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۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(یریحز راذگب ،وش قشاع و ،وش قشاع
؟یریسا دنچ ات ،رخآ )۲(یاهچبناطلس

تسراع همه یریزو و ریم ار هچبناطلس
یریگن زیچ رگد قشع زج هب ،راهنز

وا تسا لجا ِریسا ،تسین لجا ِریم نآ
یریزو ِیادوس همه دماین )۳(رزو زج

نک بلط حور ،یاهن هبامرگ ِتروص رگ
؟یریذپ حور اجک ز یشقن ِقشاع ات

یکاپ ِرهوگ وت هک ،زیمایم کاخ رد
یریش و ّرکِش وت هک ،زیمایم هکرس رد

دننادن قلخ ار وت یوس نیزا دنچ ره
یریظن و لثمیب هچ ،تسین وس هک یوس نآ

ینافِ ملاع نیرد و تسگرمِ ملاع نیا
؟یریمن هک نیا تسا سب هن ،یریم هن هکناز رگ

ییادخ ِریش وت مدآینب ِشقن رد
یریلد و )۴(شیلاچ و هلمح نیرد تسادیپ

مدید وت ِتامارک و تاماقم و لضف ات
)۵(یریرح ِتاماقم و لضف نیزا مرازیب

یتسه وت وچ نکیلو ،رمع نیا دش هاگیب
یرید هچ و )۶(یهاگهب هچ ییادخ ِرون رد

قشاع ِّتزع دَُوب قوشعمٔ هزادنا
یریت هچ ز ات نیبب هراچیب ِقشاع یا

تسعمشٔ هزادنا هب هناورپِ ییابیز
؟یرینمِ عمش نیا ٔهناورپ هک هن رخآ
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؟یرینمِ عمش نیا ٔهناورپ هک هن رخآ

دید ناوتن تنآ زا ،زیربت قحلاسمش
یریصب ِنیع ای ،یشاب رصب ِلصا هک

هلان ،هچیپلد :یریحز )۱(
هدازهاش :هچب ناطلس )۲(
ینارگ ،هانگ :رزو )۳(
لادج و گنج ،دروخ و دز :شیلاچ )۴(
.یرجه ۵۱۶ ای ۵۱۵ ٔهتشذگرد یریرح یلع نب مساق دمحموبا زا یباتک :یریرح ِتاماقم )۵(
.دسرب دوخ ماگنه هب هک یزیچ :هاگهب )۶(
----------

۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یریحز راذگب ،وش قشاع و ،وش قشاع
؟یریسا دنچ ات ،رخآ یاهچبناطلس

تسراع همه یریزو و ریم ار هچبناطلس
یریگن زیچ رگد قشع زج هب ،راهنز

۴۳۵ٔ هرامش لزغ ،تایلرغ ناوید ،ظفاح

دیآ رس ناهج ِراک یزور هن َرا وش قشاع
یتسه ِهاگراک زا دوصقم ِشقن هدناوخان

مناغُم ِسلجم رد تفگ شوخ هچ )۷(منص نآ شود
؟یتسرپیمن تب رگ تراک هچ نارفاک اب

؟دوب ناوت نوچ )۸(روتسم تمالس ٔهشوگ رد
یتسم ِزومر دیوگ ام اب وت ِسگرن ات

تب ،ورابیز :منص )۷(
ناهنپ ،هدیشوپ :روتسم )۸(
----------

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج ِلقع
َملا ُْبیَر زا نمیا ،یّلک ِلقع )۹(نونْ

َملا ُْبیَر )۹( راوگان ِثداوح :نونْ
----------

۲۷۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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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«

۴۰۵۳ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

۴۰۵۴ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح ِرهب

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«

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

.دوشیم قشاع یرک و یروک بجوم ،قشع هک نادب نَسَح یا

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

رادم مناروک ز ،ییانیب هک وت
رادم یا تفطل ِدرگرب مریاد

۱۹۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک اهر ار مغ یقشاع وت رگا
نک اهر ار متام و نیب یسورع

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
)۱۰(انَع دص نیا تسا مرادِ مهَو ز هک

جنر :انَع )۱۰(
----------

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قّدصم ِقداص یو ،قّفوم ِقشاع یا
ندینت دوخ )۱۱(ِبطق رب نودرگ وچ تدیابیم

یبایب ات یوجیم ار دوخ وت یدوخیب رد
ندیرب قح ز هصاخ ،تسا )۱۲(بعص قارف اریز

ییوشب ات شوکیم ناطیش ِریش ز ار بل
ندیکم لد ِناتسپ یناوت ،دش هتسش نوچ

.دخرچیم نآ رود هب ایسآ ییور گنس هک ایسآ نیریز گنس رد تباث ٔهلیم :بطق )۱۱(
لکشم ،راوشد :بعص )۱۲(
----------
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۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

معن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۱۳(ناتن وت یور عمش یب

ناوتن :ناَتن )۱۳(
----------

۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۱۴(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۱۵(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

)۱۷ و ۱۶(غال هب یروجنر هک ربمغیپ تفگ

غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر

یلبنت :یلهاک )۱۴(
رامیب :روجنر )۱۵(
.تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۱۶(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی :غال هب یروجنر )۱۷(
----------

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناود دیآ ون )۱۸(ِفیَض یحابص ره

مندرگ ردنا ْدنام نیک وگم نیه
مدَع رد دََّرپ زاب نونکامه هک

شَوبیَغ ناهج زا دیآ هچره
شوَخ راد ار وا ،تسا فیَض تلد رد

نامهم :فیَض )۱۸(
----------

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زارفرس و دنُدب )۲۰(نارّابج هکنآز
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زارفرس و دنُدب )۲۰(نارّابج هکنآز
زاین و تسا ریغص باب نآ خزود

هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۱۹(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۲۰(
----------

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب )۲۱(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسْشوخ یا ونش ةَّنَجْلاِتَّفُح

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلاِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلاِتَّفُح«

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

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۲۱(
----------

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

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

۸۱۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۱۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۲(ّرَمَم ِشقن رب درُسَْفا سحِ مشچ

)۲۳(ّرََقتْسُم وا و ینیبیم رَمَم شُت

تسا )۲۴(لَوَْحا ِدید ِفاصوا ییود نیا
تسا لّوا رِخآ ،رِخآ لّوا هنرَو

ثعَب ز ؟نیا ددرگ مولعم هِچ ِز یه
ثحَب ثعب ردنا نک مک ،وُج ار ثعب

روبع ّلحم ،یرجم ،هاگرذگ :ّرَمَم )۲۲(
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ّلحم :ّرََقتْسُم )۲۳(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۲۴(
----------

۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب )۲۶(یِبجْعُم نیا وت ِز ات

تسهُدب یریخ اََنا سیلبا ِتّلع
تسه قولخم ره ِسَْفن رد ،ضرم نیو

همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۲۵(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۲۶(
----------

۳۲۴۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

نهآ :دیدَح )۲۷(
----------

۳۲۴۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا دهاشِ یور ِّدس ،وت ِدهاش
تسا دشرم ِتفگ ِّدس ،وت ِدشرُم

۳۲۴۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۴۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیدِ یادوس ار راّفک اسب یا
نیا و نآ و رِبک و سومان وا ِدنب

َرَتب نهآ زا کیل ،ناهنپ ِدنب
ربت َدناّرَدِب ار نهآ ِدنب

ادج ندرک ناوت ار نهآ ِدنب
اود سک دنادن ار یبیغ دنب

۳۲۱۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۹(ٰیَتف یا نیگرس تسه وج )۲۸(ِگت رد

ار وت رم دیامن یفاص وج هچرگ

)۳۰(نَطِف رپ ِنادهار ِریپ تسه

نَکیوج ار نت و سَْفن یاهیوج

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

نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۲۸(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۲۹(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهنطِف عمج :نَطِف )۳۰(
----------

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ِریثات زا مه نیا
تسا )۳۲(یراس )۳۱(ناتفُج هلمج رد وا ِرهز

نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۳۱(
هدننکتیارس :یراس )۳۲(
----------

۳۲۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شیوخ ٔهتسد غیت دشارت یک
ار )۳۳(شیر نیا راپس یحارج هب ور

تحارج ،مخز :شیر )۳۳(
----------

۲۷۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۷۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نتشیوخِ مهَو و ریوصت ِقشاع
؟)۳۴(نَِنملاوذ ِناقشاع زا دَُوب یک

اهناسحا و اهتمعنٔ هدنراد :نَِنمْلاوذ )۳۴(
----------

 
۳۷۰۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوُخ لوصوم ،ییهدَرپ رد یکی ره
تسوُه نیِع دوخ نآک ،تسنآ واِ مهو

۲۱۴۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
 رون ِرون ِرون ِرون ِرون ِرون

۲۰۶۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دش لوصوم رظن ردنا وا هک ره
دش لوزعَم وا ِشیپ اهربخ نیا

۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایم رد ام ییوت رِخآ و لّوا
نایب رد دیاین هک یچیه چیه

هدنز نآ هب دیاب و تسین نایب ِلباق یهلا تیاهنیب ِتمظع هک روطنامه «
نایب ِشزرا و تسین نایب لباق ینهذ نم ِناونع هب مه امِ یزیچان ،میوش

».میوش هدنز وا هب و مینک راکنا ار نآ رتدوز هچ ره دیاب .درادن

۲۶۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نک ضبق نآٔ هراچ یدید ضبق 
نُب ِز دیوریم هلمج اهرَس هکنآز

هِد بآ ار دوخ ِطسب ،یدید طسب
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هِد بآ ار دوخ ِطسب ،یدید طسب
هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ

۳۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسود ِرادید ات تسا رود شَهَر نآز
تسوزرآ )۳۵(شیسیئر ،رَس َدیوجن وک

تسایر :یسیئر )۳۵(
----------

۳۷۸۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناورِ یوج رد تسهدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخیب

دنار بابسا یوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحم مَرَجال بِّبَسُم زا

نایَع ار بِّبَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج یاه ببس رب لد دهن یک

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اُوتِصَْنا دیشاب شوماخ امش سپ
وگوتفگ رد موش نم ناتْنابز ات

۹۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تساهتسوپ یارب نهآ ٔهنیآ
تساهبیگنس ،ناجِ یامیس ٔهنیآ

رایِ یور اّلِا تسین ناج ٔهنیآ
راید نآز دشاب هک یرای نآ ِیور

وجب یُّلک ٔهنیآ لد یا :متفگ
وُج هب دیان رب راک ،ایرد هب ْوَر

.تسا هتفریم راک هب هنیآ یاج هب میدق رد هک نهآ یلقیص یاه هحفص :نهآ ٔهنیآ
.دشاییم هدیسر لامک هب و هتفای دشر یاهناسنا هب هراشا اجنیا رد :یُّلک ٔهنیآ

۳۶۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 مادُم ِتسم یا یماب ِرانک رب
مالَّسلاَو ،آ دورف ای نیشنب تسپ

۲۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یَرب َدب ِّنظ هک دشاب نآ )۳۶(مزَح
 یَرب ،َدب زا یوش وّ یزیرگ ات

لوسر نآ تسهتفگ نظلاءوُس ،مزَح
)۳۷(لوضَف یا نادیم ماد ار مدق ره

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

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

رظنِ یرایشه اب لّمات :مزَح )۳۶(
.دزادرپب یرورض ریغ یاهراک هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف )۳۷(
هناخاتسگ :خاتسوا )۳۸(
----------

۴۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارطضا ،و ّیگدنب و عوضخ زج
رابتعا درادن ترضح نیردنا

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

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

۳۵۸۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دُربب ار )۳۹(َمتاخ ،وید تتسد ز رو
درُمِب تتخب ،دش توف یهاشداپ

دابِع ای دش اتَرْسَح ای نآ زا دعب
)۴۰(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

.دنیوگ زین ار رتشگنا ِنیگن ؛رتشگنا :َمتاخ )۳۹(
زیخاتسر ِزورِ یماسا زا یکی :دانَّتلاُمَْوی )۴۰(
----------

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«

۱۹۸۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَد رَس ردنا هک شناد اسب یا
دَوَر رس دوخ نآ دب ،رَورَس دوش ات

۳۰۹۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۵۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۵۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

مهد یریس ار وت نانیب مَیفاک
مهد یریم ترکشل و هاپسیب

مهد نیرسن و سگرن تراهبیب
مهد نیقلت اتسوا و باتکیب

منک نامرد تَوراد یب َمیفاک
منک نادیم ار هاچ و ار روگ

۱۴۰۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یفطصم ِشیپ هب نُک نابرق ،لقع
یَفک ماهللا هک ُوگ هللاَیِبسَح

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

»…ۖ ُ هَْدبَع ٍفاَكِبُ َّهللا َسْيََلأ …«

»؟تسين ىفاك شاهدنب ىرادهگن ىارب ادخ ايآ«

»…ُۖ َّهللاَ يِبْسَح ْلُق …«

».تسا سب نم ىارب ادخ :وگب«

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۴۱(هللاِبٰ یَفک ار هدنب یُدب سب

تسین تَیافِک و شناد نیا شَکیل

.دنکیم تیافک دنوادخ :ّْهللاِبٰ یَفک )۴۱(
----------

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

)۴۳(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۴۲(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۴۳(
----------

۱۵۷۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دنمهلیح یموق دنزاسیم رکم
)۴۵(دننُک رد )۴۴(یعاُقف رد ار هَش هک ات

نارَکیب یمیظع سب یهاشداپ
؟نارخ یا دجنگب یَک یعاُقف رد

دنتخود یماد ،هاش ِیارب زا
دنتخومآ وا زا ریبدت نیا رخآ

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

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

هدش هللا ِرُونِب ُرْظَنی واِ مشچ
هُدب )۴۶(قِراخ ار لهجِ یاههدرپ

میَلگهنهک نوچِ خاروس ِلد زا
میکح نآ ِشیپ هب ددنب ییهدَرپ

ناهد دص اب وا رب ددنخیم هدرَپ
نآرب یفاکشِا هتشگ یناهد ره

ار درگاش رم داتسا نآ دیوگ
؟افو نم اب تتسین ،گس زا مک یا

)۴۷(لِسُگنهآ ریگم اتُسا ارم دوخ

لِدرُوک ،و ریگ درگاش دوخ وچمه

؟ناور و ناج رد تسا یراب َتنَمْ زا هن
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؟ناور و ناج رد تسا یراب َتنَمْ زا هن
ناور ددرگیمن یبآ َتنَمیب

تسوت ِتخب ِهاگراک نم ِلد سپ
؟تسُرُدان یا ،هاگراک نیا ینکْشهچ

هنزْشتآ منزیم ناهنپ :ییوگ
؟هنزْوَر دشاب بلق زا بلق هب هن

وت ِرکف دنیبب نزْوَر زا رخآ
وت ِرکذ زا دهد ییهاوگ لد

مََرک زا دلامن تیور رد ریگ
مَعَن :دیوگ و ددنخ ییوگ هچ ره

تشلام ِقوذ ز ددنخیمن وا
)۴۸(تشلاگسِا نآ رب ددنخ یمه وا

ازج دش یعادِخ ار )۴۹(یعادِخ سپ
ازس کنیا ،روخب هزوک ،نزهساک

اضر ۀدنخ ارو وت اب یُدب رگ
ار وت رم یتفکش لُگ نارازه دص

لمع درآ اضر رد وا ِلد نوچ
)۵۰(لَمَح رد دیآ هک ناد یباتفآ

راهب مه و راهن مه ددنخب وز
رازهزبس و هفوکش دزیمآ مه رد

اون یرمق و لبلب نارازه دص
اونیب ِناهج ردنا دنگفا

هایس و درز دوخِ حورِ گرب هکنوچ
؟هاشِ مشخ ینادن نُوچ ،ینیببیم

)۵۱(باتِعِ جُرب رد هاش ِباتفآ

بابک نوچمه ،هیس اهور دُنکیم

تسام ِناج اهقرو ار )۵۲(دِراطُع نآ
تسام ِنازیم ،هیس نآ و یدیپس نآ
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تسام ِنازیم ،هیس نآ و یدیپس نآ

زبس و خرس دسیون یروشنم زاب
)۵۴(زجَع و )۵۳(ادوس زا حاورا دنهر ات

راهبونِ خسن داتفا زبس و خرُس
رابتعا رد )۵۵(َحزُق و سوق ِطخ نوچ

هزوک ،هلایپ ،هشیش :عاُقف )۴۴(
نتخادنا هصمخم رد هلیح اب زا هیانک :ندرک عاُقف رد )۴۵(
هدننک هراپ ،هدنفاکش :قِراخ )۴۶(
نهآٔ هدنلسگ :لِسُگنهآ )۴۷(
ندرک رکف ،ندیشیدنا :شلاگسِا )۴۸(
هلیح :عادِخ )۴۹(
.تسا نیدرورف لّوا اب قبطنم هک یکلف یاهتروص زا یکی مان :لَمَح )۵۰(
تمالم ،مشخ :باتِع )۵۱(
یونعم ِداتسا ِزمر :دِراطُع )۵۲(
درد :ادوس )۵۳(
یناوتان :زجَع )۵۴(
.دروآیم دجو هب ار نانآ و دوشیم رادیدپ ناکلاس ِسوفن ِنامسآ رد قیالِ یداه و لماک ِدشرم ِتّمه هب هک تسا یعّونتم ِتالاح زا هیانک اجنیا رد ؛نامکنیگنر :َحزُق و سوق )۵۵(
----------

۱۹۸۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَد رَس ردنا هک شناد اسب یا
دَوَر رس دوخ نآدب ،رَورَس دوش ات

شاب یاپ وت ،دور هک یهاوخن رس
شاب یاْربحاص ِبطق ِهانپ رد

نیبَم وا ِقوف شیوخ ،یهاش هچ رگ
نیچَم وا ِتابن زُج ،یدهش هچ رگ

ناج تسوا ِرکف ،و تسا شقن وت ِرکف
ناک تسوا ِدقن ،و تسا بلق وت ِدقن

واِ یوا رد وُجب ار دوخ ،ییوت وا
وا ِیوس وش هتخاف ،وگ وک و وک

۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دَرآ ونٔ هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ هویش ناز رتردان و رتنیریش

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناراب وچ ام و یکشخ )۵۶(ِیداو وچمه وت
یرامعم وچ ام و یبارخ ِرهش وچمه وت

نابایب :یداو )۵۶(
----------

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک صقر بآ رب ،وت یایهت ات هساک وچ
یریگ ناکم وج و ضوح ِنب هب ،یدش ُرپ وچ

۱۷۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک )۵۸(نمیا و )۵۷(غِراف و شاب داش
نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ

روَخَم مغ وت مروخیم وتِ مغ نم
ردپ دص زا مرتقفشم نم وت رب

هدوسآ و تحار :غِراف )۵۷(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۵۸(
----------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۵۹(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۵۹(
----------

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



Page 18 of 24

940_Qazal & Mathnavi 2022-11-10, 1:49 AM

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۱(ینَس و )۶۰(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۶۰(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۶۱(
----------

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تسهدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

۴۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۳(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۶۲(ّیوگ رد

نارگید )۶۴(ِ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 )۶۲(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۶۳(
لیبس :لابِس )۶۴(
----------
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۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یکاپ ِرهوگ وت هک ،زیمایم کاخ رد
یریش و ّرکِش وت هک ،زیمایم هکرس رد

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ِریثات زا مه نیا
تسا )۶۶(یراس )۶۵(ناتفُج هلمج رد وا ِرهز

نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۶۵(
هدننکتیارس :یراس )۶۶(
----------

۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینافِ ملاع نیرد و تسگرمِ ملاع نیا
؟یریمن هک نیا تسا سب هن ،یریم هن هکناز رگ

۳۰۵۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِهجَو زجٌ ِکلاه ٍْءیَش ُّلُک
وجم یتسه ،وا ِهجَو رد یاهن نوچ

انف دشاب ام ِهجَو ردنا هک ره
ازَج دَوَبنٌ ِکلاه ٍْءیَش ُّلُک

۸۸ ٔهیآ ،)۲۸( صصقٔ هروس ،میرک نآرق

َِلإِ َّهللاَ عَم ُعَْدت اَلَو« َِلإ اَلۘ  َرَخآ اًهٰ  َّاِلإ ٌكِلاَه ٍْءيَش ُّلُكۚ  َوُه َّاِلإ َهٰ
»َنوُعَجُْرت ِهْيَِلإَو ُمْكُحْلا ُهَلۚ  ُهَهْجَو

 وا زج ىيادخ چيه .ناوخم ار ىرگيد ىادخ اتكي ىادخ اب«
 نامرف ،نامرف .وا تاذ رگم تسا ىندش دوبان ىزيچ ره .تسين

».ديوش هدينادرگزاب وا هب همه و تسوا

تشذگ ال زا وا تساّلِا رد هکنآز
تشگن یناف وا تساّلا رد هک ره

دنزیم ام و نم ،رد رب وا هک ره
دنتیم ال رب و وا تسا باب ِّدَر
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دنتیم ال رب و وا تسا باب ِّدَر

۴۷۲۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ زا یتسهِ مَد یا ییوگ هچ ره
 نادب ،یتسب وا رب رگیدٔ هدرپ

لاح و تسا لاق ،نآ کاردا ِتفآ
 لاحُم و تسا لاحُم ،نتسش نوخ هب نوخ

۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییادخ ِریش وت مدآینب ِشقن رد
یریلد و شیلاچ و هلمح نیرد تسادیپ

۴۳۵۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم )۶۷(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 )۶۷(
----------

۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسه وت وچ نکیلو ،رمع نیا دش هاگیب
یرید هچ و یهاگهب هچ ییادخ ِرون رد

۱۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق ِّیضاق ِزیلهِد نیا رد ام  
ٰیَلب و میتسلا ِّیوعد ِرهب

۱۷۲ ٔهیآ ،۷ فارعأ هروس ،میرک نآرق
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۱۷۲ ٔهیآ ،۷ فارعأ هروس ،میرک نآرق

»...اَنْدِهَش ىََلب اوُلاَق ْمُكِّبَرِب ُتْسََلأ«

»...میداد ىهاوگ ،ىرآ :دنتفگ ؟متسين امش راگدرورپ نم ايآ«

ناحتما ز ار نآ و میتفگ یَلب هک
نایب و تسا دوهش ام ِلوق و لعف

؟)۶۸(میدز نت یضاق ِزیلهد رد هچ زا
؟میدمآ یهاوگ ِرهب ام هک هن

هاوگ یا یضاق )۶۹(ِزیلهد رد دنچ
)۷۰(هاگپ زا تداهش هِد ؟یشاب سبح

وت هک ات ،اجنیدب تدندناوخب نآز
)۷۱(ُوتُع یران و یهْدب یهاوگ نآ

ییهتسشنب نتشیوخ )۷۲ِ(جاجِل زا
ییهتسب بل و فک یگنت نیردنا

دیهش یا یهاوگ نآ یهَْدنِب ات
؟دیهر یهاوخ یک زیلهد نیا زا وت

زاتب و )۷۳(رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و رازُگاو تناما نیا

ندش تکاس :ندز نت )۶۸(
ورهار :زیلهد )۶۹(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۷۰(
ینامرفان ،یشکرس :ُوتُع )۷۱(
هزیتس ،یگدندکی ،تجاجل :جاجِل )۷۲(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۷۳(
----------

۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قشاع ِّتزع دَُوب قوشعمٔ هزادنا
یریت هچ ز ات نیبب هراچیب ِقشاع یا

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  تسوپ و تشوگ یقاب ،تسا دید یمدآ
تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره 

۶۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزرا نامه هک نادیم ،یزرلیمه هچ ره رب
دشاب نوزف شرع زا قشاع لد یور نیز

۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دننادن قلخ ار وت یوس نیزا دنچ ره
یریظن و لثمیب هچ ،تسین وس هک یوس نآ

۸۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدپ دمآ مدع زا وک ییهدید
دید مودعم همه ار یتسه ِتاذ

دوش رشحم مظتنم ِناهج نیا
دوش رونا و لَْدبُم هدید ود رگ

مامتان قیاقح نیا دیامن نآز
مارح شمهف دوب ناماخ نیرب هک

یخزود رب ،شوخ ِتّانَج ِتمعن
)۷۵(یخس دمآ قح هچرگ ،)۷۴(مَّرَحُم دش

)۷۶(دلُخ ِدهش دیآ خلت شناهد رد

دلُخ ِدهع رد )۷۷(نایفاو زا دوبن نوچ

یرگادوس رد زین ار امش رم
؟یرتشم دَْوَبن وچ دبنج یَک تسد

؟دَُوب ندیرْخِب ِلها هراظَن یک
دَُوب ندیدرگ ِلوگ هراظَن نآ

؟دنچ هب نآ و دنچ هب نیک ،ناسُرپ سُرپ
دنخشیر و )۷۸(تقو ِریبعت یِپ زا

وت ز دهاوخیم )۷۹(هلاک یلولم زا
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وت ز دهاوخیم )۷۹(هلاک یلولم زا
وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید رابدص ار هَلاک
)۸۱(داب دومیپ ؟وا )۸۰(دومیپ یَک هماج

یرتشم َِّرف و َّرک و مودُق وک
یرَسرَس ِّیلگَنگِ حازِم وک

هدش میرحت ،هدش مارح :مَّرَحُم )۷۴(
دنمتواخس ،هدنشخب :ّیخَس )۷۵(
تشهب ،یگنادواج ،اقب :دْلٌخ )۷۶(
دهع هب هدننک افو :یفاو )۷۷(
تقو ِندنارذگ :تقو ِریبعت )۷۸(
عاتم ،الاک :هلاک )۷۹(
سابل ِندیرخ ینعی اجنیا رد :ندومیپ هماج )۸۰(
یراکهدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۸۱(

------------------------
:تاغل عومجم

هلان ،هچیپلد :یریحز )۱(
هدازهاش :هچب ناطلس )۲(
ینارگ ،هانگ :رزو )۳(
لادج و گنج ،دروخ و دز :شیلاچ )۴(
.یرجه ۵۱۶ ای ۵۱۵ ٔهتشذگرد یریرح یلع نب مساق دمحموبا زا یباتک :یریرح ِتاماقم )۵(
.دسرب دوخ ماگنه هب هک یزیچ :هاگهب )۶(
تب ،ورابیز :منص )۷(
ناهنپ ،هدیشوپ :روتسم )۸(
َملا ُْبیَر )۹( راوگان ِثداوح :نونْ
جنر :انَع )۱۰(
.دخرچیم نآ رود هب ایسآ ییور گنس هک ایسآ نیریز گنس رد تباث ٔهلیم :بطق )۱۱(
لکشم ،راوشد :بعص )۱۲(
ناوتن :ناَتن )۱۳(
یلبنت :یلهاک )۱۴(
رامیب :روجنر )۱۵(
.تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۱۶(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی :غال هب یروجنر )۱۷(
نامهم :فیَض )۱۸(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۱۹(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۲۰(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۲۱(
روبع ّلحم ،یرجم ،هاگرذگ :ّرَمَم )۲۲(
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ّلحم :ّرََقتْسُم )۲۳(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۲۴(
همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۲۵(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۲۶(
نهآ :دیدَح )۲۷(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۲۸(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۲۹(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهنطِف عمج :نَطِف )۳۰(
نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۳۱(
هدننکتیارس :یراس )۳۲(
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نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۳۱(
هدننکتیارس :یراس )۳۲(
تحارج ،مخز :شیر )۳۳(
اهناسحا و اهتمعنٔ هدنراد :نَِنمْلاوذ )۳۴(
تسایر :یسیئر )۳۵(
رظنِ یرایشه اب لّمات :مزَح )۳۶(
.دزادرپب یرورض ریغ یاهراک هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف )۳۷(
هناخاتسگ :خاتسوا )۳۸(
.دنیوگ زین ار رتشگنا ِنیگن ؛رتشگنا :َمتاخ )۳۹(
زیخاتسر ِزورِ یماسا زا یکی :دانَّتلاُمَْوی )۴۰(
.دنکیم تیافک دنوادخ :ّْهللاِبٰ یَفک )۴۱(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۴۲(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۴۳(
هزوک ،هلایپ ،هشیش :عاُقف )۴۴(
نتخادنا هصمخم رد هلیح اب زا هیانک :ندرک عاُقف رد )۴۵(
هدننک هراپ ،هدنفاکش :قِراخ )۴۶(
نهآٔ هدنلسگ :لِسُگنهآ )۴۷(
ندرک رکف ،ندیشیدنا :شلاگسِا )۴۸(
هلیح :عادِخ )۴۹(
.تسا نیدرورف لّوا اب قبطنم هک یکلف یاهتروص زا یکی مان :لَمَح )۵۰(
تمالم ،مشخ :باتِع )۵۱(
یونعم ِداتسا ِزمر :دِراطُع )۵۲(
درد :ادوس )۵۳(
یناوتان :زجَع )۵۴(
 نانآ و دوشیم رادیدپ ناکلاس ِسوفن ِنامسآ رد قیالِ یداه و لماک ِدشرم ِتّمه هب هک تسا یعّونتم ِتالاح زا هیانک اجنیا رد ؛نامکنیگنر :َحزُق و سوق )۵۵(
.دروآیم دجو هب ار
نابایب :یداو )۵۶(
هدوسآ و تحار :غِراف )۵۷(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۵۸(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۵۹(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۶۰(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۶۱(
لادوگ :وَگ )۶۲(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۶۳(
لیبس :لابِس )۶۴(
نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۶۵(
هدننکتیارس :یراس )۶۶(
)ع(یلع ترضح بقل ،ریش :رَْدیَح )۶۷(
ندش تکاس :ندز نت )۶۸(
ورهار :زیلهد )۶۹(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۷۰(
ینامرفان ،یشکرس :ُوتُع )۷۱(
هزیتس ،یگدندکی ،تجاجل :جاجِل )۷۲(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۷۳(
هدش میرحت ،هدش مارح :مَّرَحُم )۷۴(
دنمتواخس ،هدنشخب :ّیخَس )۷۵(
تشهب ،یگنادواج ،اقب :دْلٌخ )۷۶(
دهع هب هدننک افو :یفاو )۷۷(
تقو ِندنارذگ :تقو ِریبعت )۷۸(
عاتم ،الاک :هلاک )۷۹(
سابل ِندیرخ ینعی اجنیا رد :ندومیپ هماج )۸۰(
یراکهدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۸۱(


