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۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲(نوگبآ )۱(ِقاور نیز ینامز ره دیآ گناب
)۱(نوُعِسوُم اّنِا َو اَهَاْنَیَنب اّنِا ِتیآ

؟مد هب مد رهاظ شوگیب ار گناب نیا دونْش هک
)۲(نوُحِیاOسلا َنوُدِماَحْلا َنوُدِباَعْلا َنُوِبیات

دیور رب ،ْجِراعUَا یِذ زا دینک لصاح نابدرن
)۳(نوُعَمَْجا ِکیUَZا َو ِهْیَلِا ُحوXرلا ُجُرْعَت

؟لایخ راجن خرچ نابدرن دشارت یک
)۴(نوُعِجار َاْنیَلِا eلُک َِدی )۳(شجارعم تخاس

رکش و ربص هشیت هب وت یدرگن هدیشارت ات
j'ِا و ناوخ یم ورف اهاّقَُلیjّ صلاO۵(نوُرِبا(

وش میلست شوخ ،تسیک تسد هب هشیت نیا رگنب
)۶(نُوبلاغلا ُنْحَن هک هشیت اب زیتسم هرگ نوچ

نیَمیلا ُباَحَْصا یشاب ،ییآرب را دنچ یاهیاپ
)۷(نوُقِباOسَلا َنوُقِباOسَلا ،دوخ ماب رب یسر رو

آرب یفوص یا ،ینودرگ هناخ یفوص ز رگ
)۸(نوXفاOصلا ُنَْحنَل اOنِا فص ردنا آردناو

نزب {ا َوْهَف ُرَْقفلا Oَمت )۴(سوک ،یریقف رو
)۹(نوُهَْقَفی jَ ْمُهOنِا زا شاب کاپ ،یهیقف رو

دوجس ردنا ملق نوچ و عوکر رد ینون وچ رگ
)۱۰(نوُُرطْسَیاَم اب دنویپ ملق و نون نوچ وت سپ

نوُرِْصُبی زا شیپ شاب رِْصُبی َفْوَس )۵ِ(خوشِ مشچ
)۱۱(نُونِهُْدی شیپ ،؟تسیچ )٧(یراس مرن )٦(نهادُم وچ

)۱۲(هیف َْبیَر jَ زا وش ،)٩(روآ خیب )٨(هردس تخرد نوچ

)۱۳(نُونUَا ُْبیَرِ مد زا تگرب و خاش دزرلن ات

ٌفِیَاط َفَاط ز هتشگ هیس غاب نآ رگنب



Page 2 of 16

611_Qazal & Mathnavi 1/8/19 1:41 PM

ٌفِیَاط َفَاط ز هتشگ هیس غاب نآ رگنب
)۱۴(نوُِمیاَن ْمُه هتخوس ناشیا غاب ناشیا رکم

۴۷ هیآ ،)۵۱( تايراذلا هروس ،میرک نآرق )۱(

Uَ اOِنإَو ٍْدَيأِب اَهَاْنَيَنب َءاَمOسلاَو  َنوُعِسوُ

یسراف همجرت

.میا هدنهد تعسو هتبلا ام و میدرک انب هنادنمتردق ار نامسآ و

.میا هدنهد تعسو ]هراومه[ ام و میدرک انب ورینو تردق هب ار نامسآ و

۷۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنامن ناج و مسج وچ هک دیشوکب ناقشاع هله
دنامن نارگ ندب وچ درپ خرچ هب ناتلد

دییوشب اهرابغ ز تمکح بآ هب ناج و لد
دنامن نادکاخ یوس ترسح مشچ ود ات هله

تسنآ ناج قشع هک هن تسناهج رد هچ ره هک هن
دنامن نادواج همه ینیب هچ ره قشع زج

برغم وچمه وت لجا قرشم وچمه وت مدع
دنامن نامسآ هب هک رگید نامسآ یوس

نابنجب ار قشع رپ تسنورد نامسآ هر
دنامن نابدرن مغ دش یوق نوچ قشع رپ

تسهدید نورد ناهج هک نوریب ز ناهج نیبم وت
دنامن ناهج ناهج ز یتسبب ار هدید ود وچ

۲۸۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مزامن نیشتآ دوب مزاس کشا ز وضو وچ
یناذا دسر ودب وچ ،دزوسب مدجسم رد

۱۱۲ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق )۲(
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۱۱۲ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق )۲(

Uْاِب َنوُرِمْ�ا َنوُدِجاOسلا َنوُعِكاOرلا َنوُحِئاOسلا َنوُدِماَحْلا َنوُدِباَعْلا َنُوبِئاOتلا ِفوُرْعَ
Uْا ِنَع َنوُهاOنلاَو Uْا ِر¡شَبَوۗ ِ O{ا ِدوُدُحِل َنُوظِفاَحْلاَو ِرَْكنُ .َ£ِنِمْؤُ

یسراف همجرت

 هب ناگدنراداو ،ناگدننكهدجس ،ناگدننكعوكر ،نارادهزور ،نارازگساپس ،ناگدنتسرپ ،ناگدننكهبوت نامه ]نانمؤم نآ[
.هد تراشب ار نانمؤم و .دنيادخ تارّرقم نارادساپ و دنسپان ىاهراك زا ناگدنرادزاب ،هديدنسپ ىاهراك

۵۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)١٠(دینک نود ¡سح شوگ ردنا هبنپ

دینک نوریب دوخ مشچ زا ّسح دنب

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

دیوش ترکفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار *یعِجراِ ِباطخ ات

۲۷ هیآ ،)۸۹( رجف هروس ،میرک نآرق *

Uْا ُسْفOنلا اَُهتOَيأ اَي ًةOيِضْرَم ًةَيِضاَر ِك¡بَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا ُةOنِئَْمطُ

یسراف همجرت

 یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب !هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا
.درگ زاب ،تسا دونشخ وت زا مه وا و

۳۷۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دش زاب یناهد ،یتسب ناهد نیا
دش زار یاههمقلٔ هدنروخ وک

یُرباو ار نت ،وید ریش ز رگ
یروخ تمعن یسب ،وا )١١(ماطِف رد

۱۷۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 4 of 16

611_Qazal & Mathnavi 1/8/19 1:41 PM

۱۷۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بارش زا و ماعط زا دنب ورف بل
باتش نک ینامسآ ناوخ یوس

دیما رادیم نامسآ رب مد هب مد
دیب وچ ناصقر نامسآ یاوه رد

تدیآیم نامسآ زا مد هب مد
تدیازفایم قزر شتآ و بآ

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 هکناز

دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهج
دوش نوریب نت هاچ نیز تلد ات

۱۶۳۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینک یلاخ نان ز نابنا نیا وت رگ
ینک )١٢(یلZجِا یاهرهوگ ز رپ

نک زاب ناطیش ریش زا ،ناج لفط
نک )۱۳(زاْبَنا کَلَم اب شنآ زا دعب

یاهریت و لولم و کیرات وت ات
)۱۵(یاهریشمه )۱۴(نیعل وید اب هک ناد

۷-۱ هیآ ،)۷۰( جراعم هروس ،میرک نآرق )۳(

)۱( .ٍعِقاَو ٍباَذَعِب ٌلِئاَس ََلأَس

)۲( .ٌعِفاَد ُهَل َسْيَل َنيِرِفاَكِْلل

Uْا يِذِ O{ا َنِم )۳( .ِ جِراَعَ

Uْا ُجُرْعَت َZَرلاَو ُةَكِئX۴( . ٍَةنَس َفَْلأ َ£ِسْمَخُ هُراَدْقِم َناَكٍ مَْوي يِف ِهْيَِلإ ُحو(
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Uْا ُجُرْعَت َZَرلاَو ُةَكِئX۴( . ٍَةنَس َفَْلأ َ£ِسْمَخُ هُراَدْقِم َناَكٍ مَْوي يِف ِهْيَِلإ ُحو(

)Zً. )۵يِمَج اًْربَص ْرِبْصاَف

)۶( ً.اديِعَب ُهَنْوََري ْمُهOِنإ

)۷( ً.ابيِرَقُ هاََرنَو

یسراف همجرت

)۱( .تسا یندش عقاو هکدرک یباذع تساوخرد یا هدننک تساوخرد

)۲( .تسين ىاهدنرادزاب ار نآ ]و[ دراد نارفاك هب صاصتخا هك

)۳( .تسا ]بتارم و[ تاجرد بحاص دنوادخ بناج زا ]و[

)۴( .دنورىم jاب »وا« ىوس هب تسا لاس رازه هاجنپ شرادقم هك ىزور رد ،حور و ناگتشرف

)۵(  .وكين ىربص ،نك ربص سپ

)۶( .دننيبىم رود ار زور نآ نانآ اريز

)۷( .مينيبىم شكيدزن ]ام[ و

۲۵۵۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد ناهنپ تس ییاهنابدرن
)۱۶(نامسآ نانَع ات هیاپ هیاپ

۴۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انف ات )۱۷(لXَتَبت تاماقم زا
ادخ تاقZم ات هیاپ هیاپ

۲۵۵۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رگید ینابدرن ار هُُرگ ره
تسا رگید ینامسآ ار شور ره

ربخیب رگید لاح زا یکی ره
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ربخیب رگید لاح زا یکی ره
رس و نایاپیب و انهپ اب کلُم

شوخ تسیچ زا وا هک ناریح نآ رد نیا
؟شتسیچ تریح هک هریخ نیرد نآو

هدمآ )۲۰(عِساو )۱۹({ا ُضَرا )۱۸(ِنحص
هدزرس ینیمز زا یتخرد ره

خاش و گرب نایوگ رکُش ناتخرد رب
خارف ٔهصرع یهز و کلُم یهز هک

هِرگ ُرپ ٔهفوکش درگ نZبلب
هدب ار ام یروخیم هچنآ زا هک

۹۳ هیآ ،)۲۱( ءايبنا هروس ،میرک نآرق )۴(

.َنوُعِجاَر َاْنيَِلإ eلُكۖ  ْمَُهْنَيب ْمُهَرَْمأ اوُعOطََقتَو

یسراف همجرت

 .دندرك هراپ هراپ دوخ نايم ار ناشنيد ]ناشراک[ و
.دندرگىمزاب ام ىوس هب همه ]ماجنارس یلو[

۸۰ هیآ ،)۲۸( صصق هروس ،میرک نآرق )۵(

 ْنUَِ ٌْريَخِ O{ا ُباََوث ْمُكَْليَو َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذOلا َلاَقَو
.َنوُرِباOصلا jِOإ اَهاOقَُلي jََو اًحِلاَص َلِمَعَو َنَمآ

یسراف همجرت

 هك ىسك ىارب !امش رب ىاو « :دنتفگ دندوب هتفاي ]ىعقاو[ شناد هك ىناسك و
».دنباين ارنآ نايابيكش زج و ،تسرتهب ادخ شاداپ هدرك هتسياش راك و هديورگ

۶۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(هلُک رس دبایب نامیا زا ربص

**هَل َنامیا Zَف َْربَص j َْثیَح

دادن نامیا شادخ :ربمغیپ تفگ
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دادن نامیا شادخ :ربمغیپ تفگ
داهن رد دشابن یربص ار هک ره

ثیدح **

ُهَل َناميا j ،ُهَل َْربَص j نَم

.دشابن نامیا ار یو ،دشابن ربص ار هکره

۱۸۵۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۲(تس یمد وکین مه ربص :نامقل تفگ

تس یمغ اج ره عفاد و هانپ هک

نZف یا درک نیرق قح اب ار ربص
ناوخب هگآ ار رصَعلاَو رِخآ

دیرفآ قح ،ایمیک نارازه دص
دیدن مدآ ،ربص وچمه ییایمیک

۱۴۱۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نارکنُم اب ایبنا ٔهلمج ربص
)۲۳(نارِقبحاص و قح صاخ ناشدرک

تسُرُد هماج یکی ینیب ار هک ره
تسُج بسک و ربص هب ار نآ وا هک ناد

اونیب و هنهرب یدید ار هک ره
اوگ نآ وا یربصیب رب تسه

۲۷۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شاف تفگ نیز نکم ار دوخ یروک
شاب لضف راظتنا رد و شماخ

؟وک زور :½فگ زور نایم رد
؟وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۲۴(ِبوذَج یشوماخ و ربص
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تسا تمحر )۲۴(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تلع ناشن ½سج ناشن نیو

وت ناج رب ات ،ریذپب )۲۵(اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

۳۸۹۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(جَرَح زا لان مک :میتفگیمه ام

جََرفلا ُحاتفِم ُربOصلاِک نک ربص

؟دش هچ نونکا ار ربص دیلک نیا
؟دش هچ ؟نوناق دش خوسنم بجع یا

۴۴ هیآ ،)۲۶( ءارعش هروس ،میرک نآرق )۶( 

.َنُوِبلاَغْلا ُنَْحنَل اOِنإ َنْوَعْرِف ِةOزِعِب اوُلاَقَو ْمُهOيِصِعَو ْمُهَلَابِح اْوَقَْلأَف

یسراف همجرت

».ميزوريپً امتح ام هك نوعرف ّتزع هب« :دنتفگ و دنتخادنا ار ناشياهىتسدبوچ و اهنامسير سپ

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت
دنامن دنوادخ ریدقت هب ریبدت

دنیب هچ تسادیپ دشیدنیب وچ هدنب
دناوتن ییادخ کیل دنکب هلیح

تسداهن تسار وک دیآ نانچ ود یماگ
دناشک شاهاجک هک دناد هک هاگ ناو

نک بلط قشع تکلمم نکم )۲۷(هزیتسا
دناهر )۲۸(تُوUْاُ ِکلَم زا تتکلمم نیاک

۱ هیآ ،)۵۶( هعقاو هروس ،میرک نآرق )۷(
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۱ هیآ ،)۵۶( هعقاو هروس ،میرک نآرق )۷(

)۱( .ُةَعِقاَوْلا ِتَعَقَو اَِذإ

)۲( .ٌةَبِذاَك اَهِتَعْقَِول َسْيَل

)۳( .ٌةَعِفاَر ٌةَضِفاَخ

ْ¿ا ِتOجُر اَِذإ )۴( ً.اّجَر ُضْرَ

)۵( ً.اّسَب ُلَاِبجْلا ِتOسُبَو

)۶( ً.ّاَثْبنُم ًءَابَه َْتناَكَف

)۷( .ًةَثZََث اًجاَوَْزأ ُْمْتنُكَو

Uْا ُباَحَْصأَف Uْا ُباَحَْصأ اَم َِةنَْميَ )۸( .َِةنَْميَ

Uْا ُباَحَْصأَو Uْا ُباَحَْصأ اَم ِةََمأْشَ )۹( .ِةََمأْشَ

)۱۰( .َنوُقِباOسلا َنوُقِباOسلاَو

َلُوأ Uْا َكِئٰ )۱۱( .َنُوبOرَقُ

)۱۲( ِ.ميِعOنلا ِتاOنَج يِف

ْ¿ا َنِم ٌةOُلث )۱۳( .َِ£لOوَ

)۱۴( .َنيِرِخْ�ا َنِم ٌلِيلَقَو

یسراف همجرت

)۱( .دباي عوقو نوچ هعقاو نآ

)۲( .تسين ىغورد نآ عوقو رد ]هك[

)۳( .تسا هدنربjاب ]و[ هدننكتسپ

)۴( .دوش هدنازرل ]ىتخس[ ناكت اب £مز نوچ
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)۴( .دوش هدنازرل ]ىتخس[ ناكت اب £مز نوچ

)۵( .دنوش هزير هزير ]هلمج[ اههوك و

)۶( .دیآ رد هدنکارپ یرابغ و درگ تروص هب و

)۷( :ديوش هتسد هس امش و

)۸( ؟تسار تسد ناراي دنمادك ،تسار تسد ناراي

)۹( ؟پچ ناراي دنمادك ؛پچ ناراي و

)۱۰( .دنمدقم ناگدنريگتقبس و

------------------

.دوش یم هدنز و هاگآ دوخ هب هیلوا ترطف

مدرم شنیرفآ ردنا راتفگ ،۴ شخب ،همانهاش

دناهدروآرب یتیگ ود زا ارت
دناهدرورپب یجنایم نیدنچ هب

رامش نیسپ ترطف نیتسخن
رادم یزاب هب ار ½شیوخ ییوت

------------------

)۱۱( .]ادخ[ نابرقم نامه دننانآ

)۱۲( .تمعن رپ ىاهناتسغاب رد

)۱۳( .ناينيشيپ زا ىهورگ

)۱۴( .نارخأتم زا ىكدنا و

۲۷ هیآ ،)۵۶( هعقاو هروس ،میرک نآرق 
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۲۷ هیآ ،)۵۶( هعقاو هروس ،میرک نآرق 

.ِ£َِميْلا ُباَحَْصأ اَم ِ£َِميْلا ُباَحَْصأَو

یسراف همجرت

؟دنمادك تسار ناراي ؛تسار ناراي و

۱۰۰ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق 

ْ¿ا َنوُقِباOسلاَو Uْا َنِم َنوُلOوَ ْ¿اَو َنيِرِجاَهُ  ٍتاOنَج ْمُهَل Oدََعأَو ُْهنَع اوُضَرَو ْمُْهنَعُ O{اَ يِضَر ٍناَسْحِإِب ْمُهوَُعبOتا َنيِذOلاَو ِراَصْنَ
ْ¿ا اََهتْحَت يِرْجَت .ُميِظَعْلاُ زَْوفْلا َكِٰلَذۚ  اًَدَبأ اَهيِف َنيِِدلاَخ ُراَهْنَ

 یسراف همجرت

 دونشخ ناشيا زا ادخ ،دندرك ىوريپ نانآ زا ىراكوكين اب هك ىناسك و ،راصنا و نارجاهم زا £تسخن ناماگشيپ و
 رد هشيمه .تسا ناور اهرهن نآ ]ناتخرد[ ريز زا هك هدرك هدامآ ىياهغاب نانآ ىارب و ،دندونشخ وا زا ]زين[ نانآ و

.گرزب ىبايماك نامه تسا نيا .دناهنادواج نآ

۱۶۵ هیآ ،)۳۷( تافاص هروس ،میرک نآرق )۸(

.َنوXفاOصلا ُنَْحنَل اOِنإَو

یسراف همجرت

.مياهتسب فص ]ادخ نامرف ماجنا ىارب[ هك مييام ،تقيقح رد و

ثیدح )۹(

.{ا َوْهَف ُرَْقفلا Oَمت

.تسادخ ،دوش مامت رقف نوچ

۶۵ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق )۹(

Uْا ِض¡رَح XيِبOنلا اَهXَيأ اَي   اُوِبلْغَي ٌَةئاِم ْمُْكنِم ْنُكَي ِْنإَوۚ  َِْ£َتئاِم اُوِبلْغَي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُْكنِم ْنُكَي ِْنإۚ  ِلَاتِقْلا ىَلَع َ£ِنِمْؤُ
.َنوُهَْقَفي jَ ٌمْوَق ْمُهOَنأِب اوَُرفَك َنيِذOلا َنِم اًفَْلأ

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

 ،دنوشىم هريچ نت تسيود رب دنشاب ابيكش ،نت تسيب امش ]نايم[ زا رگا .زيگنارب داهج هب ار نانمؤم ،ربمايپ ىا
.دنمهفىمن هك دناىموق نانآ هك ارچ ،دندرگىم زوريپ نارفاك زا نت رازه رب دنشاب نت دصكي امش زا رگا و

۱ هیآ ،)۶۸( ملق هروس ،میرک نآرق )۱۰( 

.َنوُُرطْسَي اَمَوِ مَلَقْلاَوۚ  ن

یسراف همجرت

.دنسيونىم هچنآ و ملق هب دنگوس ،نون

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر بیلقت هجنپ رد ملق نوچ

۳۱۸۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نافسوی نیتسوپ هدیرد یا
ناد شیوخ زا نآ ،تگرگ دOردب رگ

شوپب هلاسهمه ،یفابیم هکناز
شونب هلاس همه ،یراکیم هکناز

مد هب مد یاههصغ نیا تسوت لعف
***مَلَقْلا Oفَج ْدَق ینعم دوب نیا

)۲۹(دَشَر زا ام تنس ددرگن هک

َدب تسار دب ،دوب یکین ار کین

تسا هدنز نامیلس هک نیه نک راک
تسا هدنOُرب وا غیت یوید وت ات

تس ینمیا غیت زا ،تشگ هتشرف نوچ
تسین فوخ ار وا چیه نامیلس زا

کَلَم هن دشاب وید رب وا مکح
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کَلَم هن دشاب وید رب وا مکح
کلف قوف هن تس کاخ رد جنر

تس یهت سب هک ار ربج نیا نک کرت
تسیچ ربج ¡رِس ¡رِس ینادب ات

)۳۰(نZَبنَم عمج ربج نیا نک کرت

ناج وچ ربج نآ زا یبای ربخ ات

یقشاع نک و نک یقوشعم کرت
)۳۱(یقیاف و بوخ هک هدرب نامگ یا

یرتشماخ بش ز ینعم رد هک یا
؟یرتشم ییوج دنچ ار دوخ تفگ

ثيدح ***

ٍقj َْتَنا امِب ُمَلَقْلا Oفَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

۱۷۵ هیآ ،)۳۷( تافاص هروس ،میرک نآرق )۱۱(

.َنوُرِْصُبي َفْوَسَف ْمُهْرِصَْبأَو

یسراف همجرت

.ديد دنهاوخ هك رگنب ار نانآ و

۹ هیآ ،)۶۸( ملق هروس ،میرک نآرق )۱۱(

.َنُونِهُْدَيف ُنِهُْدت ْوَل اوXدَو

یسراف همجرت

.دنيامن ىمرن ات ىنك ىمرن هك دنراد تسود

۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگن دوخ مشچ هب ،وت یراد مشچ
ربخیب )۳۲(یهیفَس مشچ زا رگنم

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

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

۲ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق )۱۲(

.َ£ِقOتُمِْلل ىًدُه ِهيِف َْبيَر jَ ُبَاتِكْلا َكِٰلَذ

یسراف همجرت

.تسا ناگشيپاوقت تياده هيام ]و[ ؛تسين ىديدرت چيه نآ ]تيناقح[ رد هك ىباتك تسا نيا

۳۰ هیآ ،)۵۲(روط هروس ،میرک نآرق )۱۳(

Uْا َْبيَر ِهِب ُصOبََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ ِنُونَ

یسراف همجرت

.ميراگزور ثداوح رظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي

۱۹ هیآ ،)۶۸( ملق هروس ،میرک نآرق )۱۴(

.َنوُمِئاَن ْمُهَو َك¡بَر ْنِم ٌفِئَاط اَهْيَلَع َفاَطَف

یسراف همجرت

.دمآ رد شدرگ هب ]غاب[ نآ رب تراگدرورپ بناج زا ىيZب ،دندوب هدونغ نانآ هك ىلاح رد سپ

۳۱۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۳(غj هب ار تبآ هک ینعی اوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(ینَس و )۳۴(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۳۶(ّیوَگ رد

نارگید )۳۸(ِلابِس زا راداو تسد

شوخ و ابیز یسر یناتسب هب نوچ
شک و ریگ ناقلخ ناماد نآ زا دعب

شَش و جنپ و راچ سبح میقم یا
شکب مه ار نارگید ،ییاجزغن

.تسا یبآ نامسآ ینعم هب نوگبآ قاور اجنیا رد .دشاب یم ترامع لخاد رد رادفقس لخدم و ورهار ،ناویا ،دراد لکش یسوق فقس هک یترامع ینعم هب قاور : قاور )١(
بآ دننام ،يبآ :نوگبآ )٢(
½فر jاب ،جورع :جارعم )٣(
گرزب لبط :سوک )۴(
خاتسگ :خوش )۵(
سولپاچ ،نابز برچ :نهادُم )۶(
فاطعنا ،شمرن ،نداد جرخ هب فاطعنا :یراس مرن )۷(
.دراد قیمع یا هشیر هک یتشهب یتخرد :هردس تخرد )۸(
رایسب هشیر اب ،هشیر نیدنچ یاراد ،نک تسرد هشیر ،ناودب هشیر ينعم هب یرما لعف اجنیا رد :روآ خیب )۹(
ندینش کرت و شوگ ½سب زا هیانک :ندرک شوگ رد هبنپ )۱۰(
.یناحور تایح دیدجت و ینامسج تاوهش و تشز قZخا و تاداع زا عاطقنا زا تسا هیانک ،هیفوص تاحلطصم رد ، تسا ½فرگزاب ریش زا ینعم هب تغل رد :ماطِف )۱۱(
ردقنارگ :یلZجِا )۱۲(
کیرش :زاْبَنا )۱۳(
)هدش تنعل (نوعلم ناطیش :نیعل وید )۱۴(
زاسمد و هارمه ینعم هب اجنیا ،رهاوخ :هریشمه )۱۵(
.تسا نایامن هک نامسآ زا تمسق نآ ،نامسآ هنهپ :نامسآ نانَع )۱۶(
.یضرغ چیه یب یلاعت قح هب ½سویپ و لاصتا و اهیفام و ایند زا ½سسگ و عاطقنا زا تسترابع هیفوص حZطصا رد .تسا ½شاد صZخا و ندیرب ینعم هب ْلَتب زا :لXَتَبت )۱۷(
هصرع ،ارس و هناخ تحاس :نحص )۱۸(
ادخ نیمز :{ا ُضَرا )۱۹(
روانهپ ،داشگ ،خارف :عِساو )۲۰(
هZک ،رس جات :هلُک رس )۲۱(
شوخ و بوخ سفن و مد ینعم هب فوصوم و تفص :مد وکین )۲۲(
.ّرفظم و زوریپ هاشداپ ،یگرزب و بسنم بحاص :نارِقبحاص )۲۳(
هدننک بذج رایسب ،هدنشِک رایسب :بوذَج )۲۴(
)فارعا هروس زا ۲۰۴ هیآ هب هراشا ( ،دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۲۵(
یگنت و یتخس :جَرَح )۲۶(
تموصخ ،گنج ،هزیتس :هزیتسا )۲۷(
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یگنت و یتخس :جَرَح )۲۶(
تموصخ ،گنج ،هزیتس :هزیتسا )۲۷(
لیئارزع ،دریگیم ار مدرم ناج هک یاهتشرف :تُوUْاُ ِکلَم )۲۸(
ندمآرد یهارمگ زا ،½فر تسار هار هب ،تياده :دَشَر )۲۹(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۳۰(
رترب ،طلسم ،هریچ :قیاف )۳۱(
قمحا ،نادان :هیفَس )۳۲(
)۳۳( jهدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۳۴(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۵(
لادوگ :َْوگ )۳۶(
ّتیمح یب ،تریغ یب :ناَبتلَق )۳۷(
لیبس :ِلابِس )۳۸(


