ره
مامت دَْوَبن وا ِلقع یهام هب ات

اتسور :اتسُر )۶۹(

۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناروک ِیروک هب میآرد حوبص ره هب
مراذگن بورغ و عولط ،روک ِیارب

------------------------
:تاغل عومجم

لماک ریپ ،شورفیم :راّمخ )۱(
هّکت ،هراپ :هّقش )۲(
دزد ،راّکم و رگهلیح دارفا :ُزبُرگ )۳(
یهایس و تملظ :رفُک )۴(
ندروآ هناهب ،ندز سپاو :عفد )۵(
 و دوب هدرک ثوعبم رهش نآ مدرم هب دنوادخ هک ار یناربمایپ نوچ ،تسیزیم هیکاطنا رد هک تسا راّجن بیبح دارم :راّجن )۶(
 دنتسنادیم مدرم شاک :تفگیم ،تفر تشهب هب نوچ .دندرک شکاله مدرم ،داد رارق دییأت دروم ،دندرکیم ناشراکنا مدرم
)دعب و ۱۳ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس( .دندروآیم نامیا و درک اطع نم هب ییاهتمعن هچ دنوادخ هک
لِگ :لَحَو )۷(
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)دعب و ۱۳ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس( .دندروآیم نامیا و درک اطع نم هب ییاهتمعن هچ دنوادخ هک
لِگ :لَحَو )۷(
دنگوس ،نیمی عمج :ِناْمَیا )۸(
تسار تسد :نیمَی )۹(
یراگدیرفآ :عنُص )۱۰(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۱۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۲(
نتفاکش :قیتَفت )۱۳(
یلاعت قح ترضحِ یلالجِ یلّجت ،وربا و مشچ هب هراشا و هزمغ و زان ،همشرک فّفخم :مشََرک )۱۴(
.دندناسر نامسآ هبترم نیرتیلاع هب :دندز ناویک رب )۱۵(
رامیب :میقَس )۱۶(
هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۱۷(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۸(
هرفس و شرف دننام یندرتسگ زیچ ره :طاسِب )۱۹(
نیشتآ :هیِران )۲۰(
یضرق :هیِراع )۲۱(
سلفُم ،درگلو ،هراکیب :شالَق )۲۲(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۲۳(
.دندرگ زاب ،دناهدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۲۴(
نک فّقوت ،تسیاب :تسیب )۲۵(
هیپ :مْحَش )۲۶(
تشوگ :مْحَل )۲۷(
.دشاب هدرک مگ ار شلزنم هار هک یسک اجنیا رد ،هارمگ :ّلاض )۲۸(
نادان :هیفَس )۲۹(
نابایب :هیت )۳۰(
هلسلس عمج ،اهریجنز :لِسالَس )۳۱(
تسوپ هایس :یگنز )۳۲(
دیپس و هایس ،گنرود زیچ ره :قَلَبا )۳۳(
تسشن ففخم :تسِش )۳۴(
تیاهنیب ،ال جنپ :ُوت جنپ )۳۵(
ایمیک :ریسکِا )۳۶(
نداد در باوج :نتفگ عفد )۳۷(
هدنناشوپ رایسب :راتَس )۳۸(
ناحتما ،شیامزآ ،یتخس :الِتبِا )۳۹(
هزور :موص )۴۰(
عیفر ،دنلب :ینَس )۴۱(
فیطل ،وکین ،بوخ :زغَن )۴۲(
ودرگ :زوَج )۴۳(
هویم ،تخرد راب :َرب )۴۴(
تخرد :رَجَش )۴۵(
عاتم ،الاک :هلاک )۴۶(
ندیرخ سابل ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج )۴۷(
یراک هدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۴۸(
دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۴۹(
.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۵۰(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۵۱(
شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر )۵۲(
هقرِخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۵۳(
صولخ و یگزیکاپ :تَوفَص )۵۴(
نک رارف :زیرگ )۵۵(
هنیراپ ،لاسراپ :نیراپ )۵۶(
ّومن و دشر :اَمن )۵۷(
دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۵۸(
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ّومن و دشر :اَمن )۵۷(
دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۵۸(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۵۹(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۶۰(
ندرک کرت ،نتشاذگ :ندیله )۶۱(
رغصا ِّبُد رد رونمک یاهراتس :اهُس )۶۲(
ناگوچ برَّعم :ناجَلوَص )۶۳(
ٰیلاعت یادخ ،الاب بتارم بحاص :ْجِراَعملا یِذ )۶۴(
نتفر الاب ،جورع :جارعم )۶۵(
نآ ِریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۶۶(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۶۷(
قاتا :قاثِو )۶۸(
اتسور :اتسُر )۶۹(


