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۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار نونج و ادوس مینازوسب
ار نوخِ جوم مد ره میماشآرد

میتسم )۲(ِناماشآخزود )۱(ِفیرح
ار نوگزبس ِفقس دنفاکشب هک

؟)۳(یلاَزیال ِعمش درک دهاوخ هچ
ار )۴(نوگنرس ِعمش ود نیو ،ار کلف

ار مغ ِدزد ِتسد میُّرب ورف
ار نوبز دص ِلقع تسهدیدزد هک

میزیرب یناطلس )۵(ِفرِص ِبارش
ار نوُنفوذ ِلقع میناباوخب

مینارب یو رب دَح ،تسم ددرگ وچ
ار نوسُف و ریوَزت دُرب دَح زا هک

تسهلمج ِداتسا و )۶(َعبوز هچ رگا
*ار )۷(نُونَمـْلا َْبيَر ٔهلیح دناد هچ

میزاس تسمرس و دوخیب شنانچ
ار نوچ ِهار دنادن ،دیآ نوچ هک

ْهِب انف ِملاع نانچ و ریپ نانچ
ار )۸(نوُمَلْعَیال دوش تربع ات هک

داد ناج قشع زک دوش ِملاع نونک
ار نوردِ ملع دوش فقاو نونک

دنیبب وا لد ٔهناخ ِنورد
ار نوتسیب ِناهج نیا ِنوتس

هنرگ تساهرس نیدب نادرگرس هک
ار نوکسیب ِناهج یدوب نوکس

ار نُک ِّرس دنادن رس اب ِنت
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ار نُک ِّرس دنادن رس اب ِنت
**ار )۹(نون و فاک دسانش رسیب ِنت

ردارب یا رس هنب هظحل یکی
؟ار نومزآ ِیارب زا دشاب هچ

ناطلس ِرهب زا نک مار مَد یکی
ار )۱۰(نورَح ِبسا نینچ ار گس نینچ

ملاع ز یهاگآدوخ ناد خزود وت
ار نوُزفرَس نیا بلط مک وش انف

ور ورف قح ِتافص ردنا نانچ
ار نورب نیا ینیبن ییانَرب هک

؟ار )۱۱(هیس ِبآ نیا ِقوذ ییوج هچ
؟ار نوتِ ماب نیأ هزبس ییوب هچ

ندرک حرش مراین ،مدرک شمخ
ار نودِ ماخ ره ِتریغ و کشر ز

یلامک یزیربت ِسمش یا امن
ار نون و فاک دشابن یصقن ات هک

۳۰ ٔهیآ ،)۵۲( روطٔ هروس ،میرک نآرق *

».ِنُونَمـْلا َْبيَر ِهِب ُصَّبََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ«

».ميراگزور ثداوح رظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي«

۸۲ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس ،میرک نآرق **

»ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمَِّنإ«

».دوشىم دوجوم سپ ،وش دوجوم :ديوگىم هك تسا نيا شنامرف ،دنيرفايب ار ىزيچ دهاوخب نوچ«

رای ،مدمه :فیرح )۱(
.دننک ربص اهیخلت و اهالب رب هک یناسک :ناماشآخزود )۲(
یلاعت قح زا هیانک :یلاَزیالِ عمش ،ریذپان لاوز ،دیواج :لازَیال )۳(
هام و دیشروخ زا هیانک :نوگنرس ِعمش ود )۴(
بان ،صلاخ :فرِص )۵(
سیلبا ،ناطیش :َعبوز )۶(
)۵۲(روطٔ هروس ،۳۰ ٔهیآ هب هراشا ،راوگان ثداوح :نُونَمـْلا َْبيَر )۷(
.دننادیمن هک یناسک :نوُمَلْعَیال )۸(
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)۵۲(روطٔ هروس ،۳۰ ٔهیآ هب هراشا ،راوگان ثداوح :نُونَمـْلا َْبيَر )۷(
.دننادیمن هک یناسک :نوُمَلْعَیال )۸(
)۳۶(سیٔ هروس ،۸۲ ٔهیآ هب هراشا ،نُک :نون و فاک )۹(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۱۰(
یمسج یرایشه زا هیانک :هیس ِبآ )۱۱(
----------

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار نونج و ادوس مینازوسب
ار نوخِ جوم مد ره میماشآرد

میتسم ِناماشآخزود ِفیرح
ار نوگزبس ِفقس دنفاکشب هک

؟یلاَزیال ِعمش درک دهاوخ هچ
ار نوگنرس ِعمش ود نیو ،ار کلف

۶۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسینِ یوس ،تسه زا درَگزاب
)۱۲(یتسیناّبر و یّبَر ِبلاط

فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۱۲(
----------

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ ،قح )۱۳(ِعنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنوُرب سپ

ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۳(
----------

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 نیدلا سمش ِقشع هن رگا
 ؟ار ام ببس زا و ماد ز یدوب اجک اهتغارف
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 ؟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

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

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

۴۰۵۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد ماغیپ )۱۴(َرَفظ و حتف ار هک ره 
دارُمیب و دارُم دش کی وا ِشیپ

رای ِلصو دش یو )۱۵(ِنادَنیاپ هک ره
؟رازراک و تسکش زا دسرت هچ وا

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

ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۱۴(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۱۵(
تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرت عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۱۶(
----------

۷۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زیختسر ِزور شخبّتنج ِناماشآخزود
دننک نیرفن هن و دنناد اعد ین و دنمکاح

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۱۷(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۷(
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)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۷(
----------

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

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

)۱۹(ینَس و )۱۸(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۱۸(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۹(
----------

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تسهدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

۴۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۲۰(ّیوگ رد

نارگید )۲۲(ِ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 )۲۰(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۲۱(
لیبس :لابِس )۲۲(
----------

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار مغ ِدزد ِتسد میُّرب ورف
ار نوبز دص ِلقع تسهدیدزد هک

۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیزگرب نید مغ هک ره ،وَر :تفگ
دیُرب یو زا ادخ اهمغِ یقاب

۱۵۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ملولَم ادخِ یگدنب زا
)۲۳(متسرپولگ ناج هب هک اریز

ًاّمَهِ موُمُهـَْلا َلَعَج ْنَم دوخ
متسا هدناوخ لوسر ِظفل زا

یدود هتسشن نم ِلد رب نوچ
  ؟متسجنرب درَگ وچ دوز نوچ

ثیدح
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ثیدح

ًمَه َموُمُهْلا َلَعَج ْنَم« َْتبَّعَشَت ْنَمَوُ هاَْينُد َّمَهُ َّهللاُ هاَفَك ِداََعمْلا َّمَه اًدِحاَو اّ
 ».َكَلَه ِهَِتيِدَْوأ َِّىأ يِفُ َّهللا ِلَاُبي ْمَل اَْينُّدلا ِلاَوَْحأ يِف ُموُمُهْلا ِهِب 

 یاهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سک ره«
 .دشاب هتشاد یفلتخم یاهمغ یسک رگا و .درب یم نایم زا ار وا یویند

».ددرگ کاله نیمزرس نیمادک رد هک دراد یمن ییانتعا وا هب دنوادخ

صیرح :تسرپولگ )۲۳(
----------

۱۳۹۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منزب ترشع ٔهمَخز ،مدبا ِقشع ِبرطُم
َمَنکِب ار مغ )۲۴(ِتلبس ،منک هناش بََرط ِشیر

لیبس :تَلبِس )۲۴(
----------

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میزیرب یناطلس ِفرِص ِبارش
ار نوُنفوذ ِلقع میناباوخب

۱۳۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲۵(لِهِب و ناباوخب تسم و هدِب یِم ارم وت

ِلجخ چیه موشن ،تمدخ ِتبون دسر نوچ

نداد هزاجا ،نتشاذگ :ندیلِه )۲۵(
----------

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینارب یو رب دَح ،تسم ددرگ وچ
ار نوسُف و ریوَزت دُرب دَح زا هک

۱۵۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

   دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزُدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

۳۶۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهلمج ِداتسا و َعبوز هچ رگا
ار نُونَمـْلا َْبيَر ٔهلیح دناد هچ

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج ِلقع
)۲۶(نونَمـْلا ُْبیَر زا نمیا ،یّلک ِلقع

راوگان ِثداوح :نونَمـْلا ُْبیَر )۲۶(
----------

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

۱۷۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسسیاپ ِلقع تسنادیمن نآ
تسُرُد دیآن وُج ز میاد وبس هک

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت
دنامن دنوادخ ِریدقت هب ریبدت

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میزاس تسمرس و دوخیب شنانچ
ار نوچ ِهار دنادن ،دیآ نوچ هک

۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قشع یایرد ِبل رب هتسشن مدید یسنوی
شیوخ ِنوناق رب داد مباوج ؟ینوچ :شمتفگ

ییهام یاذغ ایرد نیردنا مدوب :تفگ
شیوخ )۲۷(ِنّونلااُذ مدش ات مدیمخ نون ِفرح وچ سپ

رذگرد نوچ زا و ینوچ وگم ار ام سپس نیز
؟شیوخ ِنوچیب دش هک سکنآ دنز مد ینوچ ز نوچ

.تسا فورعم وا ظعاوم هک گرزب نافراع زا یرصم ِنّونلااُذ :نّونلااُذ )۲۷(
----------

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ْهِب انف ِملاع نانچ و ریپ نانچ
ار نوُمَلْعَیال دوش تربع ات هک

۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ْهِن ریپ نآ )۲۹(ٔهّفک رب ،)۲۸(ْهِمِ ماج نآ ریگب لوا
ایقاس ،ناتسمِ یوس ور ،هِد ِریپ ددرگ تسم نوچ

گرزب :هِم )۲۸(
تسد ِفك :هّفک )۲۹(
----------

۵۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هنرگ تساهرس نیدب نادرگرس هک
ار نوکسیب ِناهج یدوب نوکس

۳۶۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنام رود رَس زا هک ،دش ناز نوگنرس
دنار شیپ اهنت و تخاس رَس ار شیوخ

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ردارب یا رس هنب هظحل یکی
؟ار نومزآ ِیارب زا دشاب هچ

۲۸۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رذآِ یاههلعش ز وت ،ردارب یا ،زیُرگَم
؟ییآرَد رگا دوش هچ ار ناحتماِ یارب ز

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناطلس ِرهب زا نک مار مَد یکی
ار نورَح ِبسا نینچ ار گس نینچ

۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 )۳۰(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا
 رظتنم اهلد ِناطلس نآ تسه

ییوکین ،یکین :ّرِب )۳۰(
----------

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ملاع ز یهاگآدوخ ناد خزود وت
ار نوُزفرَس نیا بلط مک وش انف

۲۶۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،راطع

مئاد یشکیم تضایر بش و زور لاس دص رگا
دشاب نیمک رد تَسَفن هک نادیم نیقی ،نمیا شابم

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ور ورف قح ِتافص ردنا نانچ
ار نورب نیا ینیبن ییانَرب هک

۳۹۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند ِلاوحا زا هتفخ
بر )۳۱(ِبیلقت هجنپ رد ملق نوچ
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بر )۳۱(ِبیلقت هجنپ رد ملق نوچ

ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۳۱(
----------

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار هیس ِبآ نیا ِقوذ ییوج هچ
؟ار نوتِ ماب نیأ هزبس ییوب هچ

 ثیدح

».ِنَمِّدلا َءارْضَخ َو ْمُكاّيإ«

».دیزیهرپب نخلگٔ هزبس زا«

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

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

۳۷۸۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

  ناورِ یوُج رد تسهدنام واِ مشچ
 نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخیب

۲۰۵۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

   ؟تفگ هچ رِخآ ،درک گناب نیّرز ِواگ
تفُگش تبغر همه نیا ار ناقمحاک

۱۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلامک یزیربت ِسمش یا امن
ار نون و فاک دشابن یصقن ات هک

۲۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۵۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

.دش روجنر و شوهیب کشُم و رطِعِ یوب زا ناراّطَع ِرازاب رد هک غاّبَد نآ ٔهصق

دیمخ و شوهیب داتفا یکی نآ
دیسر ناراّطَع ِرازاب رد هکنوچ

دار ِناراّطع ز دز شرطعِ یوب
داتف اج رب و رَس شدیدرگب ات

ربخیب وا داتفوا رادرُم وچمه
رذگهر ِنایم ردنا زور مین

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
)۳۲(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 )۳۳(بوذج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ناشن ،نتسُج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ریذپب اُوتِصنأ



Page 13 of 26

946_Qazal & Mathnavi 2023-01-18, 11:34 PM

وت ِناج رب ات ریذپب اُوتِصنأ
اُوتِصنأ یازج ناناج زا دیآ

تلالد :غالب )۳۲(
هدننک بذج رایسب :بوذَج )۳۳(
----------

۲۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامز نآ یو رب قلخ دمآ عمج
ناُنکنامرد ،ُوگلْوَحاٰل ناگلمُج

دناربیم وا ِلد رب فک یکی نآ
دناشف یو رب یرگید نآ بالُگ زو

)۳۴(هعَتْرَم ردناک تسنادیمن وا

هعقاو نآ ارَو دمآ بالگ زا

رَس و دیلامیمه شتسد یکی نآ
رت دروآیمه لِگْهَک رگد نآو

مه هب دز رَّکِش و دوُع ِروخب نآ
مک درکیم شَشِشوپ زا رگد نآو

؟دهجیم نوچ ات هک ،شضبن رگد نآو
دتسیم شناهد زا یوب رگد نآو

؟)۳۶(شیشَح و )۳۵(گَنب ای و تسهدروخ یم هک ات
شیشُهیب ردنا دندنامرد قلخ

باتش ار ناشیوخ دندُرب ربخ سپ
بارخ اجنآ تسا هداتفا نالف هک

تشگ )۳۷(عورصم نوچ هک دنادیمن سک
تشط ،ماب زا داتف ار وک دش هچ ای

.تسا زاونلد و وبشوخ یّلحم هک تسا ناراّطع رازاب روظنم ،هاگارچ :هعَتْرَم )۳۴(
.دراد یریدخت تیصاخ هک دنریگ هنادهاش هایگ رادلُگ یاههخاشرس و اهگرب ندیبوک زا هک یدرگ :گَنب )۳۵(
.دیآیم تسد هب هنادهاش هایگ رادلُگ یاههخاشرس زا هک هدننک ریدختٔ هّدام یعون :شیشَح )۳۶(
.تسا شغ و عْرَص راچد هک نآ :عورْصَم )۳۷(
----------

۲۰۶۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۰۶۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تشط داتفا ماب ز شِک یدنمدرد
تشگن ناهنپ ،قح میدرک ناهن وز

دیعب شدرد زا ُدب لهاج وا هکنآ و
دیدن ار نآ وا ،و دندومنب دنچ

وا رد ات دیاب فاص لد ٔهنیآ
وکن زا تشز ِتروص یسانشاو

۲۶۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ْتَفزِ غاّبَد نآ تشاد ردارب کی
)۳۹(تفت دوز دمآیب ،اناد و )۳۸(ُزبُْرگ

نیتسآ رد گس ِنیگرِس یکدنا
)۴۰(نینَح اب دمآ و تفاکْشب ار قلخ

تسیچ ز منادیمه شجنر نم :تفگ
)۴۱(تسیلَج ندرک اود ،یناد ببس نوچ

تسا لکشم ،دْوبن مولعم ببس نوچ
تسا )۴۲(لِمْحَم دص نآ رد ،و جنرِ یوراد

دش لهس ،ار ببس یتسنادب نوچ
دش لهجِ عفد ،بابسا ِشناد

گَر و زغم ردنا شتسه :دوخ اب تفگ
گس ِنیگرِس نآِ یُوب ُوت رب یُوت

بش هب ات وا ثَدَح ردنا نایم ات
بلطیزور وا تسیغاّبد ِقرغ

)۴۳(هِم ِسونیلاج تستفگ نینچ سپ

هِد شْنآ ،رامیب تشاد تداع هچنآ

واِ جنر نآ تسا تداع ِفالخ زک
وج ،داتعم زا شجنر ِیاود سپ

یشکنیگرِس زا تستشگ لَعُج نوچ
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یشکنیگرِس زا تستشگ لَعُج نوچ
یشُهیب ار لَعُج دیآ بالُگ زا

تسواِ یوراد گَس نیگرِس نآ زا مه
تسوخ و داتعُم یمه ار وا نآدِب هک

ناوخب ار نیثیبخِْلل تاثیبَخَْلا
ناد زاب ار نخس نیا ِتشُپ و وُر

۲۶ ٔهیآ ،)۲۴( رونٔ هروس ،میرک نآرق

»… ِتَابِّيَّطِلل َنُوبِّيَّطلاَو نَيِبِّيَّطِلل ُتَابِّيَّطلاَوۖ  ِتَاثيِبَخِْلل َنُوثيِبَخْلاَو نَيِثيِبَخِْلل ُتَاثيِبَخْلا«

 و کاپان نانز ىارب کاپان نادرم و کاپان نادرم ىارب کاپان نانز«
»… کاپ نانز ىارب کاپ نادرم و کاپ نادرم ىارب کاپ نانز

بالُگ ای )۴۴(ربنع هب ار وا ناحصان
)۴۵(بابِ حتف ِرهب دنزاس اود یم

تابّیط دزاسن ار ناثیبخ رم
)۴۶(تاقِث یا دشابن قیال و روخرد

رایشوه ،اناد ،کریز :ُزبُْرگ )۳۸(
باتش ،ترارح اب ،زیت ،دنت :ْتَفت )۳۹(
یداش ای و هودنا یور زا ندز دایرف :نینَح )۴۰(
راکشآ ،نشور ،حضاو :یلج )۴۱(
.دننک لمح ار یسک ای و یزیچ نآ رد هک هچنآ :لِمْحَم )۴۲(
گرزب :هِم )۴۳(
.دزوسبً امامت شتآ یور هک تسا نآ صلاخ ربنع .دنریگیم ربنعِ یهام شراوگ هاگتسد لخاد زا هک وبشوخ و برچ تسا یاهّدام :َرْبنَع )۴۴(
.حالص و تاجن رد ِندوشگ .رد ِندوشگ :بابِ ْحَتف )۴۵(
دامتعا ِلباق یاهناسنا :تاقِث )۴۶(
----------

۱۳۹۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاوخدب ٔهسوسو یقیفر نوچ
؟ار هللا ُهْجَو ََّمث ینادب یِک

 ،تسا هدشن کاپ سوه و ٰیوه دئاز یاهوم زا تلد مشچ هک یسک یا«
 دش یهاوخ فقاو تقیقح نیدب یک ،یتسه هاوخدب ِناطیش یاههسوسو ِهارمه نوچ

»؟تسا یّلجتم اج نآ رد قح ِترضح ِتاذ ،دروآ یور اج ره هب یمدآ هک

۱۱۵ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق
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۱۱۵ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

»…َِّهللا ُهْجَو ََّمَثف اوُّلَُوت اََمْنَيأَف…«

»…تسادخ هب ور اج نامه ،دينك ور هك ىاج ره هب سپ…«

)۴۷(باب ِحتف هنیس ز دشاب ار هک ره

باتفآ دنیبب ،یرهش ره ز وا

نارگید ِنایم زا تسا دیدپ قح
)۴۸(نارتخا ِنایم ردنا ،هام وچمه

رد ندوشگ :باب ِحتف )۴۷(
ناگراتس :ناَرتَخا )۴۸(
----------

۱۴۰۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیاهدیچیپ اههماج رد رَس و وُر
دیاهدیدان و هدید اب مَرَجال

۱۷۹ ٔهیآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

»…اَهِب َنوُرِْصُبي اَل نٌُيَْعأ ْمُهَلَو…«

»…دننيبىمن نادب هك تسا ىياهمشچ ار نانآ و…«

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود ِدید هک ،نآ تسا نآ ،دید

ْهِب روک دَْوَبن تسود ِدید هکنوچ
ْهِب روُد ،دشابن یقاب وک ،تسود

۲۷۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ّمِصُیَ کیمْعُی ءایَْشاْلاَ کُّبُح
مَِصتْخَت ال َْتنَج ادوَّسلاَ کُسَْفن

 ،نکم هزیتس نم اب .دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع
.تسا هدش بکترم یهانگ نینچ وت راکهایس سفن اریز
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ثیدح

 ».ّمِصُی و یمْعُی َءیََّشاْلاَ کُّبُح«

».دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع«

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم ِّیروک نیا تسقشع یروک
نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی ِّبُح

 قشع یروکً اعطق یروک نآ ،مشاب یروک راچد ،نم رگا یرآ
.دوشیم قشاع یرک و یروک بجوم ،قشع هک نادب نَسَح یا .یلومعم یروک هن تسا

ودب انیب ،ادخ ِریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۴۹(ِیاضتقم

هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۴۹(
----------

۲۸۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ُمگ و دنتشگ ژک یحَو ِرطِع ز نوچ
ُْمکِب انْرََّیطَت هک ناشْناغَف ُدب

 ،دندش فرحنم و هارمگ یهلا شخبناج ٔهحیار و یحو زیوالد یوب زا ،نازیتسقح هک ورنآ زا
».مینزیم دب لاف امش هب ام« :هک دنتشادرب دایرف

۱۸ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌمِيَلأ ٌباَذَع اَّنِم ْمُكَّنَّسََميَلَو ْمُكَّنَمُجَْرنَل اوَُهْتَنت ْمَل ْنِئَلۖ  ْمُكِب اَنْرََّيطَت اَِّنإ اوُلاَق«

 درك ميهاوخ ناتراسگنس دينكن سب رگا .مياهتفرگ دب لاف هب ار امش ام :دنتفگ«
».ديسر دهاوخ تخس ىاهجنكش ام زا ار امش و

)۵۰(لاقم نیا ار ام تسیرامیب و جنر

لاف هب ار ام ناتظْعَو وکین تسین

راکشآ یحْصُن دیزاغآیب رگ
راسگنس ار امش مَد نآ مینک ام

میاهتشگ هبرف ،)۵۱(وْهَل و وْغَل هب ام
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میاهتشگ هبرف ،)۵۱(وْهَل و وْغَل هب ام
میاهتشرْسن ار شیوخ تحیصن رد

غال و فال و غورد ام ِتوُق تسه
)۵۲(غالَب نیز ار ام تسهدعم ِشروش

دینکیم نوزفا و ُوتدص ار جنر
دینکیم نُوْیفا هب وراد ار لقع

۱۷ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس ،میرک نآرق

».نُيُِبمْلاُ غاََلبْلا َّاِلإ َاْنيَلَع اَمَو«

».تسين چيه اراكشآ نديناسرمايپ زج ام هدهع رب و«

راتفگ :لاقم )۵۰(
هدوهیب ِلمع و راتفگ :وْهَل و وْغَل )۵۱(
تحیصن :غالَب )۵۲(
----------

۱۳۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج ِفوخ هماع ز ناهاش نیا هدید
ناشنیب ناهاش ،و دنروک هُُرگ نیک

دَُوب )۵۳(نادنر ِفک ردنا مکح هک نوچ
دَُوب نادنز رد نوُّنلااَذ مَرَجال

میظع ِهاش دوریم هراوس کی
)۵۴(میتی ِّرُد نینچ نالفط ِفک رد

ییهرطق رد ناهن ایرد ؟هچ ِّرُد
ییهّرذ ردنا یفخم یباتفآ

دومن هّرذ ار شیوخ یباتفآ
دوشگرب ار دوخ ِیور ،کدنا کدنا و

دش وحم یو رد تاّرذ ۀلمُج
دش وْحَص ،و تشگ تسم یو زا مَلاع

دَُوب )۵۵(یراّدغ ِتسد رد ملق نوچ
دَُوب یراد رب روصنم نامگیب

ایک و راک نیا تسار ناهیفس نوچ
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ایک و راک نیا تسار ناهیفس نوچ
ایْبَناْلا نوُُلتَْقی دمآ مزال

۹۱ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

»نَيِنِمْؤُم ُْمْتنُك ِْنإ ُْلبَق ْنِمِ َّهللا َءاَيِْبَنأ َنوُُلتَْقت َِمَلف…«

»؟ديتشكىم نيا زا شيپ ار ادخ ناربمايپ ىور هچ زا ،ديدوب هدروآ ناميا امش رگا :وگب…«

مگْ هارِ موق هتفگ ار ایبنا
 ُْمکِب اَنْرََّیطَتٰ اّنِا :هَفَس زا

۱۸ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌمِيَلأ ٌباَذَع اَّنِم ْمُكَّنَّسََميَلَو ْمُكَّنَمُجَْرنَل اوَُهْتَنت ْمَل ْنِئَلۖ  ْمُكِب اَنْرََّيطَت اَِّنإ اوُلاَق«

 درك ميهاوخ ناتراسگنس دينكن سب رگا .مياهتفرگ دب لاف هب ار امش ام :دنتفگ«
».ديسر دهاوخ تخس ىاهجنكش ام زا ار امش و

هتخیگنا ناما ،نیب اسرت ِلهج
هتخیوآ تشگ هک یدنوادخ نآ ز

دوهُج ِبولصم تسوا ِلوق هب نوچ
؟دومن دنات یَک نما ار وا رَم سپ

۱۵۷ ٔهیآ ،)۴( ءاسنٔ هروس ،میرک نآرق

َلَوُ هُوبَلَص اَمَوُ هوَُلتَق اَمَوِ َّهللا َلوُسَر ََميْرَم َنْبا ىَسيِعَ حيَِسمْلا َانَْلتَق اَِّنإ ْمِهِلْوَقَو« ۚ  ْمُهَل َهِّبُش ْنِكٰ
».ًانيَِقيُ هوَُلتَق اَمَوۚ  ِّنَّظلا َعَابِّتا َّاِلإٍ مْلِع ْنِم ِهِب ْمُهَل اَمۚ  ُْهنِم ٍّكَش يِفَل ِهيِف اُوفََلتْخا َنيِذَّلا َِّنإَو

 .ميتشك ار ادخ ربمايپ ميرم رسپ حيسم ام :دنتفگ هك ببس نادب زين و«
 .دش هبتشم ناشيارب رما هكلب دندركن راد رب و دنتشكن ار حيسم نانآ هكنآ لاح و
 .دنتشادن نيقي نآ هب و دندوب ديدرت رد دوخ دندركىم فالتخا وا هرابرد هك نانآ هنيآ ره

».دندوب هتشكن نيقي هب ار ىسيع و دندوب دوخ نامگ وريپ اهنت

دَُوب نوخ ناشیز ،هاش نآ ِلد نوچ
؟دَُوب نُوچ ْمِهیف َْتَنا َو ِتمصع

۳۳ ٔهیآ ،)۸( لافنأ هروس ،میرک نآرق
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۳۳ ٔهیآ ،)۸( لافنأ هروس ،میرک نآرق

».َنوُرِفَْغتْسَي ْمُهَو ْمُهَبِّذَعُمُ َّهللا َناَك اَمَوۚ  ْمِهيِف َْتَنأَو ْمُهَبِّذَعُِيلُ َّهللا َناَك اَمَو«

 و دنكن ناشباذع ادخ ىتسه ناشنايم رد وت هك هاگنآ ات«
».درك دهاوخن ناشباذع ادخ زين ،دنبلطىم شزرمآ ادخ زا هك هاگنآ ات

رطخ ار رگرز ،و ار صلاخ ِّرز
رتشیب نیاخ )۵۶(ِباّلَق زا دشاب

دنایفخم ناتشزِ کشَر زا نافسوی
 دنیزیم شتآ رد نابوخ ودع زک

دناهَچ رد ناوْخِا ِرکم زا نافسوی
دنهدیم ناگرُگ هب فسوی ،دسح زک

؟تفر هچ یرصم ِفسوی رب دسح زا
ْتَفز تسا یگُرگ ،نیمک ردنا دسح نیا

میلح ِبوقعی ،گُرگ نیز مَرَجال
میب و فوخ هشیمه ،فسوی رب تشاد

تشگن دوخ فسوی ِدِرگ ،رهاظِ گرگ
تشذگ ناگرُگ زا ،لعف رد دسح نیا

)۵۷(قِبَل ِرذُع زو ،گرگ نیا درک مخز

قَِبتْسَنٰ اْنبَهَذٰ اّناِک هدمآ

تسین رکم نیا ار گرگ نارازه دص
تسیب ،گرگ نیا دوش اوسر تبقاع

۱۷ ٔهیآ ،)۱۲( فسویٔ هروس ،میرک نآرق

 َانِعَاتَم َْدنِع َفُسُوي َانْكََرتَو ُقَِبتْسَن َاْنبَهَذ اَِّنإ اَناََبأ اَي اوُلاَق«
».نَيِقِداَص اَّنُك ْوَلَو َانَل ٍنِمْؤُمِب َْتَنأ اَمَوۖ  ُْبئِّذلا ُهَلََكأَف

 ،ميدوب هتشاذگ دوخ ىالاك دزن ار فسوي و ميدوب هتفر نتخاتبسا هب ام ،ردپ ىا :دنتفگ«
».ىرادن رواب ار ام نخس وت مييوگب تسار هك مه دنچ ره و .دروخ ار وا گرگ

.تسا یلاباال و رجاف و شابوا ینعم هب تیب نیا رد یلو ،دراد رایسب یناعم ْدنِر عمج :نادنر )۵۳(
.هناد کی دیراورم ،اهبنارگ دیراورم ،دبای شرورپ فدص نورد رد ییاهنت هب هک رادبآ و تشرد دیراورم :میتی ِّرُد )۵۴(
راک تنایخ ،رگهلیح :راّدَغ )۵۵(
.دنزیم یبّلقت ٔهّکس هک یسک :باّلَق )۵۶(
ینهذ نم رظن زا یقطنم و لوبقم یرذُع ،قلخ شوخ :قِبَل )۵۷(
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.دنزیم یبّلقت ٔهّکس هک یسک :باّلَق )۵۶(
ینهذ نم رظن زا یقطنم و لوبقم یرذُع ،قلخ شوخ :قِبَل )۵۷(
----------

۲۸۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیگْرِسِ یوب هب هیفُخ هب ار غاّبد ،غاّبد ِردارب ِندرک هجلاعم

ناوج نآ یو زا ْدناریم ار قلخ
ناسک نآ دننیبن ار شجالع ات

وگْزار نوچمه دُرب ششوگ هب رَس
وا ِّینیب رب زیچ نآ داهن سپ

دوب هدییاس گس ِنیگرِس ،فک هب وک
دوب هدید نآ ،دیلپ ِزغمِ یوراد

تفرگ ندیبنُج درَم ،دش یتعاس
تفگش ُدب ینوسف نیا :دنتفگ قلخ

دیمد وا ِشوگ هب ،نوسفا دناوخب نیک
دیسر شدایرف هب نوسفا ،دوب هدرُم

دَُوب وس نآ داسَف لها ِشبنُج
دَُوب وربا و هزمغ و انِز هک

تسین دوس تحیصنِ کشُم ار هک ره
تسیندرک وُخ َدبِ یُوب اب مَرَجال

قح تسهدناوخ سجَن نآز ار ناکرشم
)۵۹(َقبَس زا دنداز )۵۸(کشُپ ِنوردناک

۲۸ ٔهیآ ،)۹( هبوتٔ هروس ،میرک نآرق

َه ْمِهِماَع َدْعَب َماَرَحْلا َِدجَْسمْلا اُوبَرَْقي اَلَف ٌسَجَن َنوُكِرُْشمْلا اَمَِّنإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي« »… اَذٰ

».… دنوش کيدزن مارحلا دجسم هب ديابن دعب لاس زا و دنسجن ناكرشم ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا«

َدَبا ،نیگرِس رد تسا هداز وک مِرک
دوَخِ یوُخ ،ربنع هب دنادرگنیم

رون )۶۰(ِّشَر ِراثن یو رب َدَزن نوچ
)۶۱(روشُق نوچ لدیب ،تسا مسج همه وا
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)۶۱(روشُق نوچ لدیب ،تسا مسج همه وا

داد شیمسق قح ،رون ِّشَر ِز رو
داز غرم نیگرِس ،رصِمِ مسر وچمه

یگناخ ِسیسخِ غرم هن کیل
یگنازرف و شنادِ غرم کلب

رتش و دنفسوگ و واگ ِنیگرس :کُشپ )۵۸(
.)َدَبا ِلباقم( .تسا لزا روظنم اجنیا رد :َقبَس )۵۹(
ندیشاپ :ّشَر )۶۰(
تسوپ ینعم هب رشِق عمج :روشُق )۶۱(
----------

۷۶۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اهناج رب ار رون نآ ْدناشِف ،قح
اهناماد هتشادرب )۶۲(نالِبقُم

هتفای وا ار رون ِراثن نآ و
هتفاترب ادخ ِریغ زا ،یور

هُدب ان یقشع ِناماد ار هک ره
هدش هرهبیب ،رون ِراثن نآ ز

ثیدح

 .ِهِرُون ْنِم ْمِهْيَلَع ىٰقَْلاَف ٍةَمُْلظ یِف ُهَقْلَخ َقَلَخٰ یلاعَتَ هللا َِّنإ«
».َّلَضُ َهأَطَْخا ْنَم َو ٰىََدتْها ِروُّنلاَ ِکٰلذ ْنِم ُهَباََصأ ْنََمف

 .دیناباتب نانآ رب ار دوخِ ینشور سپ .دیرفایب یکیرات رد ار ناگدیرفآ ،هبترم دنلب ِدنوادخ انامه«
».دور یهارمگ هب دَروخنرب رون نآ ار هک ره و ،دیآ تسار هار هب دَروخرب ،رون نآ ار هک ره

تسا لُکِ یوس اهیور ار اهوزُج
تسا لُگ اب یزابْقشع ار نالبلب

ار درم ،و نورب زا گنر ار واگ
ار درز و خرُسِ گنر وُج نورد زا

تسافص ِّمُخ زا کینِ یاهگنر
)۶۴(تسافج )۶۳(ٔهباهایس زا ،ناتشزِ گنر

فیطلِ گنر نآِ مان ،هللاُةَْغبِص
فیثکِ گنر نآِ یوب ،هللاَُةنْعَل
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فیثکِ گنر نآِ یوب ،هللاَُةنْعَل

 ۱۳۸ ٔهیآ ،)۲(ٔ هرقب هروس ،میرک نآرق

» َنوُدِباَع ُهَل ُنْحَنَوۖ  ًةَْغبِصِ َّهللا َنِم ُنَسَْحأ ْنَمَوۖ ِ َّهللا َةَْغبِص«

».ميتسه وا ناگدنتسرپ ام .تسا رتهب ادخ گنر زا ىسك هچ گنر و تسادخ گنر نيا«

دوریم ایرد هب ایرد زا هچنآ
دوریم اجنآ ،دمآک اجنامه زا

ْوَْرزیتِ یاهلیس ،هُک ِرَس زا
وَرْ زیمآقشع ِناج ،ام ِنت زو

تخبکین :لِبقُم )۶۲(
نجل اب هتخیمآ ِبآ :هباهایس )۶۳(
.تسا تسلا یرایشوه هب افو اب دهعت مدع اجنیا رد نآ زا دارم ،ندرک متس و ندرزآ ینعم هب :افج )۶۴(
----------

۱۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اهناج ِباتفآ دش )۶۵(قِرتفُم
اهنادبا ِنزور ِنورد رد

تسا یکی دوخ ،یراد صرُق رد رظن نوچ
تسا یکش رد ،نادبا ِبوجحم دش هکنآو

دَُوب یناویحِ حور رد هقرفت
دَُوب یناسناِ حور ،دحاو ِسفن

ُهَرُون مِهْیَلَع َّشَر قح هکنوچ
وا ِرون ددرگن زگره قِرتفُم

ثیدح

 .ِهِرُون ْنِم ْمِهْيَلَع ىٰقَْلاَف ٍةَمُْلظ یِف ُهَقْلَخ َقَلَخٰ یلاعَتَ هللا َِّنإ«
».َّلَضُ َهأَطَْخا ْنَم َو ٰىََدتْها ِروُّنلاَ ِکٰلذ ْنِم ُهَباََصأ ْنََمف

 .دیناباتب نانآ رب ار دوخِ ینشور سپ .دیرفایب یکیرات رد ار ناگدیرفآ ،هبترم دنلب ِدنوادخ انامه«
».دور یهارمگ هب دَروخنرب رون نآ ار هک ره و ،دیآ تسار هار هب دَروخرب ،رون نآ ار هک ره

دنوش هدنکارپ :قِرتفُم )۶۵(
----------

۳۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یهت ،یرون نآ زک ،ینام نآدِب وت
یهنیم یدیلپ رب ینیب هکنآز

وُر و راسخُر دش درز تقارف زا
وت هتخُپانٔ هویم ،یدرزِ گرب

مافْدوُد و هایس دش شتآ ز گید
ماخ تسا هدنام نینچ یتخس زا ْتشوگ

۱۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بدا رد نم مهَْلَبا رگ :وا تفگ
بلط رد و افو ردنا مکریز

دش هدید هک دوخ دوب نیا بدا :تفگ
)۶۶(ّدُل وت یناد یمه دوخ ار رگد نآ

تخسرس ِنمشد :ّدُل )۶۶(
----------

۲۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ات هک متفگ نآدِب ار تیاکح نیا
اطخ دش اوسر وچ ،یفاب مک فال

)۶۷(داَزتْسُم یوعد هب مه یا ار وت رم

داقتعا و داهتجا تتسهُدب نیا

یاهدوب نیاخ وت یفوص ِنز نوچ
یاهدوشگب اَغد ردنا رکمِ ماد

)۶۹(ینزپَگ )۶۸(ییوُرهتسُشان ره ِز هک

ین شیوخ ِیادخ زو یراد مرش

هدش دایز ،هدش نوزفا :داَزتْسُم )۶۷(
.تسا هدولآ شلدٔ هرهچ هکنآ ،کاپان :وُرهتسُشان )۶۸(
نزتفم ِفرح :نزْپَگ )۶۹(
----------

۲۲۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لاصِو زا شیپ تمتسناد یمه نم
لاصِخَدب نکیلو ،ییوُرُوکِن هک

اقل زا شیپ تمتسناد یمه نم
)۷۰(اقَش ردنا یخسار ،هزیتس زک

)۷۱(شَمَع رد دشاب خرس ممشچ هکنوچ

شمنیب مک رگ ،درد نآ ز شََمناد

تواقش و یتخبدب :اقَش )۷۰(
.یرامیب تهج هب مشچ زا کشا یمئاد ندش یراج ،ییانیب فعض :شَمَع )۷۱(
----------

۳۰۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

قارف رد مداد شوُج تلاس تشه
قافن و تیماخ هّرذ کی دشن مک

)۷۳(ماقَس زک )۷۲(هتسّبْگنس وتٔ هروغ

ماخ وت ،و دنزیوَم نونکا اههروغ

لاک ،تخس و تفس :هتسّبْگنس )۷۲(
یرامیب :ماقَس )۷۳(

------------------------
:تاغل عومجم

رای ،مدمه :فیرح )۱(
.دننک ربص اهیخلت و اهالب رب هک یناسک :ناماشآخزود )۲(
یلاعت قح زا هیانک :یلاَزیالِ عمش ،ریذپان لاوز ،دیواج :لازَیال )۳(
هام و دیشروخ زا هیانک :نوگنرس ِعمش ود )۴(
بان ،صلاخ :فرِص )۵(
سیلبا ،ناطیش :َعبوز )۶(
)۵۲(روطٔ هروس ،۳۰ ٔهیآ هب هراشا ،راوگان ثداوح :نُونَمـْلا َْبيَر )۷(
.دننادیمن هک یناسک :نوُمَلْعَیال )۸(
)۳۶(سیٔ هروس ،۸۲ ٔهیآ هب هراشا ،نُک :نون و فاک )۹(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۱۰(
یمسج یرایشه زا هیانک :هیس ِبآ )۱۱(
فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۱۲(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۳(
ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۱۴(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۱۵(
تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرت عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۱۶(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۷(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۱۸(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۹(
لادوگ :وَگ )۲۰(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۲۱(



Page 26 of 26

946_Qazal & Mathnavi 2023-01-18, 11:34 PM

لادوگ :وَگ )۲۰(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۲۱(
لیبس :لابِس )۲۲(
صیرح :تسرپولگ )۲۳(
لیبس :تَلبِس )۲۴(
نداد هزاجا ،نتشاذگ :ندیلِه )۲۵(
راوگان ِثداوح :نونَمـْلا ُْبیَر )۲۶(
.تسا فورعم وا ظعاوم هک گرزب نافراع زا یرصم ِنّونلااُذ :نّونلااُذ )۲۷(
گرزب :هِم )۲۸(
تسد ِفك :هّفک )۲۹(
ییوکین ،یکین :ّرِب )۳۰(
ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۳۱(
تلالد :غالب )۳۲(
هدننک بذج رایسب :بوذَج )۳۳(
.تسا زاونلد و وبشوخ یّلحم هک تسا ناراّطع رازاب روظنم ،هاگارچ :هعَتْرَم )۳۴(
.دراد یریدخت تیصاخ هک دنریگ هنادهاش هایگ رادلُگ یاههخاشرس و اهگرب ندیبوک زا هک یدرگ :گَنب )۳۵(
.دیآیم تسد هب هنادهاش هایگ رادلُگ یاههخاشرس زا هک هدننک ریدختٔ هّدام یعون :شیشَح )۳۶(
.تسا شغ و عْرَص راچد هک نآ :عورْصَم )۳۷(
رایشوه ،اناد ،کریز :ُزبُْرگ )۳۸(
باتش ،ترارح اب ،زیت ،دنت :ْتَفت )۳۹(
یداش ای و هودنا یور زا ندز دایرف :نینَح )۴۰(
راکشآ ،نشور ،حضاو :یلج )۴۱(
.دننک لمح ار یسک ای و یزیچ نآ رد هک هچنآ :لِمْحَم )۴۲(
گرزب :هِم )۴۳(
.دزوسبً امامت شتآ یور هک تسا نآ صلاخ ربنع .دنریگیم ربنعِ یهام شراوگ هاگتسد لخاد زا هک وبشوخ و برچ تسا یاهّدام :َرْبنَع )۴۴(
.حالص و تاجن رد ِندوشگ .رد ِندوشگ :بابِ ْحَتف )۴۵(
دامتعا ِلباق یاهناسنا :تاقِث )۴۶(
رد ندوشگ :باب ِحتف )۴۷(
ناگراتس :ناَرتَخا )۴۸(
هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۴۹(
راتفگ :لاقم )۵۰(
هدوهیب ِلمع و راتفگ :وْهَل و وْغَل )۵۱(
تحیصن :غالَب )۵۲(
.تسا یلاباال و رجاف و شابوا ینعم هب تیب نیا رد یلو ،دراد رایسب یناعم ْدنِر عمج :نادنر )۵۳(
.هناد کی دیراورم ،اهبنارگ دیراورم ،دبای شرورپ فدص نورد رد ییاهنت هب هک رادبآ و تشرد دیراورم :میتی ِّرُد )۵۴(
راک تنایخ ،رگهلیح :راّدَغ )۵۵(
.دنزیم یبّلقت ٔهّکس هک یسک :باّلَق )۵۶(
ینهذ نم رظن زا یقطنم و لوبقم یرذُع ،قلخ شوخ :قِبَل )۵۷(
رتش و دنفسوگ و واگ ِنیگرس :کشُپ )۵۸(
.)َدَبا ِلباقم( .تسا لزا روظنم اجنیا رد :َقبَس )۵۹(
ندیشاپ :ّشَر )۶۰(
تسوپ ینعم هب رشِق عمج :روشُق )۶۱(
تخبکین :لِبقُم )۶۲(
نجل اب هتخیمآ ِبآ :هباهایس )۶۳(
.تسا تسلا یرایشوه هب افو اب دهعت مدع اجنیا رد نآ زا دارم ،ندرک متس و ندرزآ ینعم هب :افج )۶۴(
دنوش هدنکارپ :قِرتفُم )۶۵(
تخسرس ِنمشد :ّدُل )۶۶(
هدش دایز ،هدش نوزفا :داَزتْسُم )۶۷(
.تسا هدولآ شلدٔ هرهچ هکنآ ،کاپان :وُرهتسُشان )۶۸(
نزتفم ِفرح :نزْپَگ )۶۹(
تواقش و یتخبدب :اقَش )۷۰(
.یرامیب تهج هب مشچ زا کشا یمئاد ندش یراج ،ییانیب فعض :شَمَع )۷۱(
لاک ،تخس و تفس :هتسّبْگنس )۷۲(
یرامیب :ماقَس )۷۳(


