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٢٨٣۵ ۀرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینایقاس ِهاش وت هک هداب زیر )۱(فازگ ز
ینامسآ ِقلخ ز وت ،ناقلَخ ِسنج ز یاهِن وت

وت ۀعرج هب دسرن ،هداب ِبنُخ رازه ود
یناج ِبارش اجک ز ،یکاخ ِبارش اجک ز

درادن افو ،ناهج وچ ،یناهج نیا ِلُقن و یم
ینادواج تسادخ وچ ،ییادخ ِرغاس و یم

تحYم نآ ِیادف هب ،ناج و لد دص و ناج و لد
؟ینام هچ نایکاخ هب وت ،یراد هک یتروص ِزُج

یرارقیب ِناهج هب یراد هک یشتآ نزب
)۲(یناخُد ّۀبُق ِلد دوخ ِشتآ ز فاکشب

دش رَپ هتسکش یسب هک ،ار ناج شخب لاب و َرپ
یناد هک یتمکحِ یپ ،یتسکش ناج ِلاب و َرپ

ناج یا درادن یکمن ،یرایشوه هب منخس
یناتِس نخس نم ز وچ ،نُک تبهوم ود یحدَق

دشاب هتفگ هداب همه ،دیوگ تسم هچنآ ره هک
ینابداب هداب ِزُج ناجِ یتشَک هب دُنکن

متسد هب حدَق نآ هدِب ،متسم مین هک یددم
ینارگ و یلولَم ز َمتسَر وت ِتلود هب هک

هبوتِ یابق نارَدِب ،هبوتِ یYب یا هله
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هبوتِ یابق نارَدِب ،هبوتِ یYب یا هله
یناهگانِ یاضق هک ؟هبوتِ یاج هچ وت َِرب

ینام و ناخِ یYب وت ،یناکُد ره ِبارخ وت
یناشَکیمه رتش وچ ،یریگ فاق ِهوک )۳(ِهِز

دیاینیم تفگ هب هک میوگب رگد نآ بجع
ینایبَرکِش ِهش هک ،؟رتشوخ وت زا هک وگب وت

رایسب ،دح زاشیب :فازگ )۱(
.تسا هدش هیبشت دود دبنگ کی هب هک اهیگدینامه یاضف :ناخُد ّۀبُق )۲(
زیچ رهٔ هرانک :هِز )۳(
--------------------------------------

١٠١۵ ۀرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رز وچمه یبارش هِدرَد ،)۴(نََقذ نیمیس ِدهاش یا
رظن ِرون دوش نوزفا ،دوش نشور اههنیس ات

هدِب یناطلسِ ماج نآ ،هِد ِنارایشه sیروک
رحس نوچمه دوش بش ات ،ناج وچمه ددرگ مسج ات

یدزیا ِبارش هِدرَد ،یدز مَهرَد ار باوخ نوچ
رد ود ره wسب قلخ رب مرَک رد دیاشن اریز

نزَم هدوهیب )۶(ِعینشَت ،)xِyَ)۵اوذِ ماج ِهدروخ یا
)۸(رَفک نَم َباخ هک اریز ،)۷(َرکَش نَمَ زاف هک اریز

هدز یِم مه و یتسم مه ،هدکیمِ میقم وت یا
؟رُهگیب یا ینزیم نوچ هدهیبِ یاهعینشت

نادخنز ،هناچ :نََقذ )۴(
یلاعتیراب تفص ،اهناسحا بحاص :xِyَاوذ )۵(
wخاس اوسر ،ندرک ییوگدب :عینشَت )۶(
.دش راگتسر ،درک رکش هکره :َرکَش نَمَ زاف )۷(
.دش دیمون ،دیزرو رفک هکره :َرَفک نَم َباخ )۸(
--------------------------------------
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 ۱۷۲۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یدشن ناحبس عیطم یمد وت لد یا
یدشن نامیشپ چیه تدب راک زو

دنمشناد و دهاز و هیقف و یفوص
یدشن ناملسم یلو یدش هلمج نیا

٢١۴٠ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

زامن رد یقوقَد نآ دش رد ْشیپ
زارِط وا ،دمآ سلطا نوچمه موق

راطق ناهاش نآ دندرک ادتقا
رادمان ِیادتقم نآ ِیپ رد

دندش نورقم اهریبکت اب هکنوچ
دندش نوریب ناهج زا نابرق وچمه

ماما یا تسنیا ریبکت ِینعم
میدش نابرق ام وت ِشیپ ادخ یاک

۲۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

لیلخ نوچمه ناج و لیعامسا وچ نت
لیَبنِ مسج رب ریبکت ،ناج درک

زآ و اهتوهش ز نت هتشُک تشگ
زامن رد لِمْسِب ،�امسبِب دش

هدز اهفص قح ِشیپ تمایق نوچ
هدمآ تاجانم رد و باسح رد

زیرکشا نادزی ِشیپ هداتسیا
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زیرکشا نادزی ِشیپ هداتسیا
زیختسر ِزیختسار ِلاثم رب

؟ارم یدروآ هچ :دیوگ یمه قح
ار وت نم مداد هک تلهم نیردنا

٢١۵٢ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شرعِ یاهرهوگ و شوگ و شوه و مشچ
؟شرف ز وت یدیرخ هچ ،یدرک جرخ

۲۱۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نامز نآ عّرضت دص اب ادخ اب
ناج هب هدرک اهرذن و اهدهع

چیه هک اهنآ ،دوجس رد هنهرب رس
چیپ چیپ زا دیدن هلبق ناشیور

٢١۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

عوجر دراد اهتفگ نیا ،مایق رد
عوکر رد وا اتود دش تلاجخ زو

دنامن تلجخ زا نداتسِا ِتّوق
دناوخب یحیبست ،مرش زا عوکر رد

رس رادرب :دسریم نامرف زاب
رَمُشَرب قحِ خساپ و عوکر زا

راسمرش نآ عوکر زا درآرب رس
راکماخ نآ دتف وُر ردنا زاب
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رس رادرب :شدیآ نامرف زاب
ربخ هدرک زا هِد او و دوجس زا

راسمرش هر رگد وا درآرب رس
رام وچمه وُر رد زاب دتفا ردنا

وگزاب و رآرب رس :دیوگ زاب
وم هب وم وت زا تسُج مهاوخب هک

٢١۶٧ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تفر هراچ زور :دنیوگ ایبنا
تَفز ِرازفاتسد و دوب اجنآ هراچ

وَر ،تخبدب یا یماگنهیبِ غرم
وَشَم ردنا ام ِنوخ ،وگ امِ کرت

پچ ِتسدِ یوس هب دنادرگب ور
پَخ هک شدنیوگ ،شیوخ و رابت رد

راگدرک اب وگ شیوخ ِباوج نیه
رادب ام زا تسد هجاوخ یا ؟میاهک ام

٢١٧٣ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ یا متشگ دیمون همه زک
اهتنم وّ ییوت رخآ و لوا

نیبب اهتراشا شوخ نیا زامن رد
نیقی دش دهاوخب نیک ،ینادب ات

  ۲۲۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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  ۲۲۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

».مزاح ِدرم ِتاّروصت «

دیسر یریش ناهگان هکنانچنآ
دیشک هشیب رد و دوبرب ار درم

نیبب ؟ندُرب نآ رد دشیدنا هچ وا
نید ِداتسا یا شیدنا نامه وت

اههشیب رد اضق ِریش دشکیم
اههشیپ و راک ِلوغشم ام ناج

قلخ دنسرتیم رقف زک نانچنآ
قلح هب ات هتفر روش بآ ِریز

نیرفآرقف نآ زا یدنسرتب رگ
نیمز رد یتشگ فشک ناشاهجنگ

مغ ِنیع رد مغ ِفوخ زا ناشهلمج
مدع رد هداتف یتسه ِیپ رد

٩۶ ۀیآ ،)٧( فارعا ۀروس ،میرک نآرق

ْ�اَو ِءاَم�سلا َنِم ٍتاَكََرب ْمِهْيَلَع َانَْحَتفَل اْوَق�تاَو اُونَمآ ٰىَرُقْلا َلَْهأ �َنأ ْوَلَو « »...ِضْرَ

 ناشیور هب ار نیمز و نامسآ تاکرب دندوب هدرک هشیپ یراگزیهرپ و هدروآ نامیا اههیرق مدرم رگا «
»...میدوشگیم

».یتشک صbخ رد یقوقَد تعافش و اعد «

دیدب ار تمایق نآ یقوقَد نوچ
دیود وا کشا و دیشوج واِ محر
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دیود وا کشا و دیشوج واِ محر

ناشلعف ردنا رگنم برای :تفگ
ناشنوکین هش یا ریگ ناشتسد

َربزاب لحاس هب ناشتمYس شوخ
َرب و رحب رد وت ِتسد هدیسر یا

)۹(یدمرَس میحر یا و میرک یا
یدب نیا )۱۰(ن�اگِسدب زا راذگ رد

شوگ و مشچ دص ناگیار هدادب یا
شوه و لقع هدرک شخب تَوشَر ز یب

اطع هدیشخب قاقحتسا زا شیپ
اطخ و نارفک هلمج ام زا هدید

میظع ِناهانگ ام زا میظع یا
میرح رد ندرک وفع یناوت وت

میتخوس ار دوخ ،صرح و زآ ز ام
میتخومآ وت ز مه ار اعد نیو

یتخومآ اعد هک نآ ِتمرح
یتخورفا غارچ تملظ نینچ رد

اعد شظفل رب تفریم نینچمه
افو اب ِناردام نوچ نامز نآ

اعد نآ و شمشچ ود زا تفریم کشا
امس رب دمآرب یم یو زا دوخ یب

تسا رگید دوخ ،نادوخیب ِیاعد نآ
تسا رواد ِتفگ ،تسین وز اعد نآ
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تسا رواد ِتفگ ،تسین وز اعد نآ

تسانف وا نوچ دنکیم قح ،اعد نآ
تسادخ زا تباجا نآ و اعد نآ

نایم ردنا هن ،قولخم هطساو
ناج و مسج )۱۱(ندرک هب� نآز ربخیب

رابدرب و میحر ،قح ِناگدنب
راکِ حYصا رد دنراد قحِ یوخ

ناَرگیرای ،ناتوشَریب ،نابرهم
نارگ ِزور رد و تخسِ ماقم رد

Yتبم یا ار موق نیا وجب نیه
Yب زا شیپ ناشراد تمینغ نیه

ناولهپ نآِ مَد زا یتشک تسَر
نامگ دوخ ِدهج هب ار یتشک ِلهاَو

َرذَح رد ناشیاِ یوزاب رگم هک
رنه زا یریت تخادنا فده رب

راکش رد ار ناهبور َدناهر اپ
)۱۲(رارِغ ناهابور دنناد مُد ز نآ و

نیک دنزاب دوخ sمُد اب اهقشع
نیمک رد ار ام ِناج دناهریم

خولک زا راد هگن ار اپ ،اهَبور
؟)۱۳(خوشمشچ یا دوس هچ مُد ،دْوَبن وچ اپ

)۱۴(مارِک ام یاپ و میهابور وچ ام

ماقتنا نوگدص ز نامدناهریم
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ماقتنا نوگدص ز نامدناهریم

تسام sمُد نوچ امِ کیراب ۀلیح
تسار وّ پچ مُد اب میزاب اهقشع

رکم و ل�دتسا ز مینابنجب مُد
رکب و دیز ام زا َدنام ناریح هک ات

میدش ناقلَخِ یناریح ِبلاط
میدز )۱۵(ت�یهوُلا ردنا عَْمط ِتسد

میوش اهلد کلام ،نوسفا هب ات
)۱۶(میوَگ ردناَک ،ام مینیبیمن نیا

)۱۷(ناَبتلَق یا یهَچ رد وّ یوگ رد

نارگید )۱۸(ِ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

رخ ِنوک ِفیرح )۱۹(هدنبرَخ وچ یا
َربب ار ام ،یتفای یهاگهسوب

تسد تسود sیگدنب تدادن نوچ
؟تسهتساخ َتااجک زا یهاش ِلیم

یهز :تدنیوگ هکنآ ِیاوه رد
یهز تناج ِندرگ رد یاهتسب

)۲۰(لِهِب ار تلیح sمُد نیا ،اهَبور

لد ِنادنوادخ رب لد نک فقو



Page 10 of 19

882_Qazal & Mathnavi 9/9/21 12:48 PM

لد ِنادنوادخ رب لد نک فقو

۲۶۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».ٌمِيلَعٌ عِساَوُ َ�اَوۗ  Yًْضَفَو ُْهنِمً ةَرِفْغَم ْمُكُدِعَيُ �اَوۖ  ِءاَشْحَفْلاِب ْمُكُرُْمأَيَو َرَْقفْلا ُمُكُدِعَي ُناَطْي�شلا «

 هب ار امش ادخ هك ىلاح رد ،درادىم او تشز ىاهراك هب و دناسرتىم ىياونيب زا ار امش ناطيش «
».تساناد و هدنهدشياشگ ادخ .دهدىم هدعو ىنوزفا و شيوخ شزرمآ

بابک دیان َمک ریش ِهانپ رد
باتش مک )۲۱(هفیج یوس وت ،اهَبور

یوَش هگنآ قح ِروظنم �د یا
یوَر دوخ sلُک یوس یوزج وچ هک

تسا لد رب نامرظن :دیوگ یمه قح
تسا لِگ و بآ نآ هک تروص رب تسین

ثیدح

».مُكِلامعأو مُكِبولُق ىلِا ُُرْظَني ْنِكلَو ْمُكِلاوَما و ْمُكِرَوُص ىلِاإ ُُرْظَني �َ �ا �نإ «

».امش راتفر و اهلد هب درگن لب ،امش ییاراد و اه تروص هب درگنن ،دنوادخ انامه «

تسه زین لد ارم :ییوگ یمه وت
تسپ هب ین ،دشاب شرَع ِزارف لد

تسه بآ مه نیقی هریت ِلِگ رد
تسدبآ دیاشن ،تبآ نآز کیل

تسا لِگ ِبولغم ،تسا بآ رگ هکنآز
تسا لد مه نیک وگم ار دوخ ِلد سپ

تسا رترب اهنامسآ زک یلد نآ
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تسا رترب اهنامسآ زک یلد نآ
تسا ربمغیپ ای )۲۲(لادَبا ِلد نآ

هدش یفاص لِگ ز ،نآ هتشگ کاپ
هدش )۲۳(یفاو ،هدمآ ینوزف رد

هدمآ رحَب یوس ،هدرک لِگِ کَرت
هدش یرحَب ،لِگ ِنادنز زا هتسَر

نیه تسهدنام لِگ ِسوبحم ،ام ِبآ
)۲۴(نیط ز ار ام نک بذج ،تمحر ِرحَب

مَشَک دوخ رد ار وت نم :دیوگ رحَب
مشوَخ بآ نم هک یف�یم کیل

ار وت درادیم مورحم وت ِف�
آرد نم رد ،نک تشادنپ نآ ِکرت

دَوَر ایرد رد هک دهاوخ لِگ ِبآ
دَشَکیم و بآ یاپ هتفرگ لِگ

لگ ِتسد زا دوخِ یاپ َدناهر رگ
لَقتسم دش وا و کشخ َدنامب لگ

؟ار بآ لِگ زا تسیچ ندیشک نآ
ار بان ِبارش و لُقن وت ِبذج

ناهج ردنا یتوهش ره نینچمه
نان هاوخ و هاج هاوخ و لام هاوخ

دنک یتسم ار وت اهنیز یکی ره
دنزیم ترامُخ ،نآ یباین نوچ

تسهدش نآ ِلیلد ،مغ ِرامُخ نیا
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تسهدش نآ ِلیلد ،مغ ِرامُخ نیا
ّیتسم ،دوقفم نادِب هک تسهُدب تا

ریگم نیز ،ترورض ۀزادنا هب زج
ریما وت رب و بلاغ ددرگن ات

ملدبحاص نم هک وت یدیشکرس
)۲۵(ملِصاو ،مرادن یریغ تجاح

دَشَکرَس لِگ رد بآ هکنانچنآ
؟ددَم میوج ارچ و بآ منم هک

یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ،لد
یتشادرب لد ِلها ز لد مَرَج�

نیا دشاب لد نآ هک یراد اور دوخ
؟نیبگَنا و ریش ِقشع رد دَُوب وک

تسا لد ِسکع ،نیبگنا و ریش فطل
تسا لصاح لد زا دوخ نآ ار یشوخ ره

)۲۷(ضَرَع مَلاع و )۲۶(رهوج ،لد دَُوب سپ

؟ضَرَغ ار لد دَُوب نوچ ،لد ۀیاس

هاج و تسا لام قشاع وک یلد نآ
هایس ِبآ و لِگ نیا ِنوبز ای

وا ،تامُْلظ رد هک یت�ایخ ای
وگ و تفگِ یارب ناشْدتسرپیم

رون ِیایرد نآ ریغ دشابن لد
؟روک هاگنآو ،ادخ ِهاگرظن لد

 ماع و صاخ نارازه دص ردنا لد ،ین



Page 13 of 19

882_Qazal & Mathnavi 9/9/21 12:48 PM

 ماع و صاخ نارازه دص ردنا لد ،ین
؟مادک نآ تسا مادک ،دشاب یکی رد

وجب ار لد ،لِهِب ار لد ۀزیر
وا زا یهوک نوچ هزیر نآ دوش ات

دوجو ۀّطِخ نیردنا تس طیحم لد
دوُج و ناسحا زا دناشفایمه رَز

راثن اهتمYس قحِ مYس زا
رایتخا مَلاع ِلها رب دنکیم

)۲۸(ّدَعُم و تسا تسرد نماد ار هک ره

دسریم سَک نآدِب لد ِراثن نآ

روضح و تسا زاین نآ وت ِنماد
)۲۹(روجُفِ گنس نآ نماد رد هِنَم نیه

اهگنس نآز تنماد د�رَدن ات
اهگنر زا ار دقن ینادب ات

ناهج زا نماد وت یدرک رُپ گنس
ناکدوک نوچ رَز و میس ِگنس ز مه

دوبن رز نوچ ،رز و میس لایخ زا
دوزف مغ و دیرَد تقدص ِنماد

؟گنس ،گنس ار ناکدوک دیامن یک
گنچ هب ناشنماد ،لقع دریگن ات

دیپس ِیوم نآ هن ،دمآ لقع ،ریپ
دیما و تخب نیرد دجنگیمن وم
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یدبا ،یگشیمه :یدمرَس )۹(
هاوخدب ،شیدنادب :لاگِسدب )۱۰(
ندرک یراز :ندرک هب� )۱۱(
یربخیب ،تلفغ ،ندروخ لوگ :رارِغ )۱۲(
خاتسگ :خوش مشچ )۱۳(
ناتمه دنلب ،ناراوگرزب ،میرکِ عمج :مارِک )۱۴(
ییادخ تفص ،ییادخ :ت�یهوُلا )۱۵(
لادوگ :وَگ )۱۶(
تریغ یب ،ّتیمح یب :ناَبتلَق )۱۷(
لیبس :لابِس )۱۸(
یچکرخ ،غ�ا مداخ :هدنبرَخ )۱۹(
ندرک اهر ،wشاذگاو :ندیلِه )۲۰(
رادرم ،هش� :هفیج )۲۱(
.دناهدرک لدب یهلا کین فاصوا هب ار یرشب تشز تافص هک ءایلوا زا یهورگ ،�²اءایلوا :لادَبا )۲۲(
دهع هب هدننک افو ،یفاک :یفاو )۲۳(
لِگ :نیط )۲۴(
.تسا هدیسر تقیقح هب و هتشگ عطقنم نایناهج و ناهج زا هک یفراع ،هدنسر ،دوش لصتم یرگید هب هک یزیچ ای یسک :لِصاو )۲۵(
.دشاب تاذ هب مئاق هچنآ :رهوج )۲۶(
.دشاب ریغ هب مئاق هچنآ :ضَرَع )۲۷(
هدش هدرمش ،هدش هدامآ :ّدَعُم )۲۸(
ندرک هانگ ،یراکهبت :روجُف )۲۹(
--------------------------------------

 رد ندش ادیپان و ناشیا ِندیرپ و یقوقَد ِتعافش و اعد رب ،تعامج نآ ِندرک راکنا «
».نیمز رد ای دنتفر اوه رب هک یقوقد ندش ناریح و بیغٔ هدرپ

ماک هب دمآ و یتشک نآ دیهر نوچ
مامت مه تعامج نآ زامن دش

رگدمه اب ناشداتفا )۳۰(یجُفجُف
؟ردپ یا ام زا تسیک یلوضف نیک

رِس دنتفگ ،رگد نآ اب یکی ره
)۳۱(رَِتتسُم یقوقد ِتشپ ِسپ زا

نونک متسدرکن نم :کی ره تفگ
نورد زا ین ،نورب زا ین ،اعد نیا

درد ز امِ ماما نیا )۳۲(انام :تفگ
درکب یتاجانم هن�وضفلاوب
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درکب یتاجانم هن�وضفلاوب

نیقی رای یا هک رگید نآ تفگ
نینچنیا دیامنیم مه ارم رم

ضابقنا زا تسا هدوب یلوضف وا
ضارتعِا ،قلطم ِراتخم رب درک

مرگنب ات ،سپس مدرک هگن نوچ
مرک ِلها نآ دنیوگیم هچ هک

ماقم رد مدیدن ار ناشیا زا کی
مامت دوخِ ماقم زا دندوب هتفر

ریز هن ،�اب ین ،تسار ین ،پچ هب ین
ریچ ،موق رب دشن نم زیتِ مشچ

تشگ بآ ییوگ ،دندوب اهرُد
تشد هب یدرگ ین و اپ ناشن ین

همه مَد نآ دندش قح )۳۳(ِبابِق رد
؟همر نآ دنتفر هضور نیمادک رد

ار موق نیک ،مدنام رّیحت رد
؟امِ مشچ رب قح دیناشوپب نوچ

وا مشچ زا دندش ناهنپ نانچ نآ
وُج ِبآ رد نایهام ٔهطوغ لثم

دنامب ناشیا ِترسح رد اهلاس
دنار کشا ،ناشیا ِقوش رد اهرمع

رظن ردنا قح ِدرم ییوگب وت
؟رشب ِرکذ ادخ اب َدرآ رَد یک
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؟رشب ِرکذ ادخ اب َدرآ رَد یک

۱۰ هیآ ،)۱۴( میهاربا هروس ،میرک نآرق

».ٍ·ِبُم ٍناَطْلُسِب اَنُوْتأَف اَنُؤاَبآ ُُدبْعَي َناَك ا�مَع اَنوµدُصَت َْنأ َنوُديُِرت َانُْلثِم ٌرَشَب �ِ�إ ُْمْتَنأ ِْنإ اوُلاَق ...«

 زاب دندیتسرپیم نامناردپ هچنآ زا ار ام دیهاوخیم .دیتسین ام دننامه ینامدرم زج امش :دنتفگ...«
».دیروایب نشور یلیلد ام یارب .دیراد

نYف یا اجنیا دپسخیم نیزا رخ
ناج هن ،ار ناشیا وت یدید رشب هک

ماخ ِدرم یا تسهدش ناریو نیزا راک
ماع وچ ار اهنیا رم یدید رشب هک

نیعَل ِسیلبا هک یدید نامه وت
نیط ز مدآ ،مشتآ زا نم :تفگ

۷۶ هیآ ،)۳۸( ص هروس ،میرک نآرق

».ٍ·ِط ْنِم َُهتْقَلَخَو ٍراَن ْنِم يَِنتْقَلَخۖ  ُْهنِم ٌْريَخ اََنأ َلاَق «

».لگ زا ار وا و ىاهديرفآ شتآ زا ارم .مرتهب وا زا نم :تفگ «

دنبب مَد کی ار هناسیلباِ مشچ
؟دنچ ؟دنچ ؟رِخآ ،تروص ینیب دنچ

وج وچمهِ مشچ ود اب یقوقَد یا
وجب ار ناشیا ،دیموا ُربَم نیه

تسا wسُج ،تلود ِنکر هک ،وجب نیه
تسا wسب ردنا لد رد ،یداشگ ره

هتخادرپ ناهج ِراک همه زا
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هتخادرپ ناهج ِراک همه زا
)۳۴(هتخاف نوچ ،ناج هب وگیم وک و وک

)۳۵(ِبَجتْحُم یا نیردنا رگنب کین

ِبَجتَسا رب قح تسب ،ار اعد هک

۶۰ هیآ ،)۴۰( رفاغ هروس ،میرک نآرق

».)۴۰(َنيِرِخاَد َم�نَهَج )۳۹(َنوُلُخَْديَس يِتَدَابِع ْنَع )۳۸(َنوُرِبَْكتْسَي َنيِذ�لا �ِنإۚ  ْمُكَل )۳۷(ِْبَجتَْسأ )۳۶(يِنوُعْدا ُمُكµبَر َلاَقَو «

 ادوز دننكىم ىشكرس نم شتسرپ زا هك ىياهنآ .ميوگ خساپ ار امش ات ارم ديناوخب :تفگ ناتراگدرورپ «
».دنيآرد منهج هب ىراوخ ·ع رد هك

)۴۱(لYتعِا زا دش کاپ لد ار هک ره

لYجلاوذ ات دوریم شااعد نآ

wفگ هتسهآ هب نخس :ُجفجُف )۳۰(
هدش ناهنپ ،هدیشوپ :رَِتتسُم )۳۱(
یرادنپ ،ییوگ :انام )۳۲(
نامسآ ،دبنگ ینعم هب ،ّهبُقِ عمج :بابِق )۳۳(
رتوبک زا رتکچوک ،گنر یکاخ یاهدنرپ :هتخاف )۳۴(
ناهنپ ،رادباجح :ِبَجتْحُم )۳۵(
ارم دیناوخب :يِنوُعُْدا )۳۶(
منک تباجا :ِْبَجتَْسأ )۳۷(
.دنزرویم رابکتسا :َنوُرِبَْكتْسَي )۳۸(
.دنوش یم لخاد یدوز هب :َنوُلُخَْديَس )۳۹(
لیلذ ،راوخ ،رِخادِ عمج :َنيِرِخاَد )۴۰(
هضراع ،تلع ،یرامیب :لYتعِا )۴۱(
--------------------------------------

۳۰۲۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج ِقلخ نیا تسراهظا ِرهب
ناهن اهتمکحِ جنگ َدنامن ات

۲۱۵۵ ۀرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ونِش نم ز ،مهب ود ره ،تََدیاب رون و هیاس
اوُق�تِا ِتخرد ِشیپ وش زارد و هِنِب رَس
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اوُق�تِا ِتخرد ِشیپ وش زارد و هِنِب رَس

۲۴۶۲ ۀرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مربخاب یککدنا یلو تسم مدش تسم
یربخاب نم ز هک یا ناهرزاب مربخ نیز

 :تاغل عومجم

رایسب ،دح زاشیب :فازگ )۱(
.تسا هدش هیبشت دود دبنگ کی هب هک اهیگدینامه یاضف :ناخُد ّۀبُق )۲(
زیچ رهٔ هرانک :هِز )۳(
نادخنز ،هناچ :نََقذ )۴(
یلاعتیراب تفص ،اهناسحا بحاص :xِyَاوذ )۵(
wخاس اوسر ،ندرک ییوگدب :عینشَت )۶(
.دش راگتسر ،درک رکش هکره :َرکَش نَمَ زاف )۷(
.دش دیمون ،دیزرو رفک هکره :َرَفک نَم َباخ )۸(
یدبا ،یگشیمه :یدمرَس )۹(
هاوخدب ،شیدنادب :لاگِسدب )۱۰(
ندرک یراز :ندرک هب� )۱۱(
یربخیب ،تلفغ ،ندروخ لوگ :رارِغ )۱۲(
خاتسگ :خوش مشچ )۱۳(
ناتمه دنلب ،ناراوگرزب ،میرکِ عمج :مارِک )۱۴(
ییادخ تفص ،ییادخ :ت�یهوُلا )۱۵(
لادوگ :وَگ )۱۶(
تریغ یب ،ّتیمح یب :ناَبتلَق )۱۷(
لیبس :لابِس )۱۸(
یچکرخ ،غ�ا مداخ :هدنبرَخ )۱۹(
ندرک اهر ،wشاذگاو :ندیلِه )۲۰(
رادرم ،هش� :هفیج )۲۱(
.دناهدرک لدب یهلا کین فاصوا هب ار یرشب تشز تافص هک ءایلوا زا یهورگ ،�²اءایلوا :لادَبا )۲۲(
دهع هب هدننک افو ،یفاک :یفاو )۲۳(
لِگ :نیط )۲۴(
.تسا هدیسر تقیقح هب و هتشگ عطقنم نایناهج و ناهج زا هک یفراع ،هدنسر ،دوش لصتم یرگید هب هک یزیچ ای یسک :لِصاو )۲۵(
.دشاب تاذ هب مئاق هچنآ :رهوج )۲۶(
.دشاب ریغ هب مئاق هچنآ :ضَرَع )۲۷(
هدش هدرمش ،هدش هدامآ :ّدَعُم )۲۸(
ندرک هانگ ،یراکهبت :روجُف )۲۹(
wفگ هتسهآ هب نخس :ُجفجُف )۳۰(
هدش ناهنپ ،هدیشوپ :رَِتتسُم )۳۱(
یرادنپ ،ییوگ :انام )۳۲(
نامسآ ،دبنگ ینعم هب ،ّهبُقِ عمج :بابِق )۳۳(
رتوبک زا رتکچوک ،گنر یکاخ یاهدنرپ :هتخاف )۳۴(
ناهنپ ،رادباجح :ِبَجتْحُم )۳۵(
ارم دیناوخب :يِنوُعُْدا )۳۶(
منک تباجا :ِْبَجتَْسأ )۳۷(
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ارم دیناوخب :يِنوُعُْدا )۳۶(
منک تباجا :ِْبَجتَْسأ )۳۷(
.دنزرویم رابکتسا :َنوُرِبَْكتْسَي )۳۸(
.دنوش یم لخاد یدوز هب :َنوُلُخَْديَس )۳۹(
لیلذ ،راوخ ،رِخادِ عمج :َنيِرِخاَد )۴۰(
هضراع ،تلع ،یرامیب :لYتعِا )۴۱(


