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۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسشنن ناچیپ ِلد نیو ،بلط ز متسشن نم
تسشنن ناج یمد و دنتسشن و دنتفر همه

راک رخآ تسشنب ،یراک هب داتسِا هک ره
تسشنن نآ ِبلط زک نآ دراد نآ راک

دینش وت دامجِ حیبستٔ هرعن وا هک ره
تسشنن ناحبسٔ هدرپارس هب شدربن ات

 
دومنن تیاوه ِرهُم ناهج هب نامیلس ات
تسشنن نامیلس ِتخت اوهِ جوا ِرس رب

دید وت ِناشیرپ ِفلز ِرس ِشیوشت هک ره
تسشنن ناشیرپ ِرکف وا ِلد زا دبا ات

دید وت ِنادنخ ِبل ِلایخ باوخ رد هک ره
تسشنن نادنخ ِبل ِلایخ و تفر وزا باوخ

دناشنن ار )۱(یهرِ یارفص وت یاهیشُُرت
تسشنن ناوارفِ یادوس ِرسِ جالع زو

دیسر وت ِلاصو ِناتسلگِ یوب ارک ره
تسشنن ناتسلگ هب ات نانکصقر نینچمه

.ورهار ،هدنور :یهر )۱(
----------

۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسشنن ناچیپ ِلد نیو ،بلط ز متسشن نم
تسشنن ناج یمد و دنتسشن و دنتفر همه

راک رخآ تسشنب ،یراک هب داتسِا هک ره
تسشنن نآ ِبلط زک نآ دراد نآ راک

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۲(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۲(
----------

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

۳۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شابوا ره راک هللا اوُرکُْذا
تسین )۳(شالَق ره یاپ رب یعِجْرِا

شاب لیپ مه ،وشم سِیآ وت کیل
شاب لیدبت یپ رد ،یلیپ هن رو

سلفم ،درگلو ،هراکیب :شالَق )۳(
----------

۴۱ ٔهیآ ،)۳۳( بازحأ هروس ،میرک نآرق

»اًريِثَك اًرْكِذَ َّهللا اوُرُكْذا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي«

».دينك داي ناوارف ار ادخ ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا«

۳۳۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟رگهراچ ِهانپ زج هراچ هچ سپ
رظن )۴(شریسکِا ،و ّسم یدیماان

دیهن وا ِشیپ هب اه یدیماان
دیهج نوریب اودیب ِدرد ز ات

شخبتایح ِتبرش ،ایمیک :ریسکِا )۴(
----------

۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ضَوِع ار مَد ره یاج رب هنب سپ
ضرغ یبای ْبَِرتقاو ْدُجْساَو ز ات

 ،یهدیم تسد زا رمع زا هک یا هظحل ره یاج هب نیاربانب
.یسرب یقیقح دوصقم هب قیرط نیا زا ات رامگب نآ یارب ییازا هبام و قح ترضح هب برق و هدجس زا

شوکم نیدنچ اهراک یمامت رد
شوکم ،نید رد دَُوب هک یراک هب زج

مامتان یهاوخ تفر وت تبقاع
ماخ وت ِنان و )۵(َرتَبا تیاهراک

دنزرفیب ،صقان ،مامتان :َرتَبا )۵(
----------

 ۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
دَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

 ۱۴۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَم رب قشاع هن ،یلاح ِقشاع
یَنتیم نم رب لاح ِدیما رب

دَُوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ
دَُوب لفآ ،لیلخ ِدوبعم تسین

نیا و نآ هگ ،و دشاب لفآ هکنآو
نیلِفآْلاُّبُِحاال ،ربلد تسین

۷۶ ٔهیآ ،)۶( ماعنأ هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيَّللا ِهْيَلَع َّنَج اَّمََلف« ».نَِيلِفآْلا ُّبُِحأ اَل َلاَق َلََفأ اَّمََلفۖ  يِّبَر اَذٰ

.نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ .ديد ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ«
».مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دش ورف نوچ 

۶۶۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۶۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رارف ار وا دَُوب یریغ زا هکنآ
رارق وا دریگ ،دیربب وزا نوچ

زیُرگ ردنا ،منم مه ممصَخ هک نم 
)۶(زیخ زیخ دمآ نم ِراک دبا ات

نَتُخ رد هن و نمیا تسدنه هب هن
نتشیوخ ٔهیاس تسواِ مصخ هکنآ

ثیدح

 ،درادن لاب یگدوسآ هاگچیه دشاب ینورد شنمشد یمدآ هک ییاج رد«
».دزاسب عفاد یرپس اورپ و یوقت زا ادخ هب نتسج هانپ اب هکنآ رگم

نتسجرب و نتساخرب :زیخ زیخ )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
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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(
----------

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

یگناگیب رد قرغ یرمُع هصاخ
یگناشهَبوُر ،ریش ِروضح رد

مَوَر رتسپ ات هک هِد مشیب ِرمع
موش رتمک ات هک نُک نوزفا مَلْهَم

ریوزت و هلیحً ازاجم :یگناشهَبوُر
یگتسهآ و گنرد ،نداد تلهم :لْهَم

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یيهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
)۱۰(یيهدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ بِّبسُم زا اهببس اب
یلیام ناز اهشوپور نیا ِیوس

ینزیم رَس َرب ،تفر اهببس نوچ
یُنکیم اهانَّبر و انَّبر

ببس ِیوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۱۱(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۱۲(همَدمَد نآ و ببسِ یوس مرگنن

تسوت ِراک ،)۱۳(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
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تسوت ِراک ،)۱۳(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

یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۱۰(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۱(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۱۲(
.دندرگ زاب ،دناهدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۱۳(
----------

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۱۴(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تسنُوکََیف ْنُک وا ِراک

مدیمد :ُتْخََفن )۱۴(
----------

۱۹۶۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هاگراب نیا تسا ترضح تیاهنیب
هار تسوت ردص راذگب ار ردص

۳۲۰۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم 

یهَر دیاشگب هک دشاب نآ ،رکف
یهَش دیآ شیپ هک دشاب نآ ،هار

دَُوب هَش دوخ زا هک دشاب نآ هاش
دوش هَش رکشل و اه نزخم هب هن

۳۲۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۵(طابِر ره ردنا هک نآِ مالغ نم 

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

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

ارسناوراك ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۱۵(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۱۶(
----------

۶۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۲۱۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وجوتسج یارو زا ییوج و تسج
وگب ،ینادیم وت ،منادیمن نم

۲۵۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نادرداب هلمج درَد هب نادرم هلمج ناج هب
؟ییوجیم هچ ناریح نیز و یهاوخیم هچ ات وگرب هک

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

)۱۷(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات

)۱۸(هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد

نیشتآ :هیِران )۱۷(
یضرق :هیراع )۱۸(
----------

۲۱۴۶  تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(مادُم ِتسم یا یماب ِرانک رب

مالَّسلاَو ،آدورف ای )۲۰(نیشنب تسَپ

بارش :مادُم )۱۹(
.نیشنب رتبقع ینعی اجنیا رد ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تَسپ )۲۰(
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بارش :مادُم )۱۹(
.نیشنب رتبقع ینعی اجنیا رد ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تَسپ )۲۰(
----------

۳۵۵۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهشیدنأ هرخُس ،ناقلَخ هلمج
دناهشیپمغ و لدهتسخ ببس نآز

۱۷۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح 

تخر همه یم ورگ زا دندتساو نایفوص
ْدنامب )۲۱(راّمخ هناخ رد هک دوب ام ِقلد

شورفیِم :راّمَخ )۲۱(
----------

۲۳۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح 

دیآرب نمِ ماک ات مرادن بلط زا تسد
دیآرب نت ز ناج ای ،ناناج هب دسر نت ای

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اریز یدوخ زا تسین ،وش تسین
تسین )۲۲(َتیانِج َتیتسه زا َرَتب

هانگ :تیانِج )۲۲(
----------

۳۲۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد وا دَرآرب اهیتسه ز ات

۱۴۳۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوکین نآ مه و تسوت زا بلط مه
ییوت رخآ ،ییوت لّوا ؟میاهک ام

۱۵۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک یتشآ مَدرُم رادنپ نونک
میناگدرم نوچ ام میلست رد هک

۲۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ایمیک تسه بلط هک ،بلط ِفک رب هنِب ناج
ادج ناج ِناج زا وشَم ،ندش ادج ناج زا نَت ات

۳۵۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت میلعتِ یپ زا یّنأت نیا
)۲۳(تسُکُسیب دیاب هتسهآ بلط هک

هتسَسُگان ،هفقویب :تسُکُسیب )۲۳(
----------

۳۱۰۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رَوآ تسد هب یلد و لام و َتکْلُم وت هِدِب
یرات ِبش ،)۲۵(دَحَل رد تَدَهَد )۲۴(ایض ْلد هک

قح ِترضح هب یَرب َرگ ،َرز )۲۶(ٔهِرَْدب رازه
یرآ ام هب رگا ،رآ لد دیوگِب تَقَح

رادقمیب ،تسا )۲۷(یَشال ام َِرب َرز و میس هک
یراکبََلط ارم َرگ ،ام ِبَْلطَم تسَلِد

ییانشور ،رون :ایض )۲۴(
ربق ،روگ :دَحَل )۲۵(
نایمه ،رز ۀسیک :هرَدب )۲۶(
رادقمیب ،زیچان :یَشال )۲۷(
----------

۲۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین ایوگ ّلک زا ،وزُج ِلقع
 یتسین اضاقت رب اضاقت رگ

دسریم اضاقت رب اضاقت نوچ
 دسریم اجنیدب ایرد نآِ جوم

۱۴۳۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تقو ِنبا وجافص ِّیفوص تسه
تخس هتفرگب ردپ نوچمه ار تقو

لالجلاوذ ِرون ِقرغ ،یفاص تسه
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لالجلاوذ ِرون ِقرغ ،یفاص تسه
لاح و تاقوا زا غراف ،ین سَک ِنبا

تسدَلُوی ْمَل وا هک یرون ٔهقرغ
تسدزیا ِنآ دَلُوی ْمَل ِدَلی ْمَل

۳ ٔهیآ ،)۱۱۲( دیحوتٔ هروس ،میرک نآرق

».ْدَلُوي ْمَلَو ِْدَلي ْمَل«

».هدش هداز هن و تسا هداز هن«

یيهدنز رگ ،وجب یقشع نینچ ْوَر
یيهدنب ار فلتخم ِتقو هنرو

شیوخ ِبوخ و تشز ِشقن ردنا رگنم
شیوخ ِبولطم رد ،و قشع ردنا رگنب

فیعض ای یریقح وت هک نآ رگنم
فیرش یا دوخ ِتّمه ردنا رگنب

بلطیم یشاب هک یلاح ره هب وت
بْلکشخ یاً امیاد وُجیم بآ

دهدیم یهاوگ تکشخ ِبل نآک
دسر َعْبنَم ِرس رب رخآ هب وک

بآ ِز یماغیپ تسه بلِ یکشخ
بارطضا نیا نیقی درآ تام هب :هک

تسیشبنُج کرابُم ،یراکْبلط نیاک
تسیشُک عنام ،قح ِهار رد بلط نیا

تسوت ِتابولطمِ حاتفم ،بلط نیا
تسوت )۲۸(ِتایار ِترصن و هاپس نیا

)۲۹(حایِص رد یسورخ نوچمه بلط نیا

حابَص دیآیم :هک هرعن دنزیم

مچرپ ،ةَیار عمج :تایار )۲۸(
نداد زاوآ ،ندرک گناب :حایص )۲۹(
----------
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۱۴۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسُجب ینامیلس یروم یکی رگ
تسُس تسُس واِ نتسُج ردنا رگنم

یاهشیپ و لام ز ،وت یراد هچره
؟یاهشیدنا و لّوا دوب بلط هن

۱۷۲۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مزر ّفص رد آ رد رخآ ،ینمؤم
مزب تسهدوب نامسآ رب ار وت هک

مایق نک الاب ِهار ِدیما رب
مالغ یا ،بارحم ِشیپ یعمش وچمه

بلط زا زوسیمه و رابیم کشا
بش هلمج )۳۰(هدیُرب رَسِ عمش وچمه

.دزوسب رتهب ات دنشاب هدز ار شاهلیتف یاهیگتخوس هک یعمش :هدیُرب رَسِ عمش )۳۰(
----------

۱۷۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بجع دوبن دََرب اجنآ ار وت رگ
بلط رد رگنب ،و زجع ردنا رگنم

تسادخ ِناگورگ وت رد بلط نیک
تسازس یبولطم هب بلاط ره هکنآز

دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهَج
دوش نوریب نَت ِهاچ نیز تلد ات

   
۱۷۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نت ز دراد ربخ هچ هتفخ ِناج
؟نَخْلُوگ رد ای تفُخ نشُلگ هب وک

نُوگبآ ِناهج رد ناج دنزیم
ْنوُمَلعَی یمْوَق َْتیَل ایٔ هرعن

نََدب نیا یب ناج تسیز دهاوخن رگ



Page 12 of 18

932_Qazal & Mathnavi 2022-09-07, 9:38 PM

نََدب نیا یب ناج تسیز دهاوخن رگ
نَُدب دهاوخ یک ِناویا ،کلف سپ

۲۶ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َةَّنَجْلا ِلُخْدا َليِق«

».دنتسنادىم نم موق شاك ىا :تفگ .ىآرد تشهب هب :دش هتفگ«

۲۲ ٔهیآ ،)۵۱( تایراذلأ هروس ،میرک نآرق

»َنوُدَعُوت اَمَو ْمُكُْقزِر ِءاَمَّسلا يِفَو«

».تسا نامسآ رد هدش هدعو امش هب هچ ره و امش قزر و«

۸۹۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا تروصیب و هداس ناهج ِشخبتروص
دوریم اپ و رسیب همه ِیاپ و رس نآ

دنک ییاطخ هچ رگ ،باوص ِباوص تسه
دوریم افج هب رگ ،افوِ یافو تسه

تسا نشور ودب هناخ ،تسا نزور َِلثَم لد
دوریم اقب هب لد ،دوریم انف هب نت

۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دینش وت دامجِ حیبستٔ هرعن وا هک ره
تسشنن ناحبسٔ هدرپارس هب شدربن ات

۴۰۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِّرِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناجِ مصخ ،و تسلقع ِعنام

۳۲۹۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیعل ِسیلبا لاس نارازه دص
نینِمُْؤمْلاریَما ِلاْدَبا دوب

۳۲۵۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۵۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۰۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دومنن تیاوه ِرهُم ناهج هب نامیلس ات 
تسشنن نامیلس ِتخت اوهِ جوا ِرس رب

۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۵۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ملولم ادخ یگدنب زا
)۳۱(متسرپولگ ناج هب هک اریز

ًاّمَهِ مومُهْلا لَعَج نَم دوخ
متَسا هدناوخ لوسر ِظفل زا

ثیدح

ًمَه َموُمُهْلا َلَعَج ْنَم« ُ هاَْينُد َّمَهُ َّهللاُ هاَفَك ِداََعمْلا َّمَه اًدِحاَو اّ
».َكَلَه ِهَِتيِدَْوأ َِّىأ يِفُ َّهللا ِلَاُبي ْمَل اَْينُّدلا ِلاَوَْحأ يِف ُموُمُهْلا ِهِب َْتبَّعَشَت ْنَمَو

 .دربیم نایم زا ار وا یویند یاهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سکره«
».ددرگ کاله نیمزرس نیمادک رد هک درادیمن ییانتعا وا هب دنوادخ ،دشاب هتشاد یفلتخم یاهمغ یسک رگا و

صیرح :تسرپولگ )۳۱(
----------

۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دید وت ِناشیرپ ِفلز ِرس ِشیوشت هک ره
تسشنن ناشیرپ ِرکف وا ِلد زا دبا ات

۳۱۹ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح 

نم هک ماک بلطب ،تداع ِدمآفالِخ رد
مدرک ناشیرپ ِفلز نآ زا تیعمج بسک

۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیسر وت ِلاصو ِناتسلگِ یوب ارک ره
تسشنن ناتسلگ هب ات نانکصقر نینچمه

۸۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نُخَس دش دهاوخ کیراب نیزا دعب
نکم نوزفا شمزیه ،شتآ نک مک

دوز درُخِ یاهگید دشوجن ات
دوُرف و تسا درُخ تاکارداِ گید

دنک ناتسبیس هک )۳۲(یناحبُس کاپ
دنک ناهنپ ناشفرح )۳۳ِ(مامَغ رد

یوگ و تفگ و فرح و گنابِ مامَغ نیز
یوب ِریغ دیآن بیس زک ،ییهدرپ

شوه هب ار وب نیا وت شَک نوزفا ،یراب
شوگ هتفرگب دََرب تلصاِ یوس ات

ماکُز زا زیهرپب و رادهگن وب
ماع ِدرس ِدُوب و داب زا شوپب نت

رثا ز ار تماشَم )۳۴(دیادنَین ات
رتدرس ناتسمز زا ناشاوه یا

فَرگِشنت و هدرسف و دندامَج نوچ
فرب ِّلَت زا ناشسافَنا دهجیم

نفک دشوپرد فرب نیز نیمز نوچ
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نفک دشوپرد فرب نیز نیمز نوچ
نزب نیّدلاماسُح ِدیشروخِ غیت

ار هللاُفیَس ،قرش زا رآرب نیه
ار هاگرد نیا ،قرش نآز نک مرگ

باتفآ نآ دنز رجنخ ار فرب
)۳۵(باُرت رب اههُک ز دزیر اهلیس

وا تسا یبرغ ال و تسا یقرش ال هکنآز
وا تسا )۳۶(یبرَح بش و زور مَِّجنُم اب

)۳۷(یدُهیبِ موجن نم زج ارچ هک

؟)۳۹(یمَع و )۳۸(یمیئل زا یدرک هلبق

نیما نآ ِلاقَم دیآ تشوخان
نیلِفآلا ُّبُِحا ال هک )۴۰(یُبن رد

۷۶ ٔهیآ ،)۶( ماعنأ هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيَّللا ِهْيَلَع َّنَج اَّمََلف« ».نَِيلِفآْلا ُّبُِحأ اَل َلاَق َلََفأ اَّمََلفۖ  يِّبَر اَذٰ

.نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ .ديد ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ«
».مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دش ورف نوچ 

رمک یتسب هم شیپ رد )۴۱(َحزُق زا
رَمَقْلا َّقَشْناَو ز یجنر یمه ناز

۱ ٔهیآ ،)۵۴( رمقٔ هروس ،میرک نآرق

ُرَمَقْلا َّقَشْناَو ُةَعاَّسلا َِتبََرتْقا

.تفاکش مه زا هام و ،دش کیدزن رایسب تمایق

ْتَرُِّوک ٌسمَش هک ار نیا یِرکنُم
تبترم ٰیلعا تسوت شیپ ،سمش

۱ ٔهیآ ،)٨١( ريوكتٔ هروس ،میرک نآرق
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۱ ٔهیآ ،)٨١( ريوكتٔ هروس ،میرک نآرق

».ْتَرِّوُك ُسْمَّشلا اَِذإ«

».دنچیپرد مه هب ار دیشروخ هک یماگنه«

اوه ِفیرصت هدید هراتس زا
'یوَه ُمْجَّنلاَذاِ دیآ تشوخان

۱ ٔهیآ ،)۵۳( مجنٔ هروس ،میرک نآرق

»ٰىَوَه اَِذإِ مْجَّنلاَو«

».دتفا ]قفا هنارک رد ندرک بورغ یارب[ هک یماگنه هراتس هب دنگوس«

نان ِز هَم دشابن رترثؤم دوخ
ناج ِقرِع دَُّربِب هک نان اسب یا

هبترم نیرتیلاع :تبترم ٰیلعا
یّوج عاضوا رییغت :اوه فیرصت

بآ ز هرهُز دشابن رترثؤم دوخ
بارخ نت وا درک هک ابآ اسب یا

تسود ِدنپ و تسوت ِناج رد نآ ِرهِم
تسوپ ِنوریب وت ِشوگ رب دنزیم

نالف یا دریگن وت رد ام ِدنپ
نادب ،مه دریگن ام رد وت ِدنپ

تسود ز دیآ صاخ حاتفم رگم زج
تسوا ِنآ تاومَّسلا ُدیلاقَم هک

۶۳ ٔهیآ ،)٣٩( رَُمزٔ هروس ،میرک نآرق

َلُوأِ َّهللا ِتاَيآِب اوَُرفَك َنيِذَّلاَوۗ  ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا ُدِيلاَقَم ُهَل« »َنوُرِساَخْلا ُمُه َكِئٰ

».دنراکنایز ناشیگلمج دنزرو رفک ادخ تایآ هب هک نانآ و تسا وا نآ زا نیمز و اهنامسآ یاهدیلک«

رمق و تسهراتس نوچمه نخس نیا
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رمق و تسهراتس نوچمه نخس نیا
رثا دهدن قح ِنامرفیب کیل

وا ِریثات ،تهجیبٔ هراتس نیا
وُجْیحَوِ یاهشوگ رب دنزیم

تاهِجیب ات تهج زا دییایب هک
تامِ گرگ ار امش دناّردن ات

بیس غاب ،راز بیس :ناتسبیس )۳۲(
ششوپ و باجح ینعی اجنیا رد ،تسا ربا ینعم هبً اظفل :مامَغ )۳۳(
.تسا لد باجح ینعم هبً ازاجم اجنیا رد .راوید و ماب نتفرگ لگهاک ینعم هب ندییادنا ردصم زا :دیادنَین )۳۴(
کاخ :باُرت )۳۵(
هدنگنج ،گنج لاح رد :یبرَح )۳۶(
تیاده :یدُه )۳۷(
تسپ ،هیامورف :میئل )۳۸(
یروک :یمَع )۳۹(
میرک نآرق :یُبن )۴۰(
ناطیش یاهمان زا یکی :َحزُق )۴۱(
----------

۵۶۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رَس ِشوگ ،رِس ِشوگ نآ ٔهبنپ
تسا رک ،نطاب نآ ،رک نیا ددرگن ات

------------------------
:تاغل عومجم

.ورهار ،هدنور :یهر )۱(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۲(
سلفم ،درگلو ،هراکیب :شالَق )۳(
شخبتایح ِتبرش ،ایمیک :ریسکِا )۴(
دنزرفیب ،صقان ،مامتان :َرتَبا )۵(
نتسجرب و نتساخرب :زیخ زیخ )۶(
رومأم :ناوَع )۷(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۸(
ییامندوخ ،هزاوآ ،لالج و هوکش ِشیامن ،ادصورس :قارطُمط )۹(
یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۱۰(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۱(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۱۲(
.دندرگ زاب ،دناهدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۱۳(
مدیمد :ُتْخََفن )۱۴(
ارسناوراك ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۱۵(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۱۶(
نیشتآ :هیِران )۱۷(
یضرق :هیراع )۱۸(
بارش :مادُم )۱۹(
.نیشنب رتبقع ینعی اجنیا رد ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تسَپ )۲۰(
شورفیِم :راّمَخ )۲۱(
هانگ :تیانِج )۲۲(
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شورفیِم :راّمَخ )۲۱(
هانگ :تیانِج )۲۲(
هتسَسُگان ،هفقویب :تسُکُسیب )۲۳(
ییانشور ،رون :ایض )۲۴(
ربق ،روگ :دَحَل )۲۵(
نایمه ،رز ۀسیک :هرَدب )۲۶(
رادقمیب ،زیچان :یَشال )۲۷(
مچرپ ،ةَیار عمج :تایار )۲۸(
نداد زاوآ ،ندرک گناب :حایص )۲۹(
.دزوسب رتهب ات دنشاب هدز ار شاهلیتف یاهیگتخوس هک یعمش :هدیُرب رَسِ عمش )۳۰(
صیرح :تسرپولگ )۳۱(
بیس غاب ،راز بیس :ناتسبیس )۳۲(
ششوپ و باجح ینعی اجنیا رد ،تسا ربا ینعم هبً اظفل :مامَغ )۳۳(
.تسا لد باجح ینعم هبً ازاجم اجنیا رد .راوید و ماب نتفرگ لگهاک ینعم هب ندییادنا ردصم زا :دیادنَین )۳۴(
کاخ :باُرت )۳۵(
هدنگنج ،گنج لاح رد :یبرَح )۳۶(
تیاده :یدُه )۳۷(
تسپ ،هیامورف :میئل )۳۸(
یروک :یمَع )۳۹(
میرک نآرق :یُبن )۴۰(
ناطیش یاهمان زا یکی :َحزُق )۴۱(


