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۱۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(ابَم لقاع ناقشاع نایم رد
اقلنیریش نینچ ِقشع رد هصاخ

ناقشاع زا نالقاع اداب رود
ابص زا نَخُلگِ یوب اداب رود

تسین هار :وگ یلقاع دیآرد رگ
ابحرم دص یقشاع دیآرد رو

دنک هشیدنا و ریبدت ات لقع
)۲(امَس متفه ات قشع دشاب هتفر

جح ِرهب زا رتش دیوج ات لقع
)۳(افص ِهوک رب قشع دشاب هتفر

تفرگ ار مناهد نیا دمآ قشع
آرب )۴(ارعِش رب و رعش زا رذگ هک

دابَم ِفّفخم :ابَم )۱(
نامسآ ،ءامَس :امَس )۲(
.هّکم رد دنلب یاهرخص :افص ِهوک )۳(
.ینامی یارعِش و یماش یارعِش .تسا هراتس ودِ مان :ارعِش )۴(
----------

۱۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ابَم لقاع ناقشاع نایم رد
اقلنیریش نینچ ِقشع رد هصاخ

ناقشاع زا نالقاع اداب رود
ابص زا نَخُلگِ یوب اداب رود

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
َدَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج لقع
)۵(نُوَنمْلا ُْبیَر زا نمیا ،یّلک ِلقع

راوگان ِثداوح :نُوَنمْلا ُْبیَر )۵(
----------

۵۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اهتیانع ینیبیمن ،یلانیمه یراوخ زا وت
اهتیاکش نک مک ای و اهتیانع قح زا هاوخم

دیاش ار نوعرف نآ هک دیابیمه تزع ار وت
اهتیالو نیا نوعرف وچ وت ناتسِب و قشع نآ هدب

رَس رب دَهَن لّوا ز ناج هب ار یراوخ هک یناج ُکنُخ
اهتیاهن ردنا تسه هک یتخب نآ ِدیموا یپ

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۱۳۰۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یهَش ِریت نآ هک نَکْشَم ار ریت
تسا یهگآ ِتْصَش ز ،یواتَرپ تسین

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۱۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟زاب تسه تحرش هن حَرْشَن ْمََلا هک
؟)۶(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 )۶(
----------

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۵۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۴۰۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یفطصم ِشیپ هب نُک نابرق ،لقع
یَفک ماهللا هک ُوگ هللاَ یِبسَح

۳۸ و ۳۶ تایآ ،)۳۹( رمزٔ هروس ،میرک نآرق 

»…ۖ ُ هَْدبَع ٍفاَكِبُ َّهللا َسْيََلأ …«

»؟تسين ىفاك شاهدنب ىرادهگن ىارب ادخ ايآ«

»…ُۖ َّهللاَ يِبْسَح ْلُق …«

».تسا سب نم ىارب ادخ :وگب«

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 4 of 19

945_Qazal & Mathnavi 2022-12-29, 1:13 AM

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷(رارطضا ،و ّیگدنب و عوضخ زج
رابتعا درادن ترضح نیردنا

یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۷(
----------

۴۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا زا تسهدوب ناهج ات :ردام تفگ
نیمز ردنا دنُدب نایازفاراک

۲۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دننتیمرب نانمشد اب ایبنا
دننزیم )۸(ْمِّلَس ِّبَر کیالم سپ

 )۹(راکرون وا تسه هک ار یغارچ نیک
راد روُد نادزُدِ یاهمَد و فُپ زا

.رادب تمالس اراگدرورپ :مِّلَس ِّبَر )۸(
رینُم ،شخبینشور :راکرون )۹(
----------

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۱۰(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسشوخ یا ونش ةَّنَجْلا ِتَّفُح

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلا ِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح«

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

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۰(
----------  

۴۴۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۴۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارطضا زا شاهتسکشا ،نالقاع
رایتخا دص اب هتسکشا ،ناقشاع

دنایدنب ِناگدنب ،شنالقاع
دنایدنق و یّرکِش ،شناقشاع

نالقاع ِراهمً اهَْرک ایِْتئِا
نالدیب ِراهبً اعَْوط ایِْتئِا

 ،تسا نالقاع راسفا ،دییایب یلیم یب و تهارک یور زا«
».تسا ناقشاع راهب ،دییایب یدنسرخ و اضر یور زا اما

۱۱ ٔهيآ ،)۴۱( تلّصفٔ هروس ،ميرك نآرق

».نَيِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط اَيِْتئا ِضَْرأْلِلَو اَهَل َلاََقف ٌناَخُدَ يِهَو ِءاَمَّسلا ىَِلإ ٰىََوتْسا َُّمث«

 :تفگ نيمز و نامسآ هب سپ .دوب ىدود نآ و تخادرپ نامسآ هب سپس«
».ميدمآ رادربنامرف :دنتفگ .دييايب هاوخان اي هاوخ

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

۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۱۱(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۱۲(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

)۱۳(غال هب یروجنر هک ربمغیپ تفگ

غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر
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غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر

یلبنت :یلهاک )۱۱(
رامیب :روجنر )۱۲(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی »غال هب یروجنر« .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش و لزه :غال )۱۳(
----------

۵۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوَخ ِنارای زا دیاب نادنچ ،سکع
شَکبآ ،سکعیب ِرحب زا یوش هک

ناد دیلقت نآ وت ،دز لّواَک ،سکع
نآ قیقحت دوش ،دش یپایپ نوچ

ُربَم نارای زا ،قیقحت دشن ات
ّرُد ،هرطق نآ تشگن ،لَسْگَم فدص زا

ار )۱۴(عْمَس و لقع و مشچ یهاوخ فاص
ار )۱۵(عَْمطِ یاههدرپ وت نارَدَرب

شوگ :عمس )۱۴(
زآ ،صرح :عَْمط )۱۵(
----------

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

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

۴۰۵۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد ماغیپ )۱۶(َرَفظ و حتف ار هک ره 
دارُمیب و دارُم دش کی وا ِشیپ

رای ِلصو دش یو )۱۷(ِنادَنیاپ هک ره
؟رازراک و تسکش زا دسرت هچ وا

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

ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۱۶(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۱۷(
تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرت عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۱۸(
----------

۳۱۹۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینشور یا ،تمدروآ هنیآ
ینُک مدای ،دوخ یور ینیب وچ ات

لغب زا وا دیشک نوریب هنیآ
)۱۹(لََغتشُم دشاب هنییآ ار بوخ

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

.دنوش سونأم و لوغشم نادب هچ ره :لََغتشُم )۱۹(
----------

۳۲۰۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۲۱۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
)۲۱(تخات هبسا ود ،دوخ )۲۰(لامکِتسِا ردنا

یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۰(
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یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۰(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۲۱(
----------

۳۲۱۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک ِفصو ٔهنییآ اهصقن
لالج وّ زِع ٔهنیآ تراقح نآ و

۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب )۲۳(یِبجْعُم نیا وت ز ات

همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۲۲(
ینیبدوخ :یِبجْعُم )۲۳(
----------

۳۲۱۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(ٰیَتف یا نیگرِس تسه وُج )۲۴(ِگت رد

ار وت رم دیامن یفاص وُج هچرگ

)۲۶(نَطِف رپ ِناْدهار ِریپ تسه

نَکْیوج ار نت و سفن ِیاهیوج

؟درک کاپ َدناوت یک ار دوخ ،یوج
درمِ ملع دُش ادخِ ملع زا عفان

نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۲۴(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۲۵(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهْنطِف عمج :نَطِف )۲۶(
----------

۳۲۴۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

نهآ :دیدَح )۲۷(
----------

۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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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

)۲۸(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات

)۲۹(هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد

نیشتآ :هیِران )۲۸(
یضرق :هیِراع )۲۹(
----------

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

شیوخ ِّرِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناجِ مصخ ،و تسلقع ِعنام

۴۰۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناوخ )۳۰(سّانَخ ار وید نآ ادخ هک
دنامب ار کتشُپراخ نآ رس وک

هدنوش ناهنپ رایسب سپس و هدنوش راکشآ :سّانَخ )۳۰(
----------

۴۰۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدز تهار نوردنا زا سفن هنرگ
؟یُدب یک یتسد وت رب ار نانزهر

تسا توهش هک )۳۲(یَضتقُم )۳۱(ِناوَع نآز
تسا تفآ و زآ و صرح ِریسا لد

هابت و دزد یدش ،ّرِس ِناوَع ناز
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هابت و دزد یدش ،ّرِس ِناوَع ناز
هار تسوت ِرهق هب ار ناناوع ات

وکن ِدنپ نیا وت ونشب ربخ رد
وُدَعٰ یدَْعا ُْمکَل ُْمکَْیْبنَج َنَْیب

نآ هب و ونشب هدمآ فیرش ثیداحا زا یکی رد هک ار بوخ زردنا نیا وت
.»تسامش نورد رد امش نمشد نیرت تخسرس« :نک لمع

ثیدح

»َكَْیْبنَج َنَیب یتَّلا َكُسَْفنَ کَّوُدَعٰ یدَْعا«

».دراد اج )تنورد( تیولهپ ود نايم رد هك تسا وت سفن ،وت نمشد نيرت تخسرس«

رومأم :ناوَع )۳۱(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۳۲(
----------

۴۰۷۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ّرِس و تسوت نورد رحاس نینچنیا
ّرَِتتْسُمً ارْحِس ساوسَوْلا یف َّنِا

.تسا هدش هتفهن یرحس ،سفن یرگهسوسو رد انامه ،تسا ناهن وت نورد و نطاب رد یرحاس نینچ

اهرحِس نیا تسه هک مَلاع نآ ردنا
اشگییوداج دنتسه نارحاس

رت ِرَهز نیا تسُر هک ارحص نآ ردنا
رسپ یا )۳۳(قایرِت تسهدییور زین

َرپس وُج نم زا :قایرت تدیوگ
رتکیدزن وت هب نم مرهز ز هک

وتِ یناریو و تسرحس ،وا ِتفگ
وا ِرحِسِ عفد و تسرحس ،نم ِتفگ

.رهزداپ ،هتفریم راک هب مس دض و درد دض ناونع هب میدق ّبط رد هک رّدخم و نّکسم یاهوراد زا یبیکرت :قایرت )۳۳(
----------
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۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناراب وچ ام و یکشخ )۳۴(ِیداو وچمه وت
یرامعم وچ ام و یبارخ ِرهش وچمه وت

تسیداش ِقراشم هک ام ِتمدخ ِریغ هب
یراثآ یداش ز دنیبن و قلخ دیدن

نابایب :یداو )۳۴(
----------

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک بیترت نم هک یغاب یهز
مدرک داینب نم هک یرهش یهز

۱۹۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ندش ادیپِ مغ رد ینامز ره لقاع تسه
ندش ادیش و دوخیب ینامز ره قشاع تسه

رذح رب و زیرگ رب نتشگ هقرغ زا نالقاع
ندش ایرد ٔهقرغ هشیپ و راک ار ناقشاع

دَُوب ندیناسر تحار زا تحار ار نالقاع
ندش اهتحار ِدنب دشاب گنن ار ناقشاع

۲۷۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نتشیوخِ مهو و ریوصت ِقشاع
؟)۳۵(نَِنمْلاوذ ِناقشاع زا دَُوب یک

دنوادخ یاهمان زا ،اهناسحا و اهتمعنٔ هدنراد :نَِنمْلاوذ )۳۵(
----------

تبحص بادآ رد متشه باب ،ناتسلگ ،یدعس

یناوخ رتشیب هک نادنچ ملِع
ینادان ،تسین وت رد لمع نوچ

:لقاع و قشاع نیب قرف
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:لقاع و قشاع نیب قرف

 .دننکیم مدع ار دوخ زکرم ،رّرکم یاهییاشگاضف اب و دنتسه مدع زکرم هب دهعتم ناقشاع - ۱ 
.دننکیمن یلاخ اهیگدینامه زا ار دوخ نورد و ،هدرک ظفح ار دوخ هدینامه زکرم نالقاع اما

 .دننکیم زیهرپ نارگید ینهذ ِنم و دوخ ینهذ ِنم اب ندش نیرق زا ناقشاع - ۲
 .دنرادیم هگن رود ینهذ یاهنم زا ار دوخ هنادصاق و هنادماع اهنآ

.دننکیمن زیهرپ دارفا هنوگنیا اب ندش نیرق زا و دنتسین رگید ینهذ یاهنم بقارم نالقاع اما

 .دنک لیدبت ار اهنآ یگدنز دوخ ات دنهدیم رارق ناشدوخ یور رب ار دوخ زکرمت مامت ناقشاع - ۳
دنتسه نارگید رد اهداریا و اهبیع ندید لابند هب و دنراذگیم رگید یاهناسنا یور رب ار دوخ زکرمت نالقاع اما

.دنهد رییغت ،دوخ ینهذ نم شنیب و مظن یاضتقا قباطم ،ار اهتیعضو ای و اهناسنا دنهاوخیم و 

 .دنریگیم هدهع رب ار هظحل نیا رد دوخ یرایشه تیفیک تیلوئسم ناقشاع - ۴
.دننادیم دوخ یاهدرد و اهمغ ،هجیتن رد و دوخ یرایشه تیفیک ،لؤسم ار اهتیعضو و رگید یاهناسنا نالقاع اما

 دهدیم ناشن دب ای بوخ ار یقافتا نهذ هکنیا هب و دننکیم ییاشگاضف تاقافتا همه فارطا رد ناقشاع  - ۵
 .دننکیم شخپ ناهج رد و هدروآ ییاتکی یاضف زا ار رکش و دهش ،دوخ ییاشگاضف اب اهنآ .دنهدیمن یتیمها

 .دننکیم دایز ناهج رد ار ییایوپ و طاشن و ندوب هدنز ،دوخ یقشع تاشاعترا اب ناقشاع
 یزیرهکرس هب عورش و ،هدش ضابقنا راچد ،دهدیم ناشن دب ار اهنآ نهذ هک یتاقافتا ربارب رد نالقاع اما

.دننکیم شخپ ناهج رد ار درد ینعی ،دننکیم

 .دننکیم ارجا دوخ یگدنز رد یلمع تروص هب ار ناگرزب یاهشزومآ ناقشاع - ۶
.دنریگیمن راک هب دوخ هرمزور یگدنز رد لمع رد و هدرک کرد ینهذ تروص هب اهنت ار اهشزومآ نیا نالقاع اما

 .دنراذگیم یگدنز هب ندش هدنز هار رد ار دوخ یاههیامرس و تقو ،یژرنا مامت ناقشاع - ۷
.دننکیم لمع همین و هفصن و صقان تروص هب ،دوخ یور رب یونعم راک رد نالقاع اما

 دیوگب اهنآ هب ات دسریم اهنآ هب یگدنز فرط زا یماغیپ هچ دننیبب هک دنتسه هاگآ و بقارم هظحل ره ناقشاع - ۸
 دنوش لیدبت ناشدوخ مه ات دننک هدایپ یگدنز رد دیاب ار یون هویش هچ ای و دنهد رییغت دوخ رد دیاب ار ییوگلا هچ

 .دننک یراج ناهج رد ار درخ و قشع مه و
.دنتسه هجوتیب ،دیآیم یگدنز فرط زا هک ییاهماغیپ هب تبسن نالقاع اما

 .دنک لیدبت ار اهنآ دوخ ناکفنک اب دنوادخ ات دننکیم زاب ار اضف ناقشاع - ۹
 .دنوریمن شیپ ینهذ یزاسببس اب اهنآ

 ،دهدیم ناشن اهنآ نهذ هک ار هچنآ و دنتفایم یناهج نیا بابسا و ببس ماد رد نالقاع اما
.دنهدیم رارق دوخ لمع و رکف یانبم

 ،شجنر و تداسح ،هنیک ،مشخ ،صرح نوچمه یتاناجیه فارطا رد ناقشاع - ۱۰
 .دنراد تابث اهنآ .دنهدیمن ناشن شنکاو و دننکیم زاب ار اضف

 زا و هدش نییاپ و الاب تاناجیه نیا اب .دنهدیم رارق دوخ لمع و رکف یانبم ار یفنم تاناجیه نالقاع اما
.دنوشیم جراخ تابث تلاح
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 زا و هدش نییاپ و الاب تاناجیه نیا اب .دنهدیم رارق دوخ لمع و رکف یانبم ار یفنم تاناجیه نالقاع اما
.دنوشیم جراخ تابث تلاح

 ،دنریذپیم ار نآ تیلووسم ،دننیبیم ار دوخ داریا و بیع هک انعم نیا هب ،دنوشیم قح هاگراک ناقشاع - ۱۱
 ار اهنآ دنوادخ دنهدیم هزاجا دوخ ینهذ ِنم ِندرک رفص اب و ،دنهاوخیم ترذعم رگید یاهناسنا و یگدنز زا

 .دننیبیم ار دوخ ینهذ ِنم ندرک رفص و ییاشگاضف یارب دوخ ییاناوت اهنآ .دنک لیدبت
 دوخ یاهبیع هب و دنتسین دوخ رد داریا لوبق هب رضاح .دنراد ینهذ ِنم ِسومان و لامک رادنپ نالقاع اما

.دننکیمن فارتعا

 .دنوشیم نکاس هظحل نیا رد و ،هدش عمج هدنیآ و هتشذگ زا ناقشاع - ۱۲
.دننکیم یگدنز هدنیآ و هتشذگ رد نالقاع اما

 نارگید هب دوخ یاههتشاد زا ،یسک زا عقوت نودب و ،دنراد هارمه هب ار یگدنز یناوارف و رثوک ناقشاع - ۱۳
 .دننکیم تمدخ رگید یاهناسنا هب و دنشخبیم

.دنتسه دوخ یویند یاههتشاد ندوزفا رکف رد نالقاع اما

 تاشاعترا زورب و ادخ هب ندش هدنز یپ رد اهنت اهنآ .دنتسین ینوریب یاههجوت و دییات لابند هب ناقشاع - ۱۴
 .دنتسه ناهج رد شخبیگدنز

.دنهدب هجوت و دییات اهنآ هب و دنتسرپب ار اهنآ نارگید ،دنشاب قوشعم دنهاوخیم نالقاع اما

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۳۶(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۶(
----------

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

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
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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

)۳۸(ینَس و )۳۷(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۸(
----------

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

)۴۰(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۳۹(ّیوگ رد

نارگید )۴۱(ِ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 )۳۹(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۴۰(
لیبس :لابِس )۴۱(
----------
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۱۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین هار :وگ یلقاع دیآرد رگ
ابحرم دص یقشاع دیآرد رو

۲۶۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ساپسان ار )۴۲(هِدزییمت یوش نوچ
سانشهلبق )۴۳(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۴۲(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۴۳(
----------

۲۰۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرایرهش ِلاّمح )۴۴(یرایتخا ِناپسا
ندوک و دنک ِنابسا نیگرس و دنشک نالاپ

راتخم ،هدیزگرب :یرایتخا )۴۴(
----------

۱۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنک هشیدنا و ریبدت ات لقع
امَس متفه ات قشع دشاب هتفر

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت
دنامن دنوادخ ِریدقت هب ریبدت

۱۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ریگتخس ِلقع و راثیا ِسلجم
)۴۵(ابَو دشاب یقشاع ردنا هفرص

کلهم یرامیب :ابَو )۴۵(
----------

۱۲۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یماخ بّصعت و یریگتخس
تسا یماشآنوخ ،راک ،ینینَج ات

۶۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دجنگب زیچ همه ،رحب نیرد ،رحب نیرد
دیناردم نابیرگ ،دیسرتم ،دیسرتم

۳۶۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لصا ز یرود را َربیم ،یپایپ ،یپ
لصوِ یوس درآ تیدرَمِ گر ات

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

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

دنمدرد ،روجنر ،رامیب :لیلَع )۴۶(
----------

۱۲۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

وت )۴۷ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

ردام :مام )۴۷(
----------

۱۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

جح ِرهب زا رتش دیوج ات لقع
افص ِهوک رب قشع دشاب هتفر

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۹(هیت )۴۸(ِّرَح ردنا یسومِ موق وچمه

)۵۰(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب ییهدنام

)۵۱(هلَورَه بش ات زورره یوریم

هلحرم لوا رد ینیبیم شیوخ

ترارح ،امرگ :ّرَح )۴۸(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ؛فلع و بآ یب و رازنش ِنابایب :هَْیت )۴۹(
درخیب ،نادان :هیفَس )۵۰(
ندیود و نتفر هار نیب یتلاح ،نتفر هار دنت :هلَورَه )۵۱(
----------

ادخهد

هار ِتّقشم رد ماش ات ماب
هاگپ ِدادماب هک اجنامه بش

۲۵۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیردنا ضقانت ،ّیتَش ُمکُیعَس
دیرَدیمرب بش ،دیزودیم زور

 .دیاهدمآ راتفرگ ضقانتِ ماد رد امش و ،تسا نوگهنوگ و هدنکارپ امش یاهشالت
.دینکیم هراپ ار نامه بش و دیزودیم زور الثم هکنانچ

۴ ٔهیآ ،)۹۲( لیلٔ هروس ،میرک نآرق

    »ٰىَّتَشَل ْمُكَيْعَس َِّنإ«

».تسا نوگ هنوگ و هدنکارپ امش ىاهششوك انامه :هك«

۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف دهج
دوب )۵۲(قیتفت نآ ،تخودیم وا هچره

نتفاکش :قیتَفت )۵۲(
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نتفاکش :قیتَفت )۵۲(
----------

۱۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لقع ِرون زا ار قشع دیآ گنن
)۵۳(ابِصِ ماّیا رد یریپ دَُوب دب

یکدوک :ابِص )۵۳(
----------

۱۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۵۴(کََرتوز وت اقشاع آزاب هناخ

)۵۵(ابَه دشاب یقشاعیب دوخ ْرمع

رتدوز :کََرتوز )۵۴(
هابت ینعی اجنیا رد ؛درگ ،رابغ :ابَه )۵۵(
----------

۱۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تفرگ ار مناهد نیا دمآ قشع
آرب ارعِش رب و رعش زا رذگ هک

۱۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسد هب یزیربت ِسمش دریگن ناج
ابلاق ور نورب ،)۵۶(هن لد رب تسد

.ندروآ اج هب بدا طرش و میظعت زا هیانک ،نداهن هنیس رب تسد :نداهن لد رب تسد )۵۶(
----------

۲۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

------------------------
:تاغل عومجم

دابَم ِفّفخم :ابَم )۱(
نامسآ ،ءامَس :امَس )۲(
.هّکم رد دنلب یاهرخص :افص ِهوک )۳(
.ینامی یارعِش و یماش یارعِش .تسا هراتس ودِ مان :ارعِش )۴(
راوگان ِثداوح :نُوَنمْلا ُْبیَر )۵(
هدننکیّدکت ،هدننکییادگ :زاسهیدُک )۶(
یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۷(
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هدننکیّدکت ،هدننکییادگ :زاسهیدُک )۶(
یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۷(
.رادب تمالس اراگدرورپ :مِّلَس ِّبَر )۸(
رینُم ،شخبینشور :راکرون )۹(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۰(
یلبنت :یلهاک )۱۱(
رامیب :روجنر )۱۲(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی »غال هب یروجنر« .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش و لزه :غال )۱۳(
شوگ :عمس )۱۴(
زآ ،صرح :عَْمط )۱۵(
ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۱۶(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۱۷(
تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرت عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۱۸(
.دنوش سونأم و لوغشم نادب هچ ره :لََغتشُم )۱۹(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۰(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۲۱(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۲۲(
ینیبدوخ :یِبجْعُم )۲۳(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۲۴(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۲۵(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهْنطِف عمج :نَطِف )۲۶(
نهآ :دیدَح )۲۷(
نیشتآ :هیِران )۲۸(
یضرق :هیِراع )۲۹(
هدنوش ناهنپ رایسب سپس و هدنوش راکشآ :سّانَخ )۳۰(
رومأم :ناوَع )۳۱(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۳۲(
.رهزداپ ،هتفریم راک هب مس دض و درد دض ناونع هب میدق ّبط رد هک رّدخم و نّکسم یاهوراد زا یبیکرت :قایرت )۳۳(
نابایب :یداو )۳۴(
دنوادخ یاهمان زا ،اهناسحا و اهتمعنٔ هدنراد :نَِنمْلاوذ )۳۵(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۶(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۸(
لادوگ :َوگ )۳۹(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۴۰(
لیبس :لابِس )۴۱(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۴۲(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۴۳(
راتخم ،هدیزگرب :یرایتخا )۴۴(
کلهم یرامیب :ابَو )۴۵(
دنمدرد ،روجنر ،رامیب :لیلَع )۴۶(
ردام :مام )۴۷(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۴۸(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ؛فلع و بآ یب و رازنش ِنابایب :هَْیت )۴۹(
درخیب ،نادان :هیفَس )۵۰(
ندیود و نتفر هار نیب یتلاح ،نتفر هار دنت :هلَورَه )۵۱(
نتفاکش :قیتَفت )۵۲(
یکدوک :ابِص )۵۳(
رتدوز :کََرتوز )۵۴(
هابت ینعی اجنیا رد ؛درگ ،رابغ :ابَه )۵۵(
.ندروآ اج هب بدا طرش و میظعت زا هیانک ،نداهن هنیس رب تسد :نداهن لد رب تسد )۵۶(


