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۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار وت ِروجنر و هتسخ وت ِزج دسرپب هک
ایب روجنر ِندیسرپِ یپ زا !حیسم یا

؟ینوچ هک هنب روجنر ِرس رب دوخ ِتسد
اخم تسد نیک هب و شیدنیمب شهانگ زا

تسهدز غیت وا ِرس رب الب ِدیشروخ هکنآ
اضر و ناسحا ٔهیاس وا رس رب نارتسگ

تسهدش راوازس جنر دص ود هب رّصقم نیا
ازس تسین مرک و وفع زج هب فطل ناز کیل

یدرورپ َرکِش و ریش دص هب هک ار یلد نآ
افج ِرهز یسََفن ره نآ زا سپ شناشچم

نم ِنکسم و نم ز لد یاهتشادرب وت ات
الب ِلیس نمِ یوس دمآرد و )۱(تسُکسِب دنب

ییامنب ور و شوخ ییایب وچ ،ییافش وت
)۲(افق دنیامن و دنزیرگ جنر ِهپس

؟تایح ِبآ یا ینک هلاوح هچ شبیبط هب
اود تساجنامه ،درد دسر هک اجنامه زا

همه ِناج و رس وت و دننت وچ ملاع همه
؟ادج تشگ وا ِرس هک ینت هدنز دوش یک

ناگمه ِتایح و ناویح ٔهمشچرس وت یا
اشگب وس نیا زا بآ ،تسهدش کشخ ام ِیوج

دنامب روجنر ِلد رد نخس دنچ نیزا زج
ادخ هب دیوگن وت ِبوخِ خر دنیبن ات

نتخیسگ ،نتسسگ :نَتسُکُس )۱(
نتخیرگ ،ندرک تشپ :ندومن افق )۲(
----------

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار وت ِروجنر و هتسخ وت ِزج دسرپب هک
ایب روجنر ِندیسرپِ یپ زا !حیسم یا

؟ینوچ هک هنب روجنر ِرس رب دوخ ِتسد
اخم تسد نیک هب و شیدنیمب شهانگ زا

٢٣٢٩ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

٢٣٣۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

جنر :انَع )۳(
----------

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تَدَهَد ناج واِ مَد
للع ِفوقوم هن ،تسا نوکَیف ْنُک وا ِراک

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

)۴(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات
)۵(هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد

نیشتآ :هیِران )۴(
یضرق :هیراع )۵(
----------

۱۱۱۵ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۱۱۵ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

میزادرپ وت هب ام هک ،دمآ تقو نآ
میزاس شتآ ٔهناخ ار وت ِناجرم

ناهنپ یناج ِنایم ،یرز ِناک وت
میزادنا تشتآ رد یوش فاص ات

۴۰۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نُهُکِ گُرگ نیزا ناغفا ادخ یاک
نُک ربص ،دمآ تقو َکن :شدیوگ

۴۱۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۶۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

موش نایرع نم هک دمآ نآ ِتقو
موش ناج رسارس ،مراذگب شقن

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

ثیدح

 ».ّمِصُی و یمْعُی َءیََّشاْلاَ کُّبُح«

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

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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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 )۶(ِیاضتقم

هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۶(
----------

۴۰۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

تسا توهش هک )۸(یَضتقُم )۷(ِناوَع ناز
تسا تفآ و زآ و صرح ِریسا لد

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

وکن ِدنپ نیا وت ونشب ربخ رد
وُدَع 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 کَّوُدَع 'یدَْعا«

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

زیرگ ،ونشم ودع نیا )۹(ِقارطُمط
زیتس وّ جَل رد تسا سیلبا وچ وک

رومأم :ناوَع )۷(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۸(
ییامندوخ ،هزاوآ ،لالج و هوکش ِشیامن ،ادصورس :قارطُمط )۹(
----------
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۱۹۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

منک مک نم ،ینُک مک وزارت زا
منشور نم ،ینشور نم اب وت ات

۳۵۸۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دُربب ار َمتاخ ،وید تتسد ز رو
درُمِب تتخب ،دش توف یهاشداپ

۳۵۸۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دُربب ار )۱۰(َمتاخ ،وید تتسد ز رو
درُمِب تتخب ،دش توف یهاشداپ

دابِع ای دش اتَرْسَح ای نآ زا دعب
)۱۱(دانَّتلاُمَْوی ات ،موتحم امش رب

ِ یونعمِ یهاشداپ و تموکح هکنآ زا سپ ،ٰیوه ِناگدنب یا«
».دییوگب اترسحاو دیاب تمایق ِزور ات هاگنآ ،تفر نایم زا امش

۵۶ ٔهیآ ،)۳۹( رمزٔ هروس ،میرک نآرق

».َنيِرِخاَّسلا َِنمَل ُْتنُك ِْنإَوِ َّهللا ِْبنَج يِف ُْتطََّرف اَمٰ ىَلَع اَتَرْسَح اَي ٌسَْفن َلوَُقت َْنأ«

».مدوب ناگدننكهرخسم زا و ،مدرك ىهاتوك ادخ ِراك رد هك نم رب اترسح ىا :ديوگن ىسك ات«

۳۲ ٔهیآ ،)۴۰( رفاغٔ هروس ،میرک نآرق

».ِدَانَّتلا َمَْوي ْمُكْيَلَع ُفاََخأ يِِّنإِ مْوَق اَيَو«

».مكانميب امش رب ديناوخب دايرف هب ار رگيدكي هك زور نآ زا ،نم موق ىا«

ىرِْكنُم ار نتشيوخ )۱۲(ِوير وت رو
؟یَرب ناج یک ،هنیآ و وزارت زا

.دنیوگ زین ار رتشگنا ِنیگن ؛رتشگنا :َمتاخ )۱۰(
زیخاتسر ِزورِ یماسا زا یکی :دانَّتلاُمَْوی )۱۱(
گنرین ،هلیح و رکم :ویر )۱۲(
----------

۳۰۹۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۰۹۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگن هقوشعم یور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوتِ تسد هب نیا

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۵۴۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ال ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
ٰیعَس ام اّلِا ِناسِناْلِل َسْیَل

 ؟دراد یدزمتسد هدادن ماجنا یراک هک یسک ایآ«
».دشوک هچنآ زج تسین یمدآ یارب اریز ،درادنً امّلسم

٣٩ ٔهیآ ،)۵٣( مجنٔ هروس ،میرک نآرق

»؛ٰىَعَس اَم َّاِلإ ِناَسْنإِْلِل َسْيَل َْنأَو«

».تسین دناهدرک دوخ هچنآ زج یشاداپ مدرم یارب :هکنیا و«

۴۳۵۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم )۱۳(راوردیح هک دمآ نآ ِتقو
ندب مزادرپب ای مریگ کلُم

ایک یاک دزرب گناب و دیهجرب
ایب یدرم رگا کنیا ،مرضاح

مسلط نآ ،زاوآ ز تسکشب نامز رد
مسق مسق وس ره دیزیریمه رز

)ع(یلع ترضح بقل ،ریش :رَْدیَح )۱۳(
----------

۱۵۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِداتسا اب هک یدرگاش سحن
شیپ هب دیآ ،و دزاغآ یرسمه

ناهج ِداتسا ؟داتسا مادک اب
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ناهج ِداتسا ؟داتسا مادک اب
ناهن ،و ادیوه ناسکی وا ِشیپ

هدش هللا ِرُونِب ُرْظَنی واِ مشچ
هُدب )۱۴(قِراخ ار لهجِ یاههدرپ

ثيدح

»ِهللا ِرُونِب ُُرْظَنی ُهّنِاَف ِنِمؤُمـْلا َةَساَرف اوُقَّتِا«

».دنیبیم ادخ رون اب وا هک نمؤم یراسكريز زا ديسرتب«

هدننک هراپ ،هدنفاکش :قِراخ )۱۴(
----------

۲۳۶۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داتسوا ز دراد گنن لهاج هکنآز
داشگ ون یناکد و تفر مَرَجال

)۱۵(راگن یا ،داتسا ِیالاب ناکد نآ

رام ز رُپ و تسا مدژک رُپ و هدنَگ

دَرگزاب و ناکد نُک ناریو دوز
)۱۶(دروَخبآ و ناُنبُلگ و هزبس یوس

قوشعم ،بوبحم :راگن )۱۵(
هکرب ،روخشبآ ،دنروخ بآ نآ زا هک یلّحم :دروَخبآ )۱۶(
----------

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(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

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

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

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

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

وت ِدهجیب یایتسم یدیسر رگ
وت ِدهع ،ناجِ یقاس یدرک ظفح

۶۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

)۱۹(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۱۸(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۱۹(
----------

۲۶۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

رذحیب ناتنابز رب دیآ هچ ره
ردپ اب هناگی ِنالفط وچمه

تسا قیالان رگ هچ اهمد نیا هکنآز
تسا قباس مه ،بضغ رب نم ِتمحر

۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۲۰(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۲۱(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

)۲۲(غال هب یروجنر هک ربمغیپ تفگ

غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر

یلبنت :یلهاک )۲۰(
رامیب :روجنر )۲۱(
.تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۲۲(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی غال هب یروجنر
----------

۱۴۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم

شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون ،)۲۴(هراذگ دش نوچ اهمشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ ،هَّرذ ردنا دنیب
ار )۲۵(رحب ِّلُک ،هرطق ردنا دنیب

ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۲۳(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۲۴(
ایرد :رحب )۲۵(
----------

۹۹ ٔهیآ ،)۱۵( رجِحٔ هروس ،میرک نآرق
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۹۹ ٔهیآ ،)۱۵( رجِحٔ هروس ،میرک نآرق

».نُيَِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ىَّتَح َكَّبَر ُْدبْعاَو«

».دسر رد ار وت )گرم( نیقی ات ،نک شتسرپ ار تراگدرورپ و«

۲۹۹۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنهن رس ات ،نزب ار )۲۶(نامیئل رم
دنهد رب ات هدب ار نامیرک رم

دیرفآ دجسم ود ره قح مَرَجال
دیزم ار اهنیا ،و ار اهنآ خزود

ریغص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۲۷(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۲۸(نارّابج هکنآز
زاین و تسا ریغص باب نآ خزود

تسپ :میئل )۲۶(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۲۷(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۲۸(
----------

 ۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رتشوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآ نمیا
زاسب هر نآ اب ،و ریگ شزانِ کَرت

لاب و َّرپ دز یروآزان اسب یا
لابَو دش سک نآ رب نآ ،رَماْلاُرِخآ

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدز غیت وا ِرس رب الب ِدیشروخ هکنآ
اضر و ناسحا ٔهیاس وا رس رب نارتسگ

۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

تساضر نامسآ رب تیانع ربا رازه
مراب تَرَس رب ربا نآ زا ،مرابب رگا

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

 ؟یاهدناوخن ار »میدرک اطع وت هب ار رثوک« ٔهیآ وت رگم
؟یاهدنام هنشتبل و هدیکشخ ارچ سپ

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

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 )۳۰(هَِّلـل َّبََحا ات
بیس تسوا اب یدمحا ِتخرد زک

 ،ییآرد ادخ ِناقشاع و نارادتسود رامش رد ات
.تسا یدمحا تخرد رب تفرعم و ملع ِبیس اریز

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

وت )۳۱ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

)۳۳(َریِس نیا زومایب قح )۳۲(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

قح ِشیپ ییآ )۳۴(هَِّلـل ضَغَْبا هک ات
)۳۵(قَد قشعِ کشَر وت رب دریگن ات

 ،تسا قح ترضح یارب زین ناشبضغ و مشخ هک ییآ رامش هب یناسک رامش رد ات
.دهدن رارق داریا و نعط دروم ار وت ناقیا و نامیا صولخ یهلا قشع تریغ ات

ار هللا َّالِا و ال یناوخن ات
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ار هللا َّالِا و ال یناوخن ات
ار هار نیاِ جَهنَم یباين رد

ثیدح

».ُنامياـْلا َلَمَْكتْسا ِدََقف ِهِّلـلَ حَكَْنا َو ِهِّلـل َضَغَْبا َو ِهِّلـل َّبََحا َو ِهِّلـلَ َعنَم َو ِهِّلـلٰ ىطَْعا ْنَم«

 درادب تسود ادخ یارب و دنک کاسما ادخ یارب و دشخبب ادخ یارب هكره«
».تسا هتفای لامک شنامیا انامه دنک جاودزا ادخ یارب و دراد نمشد ادخ یارب و

۳ ات ۱ تایآ ،)۱۰۸( رثوکٔ هروس ،میرک نآرق

)١( »ََرثْوَكْلا َكَاْنَيطَْعأ اَِّنإ«

».میدرک اطع وت هب ار )ناوارف تکرب و ریخ( رثوک ام انامه«

)٢( »ْرَحْناَو َكِّبَِرل ِّلَصَف«

».نک ینابرق و رازگ زامن تراگدرورپ یارب سپ«

)٣( »َُرْتَبأْلا َوُه ََكئِناَش َِّنإ«

».تسا رتَبا دوخ وت هاوخدب هك

دنمدرد ،روجنر ،ضیرم ،رامیب :لیلَع )۲۹(
ادخ یارب تشاد تسود :هَِّلـل َّبََحا )۳۰(
ردام :مام )۳۱(
هللا لیلخ میهاربا :لیلَخ )۳۲(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۳۳(
درک ینمشد ادخ یاضر یارب :هَِّلـل ضَغَْبا )۳۴(
ندرک شهوکن ،ندز نعط :قَد )۳۵(
نشور و راکشآ هار :جَهنَم )۳۶(
----------

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدش راوازس جنر دص ود هب رّصقم نیا
ازس تسین مرک و وفع زج هب فطل ناز کیل

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَدهبمَدِ یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا َّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

ثیدح



Page 13 of 19

933_Qazal & Mathnavi 2022-09-14, 10:34 PM

ثیدح

».ٍقال َْتنأ امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ«

۱۵۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(تسیلِدبُم یاطع لد نآٔ هراچ

تسین طرش تّیلباق ار وا )۳۸(ِداد

تسوا ِداد ّتیلباق ِطرش هکلب
تسوپ تسه ّتیلباق و )۳۹(ّبُل ،داد

هدنهد رییغت ،هدننک لََدب :لِْدبُم )۳۷(
ششخب ،اطع :داد )۳۸(
یزیچ ره زا هدیزگرب و صلاخ ،یزیچ زغم :ّبُل )۳۹(
----------

۳۱۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ِراک ،)۴۰(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 :دیامرفیم تسا فقاو یاهدنب نینچ ینامیاتسس هب هک راگدرورپ ِترضح«
 یوشیم یرهاظ ِللع و بابسا نامه ِنوتفم هرابود ،منادرگزاب بابساِ مَلاع هب ار وت هاگره«

»».دهعتسس و نکشهبوتٔ هدنب یا تسا نیمه وت راک .یربیم دای زا ارم و

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

.دندرگ زاب ،دناهدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۴۰(
----------

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِنکسم و نم ز لد یاهتشادرب وت ات
الب ِلیس نمِ یوس دمآرد و تسُکسِب دنب

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۷۸۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یقاب تمایق ات نم ِیریم
تسکش دهاوخ یتیراع ِیریم

وگم نوزفا ریما یا :دنتفگ موق
؟وت ِّییوجنوزف رب تجح تسیچ

)۴۱(رُم رما ز دمآرب یربا ،نامز رد

رُپ فارطا نآ تشگ دمآ لیس

بیهَم سَب ِلیس دروآ رهش هب ور
)۴۲(بیعَر هلمج ،نانکناغفا رهش ِلها

ناحتما ِتقو هک ربمغیپ تفگ
نایع ددرگ نامگ ات ،نونکا دمآ

دنگفرد دوخٔ هزین یریما ره
دنب لیس ،نآ ناحتما رد دوش ات

ٰیفطصم یو رد تخادنا )۴۳(بیضَق سپ
اورنامرف ِزجعم ِبیضق نآ

دوبُر یکاشاخ وچمه ار اههزین
)۴۴(دونَع ِشوجُرپ ِلیس ِزیت ِبآ

بیضَق نآ و هلمج تشگ ُمگ اههزین
بیقر نوچ هداتسیا بآ ِرس رب

تَفز ِلیس نآ بیضَق نآِ مامتها ز
تفر بالیس نآ ،و دینادرگب ور

میظع ِرما نآ یو زا دندیدِب نوچ
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میظع ِرما نآ یو زا دندیدِب نوچ
میب ز ناریم نآ دنتشگ رقُم سپ

ارجالامزال و یعطق مکح ،راوشد و خلت مکح :رُم رما )۴۱(
هدیسرت ،بوعرم :بیعَر )۴۲(
اُّرب ِریشمش ،هدش هدیرب هخاش :بیضَق )۴۳(
هدنزیتس :دونَع )۴۴(
----------

۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۲۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیاَم رذگب َنطَوْلا ُّبُحِ مَد زا
تسین یوس نیا ناج ،تسوسنآ نطو هک

)۴۵(طَشِ یوس نآز رذگ ،یهاوخ نطو رگ

طلغ ناوخ مک ار تسار ِثیدح نیا

هناخدور :طَش )۴۵(
----------

ثیدح

».ِنامْيالا َنِم َنطَوْلاُّبُح«

».تسا نامیا زا یتسودنطو«

۲۲۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرد دشاب َنطَوْلا ُّبُح نینچمه
تسخن هجاوخ یا ،سانشب نطو وت

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییامنب ور و شوخ ییایب وچ ،ییافش وت
افق دنیامن و دنزیرگ جنر ِهپس

۱۲۵۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۵۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۴۶(تهاگرخ ،خرچ ِزارف رب

تدناسرتیم هک نیا ناد مرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

گرزب ٔهمیخ :هاگرخ )۴۶(
----------

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تایح ِبآ یا ینک هلاوح هچ شبیبط هب
اود تساجنامه ،درد دسر هک اجنامه زا

۱۶۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اشَیام ّٰهللا ُلَعَْفی ،و تسا مکاح
اود دزیگنا درَد ِنیع ز وا

۴۰ ٔهیآ ،)۳( نارمع لآٔ هروس ،میرک نآرق

».ُءاَشَي اَم ُلَعَْفيُ َّهللا َكِٰلَذَك َلاَقۖ  ٌرِقاَع يَِتأَرْماَو َُربِكْلاَ يِنَغََلب ْدَقَو ٌماَلُغ يِل ُنوُكَيٰ ىََّنأ ِّبَر َلاَق«

 ؟تسازان منز و ماهديسر ىريپ هب هك ىلاحرد ،دشاب ىرسپ ارم هنوگچ ،نم راگدرورپ ىا :تفگ«
».دنكىم دهاوخب هچ ره ادخ هك ناس نادب :تفگ

۱۹۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَر اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دَوَد اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب )۴۷(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسشوخ یا ونش ةَّنَجْلاِتَّفُح

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلاِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلاِتَّفُح«

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

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۴۷(
----------

۱۴۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اود و )۴۸(ّبَح یضرمیب دهدن یبیبط چیه
مسرب نامرد هب هک ات موش درد یگمه نم

ناهایگ ۀناد ،صرق :ّبَح )۴۸(
----------

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

همه ِناج و رس وت و دننت وچ ملاع همه
؟ادج تشگ وا ِرس هک ینت هدنز دوش یک

۱۹۳۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دش راکیب ،دش عطق لک زا وزج
دش رادرُم ،دش عطق نت زا وضع

َرگِد ِراب لک هب ددنویپن ات
ربخ ناج زا شدوبن ،دشاب هدرُم

۱۴۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بنُُرط و قاط نک کرت هر نیردنا
بنُجَم وت دبنجن تزووالق ات

دَُوب مُد ،دبنجب رَسیب وا هکره
  دوب مُدژک ِشبنُج نوچ ششبنُج

کانرهز و تشز و روکبش و ورْژَک
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کانرهز و تشز و روکبش و ورْژَک
کاپِ ماسَجا )۴۹(ِنتسَخ وا ۀشیپ

دَُوب نیا شّرِس هک ار نآ بوکب رَس
دَُوب نیا شّرمتسمِ یوخ و قلُخ

نتفوکرَس نآ تسواِ حالص دوخ
 نتموش نآز شاهزیرناج دهر ات

حالس هناوید ِتسد زا ناتِساو
حالص و لدع دوش یضار وت ز ات

دنبب ،هن شلقع و تسه شحالس نوچ
دنزگ دص دَرآ هنرو ار وا ِتسد

.تسا ندز شین دارم اجنیا رد ،ندرک یمخز ،ندرزآ :نَتسَخ )۴۹(
----------

۳۶۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناگمه ِتایح و ناویح ٔهمشچرس وت یا
اشگب وس نیا زا بآ ،تسهدش کشخ ام ِیوج

۳۱۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۰(غال هب ار َتبآ هک ینعی اوتِصَْنا

غاب تسا کشخ بل هک ،نُک َمک فََلت نیه

.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غال )۵۰(
------------------------

:تاغل عومجم

نتخیسگ ،نتسسگ :نَتسُکُس )۱(
نتخیرگ ،ندرک تشپ :ندومن افق )۲(
جنر :انَع )۳(
نیشتآ :هیِران )۴(
یضرق :هیراع )۵(
هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۶(
رومأم :ناوَع )۷(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۸(
ییامندوخ ،هزاوآ ،لالج و هوکش ِشیامن ،ادصورس :قارطُمط )۹(
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رگشهاوخ :یَضتقُم )۸(
ییامندوخ ،هزاوآ ،لالج و هوکش ِشیامن ،ادصورس :قارطُمط )۹(
.دنیوگ زین ار رتشگنا ِنیگن ؛رتشگنا :َمتاخ )۱۰(
زیخاتسر ِزورِ یماسا زا یکی :دانَّتلاُمَْوی )۱۱(
گنرین ،هلیح و رکم :ویر )۱۲(
)ع(یلع ترضح بقل ،ریش :رَْدیَح )۱۳(
هدننک هراپ ،هدنفاکش :قِراخ )۱۴(
قوشعم ،بوبحم :راگن )۱۵(
هکرب ،روخشبآ ،دنروخ بآ نآ زا هک یلّحم :دروَخبآ )۱۶(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۷(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۱۸(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۱۹(
یلبنت :یلهاک )۲۰(
رامیب :روجنر )۲۱(
.تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۲۲(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی غال هب یروجنر
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۲۳(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۲۴(
ایرد :رحب )۲۵(
تسپ :میئل )۲۶(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۲۷(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۲۸(
دنمدرد ،روجنر ،ضیرم ،رامیب :لیلَع )۲۹(
ادخ یارب تشاد تسود :هَِّلـل َّبََحا )۳۰(
ردام :مام )۳۱(
هللا لیلخ میهاربا :لیلَخ )۳۲(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۳۳(
درک ینمشد ادخ یاضر یارب :هَِّلـل ضَغَْبا )۳۴(
ندرک شهوکن ،ندز نعط :قَد )۳۵(
نشور و راکشآ هار :جَهنَم )۳۶(
هدنهد رییغت ،هدننک لََدب :لِْدبُم )۳۷(
ششخب ،اطع :داد )۳۸(
یزیچ ره زا هدیزگرب و صلاخ ،یزیچ زغم :ّبُل )۳۹(
.دندرگ زاب ،دناهدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۴۰(
ارجالامزال و یعطق مکح ،راوشد و خلت مکح :رُم رما )۴۱(
هدیسرت ،بوعرم :بیعَر )۴۲(
اُّرب ِریشمش ،هدش هدیرب هخاش :بیضَق )۴۳(
هدنزیتس :دونَع )۴۴(
هناخدور :طَش )۴۵(
گرزب ٔهمیخ :هاگرخ )۴۶(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۴۷(
ناهایگ ۀناد ،صرق :ّبَح )۴۸(
.تسا ندز شین دارم اجنیا رد ،ندرک یمخز ،ندرزآ :نَتسَخ )۴۹(
.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غال )۵۰(


