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۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(روصنم ِورسخ ز اهناج هب دیسر ادن
؟رود زا دینکیم هچ نادرم ٔهقلح هب رظن

؟قلخ نیا دناهتفخ هچ ،دمآرب باتفآ وچ
؟رون ِقشاع مشچ و تسزور ِقشاع حور هن

دش نشور حور ِدیشروخ ز هاچ ِنورد
روکٔ هدید زین تفُرَذپ شراخ رون ز

تسهدش هاگتشاچ هک ،رخآ دوخ رب بنجب
)۲(روجهم دش باوخ دیبنج وچ هتفخ هکنآ زا

ادخِ عنص هب مرظان ،َمیِن هتفخ :هک وگم
روظنم نانچ زا تسا باجح عنُص هب رظن

تسا باوخ رد هک یدناد رگا هتفخ ِناور
روجنر ین و یدش شوخ ین ،یدید هچنآ زا

)۳(باتنَخُلگ تفر باوخ رد یزور هکنانچ
رورغم دش و تسهدش ناطلس هک دید باوخ هب

تسار و پچ زا و کلُم ِتخت رب ار دوخ دیدب
)۵(روتسَد و )۴(بجاح ز و ریما ز فص رازه

یرادنپ هک وا تخت نآ رب هتسشن نانچ
)۷(روهُش و )۶(نینِس ،ُدب دنوادخِ یهن و رما رد

)۱۰(دَربادَرب و )۹(ریگ و راد و )۸(هلغلغ ِنایم

)۱۲(روش و رش و ّتزع و )۱۱(کلُمـلا ِنَمـِل نآ ِنایم

یماّمح مشخ هب نَخُلگ ِرد زا دمآرد
روگ رد یاهدرم هن ،هجرب هک یاپ هب شدز

کلُم هن و دید هنیزخ ین دوخ یولهپ و تَسجِب
)۱۳(روَفن و دید درس ماّمح ٔهنیزخ یلو

)۱۵ و ۱۴(اذِاَف ًةَحیَص هک نیسای ِرخآ ز ناوخب
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)۱۵ و ۱۴(اذِاَف ًةَحیَص هک نیسای ِرخآ ز ناوخب

رورغ ِباوخ ز یوش رضاح یگناب هب مه وت

هتفخ ات هتفخ ز نکیلو ؟میاهتفخ هچ
روتسم و رهاظ تسا قرف هبترم رازه

لفاغ دَُوب ،دوخ ِّیهاش ز تفخ هک یهش
روذعم دَُوب دوخ )۱۶(ریبدِا ز تفخ هک یسخ

دنیآزاب شیوخ ِباوخ نیزا زاب ود ره وچ
)۱۷(روهقم نآ هتخت هب و هاش دیآ تخت هب

تسین نامرف ْتفگ و تسهدنامب هّصق )۱۸(ِبابُل
روبز ِّیهتوک و دوواد ِشناد هب رگن

یزیربت ِسمش زاب دنک فطل هک رگم
)۱۹(روصقم نینچ ناهد رد نخس ْدنام هنرگو

۱۶ ٔهیآ ،)۴۰( رفاغٔ هروس ،میرک نآرق

»ِراَّهَقْلا ِدِحاَوْلاِ َِّهللۖ  َمَْويْلا ُكْلُمـْلا ِنَمـِلۚ  ٌْءيَش ْمُْهنِمِ َّهللا ىَلَعٰ ىَفْخَي اَلۖ  َنوُزِراَب ْمُه َمَْوي«

 .دنامن هديشوپ ادخ رب اهنآ زا زيچ چيه .دنوش راكشآ ناگمه هك زور نآ«
».راهق ىاتكي ىادخ نآ زا ؟تسيك نآ زا ىياورنامرف زور نآ رد

۵۳ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس ،میرک نآرق

»َنوُرَضْحُم َاْنيَدَلٌ عيِمَج ْمُه اَذِإَفً ةَدِحاَو ًةَحْيَص َّاِلإ َْتناَك ِْنإ«

».دنيآىم رضاح ام ِدزن همه هك ،دوب دهاوخن کانمهسِ گناب کي زج«

۱۰۵ ٔهیآ ،)۲۱( ءایبنأ هروس ،میرک نآرق

».َنوُحِلاَّصلا َيِدَابِع اَهُثَِري َضَْرأْلا ََّنأ ِرْكِّذلا ِدْعَب ْنِم ِرُوبَّزلا يِف َاْنَبتَك ْدَقَلَو«

».دنهاوخ ثاريم هب نمِ حلاص ِناگدنب ار نيمز نيا هك مياهتشون -تاروت زا سپ- روبز رد ام و«

روهقم و بولغم ِلباقم رد ؛رفظم ،دنمزوریف ،هتفایترصن ،زوریف ،حتاف ،بلاغ ،هریچ ،زوریپ :روصنم )۱(
رود ،ادج :روجهم )۲(
.دنکیم نشور ار ماّمح ٔهناخشتآ هک یسک :باتنَخُلگ )۳(
هاشداپ ِنابرد :بجاح )۴(
ریزو :روتسَد )۵(
اهلاس ،ةنسِ عمج :نینِس )۶(
اههام ،رهشِ عمج :روهُش )۷(
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اهلاس ،ةنسِ عمج :نینِس )۶(
اههام ،رهشِ عمج :روهُش )۷(
.اغوغ و هماگنه ،مهرد یاهادص ،وهایه ،دایرفوداد ؛اغوغوروش :هلُغلُغ )۸(
صاخشا ِندرک دَّیَقُم و فیقوت ،زیتس و راکیپ و گنج ،ربکت و ییامندوخ :ریگ و راد )۹(
.دیوش رود ینعی ،دنتفگیم یو ِنانابهگن ،رباعم رد ریما ای هاش تکرحِ ماگنه هب هک یاهملک :دَربادَرب )۱۰(
)۴۰( نمؤمٔ هروس )۱۶( ٔهیآ هب هراشا ؟تسیک ِنآ زا یهاشداپ :کلُمـْلا ِنَمـِل )۱۱(
لاجنج و راج ،زیتس و گنج ،اغوغ و هنتف :روش و رش )۱۲(
هدنمر ،زیگناترفن :روَفن )۱۳(
 .باذع ،دایرف ،هرعن ،گناب ،دنلب زاوآ :هحیِص )۱۴(
)۳۶( سیٔ هروس ،)۵۳( ٔهیآ هب هراشا .دیوش رضاح ام شیپ ناهگان هک ،تسین گناب کی زج :اذِاَف ًةَحیص )۱۵(
یتخبدب :ریبدِا )۱۶(
.بولغم ،هدروختسکش ،هدشراوخ ،هدشعقاو رهق و مشخ دروم :روهقم )۱۷(
بختنم ،هدیزگرب :بابُل )۱۸(
هدش هاتوک و رصتخم :روصقم )۱۹(
----------

۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

روصنم ِورسخ ز اهناج هب دیسر ادن
؟رود زا دینکیم هچ نادرم ٔهقلح هب رظن

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه 
ناوَد دیآ ون )۲۰(ِفیَض یحابص ره

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

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

نامهم :فیَض )۲۰(
----------

۲۳۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هراظن رود زا نکم ،ور رد و وش )۲۱(یرحَب هله
هرانک هب ایرد ِفک ،ایردِ َکت رُد دَُوب هک

ایرد قیرط و روما هب انشآ ،درونایرد :یرحَب )۲۱(
----------

۴۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدرگیم رود ز شقشع ِشتآ ِدرگ هب
؟تسهدش هچ ار هنایم ،یفاصٔ هرقن وت رگا

۹۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۹۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟)۲۲(دییاپیم دنچ هک اهناج هب دیسر ادن
دییآزاب شیوخ ِّیلصا ۀناخ ِیوس هب

ندنام رادیاپ ،ندرک گنرد :ندییاپ )۲۲(
----------

۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟قلخ نیا دناهتفخ هچ ،دمآرب باتفآ وچ
؟رون ِقشاع مشچ و تسزور ِقشاع حور هن

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
َدَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الب ار وت یتهج ره زا
)۲۳(َتتاهَجیب هب دَشَکزاب ات

یدرکن منک شُمخ هک یتفگ
تتابث رب قشع ددنخیم

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۲۳(
----------

۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفرگ هسات ار وت ،یتسب نوچ مشچ
؟تِفکِش یک نزور ِرون زا مشچ ِرون

دوب مشچ ِرون ِبذج وت ٔهسات
دوز زور ِرون هب ددنویپب ات

ار وت رم )۲۴(دریگ هسات را زاب ،مشچ
اشُگ رب ،یتسبب لدِ مشچ هک ناد

نتفرگ لد :نتفرگ هسات )۲۴(
----------

۲۱۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۱۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریصب ار دوخ قح تفگ نآ یپ زا
ریذن مَد ره تایَو ِدید دَُوب هک

عیمس ار دوخ ،قح تفگ نآ ِیپ زا
عینَش ِراتفگ ز بل یدنبب ات

میلع ار دوخ ،قح تفگ نآ ِیپ زا
میب ز وت یداسف یشیدنین ات

۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش نشور حور ِدیشروخ ز هاچ ِنورد
روکٔ هدید زین تفُرَذپ شراخ رون ز

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

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 )۲۵(مادُم ِتسم یا یماب ِرانک رب
مالَّسلاَو ،آ دورف ای نیشنب تسپ

نارماک وت یدش هک ینامز ره
ناد ماب ِرانک ار شوخِ مَد نآ

بارش :مادُم )۲۵(
----------

۵۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دهجیم )۲۶(َتظَْقی ز وک یکانباوخ
)۲۷(دهدیم شهوشِع ساوسو ٔهیاد

یرادیب :َتظَْقی )۲۶(
نداد بیرف :نداد هوشِع )۲۷(
----------
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۲۷۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

زیخ هک دمآ نخس رد یباتفآ
زیتس مک هجَرب زور دمآ رب هک

؟هاوگ وک اباتفآ :ییوگب وت
هاوخ هدید قح زا روک یا :تدیوگ

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۲۸(غالب دراد شَیروک ،نتسُج نیع

یاهدُرب ینامگ ،ینیبیمن رو
یاهدرَپ ردنا وت ،و تسحابص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ ِیروک
شاب لضف ِراظتنا رد ،و شُماخ

؟وک زور :نتفگ زور نایم رد 
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۲۹(بوذج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ناشن ،نتسُج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ریذپب اُوتِصنأ
اُوتِصنأ یازج ناناج زا دیآ

تلالد :غالب )۲۸(
هدننک بذج رایسب :بوذَج )۲۹(
----------

 ۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
)۳۰(لالَدوُذ یا وت ناج ردنا تسین

همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۳۰(
----------

۳۲۱۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ٰیَتف یا نیگرِس تسه وُجِ گت رد
ار وت رم دیامن یفاص وُج هچرگ
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ار وت رم دیامن یفاص وُج هچرگ

۳۲۴۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۱(دیدَح نم دص ار سومان قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

نهآ :دیدَح )۳۱(
----------

۱۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رای یرای ِلقع اب ار لقع
نک راک و ناوخب یروُش ْمُهُرَْما

۳۸ ٔهیآ ،)۴۲( یروشٔ هروس ،میرک نآرق

»…ْمَُهْنَيب ٰىَروُش ْمُهُرَْمأَو…«

»…تسا رگيدكي اب تروشم هياپ رب ناشراك و…«

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۳۲(هللاِبٰ یَفک ار هدنب یُدب سب

تسین تَیافِک و شناد نیا شَکیل

دنکیم تیافک دنوادخ :ّْهللاِبٰ یَفک )۳۲(
----------

۳۵۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریخ هلمج نم ار وت مهْدب ،َمیفاک
ریغِ یرای ٔهطساویب ،ببسیب

۳۵۲۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

منک نامرد تَوراد یب َمیفاک
منک نادیم ار هاچ و ار روگ

۶۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیجم ِنادزی هک ربمغیپ تفگ
دیرفآ نامرد درد ره ِیپ زا

ثیدح
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ثیدح

»ًءافِش ُهَل َلَْزَنا اّلِا ًءادُ هللا َلَْزَنا ام«

».هتخاس مهارف نآ یارب ینامرد هکنآ رگم درواین دیدپ یدرد یلاعت قح«

وب و گنر ینیبن نامرد نآ ز کیل
وا ِنامرفیب شیوخ ِدرد ِرهب

ناکمال رد وجهراچ یا ار مشچ
ناجِ یوس هتشُکِ مشچ نوچ هنِب نیه

تسهدش ادیپ تهجیب زا ناهج نیا
تسهدش اج ار ناهج ،ییاجیب ز هک

یتسینِ یوس ،تسه زا درَگ زاب
)۳۳(یتسیناّبر و یّبَر ِبلاط

)۳۶(مَرَم یو زا ،)۳۵(مَدَع نیا تسا )۳۴(لخَدِ یاج

مک و شیب ِدوجو نیا تسا جرخِ یاج

تسا یتسین نوچ ،قح )۳۷(ِعنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنوُرب سپ

فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۳۳(
دوس ،دمآرد :لخَد )۳۴(
یدوبان ،یتسین :مَدَع )۳۵(
زیرگم :مَرَم )۳۶(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۳۷(
----------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۳۸(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۸(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرای و نیرق وت یا :ار قشع شود متفگ
نم ِرانک نیا زا بیاغ سََفن کی شابم چیه

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

واِ یوگوتفگ و لوقیب نیرَق زا
وا ِیوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۸۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیقی ،َدب ِسفن تسهدنّردِ گرگ
؟نیرق ره رب یهنیم هناهب هچ

۳۵۱۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفِص رد ازفَم شیوخ ِنیرق رب
تبقاع رد نیقی درآ قارف نآک

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۰(ینَس و )۳۹(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۹(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۴۰(
----------

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

۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۲(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۴۱(ّیوگ رد

نارگید )۴۳(ِلابِس زا راداو تسد

شوَخ و ابیز یسر یناتسُب هب نوچ
شَک و ریگ ناقلَخ ِناماد نآ زا دعب

شَش و جنپ و راچ ِسبحِ میقُم یا
شَکب مه ار نارگید ،ییاجزغن

لادوگ :وَگ )۴۱(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۴۲(
لیبس :لابِس )۴۳(
----------

۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدش هاگتشاچ هک ،رخآ دوخ رب بنجب
روجهم دش باوخ دیبنج وچ هتفخ هکنآ زا

۳۳۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نک هشیپ ار رظن ،یدیلقت ز یب
نک هشیدنا دوخ ِلقعِ یارب مه

۵۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ترضح ِبناج نک رفس ،تَمصِع وجب و شاب شُمَخ
دمآ زیخ زیخِ گناب وچ ،ّتذل ار باوخ دَْوَبن هک

۲۰۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناوج یا ،زیخرب دوز ،دش مدحبص
ناوراک رد سرب و دنبَرب تخَر

یاهتفخ لفاغ وت و تفر ناوراک
نایز رد ،ینایز رد ،ینایز رد

۲۸۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۴۴(الالع نکب و هَجب ،ور رب درس ِبآ نزب

ینایز دش دوس همه وت ِیکانباوخ ز هک

نانابساپ ِباوخ ،و بش دشاب دزدِ غارچ هک
؟یناشنیمن ور هچ ز ار ناشغارچ یمَد هب

اغوغ و روش ،گناب :الالع )۴۴(
----------

۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ادخِ عنص هب مرظان ،َمیِن هتفخ :هک وگم
روظنم نانچ زا تسا باجح عنُص هب رظن

۷۶۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مدع ینعی ،هگراک رد آ رد سپ
مه هب ار عناص و عنُص ینیبب ات

 تسا )۴۵(یگدیدنشور ِیاج نوچ هگراک
تسا یگدیشوپ ،هگراک ِنورب سپ

 دونَع ِنوعرف تشاد یتسه هب وُر
دوب روک شهاگراک زا مَرَجال

ینیبنشور :یگدیدنشور )۴۵(
----------

۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۷(ربص و رکش رد َماوت )۴۶(ِعنُص ِقشاع 

؟)۴۸(رَبگ وچ مشاب یِک عونصم ِقشاع

دوب َرف اب ادخِ عنُص ِقشاع
دوب رفاک واِ عونصم ِقشاع

ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۶(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۴۷(
رفاک :ربَگ )۴۸(
----------
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۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسا یتسین نوچ ،قحِ عنص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنوُرب سپ

۳۹۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

  نک هاگآ نیا زا کین ار نتشیوخ
نک هاتوک ار باوخ ،دمآ حبص

۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا باوخ رد هک یدناد رگا هتفخ ِناور
روجنر ین و یدش شوخ ین ،یدید هچنآ زا

۴۰۵۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد ماغیپ )۴۹(َرَفظ و حتف ار هک ره 
دارُمیب و دارُم دش کی وا ِشیپ

رای ِلصو دش یو )۵۰(ِنادَنیاپ هک ره
؟رازراک و تسکش زا دسرت هچ وا

تام درک دهاوخ هک شتشگ نیقی نوچ
)۵۱(تاهَُّرت شتسه لیپ و پسا ِتوف

ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۴۹(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۵۰(
.تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرتِ عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۵۱(
----------

۴۵۰۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  تسا َرظنَمشوخ یسک کی نارازه زا
  تسا ردنا قودنص هب وک دنادب هک

۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یماّمح مشخ هب نَخُلگ ِرد زا دمآرد
روگ رد یاهدرم هن ،هجرب هک یاپ هب شدز

۳۷۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دعرِ گناب درآ رس ِدرد ار هنشت
)۵۲(دعَس ِربا دناشک وک دنادن نوچ

ناورِ یوج رد تسهدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخ یب

دنار بابساِ یوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحم مَرَجال بِّبَسُم زا

نایَع ار بِّبَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج یاه ببس رب لد دهن یک

سحن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۵۲(
----------

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز ییار ّرشِ عفد ِرهب عرش
دنک تّجح ٔهشیش رد ار وید

۱۱۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

کلُم هن و دید هنیزخ ین دوخ یولهپ و تَسجِب
روَفن و دید درس ماّمح ٔهنیزخ یلو

٢٣٢٩ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

میرک یا ،مرادن یزیچ فلا نوچ
میمِ مشچ زا رتگنتلد یلد زج

٢٣٣۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
)۵۳(انَع دص نیا تسا مرادِ مهَو ز هک

جنر :انَع )۵۳(
----------

۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایم رد ام ییوت رِخآ و لّوا
نایب رد دیاین هک یچیه چیه

 ،میوش هدنز نآ هب دیاب و تسین نایب لباق یهلا تیاهنیب تمظع هک روطنامه «
 .درادن نایب ِشزرا و تسین نایب لباق ینهذ نم ناونع هب مه ام یزیچان

».میوش هدنز وا هب و مینک راکنا ار نآ رتدوز هچ ره دیاب

۴۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ
)۵۵(ِهجِب ناسآ )۵۴(قاطُی ال ِرارف رد

ندروآ ناوتن بات هک :قاطُی ال )۵۴(
نک رارف یناسآ هب :ِهجِب ناسآ )۵۵(
----------

۵۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوت مه ترورض )۵۶(ِّیتفُم :تفگ
یوش مرجم ،یروخ رگ ترورضیب

هدنهد اوتف :یتفُم )۵۶(
----------

۶۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ماخ تکاله دمآ ،رنه سپ
ار ماد دنیبن ،هناد ِیپ زک

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

)۵۸(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۵۷(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۵۸(
----------

۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 15 of 19

944_Qazal & Mathnavi 2022-12-23, 12:38 AM

۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 درک تسار هنوردَنا نامیلس سپ
درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد

 دش تسار مَد نآمه شجات نآ زا دعب
دش تساوخیم ار جات هکنانچنآ

۲۱۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

ریصب ار دوخ قح تفگ نآ یپ زا
ریذن مَد ره تایَو ِدید دَُوب هک

عیمس ار دوخ ،قح تفگ نآ ِیپ زا
عینَش ِراتفگ ز بل یدنبب ات

میلع ار دوخ ،قح تفگ نآ ِیپ زا
میب ز وت یداسف یشیدنین ات

۲۲۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۹(شَمَع رد دشاب خرس ممشچ هکنوچ

شمنیب مک رگ ،درد نآ ز شََمناد

نابُشیب یدید هَّرب نوچ ارم وت
نابساپ مرادن یدُرب ناُمگ وت

دناهدیلان نآز درد زا ناقشاع
دناهدیلام هگیاجان رظن هک

ار )۶۰(ْیَبظ نآ دناهتسناد نابُشیب
ار )۶۱(ْیبَس نآ دناهتسناد ناگیار

رگج رب دمآ ریت )۶۲(هزمَغ ز ات
رگن مک هفازگ ،سراح منم هک

ماهلاغُزب زا مک هَّرب زا مک یَک
؟ماهلابنُد زا سراح دشابن هک

دزسیم شکلُم هک مراد یسراح
دزو نم رب نآ هک یداب وا دناد
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دزو نم رب نآ هک یداب وا دناد

میلع نآ ،مرگ ای داب نآ دوب درَس
)۶۳(میقَس یا ،بیاغ تسین ،لفاغ تسین

روک و تسّرک قح ز یناوهش ِسفن
روُد ز مدیدیم تیروک ،لد هب نم

چیه هب مدیسرپن نآز تلاس تشه
)۶۴(چیپ چیپ ِلهج ز مدید تَُرپ هک

)۶۵(نُوت هب دشاب وا هکنآ مسُرپ هچ دوخ

نوگنرس وا دَُوب نوچ ؟ینُوچ وت هک

.یرامیب تهج هب مشچ زا کشا یمئاد ندش یراج ،ییانیب فعض :شَمَع )۵۹(
وهآ :ْیَبظ )۶۰(
راکش :ْیبَس )۶۱(
قوشعم یوربا ِتاراشا :هزمغ )۶۲(
.تسا ینطاب و یقالخا رامیب روظنم اجنیا رد ،ینامسج رامیب :میقَس )۶۳(
بّکرم لهج ،رایسب ینادان :چیپ چیپ ِلهج )۶۴(
نَخُْلگ ،مامح ٔهناخ شتآ :نُوت )۶۵(
----------

۲۳۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ماّمح نوچٰ یوقت و نَخْلوُگ نوچ ایند ِلاثم
 

تسا نَخُْلگ ِلاثم ایند ِتوهش
تسا نشورٰ یوَْقتِ ماّمَح وزا هک

تسافص ،نُوت نیز یقَّتُمِ مسِق کیل
)۶۶(تساَقن رد ،و تسا هبامرگ رد هکنآز

ناشَکنیگرِسٔ هدننام اینغا
نابهبامرگ ِندرک شتآ ِرهب

ادخ هداهنب صرح ناشیا ردنا
اون اب و مرگ هبامرگ دَُوب ات

نار هبامرگ رد ،و یوگ نُوت نیاِ کرت
ناد هبامرگ نآ ِنیع ار نُوتِ کرت

تسا مداخ نوچ وا ،تسا نُوت رد هک ره
تسا مزاح و تسا رباص هک ارَو رم

واِ یامیس ،دش ماّمح رد هک ره
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واِ یامیس ،دش ماّمح رد هک ره
وا یابیزِ خُر رب ادیپ تسه

۲۹ ٔهیآ ،)۴۸( حتفٔ هروس ،میرک نآرق

»ِدوُجُّسلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس«

».تساهنآ هرهچ رب هك تسا ىاهدجس رثا ناشناشن«

راکشآ امیس زین ار ناینوت
رابغ زا ،و ناخُد زا ،و سابل زا

۴۱ ٔهیآ ،)۵۵( نمحرلأ هروس ،میرک نآرق

»ْمُهاَميِسِب َنوُمِرُْجمْلا ُفَرْعُي«

».دنسانشىم ناشتروص ناشن هب ار نارفاك«

ریگب ار شیُوب ،شوُر ینیبن رو
)۶۷(ریرَض رهِ یارب دمآ اصع ُوب

نُخس رد شَرآرد ،وب یرادن رو
نُهک ِزار نادب ون ِثیدح زا

)۶۸(بَهَذبحاص یینُوت دیوگب سپ

بش هب ات مدرب کِرچ )۶۹(هّلَس تسیب

ناهج ردنا تسا شتآ نوچ وت ِصرح
ناهد دص هنابز ره هدرک زاب

تسا شوخان نیگرِس وچ رز نیا لقع ِشیپ
تسا شتآِ غورف نیگرِس نوچ هچرگ

دنز شتآ زا مَد هک یباتفآ
دنک شتآ ِقیال ار رتِ کِرچ

رز درک مه ار گنس نآ ،باتفآ
رَرَش دص دتفا صرح ِنُوت هب ات

ماهدروآ دِْرگ لام :دیوگ هکنآ
ماهدُرب نیدنچِ کِرچ ینعی ؟تسیچ
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ماهدُرب نیدنچِ کِرچ ینعی ؟تسیچ

تسازفییاوسُر هک هچرگ نخس نیا
تساهرخف ،نیز ،ناینوت ِنایم رد

بش هب ات یدیشک هّلَس شش وت هک
)۷۰(بَُرکیب هّلَس تسیب مدیشک نم

دیدن ار یکاپ ،و داز نُوت رد هک نآ
دیدپ یجنر وا رب دَرآ کشُمِ یوب

صولخ ،یگزیکاپ ینعم هب ءاَقن ِفّفخم :اَقن )۶۶(
انیبان :ریرَض )۶۷(
تسا رایسب ِلوپ و رز ِبحاص هک یسک :بَهَذبحاص )۶۸(
لیبنز ،دبس :هّلَس )۶۹(
هودنا و جنر ینعم هب هَبُرک عمج :بَُرک )۷۰(

------------------------
:تاغل عومجم

روهقم و بولغم ِلباقم رد ؛رفظم ،دنمزوریف ،هتفایترصن ،زوریف ،حتاف ،بلاغ ،هریچ ،زوریپ :روصنم )۱(
رود ،ادج :روجهم )۲(
.دنکیم نشور ار ماّمح ٔهناخشتآ هک یسک :باتنَخُلگ )۳(
هاشداپ ِنابرد :بجاح )۴(
ریزو :روتسَد )۵(
اهلاس ،ةنسِ عمج :نینِس )۶(
اههام ،رهشِ عمج :روهُش )۷(
.اغوغ و هماگنه ،مهرد یاهادص ،وهایه ،دایرفوداد ؛اغوغوروش :هلُغلُغ )۸(
صاخشا ِندرک دَّیَقُم و فیقوت ،زیتس و راکیپ و گنج ،ربکت و ییامندوخ :ریگ و راد )۹(
.دیوش رود ینعی ،دنتفگیم یو ِنانابهگن ،رباعم رد ریما ای هاش تکرحِ ماگنه هب هک یاهملک :دَربادَرب )۱۰(
)۴۰( نمؤمٔ هروس )۱۶( ٔهیآ هب هراشا ؟تسیک ِنآ زا یهاشداپ :کلُمـْلا ِنَمـِل )۱۱(
لاجنج و راج ،زیتس و گنج ،اغوغ و هنتف :روش و رش )۱۲(
هدنمر ،زیگناترفن :روَفن )۱۳(
 .باذع ،دایرف ،هرعن ،گناب ،دنلب زاوآ :هحیِص )۱۴(
)۳۶( سیٔ هروس ،)۵۳( ٔهیآ هب هراشا .دیوش رضاح ام شیپ ناهگان هک ،تسین گناب کی زج :اذِاَف ًةَحیص )۱۵(
یتخبدب :ریبدِا )۱۶(
.بولغم ،هدروختسکش ،هدشراوخ ،هدشعقاو رهق و مشخ دروم :روهقم )۱۷(
بختنم ،هدیزگرب :بابُل )۱۸(
هدش هاتوک و رصتخم :روصقم )۱۹(
نامهم :فیَض )۲۰(
ایرد قیرط و روما هب انشآ ،درونایرد :یرحَب )۲۱(
ندنام رادیاپ ،ندرک گنرد :ندییاپ )۲۲(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۲۳(
نتفرگ لد :نتفرگ هسات )۲۴(
بارش :مادُم )۲۵(
یرادیب :َتظَْقی )۲۶(
نداد بیرف :نداد هوشِع )۲۷(
تلالد :غالب )۲۸(
هدننک بذج رایسب :بوذَج )۲۹(
همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۳۰(
نهآ :دیدَح )۳۱(
دنکیم تیافک دنوادخ :ّْهللاِبٰ یَفک )۳۲(
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نهآ :دیدَح )۳۱(
دنکیم تیافک دنوادخ :ّْهللاِبٰ یَفک )۳۲(
فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۳۳(
دوس ،دمآرد :لخَد )۳۴(
یدوبان ،یتسین :مَدَع )۳۵(
زیرگم :مَرَم )۳۶(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۳۷(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۸(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۹(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۴۰(
لادوگ :َوگ )۴۱(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۴۲(
لیبس :لابِس )۴۳(
اغوغ و روش ،گناب :الالع )۴۴(
ینیبنشور :یگدیدنشور )۴۵(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۶(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۴۷(
رفاک :رَبگ )۴۸(
ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۴۹(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۵۰(
.تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرتِ عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۵۱(
سحن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۵۲(
جنر :انَع )۵۳(
ندروآ ناوتن بات هک :قاطُی ال )۵۴(
نک رارف یناسآ هب :ِهجِب ناسآ )۵۵(
هدنهد اوتف :یتفُم )۵۶(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۵۷(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۵۸(
.یرامیب تهج هب مشچ زا کشا یمئاد ندش یراج ،ییانیب فعض :شَمَع )۵۹(
وهآ :ْیَبظ )۶۰(
راکش :ْیبَس )۶۱(
قوشعم یوربا ِتاراشا :هزمغ )۶۲(
.تسا ینطاب و یقالخا رامیب روظنم اجنیا رد ،ینامسج رامیب :میقَس )۶۳(
بّکرم لهج ،رایسب ینادان :چیپ چیپ ِلهج )۶۴(
نَخُْلگ ،مامح ٔهناخ شتآ :نُوت )۶۵(
صولخ ،یگزیکاپ ینعم هب ءاَقن ِفّفخم :اَقن )۶۶(
انیبان :ریرَض )۶۷(
تسا رایسب ِلوپ و رز ِبحاص هک یسک :بَهَذبحاص )۶۸(
لیبنز ،دبس :هّلَس )۶۹(
هودنا و جنر ینعم هب هَبُرک عمج :بَُرک )۷۰(


