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۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدیسر کیدزن هک دیپسخم دیزیخ
میدینش یوک نآِ گس و سورخ ِزاوآ

تسا رای ِهد )۱ِ(یورق ِیاهناشن هک هللاو
میدیرچ هک )۲(لُفنَرَق و نیرسن و سگرن نآ

ندیرچ ِباتشا ز و هاگارچ ِقوذ زا
میدیزگ )۳(زوفدپ و بل و نابز ،صرح زو

میتفرگ دیص یسب و میدیرپ ریت نوچ
میدیمخ ماکحا ِهز زا نامک وچ هچرگ

میدرگن غیت دص هب ،میتسم ِقشاع ام
میدیشچ )۴(روفغَف ِلد ِنوخ هک میریش

میشونن هداب زجب ،میتسلا ِناتسم
)۵(میدیَرث و شآِ یپ ز ین ناهج ِناوخ رب

شکاشک ِتقو رد هک دید قح و دناد قح
میدیشک هچ ناشیا زا و دندیشک هچ ام زا

تسا حوبصِ ماگنه هک دیپسخم ،دیزیخ
میدیدب راثآ و دمآ )۶(زورٔ هراتسا

)۷(یطابِر ِسوبحم هلفاق همه و دوب بش
میدیهر سبح نآ و تملظ نآ زک دیزیخ

)۸(قافآ رد داتسرفب نالوسر دیشروخ
)۱۱(میدیتَع )۱۰(ِشیَج ام و قرشم )۹(ِکَزَی کنیاک

یزور )۱۳(ِریاط رگا رآ )۱۲(قَفَش هب ور ،نیه
میدیمد حبص ِسََفن نوچ قفشِ یوس زک

دسانِشِب ار قفش ِّیلوسر هک سکره
میدیدپ و شاف وَرب راهظا رد زین ام

دریذپن ار قفش ِّیلوسر هک سک نآ و
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دریذپن ار قفش ِّیلوسر هک سک نآ و
میدینت هدرپ وَرب ،تسین امِ مرحم مه

مشچ وزا تخود ورف تفرذپن شافخ
میدیردب مه ار هتخود نآٔ هدرپ ام

تسا رهز هک درب نامگ و دید ناهج )۱۴(ِقایرت
میدیرخ رادنپ ز هک ار یلد هدژم یا

دیوگب دیشروخ ِظعاو ات نک شماخ
میدیرم هلمج ام و دش ربنم ِرس رب وک

رازلگ :ورُق .ندش فشک و ندش ادیپ میالع ،بآ یوج :ْوْرَق )۱(
کخیم لگ :لُفنَرَق )۲(
ناهد درگادرگ :زوفدَپ )۳(
نیچ ناهاشداپ بقل :روفغَف )۴(
تشوگبآ :دیَرث )۵(
دیشروخ زا هیانک :زورٔ هراتسا )۶(
ارسناوراک :طابِر )۷(
دوجو ،یتسه ناهج ،نامسآ یاههنارک :قافآ )۸(
رکشل ٔهمدقم و لوارقشیپ :کَزَی )۹(
رکشل :شیج )۱۰(
هدامآ ،اّیهم :دیتَع )۱۱(
دیشروخِ عولط ماگنه یخرس :قَفَش )۱۲(
هدنرپ ،هدننک زاورپ :ریاط )۱۳(
ورادشون ،رهزداپ :قایرت )۱۴(
----------

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدیسر کیدزن هک دیپسخم دیزیخ
میدینش یوک نآِ گس و سورخ ِزاوآ

تسا رای ِهدِ یورقِ یاهناشن هک هللاو
میدیرچ هک لُفنَرَق و نیرسن و سگرن نآ

ندیرچ ِباتشا ز و هاگارچ ِقوذ زا
میدیزگ زوفدپ و بل و نابز ،صرح زو

۱۵۴۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لاصِو ات هَر نیا دوب )۱۵(یْنَیتوطُخ
لاس تصش )۱۶(َتتسَش ز هَر رد ماهدنام

 هار نیا رد نم هکیلاحرد ،درادن هلصاف رتشیب مدق ود قوشعم هب لاصو ات هار نیا
.ما هدنام رود وت لاصو دنمک زا هک تسا لاس تصش

 دهن دوخ یاهبیصن رب یکی هک دیآ لصاح مدق ود رد تسه هچ ره :دنکیم نایب هنوگنیا ار نَْیتوطُخ زین دیزیاب ؛ماگ ود ،مدق ود :نَْیتوطُخ )۱۵(
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 دهن دوخ یاهبیصن رب یکی هک دیآ لصاح مدق ود رد تسه هچ ره :دنکیم نایب هنوگنیا ار نَْیتوطُخ زین دیزیاب ؛ماگ ود ،مدق ود :نَْیتوطُخ )۱۵(
.درادب یاج رب رگید نآ و درادرب ار مدق کی نآ .قح یاهنامرف رب یکی و
یریگیهام باّلق :تسَش )۱۶(
----------

١٩۵٧ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لوغ ِزاوآ ناد تیدیمون و سرت
)۱۷(لوفُس ِرْعَق ات وت ِشوگ دَشَکیم

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

یتسپ :لوفُس )۱۷(
----------

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسیچ ناگسِ گناب اضر یوک نیا رد هک یناد
َدنامَرِب شنآ دَُوب )۱۸(ثَّنَخُم هک ره ات

هار نیا ِقشاع دَُوب هک یراوس ز اشاح
)۱۹(َدناَپطِب ار شلد یوکِ گسِ گناب هک

وسرت :ثَّنَخُم )۱۸(
ندرک یرارقیب ،ندش مارآیب ،ندیزرل :ندیَپط )۱۹(
----------

۲۲۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تساطخ یپ ردنا گس و شوگرخ ِباوخ
؟تساجک هدنسرتِ مشچ رد دوخ ،باوخ

۶۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوریم نارازه رد و ،تسا گس کی
دوشیم وا وا ،تفر یَو رد هکره

تسوا رد وک نادیم ،درک تدرَس هک ره
تسوپ ِریز ردنا هتشگ ناهنپ ،وید

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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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

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تَدَهَد ناج وا مد
للع ِفوقوم هن تسا نوکَیف ْنُک وا ِراک

۲۸۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ور ادخ ِهاگارچ هب ،ور امس هب لد یا هله
یدیَرچ دنچ یکی وچ )۲۰(ناروتس ِهاگارچ هب

تدیما تسین ورَد هک ،هِن نآ رب عْمط همه وت
یدیسر یوس نیدب وت لّواِ یدیمون ز هک

اپراهچ :روتس )۲۰(
----------

۴۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مامتِ میلست هک زج لّکوت زُج
ماد و تسرکم همه تحار و مغ رد

۵۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۶۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۲۱(
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فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۲۱(

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ ،قح )۲۲(ِعنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنوُرب سپ

ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۲(
----------

۱۴۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

مامُه یا یعمش هک َلْیَّللاِ مُق نیه
مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

۲ و ۱ تايآ ،)۷۳( لِّمَّزُمٔ هروس ،ميرك نآرق

»)٢(.ًلِيلَق َّاِلإ َلْيَّللاِ مُق )١(،ُلِّمَُّزمْلا اَهَُّيأ اَي«

»)٢(.ار ىكدنا رگم ،نامب رایشه و رادیب ار نهذ بش )١(،هديچيپ دوخ رب ترکف هماج ىا«

۱۴۵۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ببس نیز ار یَبن لِّمَّزُم ْدناوخ
)۲۳(بَرَهْلاُوب یا میلگ زا یآ نوُرب هک

 :هک درک باطخ ودب و دناوخ »هدیچیپ دوخ هب میلگ« ار ربمایپ ،دنوادخ ورنیا زا
.آ نوریب اوزنا و تولخِ میلگ زا ،قیالخ زا نازیرُگ یا

نازیرگ :بَرَهْلاُوب )۲۳(
----------

۱۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسا هدرُم یک وا ،تساهردژا تسفن
تسا هدرسفا یتلآیب و مغ زا

۱۲۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۴(ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت

ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

نمشد :ودَع )۲۴(
----------

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 6 of 30

948_Qazal & Mathnavi 2023-02-02, 9:33 AM

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۲۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(ْمُق ِرما دیاشگ ار شمشچ هکنوچ

مُوُد ِراب رحس نوچ ددنخب سپ

زیخرب :ْمُق )۲۵(
----------

۲ و ۱ تايآ ،)۷۴( رثدمٔ هروس ،ميرك نآرق

»)٢(.ْرِْذَنأَف ْمُق )١(،ُرِّثَُّدمْلا اَهَُّيأ اَي«

»)٢(.هد رادشه و زيخرب )١(،هديشك رس رد ترکف هماج ىا«

۱۴۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میرآرب رای زا رس و مییآ مدع رد نوچ
میرآرب رارقأ هرعن هیسِ گنس زا

۱۵۶ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ اَِّنإَو ِهَّـِلل اَِّنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذَّلا«

»».ميدرگىمزاب وا هب و ميتسه ادخ ِنآ زا ام« :دنتفگ ديسر اهنآ هب ىتبيصم نوچ هك ىناسك«

۱۴۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیشن راک رب وچ تسود ِهگراک رب
میرآرب راک زا همه ار ناهج هلمج رم

مینیبب هدرپیب وچ تسودِ خر ِرازلگ
میرآرب رازلگ و لگ زا قشع ز هلعش دص

۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ِراهظاِ یپ ناداتسا هلمج
)۲۶(راسکنِاِ یاج و دنیوج یتسین

)۲۷(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

تسا رتنوزفا یتسین نیا اجک ره
تسا رَس نآ شهاگراک و قح ِراک

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۲۶(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۲۷(
----------

 ،الع و لج یلاعت یراب دیحوتلا یف ،ریطلاقطنم ،راطع
تشکن ار هدروخ کمن و نان ریسا هک یرایع تیاکح

سب و تسا نیا لامک ،الصا شابم وت
سب و تسا نیا لاصو ،وش ال وت ز وت

۲۹۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۹۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

رون )۲۸(ِّشَر ِراثن یو رب َدَزن نوچ
)۲۹(روشُق نوچ لدیب ،تسا مسج همه وا

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

ندیشاپ :ّشَر )۲۸(
تسوپ ینعم هب رشِق عمج :روشُق )۲۹(
----------

۲۰۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۰۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

  شرَس دیآن الب ِراوید هب ات
شرک ِشوگ نآ لد ِدنپ دونشن

۲۲۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

کانباوخ )۳۰(ِلوهَج اب نتفگ دنپ
کاخهروش رد دَُوب ندنگفا مخت

نادان :لوهَج )۳۰(
----------

۵۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بشما )۳۱(َدَنز َکبوچ یمه شَماب رب هک یناج ُکنُخ
دنیب ددع یبِ یاطَع ،نادنخ رَحَس نوچمه دوش

ندرک ینابهگن ،ندرک ینابساپ :ندز َکبوچ )۳۱(
----------

۷۶۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اهناج رب ار رون نآ ْدناشِف ،قح
اهناماد هتشادرب )۳۲(نالِبقُم

هتفای وا ار رون ِراثن نآو
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 .دیرفآیب 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

تخبکین :لِبقُم )۳۲(
----------

۲۳۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۳۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۳۳(ِیاضتقم

هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۳۳(
----------

۹۷۳ٔ هرامش یعابر ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

زور ات یپسُخَن رگ هراتس وچ بش کی
)۳۴(زورفاناج ِهم نینچ نیا َدباترد

پسُخَم وت ،ناویح ِبآ تسیکیرات رد
)۳۶-۳۵(زوپ یزادنا بآ رد یبش هک دیاش

.ناج ۀدننک نشور و هدننک هزات ،هدنروآ طاشن :زورفاناج )۳۴(
ناهد ،ناهد رب و رود :زوپ )۳۵(
ندش باریس ،ندروخ بآ :نتخادنا بآ رد زوپ )۳۶(
----------

۳۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
 

دَُوب ناسآ ،)۳۷(هعقاو زا رتشیپ
َدب و کین لایخ ،مدرم ِلد رد

)۳۸(رازراک ِنوردنا دیآرد نوچ

راز ،راک سک نآ رب ددرگ نامز نآ
 

شیپ ،یاپ وت هنَم نیه ،یریش هن نوچ
شیم ،تسوت ِناج ،و تسا گُرگ لََجا نآک

دش ریش تَشیم ،و )۳۹(ّیلادَبا ز رو
دش )۴۰(ریزرس وت ِگرم هک ،آ نمیا

 
دوش )۴۱(لَْدبُم وا هکنآ ،لاْدَبا تسیک
دوش )۴۳(لَخ ،نادزی ِلیدبت زا )۴۲(شرمخ

 
نامگ زو یریگریش ،یتسم کیل
نارم نیه ار دوخ وت یرادنپ ریش

 
)۴۴(دیدَسان ِقافن ِلها ز قح تفگ

دیدَش ٌسأَب ْمَُهْنَیباٰم ْمُهُسأَب
 

 :دومرف ،دناتساران یمدرم هک قافن لهأ هرابرد دنوادخ
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 :دومرف ،دناتساران یمدرم هک قافن لهأ هرابرد دنوادخ
.دننک یم راهظا دایز تعاجش و یروالد دوخ عمج رد نانآ

۱۴ ٔهیآ ،)۵۹( رشحٔ هروس ،میرک نآرق

»…ۚ ٌديِدَش ْمَُهْنَيب ْمُهُْسأَب …«

»…دننکیم تعاجش راهظا رگیدمه هب…«

راکیپ ،هثداح :هعقاو )۳۷(
دربن ،راکیپ ،لادج و گنج ،گنج نادیم :رازراک )۳۸(
ادخ نادرم ،راکوکین و ،حلاص ،فیرش مدرم :لادَبا )۳۹(
نوگنرس ،ریزارس ،بولغم :ریزرس )۴۰(
هدشلیدبت ،هدشضوع :لَدبُم )۴۱(
بارش :رمَخ )۴۲(
هکرس :لَخ )۴۳(
تسردان ،تساران :دیدَسان )۴۴(
----------

۳۴۵۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وجب ار )۴۵(یّمَسُم ور ،یدناوخ مسا
وُج ِبآ ردنا هن ،ناد الاب هب هَم

مان ِبحاص ، هدش هدرک مان ،هدش هدیمان :یّمَسُم )۴۵(
----------

۳۰۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیهت نان زا تسد هک هدرُم مغ ز یا
؟تسیچ سرت نیا ،میحر و تسروفغ نوچ

۴۰۰۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهنادرم رگدمه ِنایم رد
دناهناخ )۴۶(ِناتروع نوچ ازغ رد

)۴۷(بویُغ ِرادهپس ،ربمغیپ تفگ

بورُحْلا َْلبَقٰ یَتفٰ ای هَعاجُشال
 

 :تسا هدومرف ،تسا بیغ ناهج رالاسهپس و رادرس هک ،لوسر ترضح
.درادن یموهفم تعاجش ،گنج زا شیپ ،ناوج یا

نانز :ناتروع )۴۶(
ندش دیدپان ،ندش بیاغ ،بیغ عمج :بویُغ )۴۷(
----------

۲۱۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اروشاع ِزور و ریگیم )۴۸(هَشَش 
ندوب البرک هب یناتن وت

رطف دیع زا دعب لّوا زور شش :هَشَش )۴۸(
----------

۴۰۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دننک فک ناتسم ،)۴۹(وْزَغ ِفال ِتقو
دننفیب ْفک نوچ ،گنج شوج ِتقو

 
زارد شریشمش ،وْزَغ رکذ ِتقو
زایپ نوچ شغیت )۵۰(َّرف و َّرک تقو

 
وُجمخز وا ِلد ،هشیدنا تقو

وا ِکیخ دش یهت نزوس کی هب سپ

افصِ یایوُج ز مراد بجع نم
افَج زا لقیص ِتقو رد دَمَر وک

هاوگ ندید افَج ،یوعد نوچ قشع
هابت یوعد دش ،تسین تهاوگ نوچ

 
جنَرَم ،یضاق نیا دهاوخ تهاوگ نوچ

جنگ وت یبای ات ،رام رب هِد هسوب

رسپ یا دشابن وت اب افَج نآ
رد وت ردنا ،یدب ِفصو اب هکلب

 
دز درم ار نآ هک یبوچ ،دََمن رب

دز درگ رب ،دزن ار نآ دمن رب
 

)۵۱(شَک هنیک نآ ار بسا رم دزب رگ

)۵۲(شکُسْکُس رب دز ،بسا رب دزن نآ

دوش )۵۳(یپشوخ دَهَراو کُسْکُس ز ات
دوش یِم ات ینک نادنز ار هریش

یرواگنج ،ندرک گنج :وْزَغ )۴۹(
زیرگ و گنج :َّرف و َّرک )۵۰(
هدنریگماقتنا ،وجماقتنا :شک هنیک )۵۱(
 ،دوش دیدش یاهناکت راچد راوس هک یروط هب دنابنجب تخس ار دوخ نتفر هار نمض و دنک تکرح دنت هک یبسا :کُسکُس )۵۲(
راوهار ِّدض ،ورزیت بسا ،دورب هار دب هک یبسا
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 ،دوش دیدش یاهناکت راچد راوس هک یروط هب دنابنجب تخس ار دوخ نتفر هار نمض و دنک تکرح دنت هک یبسا :کُسکُس )۵۲(
راوهار ِّدض ،ورزیت بسا ،دورب هار دب هک یبسا
وخشوخ ،راوهار و راتفر شوخ :یَپْشوخ )۵۳(
----------

۱۵۴۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لاصِو ات هَر نیا دوب )۵۴(یْنَیتوطُخ
لاس تصش )۵۵(َتتسَش ز هَر رد ماهدنام

 ،درادن هلصاف رتشیب مدق ود قوشعم هب لاصو ات هار نیا
.ماهدنام رود وت لاصو دنمک زا هک تسا لاس تصش هار نیا رد نم هکیلاحرد

 رب یکی هک دیآ لصاح مدق ود رد تسه هچ ره :دنکیم نایب هنوگنیا ار نَْیتوطُخ زین دیزیاب ؛ماگ ود ،مدق ود :نَْیتوطُخ )۵۴(
.درادب یاج رب رگید نآ و درادرب ار مدق کی نآ .قح یاهنامرف رب یکی و دهن دوخ یاهبیصن
یریگیهام باّلق :تسَش )۵۵(
----------

۴۰۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدز ار کمیتی نآ نادنچ :تفگ
؟یدزیا رهق ز یدیسرتن نوچ

 
؟تسود و ناج یا مدز یک ار وا :تفگ

تسوردنا وک مدز یوید نآ رب نم

داب وت ِگرم :ار وت دیوگ را ردام
داسِفِ گرم ،و دهاوخ وُخ نآِ گرم

 
دنتخیرگب بدا زک یهورگ نآ
دنتخیر نادرم ِبآ و ،یدرم ِبآ

دندنار او )۵۷(اغَو زا )۵۶(ناشْنالذاع
دندنام )۵۹(ثَّنَخُم و )۵۸(زیح نینچ ات

ونش مک ار )۶۲(اخژاژ )۶۱(ٔهّرُغ و )۶۰(فال
ورم )۶۳(اجْیَه ِفص رد اهنینچ اب

قح تفگً الابَخ ُْمکوُداز هکنآ ز
)۶۵(قَرَو نادرگَرب ،تسُس )۶۴(ِقافِر زک

 
 ».دنیازفین امش هب یهابت زج« :دومرف دنوادخ اریز«
».وش نادرگیور رصنعتسس ناهارمه و ناتسود زا

۴۷ ٔهیآ ،)۹( هبوتٔ هروس ،میرک نآرق
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۴۷ ٔهیآ ،)۹( هبوتٔ هروس ،میرک نآرق

»…اًلَابَخ َّاِلإ ْمُكوُدَاز اَم…«

»…دنیازفین امش رب یدرسلد و یهابت زج…«

دنوش هرمه امش اب ناشیا رگ هک
دنوش هَک نوچمه زغمیب )۶۶(نایزاغ

 
دننک فصمه امش اب ار نتشیوخ
دننکشب فص ِلد و دنزیرگ سپ

رفن نیا یب یکدنا یهاپس سپ
)۶۷(رَشَح دیآ قافن ِلها اب هک ْهِب

رگتمالم ،هدننک شنزرس :لِذاع )۵۶(
لاجنج و راج ،دایرف و داد ،گنج :اغَو )۵۷(
درمان :زیح )۵۸(
وسرت ،درمان :ثَّنَخُم )۵۹(
اعّدا :فال )۶۰(
.تسا ندز لوگ و نتفیرف ینعم هب هّرِغ و .دنلب زاوآ ،ندیرغ :هّرُغ )۶۱(
وگ هدوهیب :اخژاژ )۶۲(
دربن ،گنج :اجْیَه )۶۳(
ناهارمه ، نارای ،هقفر عمج :قافِر )۶۴(
 ،نکم یتسود نانآ اب و نادرگرب نانآ زا ار دوخ بلق ٔهحفص ،نادرگرب یور ینعی اجنیا رد :قرو نادرگرب )۶۵(
.تسا راک ندش نوگرگد ینعم هب هک یسراف رد تسا یلثم نتشگرب قرو
وجگنج :یزاغ )۶۶(
رکشل ،ماحدزا ،تیعمج :رَشَح )۶۷(
----------

۴۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تفرگ ملد رصانعتسس ِناهرمه نیز
تسوزرآ مناتسَدِ متسر و )۶۸(ادخ ِریش

یلع ترضح ِباقلا زا ،هللادسا :ادخ ِریش )۶۸(
----------

۳۴۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
 

گرم ِراسخر هن تسوت تشزِ یور
گَرب ،گرم ،و تخرد نوچمه وت ِناج

 
تسا دب را تسا یوکن را ،تسهتسُر وت زا
تسَدوخ زا تریمض ره ،شوخ و شوخان

یاهتشِک دوخ ،)۶۹(ییهتسخ یراخ هب رگ
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یاهتشِک دوخ ،)۶۹(ییهتسخ یراخ هب رگ
یاهتشر دوخ یرَد )۷۰(ْزَق و ریرح رو

یمخز :هتسَخ )۶۹(
ناینرپ ،مشیربا :ْزَق )۷۰(
----------

۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم نِمآ ،سرتب ،یدرک دب هکنوچ
شادُخ َدنایورب و تسا مخت هکنآز

۴۲۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشاک دوخ وت هک ،ْهِن دوخ رب مرُج
یتشآ نک قح ِلدع و ازج اب

۴۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تنت و ناج زا دیاز هک وت ِلعف
تنماد دریگب تدنزرف وچمه

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یایزاسبََرط درک نامز رخآ رد رای
یایزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

تشُک ملِع نیدب رای ار قاّشع ٔهلمج
یایزّانط وت ِلهج ،ناه و ناه دُنکن ات

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۷۱(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسْشوخ یا ونش ةَّنَجْلا ِتَّفُح

ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلا ِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح«

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

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۷۱(

----------  

۴۴۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارطضا زا شاهتسکشا ،نالقاع
رایتخا دص اب هتسکشا ،ناقشاع

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

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

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۷۲(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۷۲(
----------

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
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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

۴۲۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زور هب ات اه بش ریگ ییانشآ
زوسْوید یاهراتسِا نینچ اب

ناُمگَدب ِویدِ عفد رد یکی ره
نامسآ ٔهعلق )۷۳(ِزادناتفن تسه

.درابیم شتآ هک یسک :هدنَزادنا تفن )۷۳(
----------

۳۵۱۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۵(ینَس و )۷۴(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۷۴(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۷۵(
----------

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

)۷۷(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۷۶(ّیوگ رد

نارگید )۷۸(ِ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 )۷۶(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۷۷(
لیبس :لابِس )۷۸(
----------

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میتفرگ دیص یسب و میدیرپ ریت نوچ
میدیمخ ماکحا ِهز زا نامک وچ هچرگ

۴۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دَُوب یماد ِبحاص هنامز رد
؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه

۴۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ین دیص کی وتِ ماد رد ،دوش بش
ین دیق و )۷۹(عادُص زج وت رب ماد

ماد هب یدرکیم دیص ار دوخ وت سپ
ماک ز یمورحم و سوبحم یدش هک

دردرس :عادُص )۷۹(
----------

۲۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟صرح ز یدرک اهر ار رد نیا زاب
؟سرخ وچ یدرگیمه ناّکد ره ِدِرگ

 ۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۹۹۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۸۰(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۸۱(نارّابَج هکنآ ز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۸۰(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۸۱(
----------

۳۱۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 

تسیهت سب هک ار ربج نیا نک کرت
تسیچ ربج ِّرِس ِّرِس ینادب ات

)۸۲(ناَلبنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت

ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

یقشاع نک ،و نک یقوشعم ِکرت
)۸۳(یقیاف و بوخ هک هدرب نامگ یا

راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۸۲(
طّلسم ،هریچ ،هدیزگرب :قیاف )۸۳(
----------

۷۶۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مدع ینعی ،هگراک رد آ رد سپ
مه هب ار )۸۵(عناص و )۸۴(عنُص ینیبب ات

تسا )۸۶(یگدیدنشور ِیاج نوچ هگراک
تسا یگدیشوپ ،هگراک ِنورب سپ
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تسا یگدیشوپ ،هگراک ِنورب سپ

دونَع ِنوعرف تشاد یتسه هب ور
دوب روک شهاگراک زا مرجال

رَدَق ِلیدبت تساوخیم مَرَجال
رَد ز دنادرگ زاب ار اضق ات

دنمهلیح نآ ِتَْلبَس رب اضق دوخ
دنخشیر مد ره درکیم بل ریز

هانگیب وا تشُک لفط نارازه دص
هلا ِریدقت و مکُح ددَرگب ات

شنیرفآ :عنُص )۸۴(
راگدیرفآ :عناص )۸۵(
ینیبنشور :یگدیدنشور )۸۶(
----------

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

یهلاِ مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۸۷(
----------

۳۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتعاجش ِرپس نوچ ،ور شیپ و ریذپ مخز
تََمنامخ نامک وچ ات هِدَم )۸۸(هِز ِریغ هب شوگ

دنتسبیم نامک هب هک هدیبات ۀدور ،نامک ۀلچ :هِز )۸۸(
----------

۲۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینام َژک َدَبا راونامک هک یهاوخن رگ
یزیتسَن ،نامک وچمه دوخِ یوس تَدنَشَک نوچ

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدرگن غیت دص هب ،میتسم ِقشاع ام
میدیشچ روفغَف ِلد ِنوخ هک میریش

۱۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ارم تسا ریلد ِناج ،ارم تسا ریسٔ هدید
مدش هدنباتٔ هرُهز ،ارم تسَریشٔ هرَهز

۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک ِرادنپ ز ّرتب یتّلِع
)۸۹(لالَدوُذ یا وت ِناج ردنا تسین

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب )۹۰(یِبجْعُم نیا وت ِز ات

همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۸۹(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۹۰(
----------

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میشونن هداب زجب ،میتسلا ِناتسم
میدیَرث و شآِ یپ ز ین ناهج ِناوخ رب

۲۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

گیدبرچ ِنامِْعنُم نآ ِرَد رب
گیرهدرُم ِدیَرث ِرهب یوَدیم

دوش هبرف ناج هک ناد اجنیا )۹۱(شبرچ
دوش ْهب اجنیا دیموا ان ِراک

لد ِلها ِناوخ تساسیع ٔهعموص
ْلِهَم رَد نیا التبم یا ،ناه و ناه

هیپ ،یبرچ :شبرچ )۹۱(
----------

۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نان ِرهب زا میدمآن ام ،ناج ِناج ِناج ِناج یا
ایقاس ناطلسِ مزب رد ،نُکم ییورادگ ْهِجَرب

۳۳۴۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۴۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
میایزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شکاشک ِتقو رد هک دید قح و دناد قح
میدیشک هچ ناشیا زا و دندیشک هچ ام زا

۵۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تدنناشکیم وس نآز و ،تدنناشکیم وس نیا زا
الاب ور ،)۹۲(درُد نیز َرپِب ،یدرُد اب بان یا ورَم

.دِْرل ،دریگب اج فرظ ِهت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۹۲(
----------

۱۴۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدیسر دادغب ز ،میبیبط ،میمیکح
میدیرخزاب مغ ز ار )۹۳(نایتّلع یسب

ار نُب و رسیب مغ ،ار نهک )۹۴(یاهَلبَس
میدیشک )۹۵(هلاگنچ هب شاهیپ ز و شاه گر ز

میحیسم ِدرگاش هک ،میحیصف نابیبط
میدیمد حور وا رد ،میتفرگ هدرم یسب

اهناشن دندید هک اهنآ زا دیسرپب
میدیهر هچ زا ام هک دنیوگب رکُش ات هک

نارامیب :نایتّلع )۹۳(
.دیآ دیدپ مشچ رد هک یایرامیب :َلبَس )۹۴(
.دنرب راک هب نابیبط هک جکرس و کیراب و نینهآ یتلآ :هلاگنچ )۹۵(
----------

۱۲۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۹۶(بوبُح نوچ ینیمز ِریش ٔهتسب

)۹۸(بولُقْلا ُتوُق زا شیوخ )۹۷ِ(ماطف وُج

)۹۹(ریتَس ِرون دش هک ،روخ تمکح ِفرح

ریذپان ار بُجُحیب ِرون وت یا
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ریذپان ار بُجُحیب ِرون وت یا

ار رون ناج یا یدرگ اریذپ ات
ار روتسم ،بُجُحیب ینیبب ات

تابوبح و تاّلغ :بوبُح )۹۶(
یناحور ِتایح ِدیدجت و ینامسج ِتاوهش عطق زا هیانک ،نتفرگ ریش زا :ماطف )۹۷(
یناحور یاذغ :بولُقْلا ُتوُق )۹۸(
هدیشوپ ،روتسم :ریتَس )۹۹(
----------

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا حوبصِ ماگنه هک دیپسخم ،دیزیخ
میدیدب راثآ و دمآ زورٔ هراتسا

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
)۱۰۰(غالَب دراد شیروک نتسُج نیع

یاهدُرب ینامگ ،ینیبیمن رو
یاهدَرپ ردنا وت ،و تسَحابص 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 )۱۰۱(ِبوذج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ناشن نتسُج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ریذپب )۱۰۲(اُوتِصنأ
اُوتِصنأ یازج ناناج زا دیآ

تلالد :غالَب )۱۰۰(
هدننک بذج رایسب :بوذَج )۱۰۱(
دیشاب شوماخ :اُوتِصنأ )۱۰۲(
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دیشاب شوماخ :اُوتِصنأ )۱۰۲(
----------

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یطابِر ِسوبحم هلفاق همه و دوب بش
میدیهر سبح نآ و تملظ نآ زک دیزیخ

۳۲۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰۳(طابِر ره ردنا هکنآِ مالغ نم

)۱۰۴(طامِس رب دنادن لصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسررد نَکْسَم هب ات

ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۱۰۳(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۱۰۴(
----------

۳۱۷۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب ،و نُک )۱۰۵(یلوُگ نتشیوخ

انَل َمْلِع ال :هک وگ کیالم نوچ
اَنتْمَّلَع ام َْریَغ ،یهلا ای

.یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

».ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َكَِّنإۖ  َاَنتْمَّلَع اَم َّاِلإ َانَل َمْلِع اَل َكَناَْحبُس اوُلاَق«

».ميكح ىاناد ىيوت .تسين ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ«

قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۱۰۵(
----------

۱۹۶۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هاگراب نیا تسا ترضح تیاهنیب
هار تسوت ِردص ،راذگب ار ردص

۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف ِدهج
دوب )۱۰۶(قیتفت نآ ،تخودیم وا هچره

نتفاکش :قیتفت )۱۰۶(
----------

۴۶۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَم ِقاتشُم یا تسا راک نآ راک
تسا شوخ تگرم دسر را ،راک نآ ردناک

ناوج یا نامیا ِقدص ِناشن دش
نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

نینچ ناج یا وت ِنامیا دشن رگ
نید ِلامکِا وُجب ور ،لماک تسین

۳۲۹۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیعل ِسیلبا لاس نارازه دص
نینِمْؤُمـْلاریَما )۱۰۷(ِلاْدَبا دوب

تشاد هک یزان زا مدآ اب دز هجنپ
)۱۰۸(تشاچ ِتقو نیگرِس وچمه ،اوسر تشگ

نیشناج ،لََدب :لاْدَبا )۱۰۷(
تشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور ِلّوا :تشاچ )۱۰۸(
----------

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

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰۹(شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا

شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۱۰۹(
----------

۴۰۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قح تفگً الابَخ ُْمکوُداز هکنآ ز
)۱۱۱(قَرَو نادرگَرب ،تسُس )۱۱۰(ِقافِر زک

 
 ».دنیازفین امش هب یهابت زج« :دومرف دنوادخ اریز
.وش نادرگیور رصنعتسس ناهارمه و ناتسود زا

ناهارمه ، نارای ،هقفر عمج :قافِر )۱۱۰(
 ،نکم یتسود نانآ اب و نادرگرب نانآ زا ار دوخ بلق ٔهحفص ،نادرگرب یور ینعی اجنیا رد :قرو نادرگرب )۱۱۱(
.تسا راک ندش نوگرگد ینعم هب هک یسراف رد تسا یلثم نتشگرب قرو
----------

۱۲۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
وخ ریگ وا اب تسوخدمحم وا

باسح رد ییآ )۱۱۲(هَِّلـل َّبََحا ات
بیس تسوا اب یدمحا ِتخرد زک

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

وت )۱۱۳ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

ادخ یارب تشاد تسود :هَِّلـل َّبََحا )۱۱۲(
ردام :مام )۱۱۳(
----------

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزور ِریاط رگا رآ قَفَش هب ور ،نیه
میدیمد حبص ِسََفن نوچ قفشِ یوس زک

۴۱۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شورخ مک ،شُماخ ،تسا کیدزن حبص
شوکَم ،وت ،وتِ یپ مشوک یمه نم

۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوَد برغمِ یوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشم ِیوس ،)۱۱۴(تشاپرُد ِّسِح

.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۱۱۴(
----------

۷۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

برغم وچمه وت ِلََجا ،قرشم وچمه وتِ مدع
َدنامن نامسآ هب هک رگید نامسآ یوس

۲۰۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

باوخ دننیب یسب ،ناشاّفخ وت نوچ
باتفآ زا میتی َدنام ناهج نیک

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ات هک ارم )۱۱۵(لِهِب هن رو ،وگب ایب ادخ ِرهب
وت ِنابز زا مَهَدَرب یبیان هب نخس ود کی

نک اهر :لِهِب )۱۱۵(
----------

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دریذپن ار قفش ِّیلوسر هک سک نآ و
میدینت هدرپ وَرب ،تسین امِ مرحم مه

۱۷۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح



Page 27 of 30

948_Qazal & Mathnavi 2023-02-02, 9:33 AM

۱۷۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

نُکم بیع نم ِلد دش نوُرب هدرپ زا رگا
دنامب رادنپٔ هدرپ رد هن هک دزیا ِرکُش

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا رهز هک درب نامگ و دید ناهج ِقایرت
میدیرخ رادنپ ز هک ار یلد هدژم یا

۴۰۷۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رت ِرَهز نیا تسُر هک ارحص نآ ردنا
رسپ یا )۱۱۶(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 )۱۱۶(
----------

۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیوگب دیشروخ ِظعاو ات نک شماخ
میدیرم هلمج ام و دش ربنم ِرس رب وک

-------------------------
:تاغل عومجم

رازلگ :ورُق .ندش فشک و ندش ادیپ میالع ،بآ یوج :ْوْرَق )۱(
کخیم لگ :لُفنَرَق )۲(
ناهد درگادرگ :زوفدَپ )۳(
نیچ ناهاشداپ بقل :روفغَف )۴(
تشوگبآ :دیَرث )۵(
دیشروخ زا هیانک :زورٔ هراتسا )۶(
ارسناوراک :طابِر )۷(
دوجو ،یتسه ناهج ،نامسآ یاههنارک :قافآ )۸(
رکشل ٔهمدقم و لوارقشیپ :کَزَی )۹(
رکشل :شیج )۱۰(
هدامآ ،اّیهم :دیتَع )۱۱(
دیشروخِ عولط ماگنه یخرس :قَفَش )۱۲(
هدنرپ ،هدننک زاورپ :ریاط )۱۳(
ورادشون ،رهزداپ :قایرت )۱۴(
 دهن دوخ یاهبیصن رب یکی هک دیآ لصاح مدق ود رد تسه هچ ره :دنکیم نایب هنوگنیا ار نَْیتوطُخ زین دیزیاب ؛ماگ ود ،مدق ود :نَْیتوطُخ )۱۵(
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ورادشون ،رهزداپ :قایرت )۱۴(
 دهن دوخ یاهبیصن رب یکی هک دیآ لصاح مدق ود رد تسه هچ ره :دنکیم نایب هنوگنیا ار نَْیتوطُخ زین دیزیاب ؛ماگ ود ،مدق ود :نَْیتوطُخ )۱۵(
.درادب یاج رب رگید نآ و درادرب ار مدق کی نآ .قح یاهنامرف رب یکی و
یریگیهام باّلق :تسَش )۱۶(
یتسپ :لوفُس )۱۷(
وسرت :ثَّنَخُم )۱۸(
ندرک یرارقیب ،ندش مارآیب ،ندیزرل :ندیَپط )۱۹(
اپراهچ :روتس )۲۰(
فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۲۱(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۲(
نازیرگ :بَرَهْلاُوب )۲۳(
نمشد :ودَع )۲۴(
زیخرب :ْمُق )۲۵(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۲۶(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۲۷(
ندیشاپ :ّشَر )۲۸(
تسوپ ینعم هب رشِق عمج :روشُق )۲۹(
نادان :لوهَج )۳۰(
ندرک ینابهگن ،ندرک ینابساپ :ندز َکبوچ )۳۱(
تخبکین :لِبقُم )۳۲(
هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۳۳(
.ناج ۀدننک نشور و هدننک هزات ،هدنروآ طاشن :زورفاناج )۳۴(
ناهد ،ناهد رب و رود :زوپ )۳۵(
ندش باریس ،ندروخ بآ :نتخادنا بآ رد زوپ )۳۶(
راکیپ ،هثداح :هعقاو )۳۷(
دربن ،راکیپ ،لادج و گنج ،گنج نادیم :رازراک )۳۸(
ادخ نادرم ،راکوکین و ،حلاص ،فیرش مدرم :لادَبا )۳۹(
نوگنرس ،ریزارس ،بولغم :ریزرس )۴۰(
هدشلیدبت ،هدشضوع :لَدبُم )۴۱(
بارش :رمَخ )۴۲(
هکرس :لَخ )۴۳(
تسردان ،تساران :دیدَسان )۴۴(
مان ِبحاص ، هدش هدرک مان ،هدش هدیمان :یّمَسُم )۴۵(
نانز :ناتروع )۴۶(
ندش دیدپان ،ندش بیاغ ،بیغ عمج :بویُغ )۴۷(
رطف دیع زا دعب لّوا زور شش :هَشَش )۴۸(
یرواگنج ،ندرک گنج :وْزَغ )۴۹(
زیرگ و گنج :َّرف و َّرک )۵۰(
هدنریگماقتنا ،وجماقتنا :شک هنیک )۵۱(
 ،دوش دیدش یاهناکت راچد راوس هک یروط هب دنابنجب تخس ار دوخ نتفر هار نمض و دنک تکرح دنت هک یبسا :کُسکُس )۵۲(
راوهار ِّدض ،ورزیت بسا ،دورب هار دب هک یبسا
وخشوخ ،راوهار و راتفر شوخ :یَپْشوخ )۵۳(
 رب یکی هک دیآ لصاح مدق ود رد تسه هچ ره :دنکیم نایب هنوگنیا ار نَْیتوطُخ زین دیزیاب ؛ماگ ود ،مدق ود :نَْیتوطُخ )۵۴(
.درادب یاج رب رگید نآ و درادرب ار مدق کی نآ .قح یاهنامرف رب یکی و دهن دوخ یاهبیصن
یریگیهام باّلق :تسَش )۵۵(
رگتمالم ،هدننک شنزرس :لِذاع )۵۶(
لاجنج و راج ،دایرف و داد ،گنج :اغَو )۵۷(
درمان :زیح )۵۸(
وسرت ،درمان :ثَّنَخُم )۵۹(
اعّدا :فال )۶۰(
.تسا ندز لوگ و نتفیرف ینعم هب هّرِغ و .دنلب زاوآ ،ندیرغ :هّرُغ )۶۱(
وگ هدوهیب :اخژاژ )۶۲(
دربن ،گنج :اجْیَه )۶۳(
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وگ هدوهیب :اخژاژ )۶۲(
دربن ،گنج :اجْیَه )۶۳(
ناهارمه ، نارای ،هقفر عمج :قافِر )۶۴(
 ،نکم یتسود نانآ اب و نادرگرب نانآ زا ار دوخ بلق ٔهحفص ،نادرگرب یور ینعی اجنیا رد :قرو نادرگرب )۶۵(
.تسا راک ندش نوگرگد ینعم هب هک یسراف رد تسا یلثم نتشگرب قرو
وجگنج :یزاغ )۶۶(
رکشل ،ماحدزا ،تیعمج :رَشَح )۶۷(
یلع ترضح ِباقلا زا ،هللادسا :ادخ ِریش )۶۸(
یمخز :هتسَخ )۶۹(
ناینرپ ،مشیربا :ْزَق )۷۰(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۷۱(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۷۲(
.درابیم شتآ هک یسک :هدنَزادنا تفن )۷۳(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۷۴(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۷۵(
لادوگ :وَگ )۷۶(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۷۷(
لیبس :لابِس )۷۸(
دردرس :عادُص )۷۹(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۸۰(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۸۱(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۸۲(
طّلسم ،هریچ ،هدیزگرب :قیاف )۸۳(
شنیرفآ :عنُص )۸۴(
راگدیرفآ :عناص )۸۵(
ینیبنشور :یگدیدنشور )۸۶(
یهلاِ مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۸۷(
دنتسبیم نامک هب هک هدیبات ۀدور ،نامک ۀلچ :هِز )۸۸(
همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۸۹(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۹۰(
هیپ ،یبرچ :شبرچ )۹۱(
.دِْرل ،دریگب اج فرظ ِهت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۹۲(
نارامیب :نایتّلع )۹۳(
.دیآ دیدپ مشچ رد هک یایرامیب :َلبَس )۹۴(
.دنرب راک هب نابیبط هک جکرس و کیراب و نینهآ یتلآ :هلاگنچ )۹۵(
تابوبح و تاّلغ :بوبُح )۹۶(
یناحور ِتایح ِدیدجت و ینامسج ِتاوهش عطق زا هیانک ،نتفرگ ریش زا :ماطف )۹۷(
یناحور یاذغ :بولُقْلا ُتوُق )۹۸(
هدیشوپ ،روتسم :ریتَس )۹۹(
تلالد :غالَب )۱۰۰(
هدننک بذج رایسب :بوذَج )۱۰۱(
دیشاب شوماخ :اُوتِصنأ )۱۰۲(
ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۱۰۳(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۱۰۴(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۱۰۵(
نتفاکش :قیتفت )۱۰۶(
نیشناج ،لََدب :لاْدَبا )۱۰۷(
تشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور ِلّوا :تشاچ )۱۰۸(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۱۰۹(
ناهارمه ، نارای ،هقفر عمج :قافِر )۱۱۰(
 ،نکم یتسود نانآ اب و نادرگرب نانآ زا ار دوخ بلق ٔهحفص ،نادرگرب یور ینعی اجنیا رد :قرو نادرگرب )۱۱۱(
.تسا راک ندش نوگرگد ینعم هب هک یسراف رد تسا یلثم نتشگرب قرو
ادخ یارب تشاد تسود :هَِّلـل َّبََحا )۱۱۲(
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.تسا راک ندش نوگرگد ینعم هب هک یسراف رد تسا یلثم نتشگرب قرو
ادخ یارب تشاد تسود :هَِّلـل َّبََحا )۱۱۲(
ردام :مام )۱۱۳(
.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۱۱۴(
نک اهر :لِهِب )۱۱۵(
.رهزداپ ،هتفریم راک هب مس دض و درد دض ناونع هب میدق ّبط رد هک رّدخم و نّکسم یاهوراد زا یبیکرت :قایرت )۱۱۶(


