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۳۰۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراتسد و شفک ِبیترت )۱(ٔهلیقع رد وت
؟یرآ تسد هب ار راوخنارگ ِلطر هنوگچ

هظحل کی یآ تابارخ هب ،نم ِناج هب
یراد ناج و یمدرم ،یایمدآ زین وت

تسلا ِشورفیم هب ،نک ورگ هقرخ و ایب
یراّمخ تسلا زا تسَِلگ و بآ زا شیپ هک

؟رایشه یهگناو ،شیورد و فراع و ریقف
یرادنپ وت اهمان نینچ دوب زاجم

؟تسا شیورد ِراک هن )۲(مُهاٰقَس ِبرُش و عامس
؟یرازاب راک ،شیب و مک ِدوس و نایز

دبا ِشیع ،تسلا دشاب هچ هک وگب ایب
یراوهر تخس هک فّلکت هب نیه گنلم

؟یدنبیم شارچ درادن درد هک یرس
؟یرامیب هب ار جنریب ِنت یهن ارچ

۲۱ ٔهیآ ،)۷۶( ناسنأ هروس ،میرک نآرق

».اًروَُهط اًباَرَش ْمُهُّبَر ْمُهاَقَسَو…«

».دزاس ناشباريس هزيكاپ ىبارش زا ناشراگدرورپ و…«

ماد و دنبیاپ :هلیقع )۱(
ناسنأ هروس ۲۱ ٔهیآ هب هراشا :مُهاٰقَس ِبرُش )۲(
----------

۳۰۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراتسد و شفک ِبیترت ٔهلیقع رد وت
؟یرآ تسد هب ار راوخنارگ ِلطر هنوگچ

هظحل کی یآ تابارخ هب ،نم ِناج هب
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هظحل کی یآ تابارخ هب ،نم ِناج هب
یراد ناج و یمدرم ،یایمدآ زین وت

۱۶۲۶ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسُم و تسا تّلعیب نم ِراک
)۳(میقَس یا ،تّلع هن مریدقت تسه

تقو هب منادرگب ار دوخ ِتداع
تقو هب مناشنب ،شیپ زا رابغ نیا

رامیب :میقَس )۳(
----------

۱۰۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وتِ مالس نارگ ِلطر ،وتِ مالغ ناربخشوخ
رَس و اپ دننک هوای ،وتِ مان دنونش نوچ

۲۶۸ٔ هرامش لزغ ،تاّیلزغ ناوید ،ظفاح

سب ار ام ناهج ِناتسلگ ز )۴(یراذِعُلگ
سب ار ام ناور ِورس نآ ٔهیاس نمچ نیز

ورابیزً ازاجم ؛هرهچلگ :راذِعُلگ )۴(
----------

۱۷۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

حدم دنِهِ حالطصا ار ناوْدنِه
حدم ْدنِسِ حالطصا ار نایْدنِس

۵۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوت مه ترورض )۵(ِّیتفُم :تفگ
یوش مرجم ،یروخ رگ ترورضیب

هدنهد اوتف :یتفُم )۵(
----------

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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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

۴۷۰ٔ هرامش لزغ ،تاّیلزغ ناوید ،ظفاح

تسد هب دیآیمن یکاخِ مَلاع رد یمدآ
یمدآ ون زا و تخاس دیابب رگید یملاع

۲۲۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۶(یاهدز تلود ِتبون ،یاهُدب فراع وت هجاوخ
هدم داتسا هب تسد ،)۷(یاهدمآ ناج لماک

.دندزیم )هراقن( تبون جنپ ای هس زور هنابش رد ناهاشداپ رابرد رد میدق رد .نتشاد تمظع و هوکش زا هیانک :ندز تلود ِتبون )۶(
.یاهتفای لامکً احور هک یاهدمآ یلاح رد :یاهدمآ ناج لماک )۷(
----------

۳۴۸۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناسخ ِدید زا راذگم دوخ ِدید
ناسکرک نیا دنَشَک ترادرُم هب هک

؟یچ هک یدنبورف سگرن نوچ مشچ
؟)۸(یَچا یا مروک هک شَک َمااصع نیه

ردارب :یَچا )۸(
----------

۱۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ارچ ینام نوبز وت تلود ِریشمش نینچ اب
؟ارچ ینامورف یگنس زا و یشاب یرهوگ

تسَُوت ٔهیاس وا و یشاب وا ِنازرل نینچ وت
؟ارچ یناج وت و ینامسج تسیشقن وا رخآ

۱۰۸۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۰۸۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار )۱۰(ْرکِب ِفرح ،)۹(لیوأت یاهدرک
ار )۱۱(رکِذ ین ،نک لیوأت ار شیوخ

یُنکیم نآرق ِلیوأت اوه رب
)۱۲(ینَس ِّینعم ،وت زا دش ژک و تْسَپ

.نآ هب ندش هدنز یاج هب ینهذ یاه هتسناد ساسا رب ،مالک ینعم نایب ،ندرک عوجر :لیوأت )۹(
عیدب و هزات نخس :ْرکِب ِفرح )۱۰(
میرک نآرق یاهمان زا یکی .دای :رکِذ )۱۱(
نشور و دنلب :ینَس )۱۲(
----------

۱۰۸۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

سگم ِلیوأت )۱۳(ِتفایز

رخ )۱۴(ِلوب و هاکِ گرب رب سگم نآ
رَس تشارفا یمه ،نابیتشک وچمه

ماهدناوخ یتشک و ایرد نم :تفگ
ماهدنامیم نآ ِرکف رد یتّدم

نم و یتشک نیا و ایرد نیا کنیا
نْزیار و ِلها و نابیتشک ِدرم

)۱۵(دَمَع وا ْدنار یمه ایرد ِرس رب

دح ز نوریب ردقنآ شدومنیم

ودب تبسن )۱۶(نیمَچ نآ دحیب دوب
؟وک تسار ار نآ دنیب هک رظن نآ

تسا شنیب شِک دَُوب نادنچ شمَلاع
تسا شنیدنچمه رحب ،نیدنچ مشچ

سگم نوچ ،)۱۷(لطاب ِلیوأت ِبحاص
)۱۸(سَخ ِریوصت ،و رخ ِلَْوب واِ مْهَو

یار هب دراذگب لیوأت ،سگم رگ
)۱۹(یامُه َدنادرگ تخب ار سگم نآ

دَُوب تربع نیا ،)۲۰(شِک دَْوَبن سگم نآ
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دَُوب تربع نیا ،)۲۰(شِک دَْوَبن سگم نآ
دَُوب تروص ِروخ رد ین ،واِ حور

یصلاخان ،ییاوران :تفایز )۱۳(
راردا :لوب )۱۴(
.دنزاس تخرد هنت و گرب و خاش زا هک یقیاق :دَمَع )۱۵(
نیگرس ،لوب :نیمَچ )۱۶(
.تسا ساسایب شیاه لیوأت هک یسک :لطاب ِلیوأت ِبحاص )۱۷(
هیامورف ،کاشاخ و راخ :سَخ )۱۸(
.دسر تنطلس و تلود هب دنکفا هیاس سَک ره رس رب امدق رواب هب و دروخیم ناوختسا هک یغرم مان :یامُه )۱۹(
ار وا هک :ْشِک )۲۰(
----------

۲۶۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع زا دناد لضف نارازه دص
)۲۱(موَلظ نآ دنادنیم ار دوخ ِناج

یرهوج ره ِّتیصاخ وا دناد
یرخ نوچ دوخ ِرهوج ِنایب رد

زوُجَیال و زوُجَی منادیمه هک
)۲۲(زوُجَع ای یزوُجَی وت ینادن دوخ

رگمتس رایسب :موَلظ )۲۱(
نزریپ :زوُجَع )۲۲(
----------

۲۲۰۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟وک مالسأ هویش رخآ قشع ٔهصالخ رد
؟وک )۲۴(مالعِا ِبحاص شتالکشم )۲۳(ِفوشک رد

ندرک هنخر ،ندوشگ :فوشک )۲۳(
هدننک رادیب ،شناد ِبحاص :مالعِا ِبحاص )۲۴(
----------

۲۰۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرایرهش ِلاّمح )۲۵(یرایتخا ِناپسا
ندوک و دنک ِنابسا نیگرس و دنشک نالاپ

ینعم یایسآ رب قطنم تسا )۲۶(ِکل ِکل وچ
)۲۸(َّننَقُمِ ِکل ِکل زا هن ددرگ بآ ز )۲۷(نوحاط

دَهجِب )۲۹(ولَد ز مدنگ ردارب یا ِکل ِکل ناز
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دَهجِب )۲۹(ولَد ز مدنگ ردارب یا ِکل ِکل ناز
)۳۰(نَّحَطُم و شوخ ددرگ ،دتفارد ایسآ رد

راتخم ،هدیزگرب :یرایتخا )۲۵(
 ،دننک هلغ زا رپ ار نآ و تسا خاروس نآ ِهت هک یطورخم و عبرم یفرظ ولد رب هک یکبوچ :ِکل ِکل )۲۶(
.دزیر ایسآ رد خاروس زا مدنگ و دنک تکرح بوچ نآ ،ددرگب ایسآ نوچ ،دندنبیم
ایسآ :نوحاط )۲۷(
هدش باسح ،هدش یراذگ نوناق :َّننَقُم )۲۸(
یشکبآ فرظ ،لطس :ولَد )۲۹(
هدش بایسآ :نَّحَطُم )۳۰(
----------

۲۶۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدنار مشیپ ز هک یزور دنچ
تسا هدنام شبوخِ یور رد نمِ مشچ

بَجَع یا رهق نینچ ییوُر نانچ زک
َببَس رد هتشگ لوغشم یسک ره

تسا ثداح نآک ،مرگنن ار ببس نم
تسا ثعاب ار یثداح ،ثداح هکنآز

منکیم هراظِن ار قباس ِفطل
منکیم هراپود ،ثداح نآ هچره

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین َتیانِع و تلود زُج ْقشع
تسین تیاده و )۳۱(لد ِداشُگ زُج

درکن سرد )۳۲(هفینَحوب ار قشع
تسین َتیاوِر ورَد ار )۳۳(یعِفاش

تسَلََجا ات )۳۴(زوجَی و زوجَیال
تسین تیاهن ار قاّشُعِ مْلِع

ردص حرش ،نورد یاضف طاسبنا :لد ِداشُگ )۳۱(
.یرمق یرجه ۱۵۰ ٔهتشذگرد ،یفنح بهذم سسؤم و مودٔ هدس ناگرزب زا تباث نب نامعن :هفینَحوب )۳۲(
 .یرمق یرجه ۲۰۴ ٔهتشذگرد ،هّیعفاش سسؤم ،سیردا نبدمحم :یعِفاش )۳۳(
.تساور و تسین اور ،تسا زیاج و تسین زیاج :زوجَی و زوجَیال )۳۴(
----------

۱۵۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 
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۱۵۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 

)۳۵(نُک ْخاروس ْببس ،دیاب ییهدید

نُب و خیب زا َدَنکَرب ار بُجُح ات

ناکمال ردنا دنیب بِّبسم ات
ناکد و )۳۶(باسَکا و دهج دناد هزره

رش و ریخ ره دسریم بِّبسم زا
ردپ یا طیاسو و بابسا تسین

ببسٔ هدننک خاروس :نُک ْخاروس ْببس )۳۵(
اهبسک :باسَکا )۳۶(
----------

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دَُوب ارچ ایح و مرش ارم ِربلد ِقشاع
؟دَُوب ارچ افوِ مسر ،دَُوب نیا لامج هکنوچ

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

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۳۷(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۷(
----------

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۹(ینَس و )۳۸(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۸(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۹(
----------

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

۳۰۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسلا ِشورف یم هب ،نک ورگ هقرخ و ایب
یراّمخ تسلا زا تسَِلگ و بآ زا شیپ هک

۱۷۸ٔ هرامش لزغ ،تاّیلزغ ناوید ،ظفاح 

تخَر همه یم ورگ زا دندتساو نایفوص
ْدنامب )۴۰(راّمخ هناخ رد هک دوب ام ِقلد

شورفیِم :راّمَخ )۴۰(
----------

۳۰۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟رایشه یهگناو ،شیورد و فراع و ریقف
یرادنپ وت اهمان نینچ دوب زاجم

٢٣٢٩ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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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
)۴۱(انَع دص نیا تسا مرادِ مهَو ز هک

جنر :انَع )۴۱(
----------

۲۷۵۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قح ِرقف ین ،وا دراد همقل ِرقف
قبط هِن مک یاهدرُم شقن ِشیپ

نان ِشیورد دوب )۴۲(یکاخ ِیهام
نامَر ایرد زا کیل ،یهام ِلکش

اوهِ غرمیس هن ،وا تسا هناخِ غرم
ادخ زا دشونن ،وا دشون )۴۳(توُل

)۴۴(لاَون ِرهب وا تسا ّقح ِقشاع

لامج و نسُح ِقشاع شناج تسین

تاذ ِقشع وا دنکیم مّهوت رگ
تافص و امساِ مهو دَوبن تاذ

تسَدَح و فاصوا ز هدییاز مهو
تسدَلُوی ْمَل وا تسهدییازن ،ّقح

نتشیوخِ مهو و ریوصت ِقشاع
؟)۴۵(نَِنمْلاوذ ِناقشاع زا دَُوب یک

دَُوب قداص رگا ،مْهَو نآ قشاع
دَشَكیم تقیقح ات شزاجَم نآ

.دنشک کاخ رب ای و دنزاس لِگ زا هک یهام تروص و لکش :یکاخ ِیهام )۴۲(
یندروخ ،شروخ ،ماعط :توُل )۴۳(
ششخب و اطع :لاَون )۴۴(
اهناسحا و اهتمعنٔ هدنراد :نَِنمْلاوذ )۴۵(
----------
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۳۱۱۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ صقان ِنت زک ،فراع وچمه
غارف ِرهب زا تخورفا لدِ عمش

ناهگان دریمب نیک یزور هک ات
ناجِ عمش وا دهن دوخِ مشچ ِشیپ

)۴۶(رَرِغ زا داد سپ ،مهف نیا درکن وا

رگِد یّیناف هب ار ینافِ عمش

رورغ و یربخیب و تلفغ ینعم هب هَّرِغ عمج :رَرِغ )۴۶(
----------

۱۴۷۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم 

تخادگ وا ِلام هک دشاب نآ لیاس
 تخاب شیوخِ مسج هک دشاب نآ عناق

۲۲۰۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرگید یهار ،هتشگیناف ِهار
تسرگید یهانگ ،یرایشه هکنآز

۱۲۹۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رادشوه هَگ نآ و راذگب ار شوه
رادشوگ هَگ نآ ،و دنبرب ار شوگ

۳۰۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسا شیورد ِراک هن مُهاٰقَس ِبرُش و عامس
؟یرازاب راک ،شیب و مک ِدوس و نایز

۲۱۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هد رد ناگتخپ هب و رایب ماخ ِبارش
؟اجک ز نابتلقِ ماخ رهِ مغ ،اجک زا نم

دنبرد نورد زا رد و آرد هناخبارش
؟اجک ز نامدرم ِکین و دب و اجک زا وت
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؟اجک ز نامدرم ِکین و دب و اجک زا وت

دشاب نارک ار وت ِرمع هک رادم عمط
؟اجک ز نارک و دح ار قح و یّقح ِتافص

۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دشن ریظنیب هک وت ِرظن رد تفر هک
مناریو ِداهن نیا تسهدش جنگِ ماقم

!اجک ز تنطلس )۴۷(ِتاهابم و اجک زا نم
مناریقفٔ هداتفا و مرقف ِریقف

»منادیمن« ،یهن ممان وت هک مسک نآ نم
مناریم ِریما سپ ،ماوت ِریسا نم وچ

ندیلاب ،راختفا :تاهابم )۴۷(
----------

۱۹۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدیسر )۴۸(یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن
نک اهر ار مکِ مغ و شیبِ مغ

٢٩ ٔهيآ ،)۱۵( رجحٔ هروس ،ميرك نآرق

»َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتيَّوَس اَذِإَف«

».ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ«

.تسا مدآ شنيرفآ هب هراشا .مديمد وا رد دوخ حور زا :یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن )۴۸(
----------

۵۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدهْدن ار ام هداب نیز ،یدهاوخ رگ ام ز یراک 
؟دَرَخ ای دشورف یک وا ،دورْ یِم نیاک یرَس ردنا

دنکْ یِم هک دنک نآ تسم ؟دنک یک یراک تسمرس
دَمَص ات ار ناهج ود ره ،دنک یط ییادخٔ هداب

۳۰۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۰۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دبا ِشیع ،تسلا دشاب هچ هک وگب ایب
یراوهر تخس هک فّلکت هب نیه گنلم

۳۱۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۴۹(ناَلبنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت

ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۴۹(
----------

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

۲۳۲ٔ هرامش لزغ ،تاّیلزغ ناوید ،ظفاح

دادَضا تبحصِ یاج تسین لد ِتولخ
دیآرد هتشرف ،دور نوریب وچ وید

۱۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق ِّیضاق ِزیلهِد نیا رد ام  
ٰیَلب و میتسلا ِّیوعد ِرهب

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

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

هاوگ یا یضاق )۵۱(ِزیلهد رد دنچ
)۵۲(هاگپ زا تداهش هِد ؟یشاب سبح

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

ییهتسشنب نتشیوخ )۵۴ِ(جاجِل زا
ییهتسب بل و فک یگنت نیردنا

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

زاتب و )۵۵(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 )۵۰(
ورهار :زیلهد )۵۱(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۵۲(
ینامرفان ،یشکرس :ُوتُع )۵۳(
هزیتس ،یگدندکی ،تجاجل :جاجِل )۵۴(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۵۵(
----------

۱۱۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

افو یدرک ادخ ِدهع رد هکنوچ
ادخ دراد هگن تدهع مََرک زا

یاهدید هتسب وت قح ِیافو زا
یاهدینشن ُُمکُْرکَْذا اوُرکُْذا

 ،یاهدرک رظن فرص یهلا دهع هب یافو زا وت اما
.یاهدینشن ناج شوگ هب ار »منک ناتدای ات دینک مدای« هیآ تقیقح اریز

۱۵۲ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

»ِنوُُرفْكَت اَلَو يِل اوُرُكْشاَو ْمُكْرُكَْذأ يِنوُرُكْذاَف«

».دينكم نم ىساپسان و دييوگ ساپس ارم .منك داي ار امش ات دينك داي ارم سپ«

رادشوگ یدْهَعِب اُوفَْوا ،هِن شوگ
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رادشوگ یدْهَعِب اُوفَْوا ،هِن شوگ
رای ز دیآ ُْمکَدهَع ِفوا هک ات

 راپسب ناج شوگ »دینک افو مدهع هب« هیآ تقیقح هب
.دسر رد » منک افو امش دهع هب« باوج قوشعم ِترضح زا ات

۴۰ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

»… ْمُكِدْهَعِب ِفُوأ يِدْهَعِب اُوفَْوأَو ْمُكْيَلَع ُتْمَعَْنأ يِتَّلاَ يِتَمْعِن اوُرُكْذا…«

»…منك افو ناتدهع هب ات دينك افو نم دهع هب و .ديروايب داي هب متشاد ىنازرا امش رب هك ار ىتمعن…«

۲۸۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تدیما تسین وا رد هک ،ْهِن نآ رب عَْمط همه وت
یدیسر یوس نیدب وت لّواِ یدیمون ز هک

۶۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیدنیم هر زو وش قشع ِراوس
دشاب راوهر سب قشع ِبسا هک

دناسر لزنم ار وت هلمح کی هب
دشاب راومهان هار هچ رگا

۳۰۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یدنبیم شارچ درادن درد هک یرس
؟یرامیب هب ار جنریب ِنت یهن ارچ

۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۵۶(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۵۷(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

)۵۸(غال هب یروجنر هک ربمغیپ تفگ

غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر

یلبنت :یلهاک )۵۶(
رامیب :روجنر )۵۷(
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یلبنت :یلهاک )۵۶(
رامیب :روجنر )۵۷(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی غال هب یروجنر .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۵۸(
----------

۱۹۹۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مراد یروک ود هک لیاس یئانیبانِ نتفگ 
 

ناَماَْلا :تفگیمه وک یروک دوب
نامز ِلها یا مراد یروک ود نم

ناه دیرآ متمحر هرابود سپ
نایم رد نم ،و مراد یروک ود نوچ

ام مینیبیم تیروک کی :تفگ
امناو ؟دشاب هچ یروک رگد نآ

اونشوخان و مزاوآتشز :تفگ
اتود دش یروک ،و یزاوآتشز

دوشیم مغ ٔهیام متشزِ گناب
دوشیم مک نمِ گناب زا قلخ ِرهِم

دور هک اج ره هب مزاوآتشز
دوشیم نیک و مغ و مشخ ٔهیام

دینک اتود ار محر یروک ود رب
دینک اجنُگ ار جنُگان نینچ نیا

هلگ نیز دش مک زاوآ ِیتشز
هلدکی تمحر هب یو رب دش قلخ

ار زار وا تفگب نوچ ،وکین درک
ار زاوآ ،شلد ِزاوآ ِفطل

دَُوب دب مه شلد ِزاوآ هکنآو
دَُوب دَمرَسِ یرود یروک هس نآ

دنهد تّلعیب هک )۵۹(ناباّهَو کیل
دنهن شتشز ِرَس َرب یتسد کوب

دش مولظم ،و شوخ شزاوآ هکنوچ
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دش مولظم ،و شوخ شزاوآ هکنوچ
دش موُم نوچ نالدنیگنس ِلد وز

)۶۰(قیهَش و تسا تشز وچ رفاک ٔهلان

قیفر ار تباجا ددرگیمن نآ ز

۱۰۶ ٔهیآ ،)۱۱( دوهٔ هروس ،میرک نآرق

»ٌقيِهَشَو ٌريَِفز اَهيِف ْمُهَل ِراَّنلا يَِفف اوُقَش َنيِذَّلا اََّمأَف«

».دوب تخس ىشورخ و راز ىاهلان اجنآ رد ار نامدرم و دنشتآ رد ناتخبدب اما«

تسهدمآ زاوآتشز رب اُؤَسْخِا
تسم دوب گس نوچ ،قلخ ِنوخ ز وک

۱۰۸ ٔهیآ ،)۲۳( نونمؤمٔ هروس ،میرک نآرق

»ِنوُمِّلَكُت اَلَو اَهيِف اُوئَسْخا َلاَق«

».دييوگم نخس نم اب و ديوش مگ شتآ رد :ديوگ«

دَُوب شَکتمحر ،سرخ ٔهلان هکنوچ
دَُوب شوَخان ،نینچ دَْوَبن تاهلان

ییهدرک یگرگ وت فسوی اب هک ناد
ییهدروخ یهانگیب ِنوخ ز ای

نُک غارفتسا هدروخ زو ،نُک هبوت
نک غاد ْوَر ،دش هنهک تحارج رو

هدنشخب رایسب :باّهَو )۵۹(
.تسا موسوم نادب زین نارخ مب و ریز گناب .سََفن ندرک جراخ و مَدزاب ینعم هب تسا ریفز نآ ِلباقم .مَد ،سََفن ندیشک نورد هب :قیهَش )۶۰(
----------

۱۶۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مارَح نآِ یوب ،وّ یپسُخ یمه وت
)۶۱(ماْفزبس ِنامسآ رب َدَنزیم

دوشیم تتشز ِسافَنا ِهرمه
دوریم نودرگ ِناریگوب هب ات

زآ ِیوب ،و صرح ِیوب ،و ربک ِیوب



Page 17 of 27

936_Qazal & Mathnavi 2022-10-06, 5:30 PM

زآ ِیوب ،و صرح ِیوب ،و ربک ِیوب
زایپ نوچ دیآیب نتفگ نخس رد

؟ماهدروخ یک نم :دنگوس یروخ رگ
ماهدرک یوقت ،ریس و زایپ زا

دنُک )۶۲(یزاّمَغ ،دنگوسِ مد نآ
َدَنزرب نانیشنمهِ غامد رب

نآِ یوب زا دوش دَر اهاعد سب
نابز رد دیامنیم ژک ِلد نآ

اعُد نآ ِباوج دیآ )۶۳(اُوئَسخِا
)۶۵(اغَد رهِ یازج دشاب )۶۴(ّدَر ِبوچ

 ،دیآیمرب  نالددب نابز زا هک تسا ییاعد نآ خساپ رد دیوش رود باطخ
.تسا ّدَر ِبوچ یدنفرت و هلیح ره شاداپ

تسار تینعم دَُوب ژک تثیدح رگ
تسادخ ِلوبقم ،ظفلّ یژک نآ

گنر زبس :مافزبس )۶۱(
هدننک اوسر ،هدننک راکشآ :زاّمَغ )۶۲(
دیوش رود :اُؤَسْخِا )۶۳(
 .دنناریم ار مدرم نآ اب هک ار ماکح ناشارف بوچ ،دنناریم نآ اب ار ناروتس و ناغرم هک یبوچ :ّدَر ِبوچ )۶۴(
رگهلیح :اغَد )۶۵(
----------

۲۰۱۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

.دوب هدرک دامتعا واِ یافو رب هک هلبا نآ و سرخ ِتیاکح ٔهّمتت

دیهراو نوچ اهدژا زا مه سرخ
دیدب هنادرم ِدرم نآ ز مرک نآ و

راز ِسرخ نآ فهک باحصاِ گس نوچ
رابدُرب نآِ یپ رد مزالُم دش

یگتسخ زا داهَن رَس ناملسم نآ
یگتسبلد زا تشگ )۶۶(سراح ،سرخ

؟تسیچ لاح شتفگ ،و تشذگب یکی نآ
؟تسیک سرخ نیا ار وت رم ردارب یا

اهدژا ِثیدح و تفگ او هّصق
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اهدژا ِثیدح و تفگ او هّصق
اهلبا ،لد هِنَم یسرخ رب :تفگ

تسا ینمشد زا َرَتب ،هلباِ یتسود
تسا یندنار یناد هک هلیح ره هب وا

نیا تفگ یدوسح زا هللاو :تفگ
نیب رهِم نیا ؟یرگْنهِچ یسرخ هَنرو

تسا )۶۷(هِدهوْشِع ناهلبا ِرهِم :تفگ
تسا هب شرهِم زا نم ِّیدوسح نیا

ار سرخ نیا نارِب نم اب ،ایب )۶۸(یَه
ار سنجمه لِهَم ،نیزگم ار سرخ

دوسَح یا نک دوخ ِراک ،ْوَر ْوَر تفگ
دوبن تقزر ،و ُدب نیا مراک :تفگ

فیرش یا مشابن یسرخ زا مک نم
فیرح مشاب َتنَم ات ،نک واِ کرت

ییهشیدنا ز مدزرلیم لد وت رب
ییهشیب رد ورم یسرخ نینچ اب

فازگ زا دیزرلن زگره ملد نیا
فال هن ،وّ یوعد هن ،نیا تسا قح ِرون

هدش هللاِرونِب ُرْظَنی منمؤم
هدکشتآ نیزا زیرگب ،ناه و ناه

تفرن رد ششوگ هب و تفگ همه نیا
ْتَفز تسا یّدس ار درَم یناُمگَْدب

دیشَک یو زا تسد ،و تفرگب وا ِتسد
دیشر ِرای ییهن نوچ ،متفر :تفگ

شابم هراوخمغ وت نم رب ،ْوَر :تفگ
شارت رتمک تفرعم ،)۶۹(الوضُفْلاوب

َمیِن وت ِّودع نم شتفگ زاب
مَیپ رد ییآیب رگ دشاب فطل
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مَیپ رد ییآیب رگ دشاب فطل

ور ،راذگب ارم متسباوخ :تفگ
وش )۷۰(داقنُم ار رای رِخآ :تفگ

یلقاع ِهانپ رد یپسُخب ات
یلدبحاص یتسود ِراوج رد

وا ِّدِج زا درَم داتفا لایخ رد
وُر دینادرگ دوز ،دش نیگمشخ

تسا ینوخ ،دمآ نم ِدصق رگم نیک
تسا )۷۱(ینوت و ادگ ،دراد عمط ای

نیدب نارای اب )۷۲(تسهتسب ورِگ ای
نیشنمه نیز ارم َدناسرتب هک

شرِس ِثبُخ زا چیه دمآین دوخ
شرطاخ ردنا ،کین ِنامگ کی

دوب سرخ رب یگلمُج شکین ِّنظ
دوب سنجمه ار سرخ رم رگم وا

داهن تمهت یگس زا ار یلقاع
داد و رهِم ِلها تسناد ار سرخ

نابهگن :سراح )۶۶(
هدنبیرف :هِدهوْشِع )۶۷(
یزاس هاگآ و هیبنت یارب تسا یظفل :یَه )۶۸(
وگهوای :لوضُفْلاوب )۶۹(
رادربنامرف ،عیطم :داقنُم )۷۰(
.تسا هدمآیم رامش هب نامز نآ لغاشم نیرتتسپ زا لغش نیا .هدرکیم نشور ار اهماّمح نادشتآ هک هدوب یسک ینوت .دنیوگ نُوت ار میدق یاهماّمح ِنادشتآ :ینُوت )۷۱(
نتسب طرش :نتسب ورِگ )۷۲(
----------

۲۰۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تساجک وتِ مزح و یشیدنالایخ نآ هک ار تسرپهلاسوگ ،)مالَّسلاِْهیَلَع( یسومِ نتفگ

لایخ ِتسم یکی اب یسوم تفگ
لالض زو تواقش زا شیدناَدب یاک

میربمغیپ رد دوب تنامگ دص
میرک ِقلُخ نیا ،و ناهُرب نینچ اب

نَم ِز یدید هزجعم نارازه دص
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نَم ِز یدید هزجعم نارازه دص
نظ و کش ،و دوزفیم تلایَخ دص

۱۲ ٔهیآ ،)۲۷( لمنٔ هروس ،میرک نآرق
 

ۖ  ٍءوُس ِْريَغ ْنِم َءاَضَْيب ْجُرْخَت َكِْبيَج يِف َكََدي ْلِخَْدأَو«
».نَيِقِساَف اًمْوَق اُوناَك ْمُهَِّنإۚ  ِهِمْوَقَو َنْوَعْرِفٰ ىَِلإ ٍتاَيآِ عْسِت يِف

 .ديآ نوريب ديفس ىبيسآ چيهىب ات ربب نابيرگ رد ار تتسد«
».دنرگنايصع ىمدرم هك ورب شموق و نوعرف دزن هناشن هن اب

یدمآ گنت هسوسو ،و لایخ زا
یدزیم مایربمغیپ رب نعط

نایع مدروآ رب ایرد زا دَْرگ
ناینوعرف ِرَش زا تیدیهر ات

دیسر ناوخ و هساک لاس لِچ نامسآز
دیود یگنس زا یوُج مااعد زو

۶۰ و ۵۷ تایآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

ۖ  ْمُكَانَْقزَر اَم ِتَابَِّيط نِم اوُلُكۖ  ٰىَوْلَّسلاَو ََّنمْلا ُمُكْيَلَع َانَْلزَنأَو َماَمَغْلا ُمُكْيَلَع َانْلََّلظَو«
َلَو اَنوُمََلظ اَمَو (۵۷) »َنوُِمْلظَي ْمُهَسُفَنأ اُوناَك نِكٰ

 هك هزيكاپ ىاهزيچ نيا زا ديروخب :ميداتسرف ىولَس و ّنَم ناتيارب و ميدينادرگ ناتنابياس ار ربا و«
».دندركىم متس دوخ رب هكلب ،دندركن متس ام رب نانآ و .مياهداد ىزور ار امش

ۖ  ًاْنيَعَ ةَرْشَع َاَتْنثا ُْهنِم ْتَرَجَفناَفۖ  َرَجَحْلا َكاَصَعِّب بِرْضا َانْلَُقف ِهِمْوَِقلٰ ىَسوُمٰ ىَقَْستْسا ِِذإَو«
 (۶۰) »َنيِدِسْفُم ِضَْرأْلا يِف اَْوثْعَت اَلَوِ َّهللا ِقْزِّر نِم اُوبَرْشاَو اوُلُكۖ  ْمُهَبَرْشَّم ٍساَُنأ ُّلُك َِملَع ْدَق

 .نزب گنس نآ رب ار تياصع :ميتفگ .تساوخ بآ دوخ موق ىارب ىسوم هك ار هاگنآ ديرآ داي هب و«
 ديماشايب و ديروخب ادخ ىزور زا .تسنادب ار دوخ روخشبآ ىهورگ ره .داشگب نآ زا همشچ هدزاود سپ

».دينكم ىشكرس داسف هب نيمز ىور رد و

درس و مرَگ نیدنچ ،و نیدنچ دص ،و نیا
درکن مک مُّهَوت نآ ،درَس یا وت زا

ییوداج زا ییهلاسوگ دز گناب
یوت نمِ یادخ هک یدرک هدجَس
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یوت نمِ یادخ هک یدرک هدجَس

۵۱ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

 »َنُومِلَاظ ُْمتَنأَو ِهِدْعَب نِم َلْجِعْلا ُُمْتذَخَّتا َُّمث ًةَْليَل نَيِعَبَْرأٰ ىَسوُم اَنْدَعاَوْ ِذإَو«

».ديديتسرپ ار هلاسوگ وا زا دعب ،ديدوب ناراكمتس هك امش و ميداهن هدعو ىسوم اب بش لهچ هك ار ماگنه نآ و«

دُرب بالیس ار تاهمهوت نآ
دُرب باوخ ار تَدِراب ِّیکریز

؟وا ِّقح رد نامگدب یدوبن نوُچ
؟وُْرتشز یا نانچ رَس یداهن نُوچ

وا ِریوزت زا دمآن تلایخ نُوچ
؟وا ِریگْقمحا ِرحس ِداسف زو

ناگس یا دشاب هک دوخ ییرماس
؟ناهج رد دشاَرترب ییادخ هک

؟یدش لدکی وا ِریوزت نیرد نُوچ
؟یدش )۷۳(لِطاع اهلاکشِا همه زو

فال هب ار ییادخ دیاشیم واگ
؟فالتخا دص ینم نوچ یلوسر رد

یرخ زا یدرک هدجَس یواگ ِشیپ
یرماس ِرحس ِدیص تلقع تشگ

لالجْلاُذ ِرون ز یدیدزد مشچ
لالَض ِنیع ،و رفاو ِلهج )۷۴(ْتنیا

تسار وت هک شنیزُگ ،و لقع نآ رب )۷۵(هُش
تسازس نتشُک ار لهج ِناک وت نوچ

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

یسب نم زا تیاهدید رتبجع نآز
؟یسَخ ره دریذپ یک ار قح کیل

یلطاب ؟دیابُر هچ ار نالطاب
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یلطاب ؟دیابُر هچ ار نالطاب
یلطاع ؟دیآ شوخ هچ ار نالطاع

دوخ ِسنج دیابُر یسنج ره هکنآز
؟دَهَن وُر یک رن ِریشِ یوس ،واگ

؟دروآ قشع اجک فسوی رب گرگ
دَروخ ار وا ات رکم زا رگم زج

دوش مَرْحَم ،دهراو یگرگ ز نوچ
دوش مدآینب زا ،فهک ِگس نوچ

وب دُرب دّمحم زا رکبوبا نوچ
ُبِذاک ٌهْجَو َسْیَل اذه :تفگ

 ،دُرب یپ )ص(دّمحم ترضح تقادص هب رکبوبا هکنیمه
.تسین وگغورد هراسخر نیا :تفگ ،تفای یهاگآ نآ زا ینعی

درَد ِباحصا زا لهجوب ُدبن نوچ
درکن رواب ،رَمَق ِّقَش دص دید

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

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

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

هراکیب :لِطاع )۷۳(
ار وت نیا :ْتنیا )۷۴(
.تهارک و ترفن راهظا یارب تسا یاهملک :هُش )۷۵(
----------

۲۰۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار سرخ ِرورغم ،دنپ ٔهغلابم زا دعب حصان ِدرم نآِ نتفگ کرت

ْتَفت و درک هلباِ کرت ،ناملسم نآ
تفر زاب نایوگ )۷۶(لْوَحال بل ِریز

لادِج زو مدنپ ِّدِج زا نوچ :تفگ
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لادِج زو مدنپ ِّدِج زا نوچ :تفگ
لایخ دیازیم شیب وا ِلد رد

دش هتسب تحیصن ،و دنپ ِهر سپ
دش هتسویپ ُمُْهنَع ْضِرَْعا رما

 هدش هتسب داشرا و دنپ هار ،نیاربانب
.دینادرگ یور نارگهزیتس زا دیاب هک تسا هدومرف رما ام هب دنوادخ و

۳۰ ٔهیآ ،)۳۲( هدجسٔ هروس ،میرک نآرق

»َنوُرَِظْتنُم ْمُهَِّنإ ْرَِظْتناَو ْمُْهنَع ْضِرَْعأَف«

».دنراظتنا رد زين اهنآ هك ،شاب رظتنم و نك ضارعا ناشيا زا ،سپ«

سپ ،درد دیازفیم تیاود نوچ
َسبَع ناوخرب ،وگب بلاط اب هّصق

۴ ات ۱ تایآ ،)۸۰( َسبَعٔ هروس ،میرک نآرق

».ٰىَرْكِّذلا ُهَعَْفَنَتف ُرَّكََّذي َْوأ .ٰىَّكََّزي ُهَّلَعَل َكيِرُْدي اَمَو .ٰىَمَْعأْلاُ هَءاَج َْنأ .ٰىَّلََوتَو ََسبَع«

 .دمآ شدزن هب انيبان نآ نوچ .دينادرگرب رس و درك شرت ار ىور«
».دتفا شدنمدوس وت دنپ و دريگ دنپ اي .دوش هزيكاپ وا هك دياش ،ىناد هچ وت و

تسهدمآ قح ِبلاطٰ یمَْعا هکنوچ
تسَخ هنیس دیاشن ار وا ،رقف ِرهب

نارتهِم ِداشَر رب یصیرح وت
نارورَس زا ماع دنزومآیب ات

کولُم ز یموق هک یدید ،ادمحا
کوب هک شوخ یتشگ ،دنتشگ عمتسم

شوَخ دندرگ نید ِرای ،ناسیئر نیا
َشبَح رب ،و دنرَس اهنیا برع رب

کوَبت و هرصب زا )۷۷(تیص نیا درذگب
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کوَبت و هرصب زا )۷۷(تیص نیا درذگب
کوُلُمـْلا ِنیدٰ یلَع ُسّانَلا هکنآ ز

 ،درذگیم رد زین کوبت ات هرصب زا نییآ نیا هزاوآ
.دناشیوخ ناهاش و ناریما نییآ وریپ ،مدرم اریز

یدتهُم )۷۸(ِریرَض زا وت ببس نیز
یدمآ گنت و یدینادرگب وُر

.یدمآ گنت هب و یتفاترب خر بلط تیاده یانیبان نآ زا وت هک دوب ببس نیمه هب

خانُم نیا دتفا مک ،تصرف نیرد هک
خارف وت ِتقو ،و ینارای ز وت

 ،دناوخ ارف قح مالک ندینش هب ار شیرق ربکتم نارس ناوتب هک دیآ یم شیپ مک ،تصرف نیا
.یراد زین یدایز تصرف و یتسه ام نارای زا وت یلو

گنت ِتقو رد َمیدرگیم )۷۹(مِحَْدزُم
گنج و مشخْ زا هَن منکیم تحیصن نیا

ریرَض کی نیا ادخ ِدزن ،ادمحا
ریزو دص ،و )۸۰(تسرصْیَق دص زا رتهب

رآیب نیه ،نِداعَم ُسّانَلا ِدای
رازه دص زا نوزف دشاب یندعم

 .دنتسه اهناک دننامه نایمدآ هک روآ دای هب ار مالک نیا
.دراد شزرا رگید ِناک رازه دص زا شیب ،ناک کی

ثیدح

.اوُهَُقف اَِذإِ َمالِْسالا يِف مُهَراَيِخ ِةَّيلِهاَجلا يِف مُهَراَيِخ ،َنوُِدجَت ُنِداَعَم ُساَّنلا

 نانآٔ هدیزگرب ،تیلهاج نارود هب نانآٔ هدیزگرب ،دنانداعم و اهناک نوچمه مدرم
.دنشاب یمالسا فراعم هب یاناد هکنآ طرش هب تسا مالسا رد

)۸۱(سَِنْتکُم ِقیقع ،و لعل ِندعم

سم ِناک نارازه دص زا تسرتهب

دوس لام درادن اجنیا ،ادمحا
دوُد و درد و قشع ز ُرپ دیاب هنیس

۸۹ و ۸۸ تایآ ،)۲۶( ءارعشٔ هروس ،میرک نآرق
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۸۹ و ۸۸ تایآ ،)۲۶( ءارعشٔ هروس ،میرک نآرق

»ٍ.مِيلَس ٍبْلَقِبَ َّهللا ىََتأ ْنَم َّاِلإ .َنُوَنب اَلَو ٌلاَمُ َعْفَني اَل َمَْوي«

».ديايب ادخ دزن هب کرش زا هتسر ىبلق اب هك سك نآ رگم .نادنزرف هن و دهدىم دوس لام هن هك ىزور«

دنبَم رد ،دمآ لدنشورِ یمَْعا
دنپ تسوا ِّقح هک هِد ار وا ،دنپ

دندش ِرْکنُم ار وت هلبا هس ود رگ
؟دنق ِناک یتسه وچ یدرگ یک خلت

دهن تمهت ار وت هلبا هس ود رگ
دهدیم یهاوگ وت یارب قح

مغراف مَلاع ِرارقا زا :تفگ
؟مغ هچ ار وا ،هاوگ دشاب قح هکنآ

تسا یروخ یدیشروخ ز ار یشافُخ رگ
تسین دیشروخ نآ هک دمآ لیلد نآ

لیلد دشاب ناکشاّفُخ ِترفن
لیلج ِنابات ِدیشروخ َمنَم هک

دوش بغار )۸۲(لَعُج ار یبالُگ رگ
دنکیم یبالُگان ِلیلد نآ

کَحِم ِرادیرخ یبلق دوش رگ
کش و صقن دیآرد شایّکَحِم رد

نادب ار نیا ،زور هن ،دهاوخ بش ،دزُد
ناهج رد َمبات هک مزور ،َمیِن ْبش

راوریبْلَغ ،و )۸۴(مقوراف ،)۸۳(مقِراف
راذگ دباییمن هَک نم زا هک ات

سُوپُس زا نم منک ادیپ ار درآ
سوفن نآ ،تسا شوُقن نیک میامن ات

ناهج رد میادخ ِنازیم وچ نم
نارگ زا ار کبس ره میامن او
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نارگ زا ار کبس ره میامن او

ییهلاسوگ ادخ دناد ار واگ
ییهلاک روخ رد ،وّ یرادیرخ رَخ

 تسا لوگ و نادان یرادیرخ ،هلاسوگ .دناد یم ادخ ار واگ ،هلاسوگ
.درخیم ار نآ هک تسا یرادقمیب یالاک نامه وا قیال هک

دَرَخ مهلاسوگ هک ات ،مواگ هن نم
دََرچ نم زا یرتشا هک ،مراخ هن نم

درک روَج نم اب هک دراد نامگ وا
دَرگ تفوُر نم ٔهنییآ زا هکلب

)ار ادخ رگم تسین یتردق و ورین( هللاِب اّلِاَ ةَّوُق ال َو َلْوَحال ِففخم :لْوَحال )۷۶(
هزاوآ :تیص )۷۷(
روك ،انيبان :ریرَض )۷۸(
محازم اجنیا رد ،هدننک یهوبنا و هدننک ماحدزا :مِحَْدزُم )۷۹(
مور ناهاشداپ زا یاهلسلس بقل :رصْیَق )۸۰(
هدیشوپ و روتسم :سَِنْتکُم )۸۱(
.دربیم ّتذل عوبطمان یوب زا هک کسوس هیبش یناویح ،کنادرگ نیگرِس :لَعُج )۸۲(
لطاب و قح نایم هدنراذگ قرف :قِراف )۸۳(
هدنراذگ قرف رایسب :قوراف )۸۴(

------------------------
:تاغل عومجم

ماد و دنبیاپ :هلیقع )۱(
ناسنأ هروس ۲۱ ٔهیآ هب هراشا :مُهاٰقَس ِبرُش )۲(
رامیب :میقَس )۳(
ورابیزً ازاجم ؛هرهچلگ :راذِعُلگ )۴(
هدنهد اوتف :یتفُم )۵(
.دندزیم )هراقن( تبون جنپ ای هس زور هنابش رد ناهاشداپ رابرد رد میدق رد .نتشاد تمظع و هوکش زا هیانک :ندز تلود ِتبون )۶(
.یاهتفای لامکً احور هک یاهدمآ یلاح رد :یاهدمآ ناج لماک )۷(
ردارب :یَچا )۸(
.نآ هب ندش هدنز یاج هب ینهذ یاه هتسناد ساسا رب ،مالک ینعم نایب ،ندرک عوجر :لیوأت )۹(
عیدب و هزات نخس :ْرکِب ِفرح )۱۰(
میرک نآرق یاهمان زا یکی .دای :رکِذ )۱۱(
نشور و دنلب :ینَس )۱۲(
یصلاخان ،ییاوران :تفایز )۱۳(
راردا :لوب )۱۴(
.دنزاس تخرد هنت و گرب و خاش زا هک یقیاق :دَمَع )۱۵(
نیگرس ،لوب :نیمَچ )۱۶(
.تسا ساسایب شیاه لیوأت هک یسک :لطاب ِلیوأت ِبحاص )۱۷(
هیامورف ،کاشاخ و راخ :سَخ )۱۸(
.دسر تنطلس و تلود هب دنکفا هیاس سَک ره رس رب امدق رواب هب و دروخیم ناوختسا هک یغرم مان :یامُه )۱۹(
ار وا هک :ْشِک )۲۰(
رگمتس رایسب :موَلظ )۲۱(
نزریپ :زوُجَع )۲۲(
ندرک هنخر ،ندوشگ :فوشک )۲۳(
هدننک رادیب ،شناد ِبحاص :مالعِا ِبحاص )۲۴(
راتخم ،هدیزگرب :یرایتخا )۲۵(
 ،دننک هلغ زا رپ ار نآ و تسا خاروس نآ ِهت هک یطورخم و عبرم یفرظ ولد رب هک یکبوچ :ِکل ِکل )۲۶(
.دزیر ایسآ رد خاروس زا مدنگ و دنک تکرح بوچ نآ ،ددرگب ایسآ نوچ ،دندنبیم
ایسآ :نوحاط )۲۷(
هدش باسح ،هدش یراذگ نوناق :َّننَقُم )۲۸(
یشکبآ فرظ ،لطس :ولَد )۲۹(
هدش بایسآ :نَّحَطُم )۳۰(
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یشکبآ فرظ ،لطس :ولَد )۲۹(
هدش بایسآ :نَّحَطُم )۳۰(
ردص حرش ،نورد یاضف طاسبنا :لد ِداشُگ )۳۱(
.یرمق یرجه ۱۵۰ ٔهتشذگرد ،یفنح بهذم سسؤم و مودٔ هدس ناگرزب زا تباث نب نامعن :هفینَحوب )۳۲(
 .یرمق یرجه ۲۰۴ ٔهتشذگرد ،هّیعفاش سسؤم ،سیردا نبدمحم :یعِفاش )۳۳(
.تساور و تسین اور ،تسا زیاج و تسین زیاج :زوجَی و زوجَیال )۳۴(
ببسٔ هدننک خاروس :نُک ْخاروس ْببس )۳۵(
اهبسک :باسَکا )۳۶(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۷(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۸(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۹(
شورفیِم :راّمَخ )۴۰(
جنر :انَع )۴۱(
.دنشک کاخ رب ای و دنزاس لِگ زا هک یهام تروص و لکش :یکاخ ِیهام )۴۲(
یندروخ ،شروخ ،ماعط :توُل )۴۳(
ششخب و اطع :لاَون )۴۴(
اهناسحا و اهتمعنٔ هدنراد :نَِنمْلاوذ )۴۵(
رورغ و یربخیب و تلفغ ینعم هب هَّرِغ عمج :رَرِغ )۴۶(
ندیلاب ،راختفا :تاهابم )۴۷(
.تسا مدآ شنيرفآ هب هراشا .مديمد وا رد دوخ حور زا :یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن )۴۸(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۴۹(
ندش تکاس :ندز نت )۵۰(
ورهار :زیلهد )۵۱(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۵۲(
ینامرفان ،یشکرس :ُوتُع )۵۳(
هزیتس ،یگدندکی ،تجاجل :جاجِل )۵۴(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۵۵(
یلبنت :یلهاک )۵۶(
رامیب :روجنر )۵۷(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی غال هب یروجنر .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۵۸(
هدنشخب رایسب :باّهَو )۵۹(
.تسا موسوم نادب زین نارخ مب و ریز گناب .سََفن ندرک جراخ و مَدزاب ینعم هب تسا ریفز نآ ِلباقم .مَد ،سََفن ندیشک نورد هب :قیهَش )۶۰(
گنر زبس :مافزبس )۶۱(
هدننک اوسر ،هدننک راکشآ :زاّمَغ )۶۲(
دیوش رود :اُؤَسْخِا )۶۳(
 .دنناریم ار مدرم نآ اب هک ار ماکح ناشارف بوچ ،دنناریم نآ اب ار ناروتس و ناغرم هک یبوچ :ّدَر ِبوچ )۶۴(
رگهلیح :اغَد )۶۵(
نابهگن :سراح )۶۶(
هدنبیرف :هِدهوْشِع )۶۷(
یزاس هاگآ و هیبنت یارب تسا یظفل :یَه )۶۸(
وگهوای :لوضُفْلاوب )۶۹(
رادربنامرف ،عیطم :داقنُم )۷۰(
.تسا هدمآیم رامش هب نامز نآ لغاشم نیرتتسپ زا لغش نیا .هدرکیم نشور ار اهماّمح نادشتآ هک هدوب یسک ینوت .دنیوگ نُوت ار میدق یاهماّمح ِنادشتآ :ینُوت )۷۱(
نتسب طرش :نتسب ورِگ )۷۲(
هراکیب :لِطاع )۷۳(
ار وت نیا :ْتنیا )۷۴(
.تهارک و ترفن راهظا یارب تسا یاهملک :هُش )۷۵(
)ار ادخ رگم تسین یتردق و ورین( هللاِب اّلِاَ ةَّوُق ال َو َلْوَحال ِففخم :لْوَحال )۷۶(
هزاوآ :تیص )۷۷(
روك ،انيبان :ریرَض )۷۸(
محازم اجنیا رد ،هدننک یهوبنا و هدننک ماحدزا :مِحَْدزُم )۷۹(
مور ناهاشداپ زا یاهلسلس بقل :رصْیَق )۸۰(
هدیشوپ و روتسم :سَِنْتکُم )۸۱(
.دربیم ّتذل عوبطمان یوب زا هک کسوس هیبش یناویح ،کنادرگ نیگرِس :لَعُج )۸۲(
لطاب و قح نایم هدنراذگ قرف :قِراف )۸۳(
هدنراذگ قرف رایسب :قوراف )۸۴(


