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۵۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیآیمن مشچ رد )۱(ییادیپ ز هک هم نآ
دیازیمه )۲(نشُگیب شقشعٔ هزم زا ناج

شیور نآ ِشبات زو شیوبٔ هزم زا لقع
)۴(دیاخیمه تسد مه ،)۳(ددنخیمه هریخ مه

شناریح مشابیم ،شناریس ز حبص ره
دیامننب یور وا ،ناریح دوشن ناج ات

ینیب یربخیب رد ،ینیبیم هک زیچ ره
دیاشگنب هدرپ وا هللاو یربخاب ات

دَْوَبن واِ مرحم ناج ،دَْوَبن واِ مدمه مد
)۵(دیاشیمن زین وا ،دناد نیا هک هشیدنا و

)۷(هدیزوسب هدُرب ناج ،)۶(هدیزودب هدرپ نت
)۸(دیاسَبنِب قشع رب لد فلاخم ود نیا اب

هناخ نیا رد تسه ات هناگیب ِرکشل ود
دیازَفنِب درگ زج ششوک رد و شلاچ رد

یناطلس هب زیرگب ،یناج یربب یهاوخ
دیازگنب رهز ات )۹(یقایرت ِتمدخ رد

وا ِتخب هب زانیم ،وا ِتخرد ِریز رد
دیاسایب رشح ات تمحر زا رپ ِناج ات

نیبقح دوش هدید نوچ نیّدلاحالص هاش زا
دَیابرب هلعشم ناج ،درآ حالص هب ور لد

یراکشآ ،روهظ :ییادیپ )۱(
ندرک هلماح ،ندرک روراب :نشُگ )۲(
ندرک هدوهیبٔ هدنخ :ندیدنخ هریخ )۳(
ینامیشپ و ترسح تمالع هب تسد نتفرگ نادند هب ،ندیزگ تسد :ندییاخ تسد )۴(
تسین هتسیاش :دیاشیمن )۵(
هتخود :هدیزودب )۶(
هتخوس :هدیزوسب )۷(
دنکیمن سمل :دیاسَبنِب )۸(
رهزداپ :قایرت )۹(
----------------

۵۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۵۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیآیمن مشچ رد ییادیپ ز هک هم نآ
دیازیمه نشُگیب شقشعٔ هزم زا ناج

 ۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هّرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هّرذ نآ ناهگان

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

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

تسا سب ،ناج )۱۱(ِقاثِو هتشگ ِنت یا
؟تسشن یکشَم رد رحب َدنات دنچ

هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۱۰(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۱۱(
----------------

۸۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنیا نم ِبجع و یبجع رد یسک ره
؟دیآیم نایم هب نوچ ،نایم هب دجنگن واک

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب )۱۲(ِزووالق دش یدارمیب
تشرسشوخ یا ونش ةَّنَجْلا ِتَّفُح

ثیدح

».ِتاوَهَّشلاِب ُرّانلا ِتَّفُحَو ،ِهِراَْكمَلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح«

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

امنهار ،ورشیپ :زووالَق )۱۲(
----------------

۳۳۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهَن وا ِشیپ هب اهیدیماان
دیهَج نوریب اودیب ِدرد ز ات
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دیهَج نوریب اودیب ِدرد ز ات

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییزاس بََرط درک نامز رخآ رد رای
ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

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

۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

،ار ام بش و زور رد یُدب نیدلاسمش ِقشع هن رگا
 !؟ار ام ببس زا و ماد ز یدوب اجک اهتغارف

،دوخ )۱۵(ِبات ز ام زا )۱۴(رامَد ،یدروآرب )۱۳(توهش ُِتب
ار ام ،)۱۶(بت و بات یدوبن ،شقشع ِشبات زا رگا

.تسا ُتب نوچمه یناسفن تاوهش ،ینهذ نم تب :توهش ُِتب )۱۳(
.نُب و خیب زا وا ندرک کاله :ندروآرب یسک زا رامَد )۱۴(
شبات :بات )۱۵(
یمرگ و شبات :بت و بات )۱۶(
----------------

۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ربَصِ یوراد ار هدیدِ یاههدَرپ
رْدَصِ حرَش دزاسِب مَه ،دزوسِب مه

۴۴۷۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنایدنب ِناگدنب ،شنالقاع
دنایدنق و یّرکِش ،شناقشاع

نالقاع ِراهمً اهَْرک ایِْتئِا
نالدیب ِراهبً اعَْوط ایِْتئِا

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

۱۱ هیآ ،)۴۱( تلّصف هروس ،میرک نآرق

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

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

۳۲۰۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۰۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تساخ هک ییاجره ،صقن و یتسین
تساههشیپ ٔهلمج ِّیبوخ ٔهنیآ

۳۲۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۷(عوذُج دیاب یمه هدیشارتان

عورف ای دزاس لصا رگورُد ات

امرخ تخرد ٔهنت ینعم هب عذِج عمج :عوذُج )۱۷(
----------------

۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۸(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا

رظتنم اهلد ِناطلس نآ تسه

ییوکین ،یکین :ّرِب )۱۸(
----------------

۲۲۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ْلد
یتشادرب لد ِلها ز لد )۱۹(مَرَجال

ریزگان ،راچان :مَرَجال )۱۹(
----------------

۳۲۱۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک ِفصو ٔهنییآ اهصقن
لالج وّ زِع ٔهنیآ تراقح نآ و

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَدهبمَدِ یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا َّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

ثیدح

».ٍقال َْتنأ امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ«

».ٌنئاک َوُه امِب ُمَلَقْلا َّفَج«
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».ٌنئاک َوُه امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».تسا یندوب هچنآ هب ملق دش كشخ«

۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرکِ خساپ مَد ره ینیب

۲۲۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم 

تسا قیال ار )۲۰(یخَس ،نداد مَرِد نآ
تسا قشاعِ یاخَس دوخ ندرپس ناج

درمناوج و هدنشخب :یخَس )۲۰(
----------------

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۲۲(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۲۱(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۲۲(
----------------

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناوَد دیآ ون )۲۳(ِفیَض یحابص ره

نامهم :فیَض )۲۳(
----------------

۳۲۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
)۲۵(تخات هبسا ود ،دوخ )۲۴(لامکِتسِا ردنا

لالَجْلاوذِ یوس هب دَّرپیمن نآز
لامک ار دوخ دََربیم یناُمگ وک

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

یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۴(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۲۵(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۲۶(
----------------

١٣۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وجران و )۲۷(ران ِتسمرس اسب یا
وا دناد قلطم ِرون ار نتشیوخ

شتآ :ران )۲۷(
----------------

٣۴۵۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۲۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا دنیب هتسکش سب ار دوخ هچرگ
وُج ِریز )۲۸(نیگرِس و ناد یفاص ِبآ

نایاپراهچِ عوفدم :نیگرِس )۲۸(
----------------

۳۲۱۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۰(ٰیَتف یا نیگرِس تسه وُج )۲۹(ِگت رد

ار وت رم دیامن یفاص وُج هچرگ

)۳۱(نَطِفُرپ ِناْدهار ِریپ تسه

نَکیوج ار نت و سْفنِ یاهیوج

نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۲۹(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۳۰(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهْنطِف عمج :نَطِف )۳۱(
----------------

۳۲۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟درک کاپ َدناوت یَک ار دوخْ یوج
درمِ ملع دُش ادخِ ملع زا عفان

؟ار شیوخ ٔهتسد ،غیت دشارت یک
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؟ار شیوخ ٔهتسد ،غیت دشارت یک
ار )۳۲(شیر نیا راپس یحاّرج هب ،وَر

تحارج ،مخز :شیر )۳۲(
----------------

۳۲۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ریپ ،وت ِشیر نآ رب )۳۳(مَهْرَم دهن رو
)۳۴(ریَفن و درد دوش نکاس نامز نآ

تسهتفای تّحص هک یرادنپ هک ات
تسهتفات اجنآ رب مَهْرَم ِوترپ

شیرْتشپ یا شَکَم رس مَهْرَم ز نیه
شیوخ ِلصا زا نادَم ،ناد وترپ ز نآ و

دنهن یم مخز یور هک ییوراد :مَهْرَم )۳۳(
دایرف و یراز و هلان :ریَفن )۳۴(
----------------

۳۲۵۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهتفای یرون هناخ دوخ رد هچرگ
تسهتفات رَّونم ٔهیاسمه ز نآ

)۳۵(نُکَم ینیب ،وشم هّرِغ ،نُک رکش

نُکَم ینیبدوخ چیه و راد شوگ

یتّیراع نیک درد و غیرد دص
یتُّما زا درک رود ار ناتُّما

ندش رورغم ،ندرک ّربکت :ندرک ینیب )۳۵(
----------------

۳۲۴۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۶(دیدَح نم دص ار سومان قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

نهآ :دیدَح )۳۶(
----------------

۳۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(طابِر ره ردنا هکنآِ مالغ ْنم

)۳۸(طامِس رب دنادن لصاو ار شیوخ
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)۳۸(طامِس رب دنادن لصاو ار شیوخ

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

ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۳۷(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۳۸(
----------------

۳۲۶۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامج و ّیبوخ هب دزانیمه نت
لاب و َّرپ و َّرف هدرک ناهنپ ْحور

؟یتسیک وت )۳۹(هَلْبزَم یاک شدیوگ
یتسیز نم ِوترپ زا زور ودکی

هبورکاخ نتخیر یاج :هَلْبزَم )۳۹(
————————

۳۲۷۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شوگ و مشچ و قطُن تسا حور ِوترپ
شوج ،بآ رد دَُوب شتآ ِوترپ

۳۲۸۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیبب ار دوخ ،ار وید یدیدن رگ
)۴۰(نیبَج رد یدوبک دَْوَبن نونج یب

یناشیپ :نیبَج )۴۰(
————————

۳۲۸۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نامیا نیاِ گرب ار وا هکره
دَُوب نازرل نیاِ میب زا ،گرب وچمه

یاهدیدنخ نآ زا وید و )۴۱(سیلِب رب
یاهدید مدرم ِکین ار دوخ وت هک

ناطیش ،سیلبا ففخم :سیلِب )۴۱(
————————

۳۲۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیعل ِسیلبا لاس نارازه دص
نینِمُْؤمْلاریَما ِلاْدَبا دوب
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نینِمُْؤمْلاریَما ِلاْدَبا دوب

تشاد هک یزان زا مدآ اب دز هجنپ
)۴۳(تشاچ ِتقو )۴۲(نیگرِس وچمه ،اوسر تشگ

عوفدم ،رتسا و غالا و بسا ِلیبقزا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۴۲(
هتشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور لّوا :تشاچ )۴۳(

————————

۱۰۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدرک ناشیا هک وراد ره :تفگ
دناهدرک ناریو ،تسین ترامع نآ

نورد ِلاح زا دندوب ربخیب
نوَُرْتَفی اّٰمِمَ هللاُذیَعتَْسا

.دنفابیم مه رب هک یبیذاکا زا ادخ هب مربیم هانپ

تفهن یو رب دش فشک ،و جنر دید
تفگن ناطلس اب ،و درک ناهنپ کیل

دوبن ارفَص زا و ادوس زا شَجنر
دود ز دیآ دیدپ مزیه ره ِیوب

تسا لد )۴۵(ِراز وک ،)۴۴(شیراز زا دید
تسا لد ِراتفرگ وا ،و تسا شوخ نت

.دزیخ یتخس و هودنا طرف زا هک رابهودنا یاهلانً ازاجم .دشاب تکاله هب فرشم هک یسک تلاح :یراز )۴۴(
هودنا ،نیگمغ ،هدرسفا،هدنلان ،هدنراز :راز )۴۵(

————————

۱۰۹۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین طرش ندرک شوگ رد ار همرُس
تسین طرش نت زا نتسُج ار لد ِراک

شَکَم یراوخ ،نک زان وَر ،یلد رگ
شَچ رَهز و شونَم ّرکِش ،ینت رو

َدب ،دنق و تسا عفان ار نت ،رهز
دَدَمیب دشاب هک رتهب نامه نت

۱۵۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۶(یسَخ ره یدیدب رگ لد رد ِراخ

؟یسک رب ار نامغ یدوب یک ،تسد



Page 10 of 19

904_Qazal & Mathnavi 2022-02-10, 12:42 AM

؟یسک رب ار نامغ یدوب یک ،تسد

دَهَن یراخ رخ ِّمُد ریز هب سک
دَهَجیم رب ،نآِ عفد دنادن رخ

دنز رتمکحم ،راخ نآ و دَهَجرب
َدَنکرب یراخ هک دیاب یلقاع

درد و زوس زا راخِ عفد ِرهب ز رخ
درک مخز اج دص ،تخادنایم هتفُج

دوب داتُسا نیچراخِ میکح نآ
دومزآیم اج هب اج دزیم تسد

نوبز و هیامورف :سَخ )۴۶(
————————

۱۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ام یب داتف یرفس ار ام
ام یب داشگ ام ِلد اج نآ

دشیمه ناهن ام ز هک هم نآ
ام یب داهن امِ خر رب خر

میدادب ناج تسودِ مغ رد نوچ
ام یب دازب واِ مغ ار ام

یم یب تسم هشیمه مییام
ام یب داش هشیمه مییام

زگره دای دینکم ار ام
ام یب دای میتسه دوخ ام

مییوگ ،داش میاهدش ام یب
ام یب داب هشیمه هک ام یا

ام رب دوب هتسب همه اهرد
ام یب داد هار وچ دوشگب

تسهدنب )۴۷(دابقیک ِلد ام اب
ام یب دابقیک وچ تسهدنب

هدیهر دب و کین ز مییام
ام یب داسف زا و تعاط زا
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ام یب داسف زا و تعاط زا

.تسا یناطلس و تردق دامن اجنیا رد :دابقیک )۴۷(
————————

۱۲۶۶ٔ هرامش لزغ ،یونثم ،یولوم

شَناشِن رد هقرغ ام و ناشنیب تسیحور
شناکم مدق ات رَس و ناکمیب تسیحور

شیوجم یاهظحل کی ؟یبایب ات هک یهاوخ
شنادَم یاهظحل کی ؟ینادب ات هک یهاوخ

شراکشآ ز یرود ،ییوج شْناهن رد نوچ
شناهن زا )۴۸(یبوجحم ،ییوج راکشآ نوچ

ناهرب هب یدش نوریب ناهنپ و راکشآ ز نوچ
شناما رد بسخیم شوخ نک زارد اهاپ

ددرگ هناور تناج ،ینامب هر ز وت نوچ
شناور زا و ناج زا دیآ تمحر هچ هگنآو

)۴۹(؟ار نانِع یشک یک ات ،ار ناج هدرک سبح یا

شناهج رد هن اما ،)۵۰(شناهجرد ،زاترد

ار دسحِ یروک زا ،ییاپ بوک صرحیب
شنامجرت صرح زا دیوگن دسح اریز

)۵۱(؟نانود وچ یوَد یک ات نان ود ِرهب ز رخآ

)۵۲(؟شنانِس یروخ یک ات نان هس ِرهب ز رخآ و

هدرپ رد ،باجح رد :بوجحم )۴۸(
.ینهذنم ِتمواقم نامه .ندرک فقوت و نداتسیازاب زا زاجم .نتشادزاب تکرح زا ار وا و ندیشک ار بکرم مامز :ندیشک نانِع )۴۹(
نتشاداو عیرس تکرح ای ،شرپ ،شهج هب :ندناهج )۵۰(
هیامورف ،تسپ :نود )۵۱(
هزینرس :نانِس )۵۲(

————————

۱۶۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،یاپ نیا و تسا حور ِتسد ِنیتسآ ،تسد نیا و تسا یسابل نوچ ار حور ،نت هکنآ ِنایب رد «
».تسا حورِ یاپٔ هزوم

سابل نوچ دمآ نت هک ینادب ات
)۵۴(سیلَم ار یسابل ،)۵۳(سِبال وُجب ،وَر

تسرتشوخ هللا ِدیحوت ار حور
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تسرتشوخ هللا ِدیحوت ار حور
تسرگید ییاپ و تسد ،رهاظ ِریغ

)۵۵(فالتئا و ینیب باوخ رد اپ و تسد

فازگ زا شَنادم ،ناد تقیقح نآ

ندب یراد ندبیب هک یُوت نآ
ندش نوریب ناج ،مسج زا سرتم سپ

سابل هدنشوپ :سِبال )۵۳(
ندش هتفیش و ندیسوب ینعم هب ندیسیل زا رما لعف :سیلَم )۵۴(
یگتسویپ ،نتسویپ مه اب ،نتسویپ مه هب :فالِتئِا )۵۵(

————————

»؟دنوشب ینهذِنم ِربج راچد اهناسنا و دوش تخس دوخ نداد رییغت دوشیم ببس یلماوع هچ «

داریاِ عفر یارب ندرکن شالت و ،دوخ رد ِداریا ِندیدن ،یونعم ِشزومآ هب زاین ِساسحاِ مدع .۱

 و هدوهیب یاهتیلوغشم ِقیرط زا تسا هتفهن ریز رد هک یدرد هب تبسن دوخ ِندرک سحیب و دوخ یاهدرد ِندیناشوپ .۲
هنارایشوه ِدرد ِلّمحتِ مدع روطنیمه و ،رگید ِرکف هب یرکف زا ندیرپ ای و ،ازفاراک

 هکنیا ِرّوصت .دش اهر اهدرد نیا زا و داد رییغت ار دوخ ناوتیم هک هلئسم نیا هب داقتعاِ مدع اب ندش ینهذ ِنم ِربج ِراچد ۳.
.درادن دوجو امِ ییاهر یارب یهار و میهد همادا ار درد رپِ یگدنز نیا هشیمه هک تسا نیا رد ام ِتشونرس و اضق

هار نیا رد قدصِ مدع ۴.

یقیقح ِبلطِ مدع ۵.

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک بلط قشع ِتکلمم ،نکم )۵۶(هزیتسِا
دناهر )۵۷(تُومْلاُِکلَم زا تتکلمم نیاک

ینورد ِتمواقم ،هزیتس :هزیتسِا )۵۶(
لیئارزع :تُْوملاُِکلَم )۵۷(

————————

۱۹۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم یرازیب ،هللا اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

۱۱۰ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق
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۱۱۰ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق

َمْحَّرلا اوُعْدا َِوأَ َّهللا اوُعْدا ِلُق« ».َٰىنْسُحْلا ُءاَمَْسأْلا ُهََلف اوُعَْدت اَم اًَّيأۖ  َنٰ

».تسوا ِنآ زا وكين ىاهمان ،ديناوخب هك ار مادك ره ،ديناوخب ار نامحر هچ ديناوخب ار هللا هچ :وگب«

ینهذِنم یاهعمج زا یریذپرثا و نیرق ِرثا زا دوخ ِندرکن ظفح .۶

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ِریثات زا مه نیا
)۵۹(تسا یراس )۵۸(ناتفُج هلمج رد وا ِرهز

نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۵۸(
هدننکتیارس :یراس )۵۹(

————————

۲۶۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۰(دَمَّصلا هللاِ کاپ ِتاذ ِِّقح

 َدب ِرای زا َدب ِرام ْهِب دَُوب هک

)۶۱(میلَس زا َدناتس یناج َدب ِرام

میقم ِرانِ یوس دَرآ َدب ِرای

وا یوگوتفگ و لوقیب )۶۲(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

دنوادخ ِتافص زا ،زاینیب :دَمَص )۶۰(
هدیزَگ رام :میلَس )۶۱(
نیشنمه :نیرَق )۶۲(

————————

 ۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره
سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

رن یاهردژا و ریش زا زیرگ مک
َرذَح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز
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دنربیم تراگزور یقالت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۱۲۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

  
َریِس نیا زومایب قح ِلیلخ زا

ردپ زا لّوا رازیب وا دش هک

نارگید زا دیلقت .۷

   ۵۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

 داد داب رب ناشدیلقت ارم رم
  داب دیلقت نآرب تنعل دص ود هک

 نالصاحیب نینچ ِدیلقت هصاخ
 نالفآ رب اب میهارباِ مشخ

۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگِن دوخِ مشچ هب ،وت یراد مشچ
ربخیب یهیفسِ مشچ زا رگنَم

ونش دوخ ِشوگ هب ،وت یراد شوگ
؟ورگ یشاب ارچ ار نالوگ ِشوگ

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

ینوریبِ مومسمِ کاروخ ره یّلک ِروط هب و ینوریب یادص و رس رپ ِرابخا زا ندرکن زیهرپ .۸

۵۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوت مه ترورض )۶۳(ِّیتفُم :تفگ
یوش مرجُم ،یروخ رگ ترورضیب

ْهِب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
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ْهِب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ )۶۴(ِنامَض یراب ،یروخ رو

هدنهد اوتف :یتفُم )۶۳(
نتفرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۶۴(

————————

 ۲۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یَرب َدب ِّنظ هک دشاب نآ )۶۵(مزَح
 یَرب ،َدب زا یوش وّ یزیرگ ات

لوسر نآ تسهتفگ نظلا ءوُس ،مزَح
 )۶۶(لوضَف یا نادیم ماد ار مدق ره

خارف و راومه تسه ارحص یور
)۶۷(خاتسُوا نار مک ،تسیماد مدق ره

؟وک ماد هک دَوَد یهوک ُِزب نآ
ولگ رد دتفا شماد ،دزاتب نوچ

رظنِ یرایشه اب لّمات :مزَح )۶۵(
.دزادرپب یرورض ریغ یاهراک هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف )۶۶(
هناخاتسگ :خاتسوا )۶۷(

————————

۲۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت دبیرفن هک دشاب نآ ،مزَح
ارس نیا ِیاهماد و شون و برچ

 ۲۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دننک توعد نوچ هک دشاب نآ مزَح
دنانم ِناهاوخ و تسم :ییوگن وت

ناد غرُم ِریفص ،ناشیا ِتوعد
ناهن نَْمکَم رد داّیص دنک هک

 ۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دََرب هِد ات هر هک دیاب )۶۸(یمِزاح
دروآ نوعاطْ عمط دوبن مزَح

ریبدت اب ،کریز و طاتحم :مزاح )۶۸(
————————

 ۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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 ۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ اّلِا وا ِرکم دنادن سَک
اغَد نآز هَراو و زیرگب ادخ رد

دوخ ِصخش ِنداد رییغت رب زکرمت یاج هب هعماج ِنداد رییغت ای و رگید ِناسنا کی ِنداد رییغت رب زکرمت .۹

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۰(ینَس و )۶۹(ربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۶۹(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۷۰(

————————

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

نارگید ۀدهع رب ریصقت نتخادنا و تیاکش ،تمالم ،دوخ یرایشه تیلووسم لوبق مدع .۱۰

۴۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وج ِریغ َدیورن وج یراکب نوچ
؟ورگ یهاوخ هک ز ،یدرک وت ضرق

هنم رگید یسک رب ار دوخِ مرج
هِد شاداپ نیدب دوخ ِشوگ و شوه

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

۱۹۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

منک مک نم ینک مک وزارت زا
منشور نم ینشور نم اب وت ات

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَدهبمَدِ یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا َّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

ثیدح

».ٍقال َْتنأ امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ«

».ٌنئاک َوُه امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».تسا یندوب هچنآ هب ملق دش كشخ«

۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرکِ خساپ مَد ره ینیب

۳۱۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تدیآ ژک مَلَقْلا َّفَج ،یوَر ژک
تدیاز تداعس ،یرآ یتسار

۳۱۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نآ یَک مَلَقْلا َّفَجِ ینعم
؟دَُوب ناسکی افو اب اهافج هک

مَلَقْلا َّفَج افج مه ،ار افج لب
مَلَقْلا َّفَج افو مه ار افو نآو

۷۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تمایق ِزور دهرب تمالم ِوید ادخ هب
دراد وت ِرارقا رگا دراد وت ِرهم وا رگا

۴۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ارُو وت وگب ،دنک هنامز ز را تیاکش
؟تسهدش هچ ار هنامز و تسا شوخ وتیب هنامز

:تاغل عومجم 
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:تاغل عومجم 
 
یراکشآ ،روهظ :ییادیپ )۱(
ندرک هلماح ،ندرک روراب :نشُگ )۲(
ندرک هدوهیبٔ هدنخ :ندیدنخ هریخ )۳(
ینامیشپ و ترسح تمالع هب تسد نتفرگ نادند هب ،ندیزگ تسد :ندییاخ تسد )۴(
تسین هتسیاش :دیاشیمن )۵(
هتخود :هدیزودب )۶(
هتخوس :هدیزوسب )۷(
دنکیمن سمل :دیاسَبنِب )۸(
رهزداپ :قایرت )۹(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۱۰(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۱۱(
امنهار ،ورشیپ :زووالَق )۱۲(
.تسا ُتب نوچمه یناسفن تاوهش ،ینهذ نم تب :توهش ُِتب )۱۳(
.نُب و خیب زا وا ندرک کاله :ندروآرب یسک زا رامَد )۱۴(
شبات :بات )۱۵(
یمرگ و شبات :بت و بات )۱۶(
امرخ تخرد ٔهنت ینعم هب عذِج عمج :عوذُج )۱۷(
ییوکین ،یکین :ّرِب )۱۸(
ریزگان ،راچان :مَرَجال )۱۹(
درمناوج و هدنشخب :یخَس )۲۰(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۲۱(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۲۲(
نامهم :فیَض )۲۳(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۴(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۲۵(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۲۶(
شتآ :ران )۲۷(
نایاپراهچِ عوفدم :نیگرِس )۲۸(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۲۹(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۳۰(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهْنطِف عمج :نَطِف )۳۱(
تحارج ،مخز :شیر )۳۲(
دنهن یم مخز یور هک ییوراد :مَهْرَم )۳۳(
دایرف و یراز و هلان :ریَفن )۳۴(
ندش رورغم ،ندرک ّربکت :ندرک ینیب )۳۵(
نهآ :دیدَح )۳۶(
ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۳۷(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۳۸(
هبورکاخ نتخیر یاج :هَلْبزَم )۳۹(
یناشیپ :نیبَج )۴۰(
ناطیش ،سیلبا ففخم :سیلِب )۴۱(
عوفدم ،رتسا و غالا و بسا ِلیبقزا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۴۲(
هتشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور لّوا :تشاچ )۴۳(
.دزیخ یتخس و هودنا طرف زا هک رابهودنا یاهلانً ازاجم .دشاب تکاله هب فرشم هک یسک تلاح :یراز )۴۴(
هودنا ،نیگمغ ،هدرسفا،هدنلان ،هدنراز :راز )۴۵(
نوبز و هیامورف :سَخ )۴۶(
.تسا یناطلس و تردق دامن اجنیا رد :دابقیک )۴۷(
هدرپ رد ،باجح رد :بوجحم )۴۸(
.ینهذنم ِتمواقم نامه .ندرک فقوت و نداتسیازاب زا زاجم .نتشادزاب تکرح زا ار وا و ندیشک ار بکرم مامز :ندیشک نانِع )۴۹(
نتشاداو عیرس تکرح ای ،شرپ ،شهج هب :ندناهج )۵۰(
هیامورف ،تسپ :نود )۵۱(
هزینرس :نانِس )۵۲(
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هیامورف ،تسپ :نود )۵۱(
هزینرس :نانِس )۵۲(
سابل هدنشوپ :سِبال )۵۳(
ندش هتفیش و ندیسوب ینعم هب ندیسیل زا رما لعف :سیلَم )۵۴(
یگتسویپ ،نتسویپ مه اب ،نتسویپ مه هب :فالِتئِا )۵۵(
ینورد ِتمواقم ،هزیتس :هزیتسِا )۵۶(
لیئارزع :تُْوملاُِکلَم )۵۷(
نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۵۸(
هدننکتیارس :یراس )۵۹(
دنوادخ ِتافص زا ،زاینیب :دَمَص )۶۰(
هدیزَگ رام :میلَس )۶۱(
نیشنمه :نیرَق )۶۲(
هدنهد اوتف :یتفُم )۶۳(
نتفرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۶۴(
رظنِ یرایشه اب لّمات :مزَح )۶۵(
.دزادرپب یرورض ریغ یاهراک هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف )۶۶(
هناخاتسگ :خاتسوا )۶۷(
ریبدت اب ،کریز و طاتحم :مزاح )۶۸(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۶۹(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۷۰(


