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۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک یزومآهراچ ار ناج هک یحبص نآ داش
ینک یزور یگراچیب )۱(شُت هک دبای وا هراچ

)۲(دنزیم هیخب لقع ،دناردیم هماج قشع
ینک یزودلد وت نوچ درّدب هرَهز ار ود ره

دود وچمه مدرگ تسین و دوع وچمه مزوسب شوخ
؟ینک یزوسلد وت نوچ ،دشاب هچ شزوس زا رتشوخ

ینز لد ِهار و یشوپرد رهق ِسابل هگ
ینک )۳(یزووالق ییآ ،سابل ینادرگب هگ

*)۵(نئمطم ِسَْفن )۴(ِشخبربنع ِواگ یا رچب شوخ
ینک )۶(یزوپ شوخ وت را تسا لالح لحاس نینچ رد

ینک یزات ِبکرم و بساِ عمط هک ،یایطوط
ینک )۷(یزوت ٔهماج و رعَش ِلیم هک ،یایهام

تسمریش ِناوهآ تراکش و یتسم ِریش
؟ینک )۸(یزوی اجک ینافٔ هدنگ ِرینپ اب

**تسا یاهلبق ار یکی ره بشماک ؟هلبق میوگ دنچ
 ینک )۹(یزورفابش وت رگ ،یکی ددرگ اههلبق

یاهیام یبایب یزیربت ِسمش ِلعل ز رگ
ینک یزوریپِ خرچ ِزارف هیاپ نیرتمک

۲۸ و ۲۷ تایآ ،)۸۹( رجفٔ هروس ،میرک نآرق *

».ًةَّيِضْرَم ًةَيِضاَر ِكِّبَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا .ُةَّنِئَْمُطمْلا ُسْفَّنلا اَُهتََّيأ اَي «

».درگزاب تراگدرورپ ىوس هب یضرَم و یضار .هتفاي شمارآِ حور ىا «

  ۱۴۸ ۀیآ ،)۲( هرقب ۀروس ،میرک نآرق ** 
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  ۱۴۸ ۀیآ ،)۲( هرقب ۀروس ،میرک نآرق ** 

».ٌريِدَق ٍْءيَش ِّلُكٰ ىَلَعَ َّهللا َِّنإۚ  اًعيِمَجُ َّهللا ُمُكِب ِْتأَي اُونوُكَت اَم َنَْيأۚ  ِتاَْريَخْلا اوُقَِبتْساَفۖ  اَهيِّلَوُم َوُه ٌةَهْجِو ٍّلُكِلَو « 

 .ديريگ تقبس رگيدكي رب ندرك ىكين رد سپ .دروآىم ىور نادب هك تسا ىبناج ار ىسك ره « 
».تساناوت ىراك ره رب وا هك ،دروآىم رضاح ار امش ادخ ديشاب هك اج ره

ار وا وت :شُت )۱(
ندرک ناربج ،ندرک میمرت اجنیا رد :ندز هیخب )۲(
یربهر :یزووالق )۳(
وبشوخ یاهدام :ربنع ؛یهامربنع :شخبربنع ِواگ )۴(
رجفٔ هروس ۲۷ هیآ هب هراشا :نئمطم ِسَْفن )۵(
ینهد کاپ :یزوپ شوخ )۶(
.دنفابیم ار نآ ٔهچراپ زوت رهش رد تسخن هک کزان یناتک ٔهماج :یزوت ٔهماج )۷(
.تسا دنمهقالع رینپ هب گنلپزوی دنیوگ )۸(
بش ندرک نشور :یزورفابش )۹(
----------------

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک یزومآهراچ ار ناج هک یحبص نآ داش
ینک یزور یگراچیب شُت هک دبای وا هراچ

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب ِزووالق دش یدارمیب
تشرسشوخ یا ونش ةَّنَجْلا ِتَّفُح

 ثیدح
 

».ِتاوَهَّشلاِب ُرّانلا ِتَّفُحَو ،ِهِراَْكمَلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح « 

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

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الَب ار وت یتهج ره زا
)۱۰(َتتاهَجیب هب دشکزاب ات

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۰(
----------------

۳۳۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟رگهراچ ِهانپ زج هراچ هچ سپ
رظن )۱۱(شریسکِا ،و ّسم یدیماان

ایمیک :ریسکِا )۱۱(
----------------

۱۹۵۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رَپ فطل یهبعک هب یناتیمن رو
رگهراچ رب یگراچیب نک هضرع

تسا یاهیامرس یوق ،هیرگ و یراز
تسا یاهیاد رتیوق ،یُّلک ِتمحر

دَُوب وجهناهب ،ردام و هیاد
دوش نایرگ وا ِلفط نآ یک هک ات

دیرفآ ار امش ِتاجاح ِلفط
دیدپ شریش دوش و دیلانب ات

شابم یراز یب ،هللا اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

۱۱۰ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق

َمْحَّرلا اوُعْدا َِوأَ َّهللا اوُعْدا ِلُق «  ».ًاليِبَس َكِٰلَذ نََْيبِ َغْتباَو اَهِب ْتِفاَخُت اَلَو َكِتاَلَصِب ْرَهْجَت اَلَوۚ ٰ َىنْسُحْلا ُءاَمَْسأْلا ُهََلف اوُعَْدت اَم اًَّيأۖ  َنٰ

 اهمان ِنیرتوکین ]دیا هدناوخ ار وا یاتکی تاذ[ دیناوخب ار مادک ره ،دیناوخب ار نامحر ای دیناوخب ار ادخ :وگب « 
 و ناوخم هتسهآ یادص اب زین و دنلب یادص اب ار دوخ زامن و .تسوا هژیو طقف ]تساهنآ زا مه مان ود نیا هک[

».یوجب هنایم یهار ]ادص[ ود نیا نایم

ربا ِناشفاریش و دابِ یوُه یوُه
ربص وت تعاس کی ،دَناامِ مغ رد

۲۳۷۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(لالَم نیا راذگب و رقف اب نک ربص 

لالَجْلاوذ ِرون تسرقف رد هکنآز
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لالَجْلاوذ ِرون تسرقف رد هکنآز

یگنتلد :لالَم )۱۲(
----------------

۳۰۳۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دید شیوخ ِبیع هک یناج ُکنُخ یا
دیرخ دوخ رب نآ ،تفگ یبیع هک ره

تس هُدب ناتسبیع ز واِ مین هکنآز
تس هُدب ناتسبیغ ز شمین رگد نآو

تسه شیر هَد ار وت رم رس رب هک نوچ
تسب راک دیاب شیوخ رب تَمَهرَم

تسوا یوراد ار شیر ندرک بیع
)۱۳(تسوُمَحْرِاِ یاج ،تشگ هتسکش نوچ

ثیدح

».اوُمَحُرت اوُمَحْرِا « 

».دوش محر امش رب ات ،دینک محر « 

شابم نمیا ،دوبن تبیع نامه رگ
شاف زین ددرگ وت زا بیع نآ کوب

؟یاهدینشن ادخ زا )۱۴(اُوفاخَت ال
؟یاهدید شوخ و نمیا ار دوخ هچ سپ

؟یرطاخ هدوسآ و ینک یم ینمیا ساسحا ارچ سپ ؟دیسرتن :دیامرف یم هک یا هدینشن ادخ زا رگم

۳۰ ٔهیآ ،)۴۱( تلّصفٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوُدَعُوت ُْمْتنُك يِتَّلا ِةَّنَجْلاِب اوُرِشَْبأَو اُوَنزْحَت اَلَو اُوفاَخَت َّاَلأ ُةَكِئاََلمْلا ُمِهْيَلَع ُلََّزَنَتت اوُماََقتْسا َُّمثُ َّهللا َانُّبَر اوُلاَق َنيِذَّلا َِّنإ « 

 ،ديشابم نيگمغ و ديسرتم هك دنيآىم دورف ناگتشرف ،دنديزرو ىرادياپ و تسا هللا ام راگدرورپ :دنتفگ هك نانآ رب « 
».تسا تراشب هدش هداد هدعو امش هب هك ىتشهب هب ار امش

.دینک محر ینعم هب رما لعف :اوُمَحْرِا )۱۳(
.دیسرتن :اُوفاخَت ال )۱۴(
----------------
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۴۹۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اعد رد روآرب هتسکشا ِتسد
 ادخ ِلضف دََرپ هتسکشا یوس

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنزیم هیخب لقع ،دناردیم هماج قشع
ینک یزودلد وت نوچ درّدب هرَهز ار ود ره

۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد ردنا ینکیم یزودهراپ
ناک ود نوفدم ،وت ِناّکُد نیا ِریز

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینز لد ِهار و یشوپرد رهق ِسابل هگ
ینک یزووالق ییآ ،سابل ینادرگب هگ

انالوم هب بوسنم

سانشهش دشاب هک مهاوخ یاهدید
سابل ره رد ار هاش دسانش ات

۳۰۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یهت نان زا تسد هک هدرُم مغ ز یا
؟تسیچ سرت نیا ،میحر و تسا روفغ نوچ

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

دش داش سَک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هنَم یَو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
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هنَم یَو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

۱۲۵۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۱۵(تهاگرخ ،خرچ ِزارف رب

گرزب ٔهمیخ :هاگرخ )۱۵(
----------------

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت

۱۶۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مَهَن یغاد رگد لد رب سََفن ره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا ُّلُک
دیحَی ال یدارُم ْنَع ٍءیَش ُّلُک

.دوش یمن جراخ نم ِتیشم ٔهطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک )هظحل ره( دادماب ره رد

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نئمطم ِسَْفن ِشخبربنع ِواگ یا رچب شوخ
ینک یزوپ شوخ وت را تسا لالح لحاس نینچ رد

۲۴۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شوَخلد و تسم و بارخ وت ،شَکاشَک رد قلَخ همه
یماب ِرانک زا هله ،نکیم هراظن ار همه
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یماب ِرانک زا هله ،نکیم هراظن ار همه

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسب ام ِرهب درتسگ قحِ مکح
طاسبنا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۶۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا لالح دتس و داد ،تسا لامج نیا هک اج ره
مناتن ندز مَد نم ،تسا لالجلاوذ هک اج نآو

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک یزات ِبکرم و بساِ عمط هک ،یایطوط
ینک یزوت ٔهماج و رعَش ِلیم هک ،یایهام

۳۸۰ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دناهتشاد متفص یطوط هنیآ ِسپ رد
میوگیم وگب تفگ لزا ِداتسا هچ نآ

۱۴۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین مربخ دوخ همزمز زا ،مگنچ نوچ
منادن رارسا و میوگ یمه رارسا

رازاب هب هک نم )۱۶(مزگ و وزارت ِدننام
منادن رازاب و مزاس یمه رازاب

َرطضُم و دوخ یب ملق وچ مقشع )۱۷(َِعبْصِا رد
منادن راموط و نم مسیون راموط

عرز ،لوط دحاو :زگ )۱۶(
تشگنا :َعبْصِا )۱۷(
----------------

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسمریش ِناوهآ تراکش و یتسم ِریش
؟ینک یزوی اجک ینافٔ هدنگ ِرینپ اب

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یيهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
)۱۸(یيهدیسفَچ 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 )۱۹(معنُص ز نوچ

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

تسوت ِراک ،)۲۱(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 ِللع و بابسا نامه ِنوتفم هرابود ،منادرگزاب بابسا ملاع هب ار وت هاگره :دیامرفیم تسا فقاو یاهدنب نینچ ِینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
.دهع تسس و نکش هبوتٔ هدنب یا تسا نیمه وت ِراک .یرب یم دای زا ارم و یوشیم یرهاظ

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 )۱۸(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۹(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۲۰(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۲۱(
----------------

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا یاهلبق ار یکی ره بشماک ؟هلبق میوگ دنچ
ینک یزورفابش وت رگ ،یکی ددرگ اههلبق

  ۱۴۸ ۀیآ ،)۲( هرقب ۀروس ،میرک نآرق
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  ۱۴۸ ۀیآ ،)۲( هرقب ۀروس ،میرک نآرق

».ٌريِدَق ٍْءيَش ِّلُكٰ ىَلَعَ َّهللا َِّنإۚ  اًعيِمَجُ َّهللا ُمُكِب ِْتأَي اُونوُكَت اَم َنَْيأۚ  ِتاَْريَخْلا اوُقَِبتْساَفۖ  اَهيِّلَوُم َوُه ٌةَهْجِو ٍّلُكِلَو «

 ديشاب هك اج ره .ديريگ تقبس رگيدكي رب ندرك ىكين رد سپ .دروآىم ىور نادب هك تسا ىبناج ار ىسك ره «
».تساناوت ىراك ره رب وا هك ،دروآىم رضاح ار امش ادخ

۱۸۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

هِنِب رذع ار همه تلم ود و داتفهِ گنج
دندز هناسفا ِهر تقیقح دندیدن نوچ

۱۷۶۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین هلبقِ مسر هبعک ِنورد رد
تسین )۲۲(هلیچاپ ار صاوغ را مغ هچ

رازفا اپ و شفک :هلیچاپ )۲۲(
----------------

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۲۳(یّرَحَت ،سپ

رَس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۲۴(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۲۵(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب هلبق ره )۲۶(هرخُس

ساپسان ار )۲۷(هِدزییمت یوش نوچ
سانش هلبق )۲۸(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۳۰(ُّرب و )۲۹(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربم نادردمه ز مه تعاسمین

)۳۱(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

  )۳۲(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

وجتسج :یّرَحَت )۲۳(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۲۴(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۲۵(
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مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۲۴(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۲۵(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۲۶(
تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۲۷(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۲۸(
یکین :ّرِب )۲۹(
مدنگ :ُّرب )۳۰(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۳۱(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۳۲(
----------------

۳۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدرک ناهنپ وچ ار ناج ٔهلبق
دناهدروآ یبناج وُر یسک ره

دننکیم )۳۳(یّرحت هک یموق وچمه
دَنَنتیم ییوس هلبق ِلایخ رب

وجتسج :یّرَحَت )۳۳(
----------------

۱۴۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لَوَح زا رمع همه نم مدرک هلبق
 لََجا رد دش مگ هک یتالایخ نآ

۳۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۴(واگ ِشیر یلایخ رب دش یسکره

واکجنک یجنگِ یادوس رد هتشگ

زیوآ تسد ،هرخسم :واگ شیر )۳۴(
----------------

۳۲۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(هدش هتسَر ِنزهر نآ ،لایخ زا

هدش هتسخِ مهرَم نیا ،لایخ زو

مُگ هدرک لد یکی یناوخیرَپ رد
مُس هداهنب یرگید نآ ،موجُن رب

نوُرب دنیب فلتخم اهشور نیا
نوردناز نَّوَلُم ِتالایخ ناز

؟تسا یچ رب ناک ،هدش ناریَح نآ رد نیا
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؟تسا یچ رب ناک ،هدش ناریَح نآ رد نیا
تسا یفان ار رگد نآ هدنشَچ ره

)۳۶(ِفَلتؤُمان دبن را تالایخ نآ

؟فلتخم اهشور دش نوریب ز نوچ

دناهدرک ناهنپ وچ ار ناج ٔهلبق
دناهدروآ یبناج ور یسک ره

.هدمآ تیاده هار هب ،هتفای تاجن :هدش هتسَر )۳۵(
گنهامهان و هتسویپان :ِفَلتؤُمان )۳۶(
----------------

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهیام یبایب یزیربت ِسمش ِلعل ز رگ
ینک یزوریپِ خرچ ِزارف هیاپ نیرتمک

۴۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرپتّمه ِسم نآِ مالغ نم
تسکش دَران ایمیک ِریغ هب وک

اعد رد روآرب هتسکشِا ِتسد
ادخ ِلضف دََرپ هتسکشِا یوس

گنت ِهاچ نیز تدیاب ییاهر رگ
گنردیب )۳۷(رذآ رب ور ردارب یا

)۳۸(لِهِب دوخ ِرکم و نیب ار قح ِرکم

لجخ ناراّکم ِرکم شرکم ز یا

ّبَر ِرکم یانف دش ترکم هکنوچ
)۳۹(بَجَعلاُوب ینیَمک کی ییاشگرب

اقب دشاب نیمک نآ )۴۰(ٔهنیمک هک
)۴۱(اقِترِا و جورُع ردنا دبا ات

شتآ :رذآ )۳۷(
نک کرت ،نک اهر :لِهِب )۳۸(
بیرغ و بیجع زیچ ره :بَجَعلاُوب )۳۹(
نیرتمک :هنیمک )۴۰(
ندیسر رتالاب ۀیاپ هب ،یقرت :اقِترِا )۴۱(
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ندیسر رتالاب ۀیاپ هب ،یقرت :اقِترِا )۴۱(

۴۶۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ِبحاص نیکچوک نآ هک رداربٔ هزانج هب نینایم ِردارب ِندمآ و ،ناگدازهش زا نیگرزب ِندش ّیفوتم «
 ِشیپ دنام ،دش ناسحاِ گنَل مه وا ات ار نینایم ،هاشداپِ نتخاون و ،یروجنر زا دوب )۴۳()۴۲(شارِف
».ِهِضَْعب ِریرَقتَ عَم ،هاش نآ رظن و تلود زا دیسر ودب ینیع و یبیغِ میانغ رازه دص ،هاشداپ

طسو نآ ،و دوب روجنر نیکچوک
طقف دمآ گرزب نآ هزانج رب

؟تسا یک نیک دصاق تفگ ،شدید هاش
؟تسا یهام مه نیا ،و تسرحب نآ زا هک

ردپ نآ ِروپ :تفگ فِرّعُم سپ
رتدرُخ ردارب نآز ردارب نیا

راگدای یتسه هک شدیزاون هش
راکش شسرپ نیدب مه ار وا درک

)۴۴(دینَح ِراز نآ ،هاش ِزاون زا

دیدب یناج ،ناج ِریغ ،دوخ ِنت رد

هلُغلُغ یلاع دید ،دوخ ِلد رد
)۴۵(هِلچ دص رد نآ یفوص دباین هک

)۴۶(تفاْبگنس ِهوک و راوید و هصرع

تفاکشیم نادنخ ِران نوچ وا ِشیپ

)۴۷(بابِق نوچمه وا شیپ هّرذ هّرذ

بابِ حتف نوگدص درکیم مد هب مَد

عاعش یهاگ ،یدش نزور هگ ،باب
)۴۸(عاص هاگ ،و ّیدش مدنگ هگ کاخ

)۴۹(دیدَق و هنهک سب ،خرچ اهرظن رد

دیدَج ٌقْلَخ یمَد ره شمشچ شیپ

  ۶۳ ات ۶۰ تایآ ،)۵۶( هعقاو ۀروس ،میرک نآرق
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  ۶۳ ات ۶۰ تایآ ،)۵۶( هعقاو ۀروس ،میرک نآرق

 .َنوُمَلْعَت اَل اَم يِف ْمَُكئِْشُننَو ْمُكَلَاثَْمأ َلَِّدُبن َْنأٰ ىَلَع .نَيِقُوبْسَمِب ُنْحَن اَمَو َتَْومْلا ُمَُكْنَيب اَنْرَّدَق ُنْحَن «
».َنُوثُرْحَت اَم ُْمْتَيأََرَفأ .َنوُرَّكََذت اَلْوََلفٰ ىَلُوأْلاَ َةأْشَّنلا ُُمتِْملَع ْدَقَلَو

 ميروايب امش ِدننامه ىموق امش ىاج هب هك ميتسين نآ زا ناوتان و ميتخاس رّدقم امش رب ار گرم ام «
 ؛ديهاگآ تسخن ِشنيرفآ زا امش .مينيرفايب ون زا ديربخىب نآ زا هك ىتروص هب ار امش و

  »؟دياهديد ديراكىم هك ار ىزيچ ايآ ؟ديرواين شداي هب ارچ

۱۶ و ۱۵ تایآ ،)۵۰( ق ۀروس ،میرک نآرق

 ُسِوْسَُوت اَم ُمَلْعَنَو َناَسْنإِْلا َانْقَلَخ ْدَقَلَو .ٍديِدَج ٍقْلَخ ْنِم ٍْسبَل يِف ْمُه ْلَبۚ  ِلََّوأْلا ِقْلَخْلاِب َانيِيَعََفأ «
».ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَوۖ  ُهُسَْفن ِهِب

 مياهديرفآ ار ىمدآ ام .دناکَش رد هزات ِشنيرفآ زا اهنآ ،هن ؟ميدوب هدش زجاع نيتسخن ِشنيرفآ زا ايآ «
  ».ميرتکيدزن وا هب شندرگِ گر زا اريز ،ميتسه هاگآ وا ِسفن ىاههسوسو زا و

  ۲۹ ۀیآ ،)۵۵( نمحرلا ۀروس ،میرک نآرق

 ».ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي َّلُكۚ  ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي «

  ».تسا ىراك رد زور ره وا و ،تسوا ِهاگرد ِلئاس تسا نيمز و اهنامسآ رد هك سك ره «

رامیب :شارِف ِبحاص )۴۲(
رتسب :شارِف )۴۳(
هدیدغاد ،هتخوس لد :دینَح )۴۴(
هِّلچ :هلِچ )۴۵(
.دشاب گنس زا شدوپ و رات هک یهوک :تفاْبگنس ِهوک )۴۶(
ّهبُق عمج ،اهدبنگ :بابِق )۴۷(
.تسا مرگولیک هس ربارب ابیرقت هزورما هک ّدُم راهچ لداعم ،هنامیپ :عاص )۴۸(
.تسا هدوسرف و هنهک ینعم بسانم اجنیا رد .دندرکیم فرصم ناتسمز رد و دندناکشخیم میدق رد هک یتشوگ :دیدَق )۴۹(
----------------

۱۱۴۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دسریم ون ون یوج نوچمه ،رْمُع
دسج رد دیاُمنیم یّرََمتسُم

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ دیور رب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
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تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسرد لوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۶۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا ُّلُک
دیحَی ال یدارُم ْنَع ٍءیَش ُّلُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۱۱۴۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۵۰(یتَعْجَر و گرم ،هظحل ره ار وت سپ
  تسا یتعاس ایند :دومرف یفطصم

تایح هب تشگزاب اجنیا رد ،تشگزاب :تَعْجَر )۵۰(
----------------

  ۴۶۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دسج زا تسَراو هکنوچ ابیزِ حور
دسر شمشچ نینچ کش یب اضق زا

  ۲۲ ۀیآ ،)۵۰( ق ۀروس ،میرک نآرق

َه ْنِم ٍةَْلفَغ يِف َْتنُك ْدَقَل « ».ٌديِدَح َمَْويْلا َكُرََصَبف َكَءاَطِغ َْكنَع َاْنفَشَكَف اَذٰ
 

   ».تسا هدش نيبزيت تنامشچ زورما و ميتشادرب تربارب زا هدرپ ام .ىدوب لفاغ نيا زا وت «

  ۲۰۳۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدپ ناصاخ رب هکّ الِا نآ دیآن
 دیدَج ٍقْلَخ ْنِم ْسبَل یف نایقاب

   ».دنماکان و ربخیب دیدج ِقلخ نیا زا مدرم ِریاس و ،تسا نایامن و رهاظ ،قح ِّصاوخ یارب اهنت ،بيغ ِناهج«

  ۱۵ ۀیآ ،)۵۰( ق ۀروس ،میرک نآرق
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  ۱۵ ۀیآ ،)۵۰( ق ۀروس ،میرک نآرق

 ».ٍديِدَج ٍقْلَخ ْنِم ٍْسبَل يِف ْمُه ْلَبۚ  ِلََّوأْلا ِقْلَخْلاِب َانيِيَعََفأ «

  ».دنتسه کش رد هزات شنيرفآ زا اهنآ ،هن ؟ميدوب هدش زجاع نيتسخن ِشنيرفآ زا ايآ «

  ۴۶۴۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدپ دش ششیپ ،بیغ نارازه دص
دیدب ،دنیب نامرحمِ مشچ هچنآ

دوب هدناوخرب بتک ردنا وا هچنآ
دوشگرب نآ ِتروص رد ار مشچ

رن ِهاش نآ ِبکرَم ِرابغ زا
رَصَب رد یزیزُع )۵۱(ِلحُک وا تفای

دیشکیم نماد رازلُگ نینچ رب
؟دیزَم ْنِم ْلَه :نزهرعن شوزج وزج

۳۰ ٔهیآ ،)۵۰( قٔ هروس ،میرک نآرق

».ٍديِزَم ْنِم ْلَه ُلوَُقتَو ِْتأََلتْما ِلَه َمَّنَهَجِل ُلوَُقن َمَْوي «

»؟تسه ىتدايز چيه ايآ :ديوگىم ؟ىاهدش رپ ايآ :مييوگىم ار منهج هك ىزور «

تسا مَد کی ،دیور )۵۲(لَقب زک ینشُلگ
تسا مّرُخ ،دیور لقع زک ینشُلگ

هابت ددرگ ،دمد لِگ زک ینشلُگ
)۵۳(هاتَحَْرفاو ،دمد لد زک ینشُلگ

نامهتسنادٔ هزمابِ یاهملع
ناد هتسدلگ هس ود کی ناتسلگ نآز

میاهتسدُلگ هس ود نیا ِنوبز ناز
میاهتسب دوخ رب رازُلگ ِرد هک

نان هب مَد ره اهحاتفِم نانچنآ
)۵۴(ناَنب زا اغیرد ناج یا ،دُتفیم
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)۵۴(ناَنب زا اغیرد ناج یا ،دُتفیم

نان ز تَْدنَرآ غراف مه یمَد رو
نانز ِقشع و یدَرگ رداچ ِدِرگ

نْزجوم دش نوچ )۵۵(تاقستسِا زاب
نز و نان ُرپ تدیاب یرهشِ کلُم

رگم یتشگ اهدژا ،یدوب رام
رَس تفه ینامز نیا ،دوب تَرَس کی

دَُوب خزود ،رَس تفَهِ یاهدژا
دَُوب )۵۶(َخف خزود ،و تسهناد وت ِصرح

۴۴ و ۴۳ تایآ ،)۱۵( رجحٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌموُسْقَم ٌْءزُج ْمُْهنِم ٍباَب ِّلُكِل ٍباَْوَبأ ُةَْعبَس اَهَل .نَيِعَمَْجأ ْمُهُدِعَْومَل َمَّنَهَج َِّنإَو «

».دناهدش نيعم نانآ زا ىهورگ رد ره ىارب و دراد رد تفه .تسا همه ِهاگداعيم منهج و «

همرس :لحُک )۵۱(
.دیورب نیمز زا هک یهایگ و هزبس :لَْقب )۵۲(
اشوخ ؛دنیوگ یداش راهظا ماقم رد هک تسا یاهملک :ُهٰاتَحَْرفاو )۵۳(
تشگنا رس :ناَنب )۵۴(
.تسا ریذپان یریس و هتخیسگ نانع ِتاوهش زا هیانک اجنیا رد :اقستسِا )۵۵(
ماد :َّخف )۵۶(
----------------

۲۸۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تدیما تسین ورَد هک ،هِن نآ رب عْمط همه وت
یدیسر یوس نیدب وت لّواِ یدیمون ز هک

  ۴۶۵۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هناد نازوسب ،نارْدِب ار ماد
ار هناخ نیا ،ونِ یاهرد نک زاب

)۵۷(ادگَرن یا ،یتسین قشاع وت نوچ

)۵۸(ادَص یراد ،ربخیب یهوک وچمه

؟دوَخ ز دشاب یک راتفگ ار هوک
دََمتْعُم یا ادص نآ تسریغ ِسکع

تسیرگید ِسکع هک ناس نآز ،وت ِتفگ
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تسیرگید ِسکع هک ناس نآز ،وت ِتفگ
تسین سکع مه زجب ،تلاوحا هلمج

نارگید ِسکع ود ره تقوذ و مشخ
)۶۰(ناوَعِ مشخ و )۵۹(هداّوَقِ یداش

؟درک هچ رِخآ فیعض نآ ،ار ناوَع نآ
درد و رجز هنیک هب ار وا دهد هک

)۶۱(؟هعِمال ِلایخ ِسکع یک هب ات

هعقاو نیا تددرگ ات نک دهج

دَُوب وت ِلاح ز تراتفگ هک ات
دَُوب وت ِلاب و َّرپ اب وت ِریس

ریغ َِّرپ اب مه ،ریت دریگ دیص
)۶۳(رَیط )۶۲ِ(محَل زا تسا هرهبیب مَرَجال

راسهوک زا دوخ هب ،دَرآ دیص ،زاب
راس و کبک َدناروخ شهاش مَرَجال

تساوه زا ،دَْوَبن یحو زک )۶۴(یقطنم
)۶۵(تسابَه رد و اوه رد یکاخ وچمه

طلغ مَد نیا ار هجاوخ دیامن رگ
طخ دنچ ناوخرب مْجَّنلاَو ِلّوا ز

ٰیوَه ْنَع دّمحم قِْطَنی اٰم هک ات
ٰیَوتْحِاٍ یْحَوِب اّلِا َوُه نِا

.تسین یهلا یحو زج یزیچ دیوگ وا هچره .دیوگیمن نخس لد شهاوخ و سفن یاوه یور زا )ص(دمّحم دیوگیم هک یاهیآ هب یسرب ات

۴ و ۳ تایآ ،)۵۳( مجنٔ هروس ،میرک نآرق

».ٰىَحُويٌ يْحَو َّاِلإ َوُه ِْنإ .ٰىَوَهْلا ِنَع ُقِْطَني اَمَو «

».دوشىم ىحو ودب هچنآ زج نخس نيا تسين .ديوگىمن ىوه ىور زا نخس و «

)۶۶(سای ،یحو زا تتسین نوچ ،ادمحا

سایق و )۶۷(یّرحت هِد ار نایمسج
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سایق و )۶۷(یّرحت هِد ار نایمسج

لالح یرادرُم تسه ترورض زک
لاصِو ٔهبعک رد تسین یّرحت هک

ٰیدُه ِتاداهتجا و یّرحت یب
اوه زا دریگ هشیپ )۶۸(تعدِب هک ره

دَشَُک و داب دََرب َرب شداع وچمه
دَشَک شتخت ات تسا نامیلس هن

)۶۹(لوُذَخ ِلاّمَح تسا داب ار داع

)۷۰(لُوَکا یدرم ِفک رد هَّرب وچمه

رانک رب هداهن شدنزرف وچمه
راوْباّصق شَدَشْکُب ات دََربیم

دوب رابکتسا ز داب نآ ار داع
دوب رایغا ،دنتشادنپ دوخ ِرای

)۷۱(نیتسوپ هگان دینادرگب نوچ

)۷۲(نیرقْلاَْسئِب نآ تسکشب ناشدرُخ

داب تسهنتف سب هک ،نکشب ار داب
داع وچمه وا دنکشب تِک نآ زا شیپ

۳۸ ٔهیآ ،)۴۳( فرخزٔ هروس ،میرک نآرق

».ُنيِرَقْلا َْسئَِبفِ نْيَقِرَْشمْلا َدْعُب ََكْنَيبَو يِْنَيب َْتيَل اَي َلاَق اَنَءاَج اَِذإٰ ىَّتَح «

».ىدوب ىدب هارمه هچ وت و .دوب برغم و قرشم ىرود وت و نم ىرود شاك ىا :ديوگىم ،ديآ ام دزن هك هاگنآ ات «

)۷۳(لْیَخْرِبک ُرپ یاِک دنپ یداد دوه

)۷۴(لَْیذ ،داب نیا ناتتسد زا َدَنکرب

قافن زا ،و داب تسا ّقح ِرکشل
)۷۵(قانتعِا درک امش اب یزور دنچ

تسا تسار دوخ ِقلاخ اب ،رِس هب وا
تسد ،داب درآرب ،دیآ لجا نوچ

رذگهر نیب نهد ردنا ار داب
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رذگهر نیب نهد ردنا ار داب
ّرف و ّرک رد ناور ،)۷۶(نایآ سفن ره

دَُوب نمیا وا زا اهنادند و قلح
دتفرد نادند هب ،دیامرف وچ قح

)۷۷(لیقث ،و داب ییهَّرذ ددرگ هوک

لیلع و راز شَدَراد ،نادند ِدرد

تشذگیم نمیاک تسا داب نامه نیا
تشَکِ گرم وا تشگ ،و تشَک ِناج دوب

سوب ،تسد تدرکب هک سک نآ ِتسد
)۷۸(سُوبَد ددرگیم تسد نآ مشخ ِتقو

ناج ز وا دَرآرب بر ای و بر ای
)۷۹(ناَعتسُم یا ،ار داب نیا ُربِب هک

ْوَر ،داب نیز یُدب لفاغ ،ناهد یا
وش رافغتسا رد نادند ِنُب زا

دنک ناراب اهکشا شتخسِ مشچ
دنک ناوخ هللا ،درد ار ناِرکنُم

درم ز یتفْرذپن نادرمِ مَد نوچ
درد ز وش اریذپ نیه ،ار قح ِیحو

رشب ِهاش زا مکیپ :دیوگ داب
رش و روش هگ ،مروآ ریخ ربخ هگ

َمیِن دوخ ِریما ،مرومأم هکنآز
؟َمِیک دوخ ِهاش ز لفاغ وت وچ نم

وت ِلاح یدوب راوْنامیلس رگ
وت ِلاّمح یمتشگ ،نامیلس نوچ

َتَفکِ کلُم یمتشگ ،َمتْسهَیراع
تفقاو نم دوخ ِزار رب یمدرک

)۸۰(راَعتسُم نم ،ییغای وت نوچ ،کیل
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)۸۰(راَعتسُم نم ،ییغای وت نوچ ،کیل

راچ هس یزور ار وت تمدخ منکیم

مهد اهینوگنرس تداع وچ سپ
مَهَج رب هنایغای وت ِهپسا ز

دوش مکحم وت ِنامیا بیغ هب ات
دوش مغ ٔهیام ْتنامیاک نامز نآ

دنوش نمؤم ناگلمج دوخ ،نامز نآ
دنود رس رب ناشکرس دوخ ،نامز نآ

)۸۱(راقتفِا و دننک یراز ،نامز نآ

راد ِریز رد نزهار و دزد وچمه

)۸۲(یَوتسُم یدرگ بیغ رد رگ کیل

ییوت دوخ )۸۴(ٔهنحِش و )۸۳(نْیَرادِ کلام

میقُم ِّیهاشداپ و )۸۵(ّیَگنْحِش
)۸۷(میقَس و )۸۶(تسراَعتسُم و هزور ود هن

یُنک دوخ ِراک و راکیپ زا یتسَر
)۸۸(ینز دوخ ِلبط وت مه ،و هاش وت مه

ناهج ام رب دَرَوآ گنت ،ولگ نوچ
ناهد و قلح یکشاک یدروخ کاخ

تسهدمآ یراوخْکاخ دوخ ناهد نیا
تسهدش نیگنر نآ هک ار یکاخ کیل

َرکِش نیا و بارش نیا و بابک نیا
رسپ یا ،)۸۹(نیشقن و تسا نیگنر ِکاخ

تسوپ و )۹۰(مْحَل اهنآ دش و یدروخ هکنوچ
تسوکِ کاخ مه نیا ،و داد شمْحَلِ گنر

دنزیم لِگ رب هیخَب یکاخ ز مه
دنکیم یکاخ زاب مه ار هلمج

َشبَح و یمور و )۹۱(قاچفِق و ودنه



Page 21 of 27

910_Qazal & Mathnavi 2022-03-30, 11:00 PM

َشبَح و یمور و )۹۱(قاچفِق و ودنه
شوَخ ،روگ ردنا دناگنر کی هلمج

راگن و گنر همه نآک ینادب ات
راَعتسُم و رکم و تسا شوپور هلمج

سب و تسا )۹۲(هللاُةَْغبِص یقابِ گنر
)۹۴(سَرَج نوچمه ناد )۹۳(هتسبرب ،نآ ِریغ

نیقی و یوقت ِگنر و قدص ِگنر
نیدباع رب دَُوب یقاب دبا ات

۱۳۸ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،ميرك نآرق

».َنوُدِباَع ُهَل ُنْحَنَوۖ  ًةَْغبِصِ َّهللا َنِم ُنَسَْحأ ْنَمَوۖ ِ َّهللا َةَْغبِص «

».ميتسه وا ناگدنتسرپ ام ؟تسا رتهب ادخ ِگنر زا ىسك هچ گنر و تسادخ ِگنر نيا «

قافن و نارفک ِگنر و ّکش ِگنر
)۹۵(قاع ِناج رب دوب یقاب دبا ات

)۹۶(اغَد ِنوعرف ِّییورهیس نوچ

انف واِ مسج ،و ّیقاب نآ ِگنر

نیقداص ِبوخِ یور َِّرف و قرب
نیدِ مَْوی ات اج هب نآو ،دش انف نت

سب و بوخ ،نآ بوخ ،و تسا تشز نآ تشز
)۹۸(َسبَع ردنا نیا و )۹۷(کاّحَض نآ میاد

دهد یگنس و نف و گنر ار کاخ
دهد یگنج نآ رب ار نایوخْلفط

دَنَزپ یریش و رتُشا یریمخ زا
)۹۹(دنزگیم فک نآ ِصرح زا ناکدوک

ناهد ردنا دوش نان رتُشا و ریش
ناکدوک اب نخس نیا )۱۰۰(دریگن رد

تسیکش و رادنپ و لهج ردنا کدوک



Page 22 of 27

910_Qazal & Mathnavi 2022-03-30, 11:00 PM

تسیکش و رادنپ و لهج ردنا کدوک
تسیکدنا وا ِتّوق ،یراب ِرکُش

تسا تفآ دص و هزیتسِا ار لفط
تسا تّوقیب و نفیب هک نیا ِرکُش

)۱۰۱(بیدا ان ِلفط ِناریپ نیزا یاو

)۱۰۲(بیقر رهِ یالب تّوق زا هتشگ

مه هب دیآ عمج لهج و حالس نوچ
متس زا زوسْناهج ینوعرف تشگ

)۱۰۳(روصُق زا شیورد ِدرم یا نک رکش

روفُک زو یدیهر ینوعرف ز هک

یاهِن ملاظ ،و یمولظم هک رکُش
یاهنتف ره و ینوعرف زا نمیا

دزن یهّٰلَلا ِفال ،)۱۰۴(یتِ مکشِا
ددم مزیه زا تسین ار ششتآک

وید ِنادنز دَُوب یلاخِ مکشِا
)۱۰۵(ویر و رکم زا تسا عنام نان مغ شِک

وید ِرازاب ناد تول ُرپِ مکشِا
ویرغ یو رد ار وید ِنارجات

شورْفیَشال ِرحاس ِنارجات
شورخ زا هدرک هریت ار اهلقع

سََرف نوچ یرحِس ز هدرک ناور ،مُخ
)۱۰۷(سَلَغ و باتهم ز )۱۰۶(یسابرک هدرک

دننتیمرب ار کاخ ،مَشیَرب نوچ
دننزیم )۱۰۸(زِّیَمُم مشچ رد کاخ

دنهدیم یدوع ِگنر ار )۱۰۹(یلَْدَنچ
دنهدیم یدوسح نامیخولک رب

دهد یگنر ار کاخ هکنآ کاپ
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دهد یگنر ار کاخ هکنآ کاپ
دهد یگنج نآ رب نامکدوک وچمه

ناکلفط نوچ ام ،کاخ رُپ ینماد
ناک َِّرز نوچمه کاخ نامْرظن رد

لاجَم دوبن ناغِلاب اب ار لفط
؟لاجِر اب َدناشن یَک قح ار لفط

ماخ تسه ات ،دوش هنهک رگ هویم
مان هب شدنیوگ هروغ ،دوبن هتخپ

شُُرتِ ماخ نآ هلاس دص دوش رگ
شُْهزیت ره ِرب وا تسهروغ و لفط

دیپس وا ِشیر و وم دشاب هچ رگ
دیما و تسا فوخ ِّیلفط نآ رد مه

؟ماهدنام هدیسران ای ؟مسر هک
؟مََرک نآ )۱۱۰(مَْرک دنک نم اب بجع یا

یایرود و یلباقان نینچ اب
؟یایروگنا ارمٔ هروغ نیا دشخب

وس چیه زا راودیموا متسین
اوَُسأَْیت ال :مدیوگیم مََرک نآو

)۱۱۱(ُوط تسدرک ام ِناقاخً امیاد

اُوَطنَْقتال دشکیم ار نامشوگ

۸۷ ٔهیآ ،)۱۲( فسویٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوُرِفاَكْلا ُمْوَقْلا َّاِلإ َّهللاِ حْوَر ْنِم َُسأَْيي اَل ُهَِّنإۖ ِ َّهللاِ حْوَر ْنِم اوَُسأَْيت اَلَو «

».دنوشىم سويأم ادخ تمحر زا نارفاك اهنت اريز ،ديوشم سويأم ادخ ِتمحر زا و «

جمس یادگ :ادگ َْرن )۵۷(
توص نینط :ادَص )۵۸(
.دناسرب مه هب یشوغآمه یارب ار نادرم و نانز هک یسک ،زادنا اپ :هداّوَق )۵۹(
یتموکح نارومأم :ناوَع )۶۰(
ناشخرد :هعِمال )۶۱(
تشوگ :محَل )۶۲(
هدنرپ :ْرَیط )۶۳(
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تشوگ :محَل )۶۲(
هدنرپ :ْرَیط )۶۳(
فرح ،نخس :قطنم )۶۴(
.زیچان و ریقح ینعم هبً ازاجم .دوش هدید نزور زا باتفآ عاعش رد هک اوه رد رابغ و درگٔ هدنکارپ تاّرذ ینعم هب ءابَه ففخم :ابَه )۶۵(
یدیماان ،سأی :سای )۶۶(
وجتسج :یّرحت )۶۷(
دب ِتداع و مسر :تعدِب )۶۸(
هدننکراوخ رایسب :لوُذَخ )۶۹(
راوخ رایسب ،روخرُپ :لُوَکا )۷۰(
لاح ندرک نوگرگد و عضو رییغت زا هیانک :ندينادرگ نيتسوپ )۷۱(
.تسا یبحاصم و رای دب :نیرقْلاَْسئِب )۷۲(
موق ،هلیبق ،هورگ :لْیَخ )۷۳(
نماد :لَْیذ )۷۴(
ندیشک شوغآ رد ،نتخادنا رگیدکی ندرگ رد تسد :قانتعِا )۷۵(
هدنیآ :نایآ )۷۶(
نیگنس :لیقث )۷۷(
نیبوچ و نینهآ زرگ :سُوبَد )۷۸(
.تسا هللاُءامسا زا .روای ،دنهاوخ یرای وا زا هکنآ :ناَعتسُم )۷۹(
یضرق :راَعتسُم )۸۰(
یتسدگنت و رقف :راقتفِا )۸۱(
ميقتسم ،ناسكي ،رقتسم :یَوتسُم )۸۲(
هناخ ود :نْیَراد )۸۳(
هْمَزگ ،رهش ٔهغوراد :هنحِش )۸۴(
رهش ینابهگن ،یگغوراد :یَگنْحِش )۸۵(
یتیراع :راَعتسُم )۸۶(
.شودخم و صقان ینعم هب اجنیا رد ،رامیب :میقَس )۸۷(
.ندوبن یسک رودزم ،نداد ماجنا ار دوخ ِراک :ندز ار دوخ ِلبط )۸۸(
شوقنم :نیشَْقن )۸۹(
تشوگ :مْحَل )۹۰(
.دنیوگ یقاچفِق ای یقاچبِق ار نادب بوسنم ناکرت ٔهفیاط هک ناتسراتات رزخ یایرد لامش رد دوب یتیحان و تشد :قاچبِق ای قاچفِق )۹۱(
ادخ گنر :هللا ُةَْغبِص )۹۲(
یزاجم ،لیصا ریغ :هتسبرب )۹۳(
.دنزادنایم هّلگ ندرگ رب هک ییاههلوگنز ،گنز :سَرَج )۹۴(
نامرفان و شکرس :قاع )۹۵(
راّکم ،رگهلیح :اغَد )۹۶(
نادنخ ،هدننک هدنخ رايسب :کاّحَض )۹۷(
یسوبع ،ییورشرت :َسبَع )۹۸(
ندروخ غیرد ،ندروخ ترسح :ندیزگ فک )۹۹(
نداهن رثا :نتفرگ رد )۱۰۰(
بدا یب :بیدا ان )۱۰۱(
ظفاح ،بقارم ،نابهگن :بیقر )۱۰۲(
تردق نتشادن ینعی اجنیا ،یهاتوک :روصُق )۱۰۳(
یلاخ ،یهت :یت )۱۰۴(
هلیح و رکم :ویر )۱۰۵(
تمیق نازرا و دیفس یاهبنپ ٔهچراپ :سابرک )۱۰۶(
.تسا هام ٔهیاس روظنم اجنیا رد ،بش رخآ یکیرات :سَلَغ )۱۰۷(
دب و بوخ هدنهد صیخشت ،هدنهد زییمت :زِّیَمُم )۱۰۸(
لَْدنَص بوغرم و وبشوخ بوچ :لَْدَنچ )۱۰۹(
کات ،روگنا تخرد :مَْرک )۱۱۰(
ینامهم نشج ینعم هب یکرت یُوط ففخم :ُوط )۱۱۱(
--------------------------

 :تاغل عومجم

ار وا وت :شُت )۱(
ندرک ناربج ،ندرک میمرت اجنیا رد :ندز هیخب )۲(
یربهر :یزووالق )۳(
وبشوخ یاهدام :ربنع ؛یهامربنع :شخبربنع ِواگ )۴(
رجفٔ هروس ۲۷ هیآ هب هراشا :نئمطم ِسَْفن )۵(
ینهد کاپ :یزوپ شوخ )۶(
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رجفٔ هروس ۲۷ هیآ هب هراشا :نئمطم ِسَْفن )۵(
ینهد کاپ :یزوپ شوخ )۶(
.دنفابیم ار نآ ٔهچراپ زوت رهش رد تسخن هک کزان یناتک ٔهماج :یزوت ٔهماج )۷(
.تسا دنمهقالع رینپ هب گنلپزوی دنیوگ )۸(
بش ندرک نشور :یزورفابش )۹(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۰(
ایمیک :ریسکِا )۱۱(
یگنتلد :لالَم )۱۲(
.دینک محر ینعم هب رما لعف :اوُمَحْرِا )۱۳(
.دیسرتن :اُوفاخَت ال )۱۴(
گرزب ٔهمیخ :هاگرخ )۱۵(
عرز ،لوط دحاو :زگ )۱۶(
تشگنا :َعبْصِا )۱۷(
یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۱۸(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۹(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۲۰(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۲۱(
رازفا اپ و شفک :هلیچاپ )۲۲(
وجتسج :یّرَحَت )۲۳(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۲۴(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۲۵(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۲۶(
تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۲۷(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۲۸(
یکین :ّرِب )۲۹(
مدنگ :ُّرب )۳۰(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۳۱(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۳۲(
وجتسج :یّرَحَت )۳۳(
زیوآ تسد ،هرخسم :واگ شیر )۳۴(
.هدمآ تیاده هار هب ،هتفای تاجن :هدش هتسَر )۳۵(
گنهامهان و هتسویپان :ِفَلتؤُمان )۳۶(
شتآ :رذآ )۳۷(
نک کرت ،نک اهر :لِهِب )۳۸(
بیرغ و بیجع زیچ ره :بَجَعلاُوب )۳۹(
نیرتمک :هنیمک )۴۰(
ندیسر رتالاب ۀیاپ هب ،یقرت :اقِترِا )۴۱(
رامیب :شارِف ِبحاص )۴۲(
رتسب :شارِف )۴۳(
هدیدغاد ،هتخوس لد :دینَح )۴۴(
هِّلچ :هلِچ )۴۵(
.دشاب گنس زا شدوپ و رات هک یهوک :تفاْبگنس ِهوک )۴۶(
ّهبُق عمج ،اهدبنگ :بابِق )۴۷(
.تسا مرگولیک هس ربارب ابیرقت هزورما هک ّدُم راهچ لداعم ،هنامیپ :عاص )۴۸(
.تسا هدوسرف و هنهک ینعم بسانم اجنیا رد .دندرکیم فرصم ناتسمز رد و دندناکشخیم میدق رد هک یتشوگ :دیدَق )۴۹(
تایح هب تشگزاب اجنیا رد ،تشگزاب :تَعْجَر )۵۰(
همرس :لُحک )۵۱(
.دیورب نیمز زا هک یهایگ و هزبس :لَْقب )۵۲(
اشوخ ؛دنیوگ یداش راهظا ماقم رد هک تسا یاهملک :ُهٰاتَحَْرفاو )۵۳(
تشگنا رس :ناَنب )۵۴(
.تسا ریذپان یریس و هتخیسگ نانع ِتاوهش زا هیانک اجنیا رد :اقستسِا )۵۵(
ماد :َّخف )۵۶(
جمس یادگ :ادگ َْرن )۵۷(
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ماد :َّخف )۵۶(
جمس یادگ :ادگ َْرن )۵۷(
توص نینط :ادَص )۵۸(
.دناسرب مه هب یشوغآمه یارب ار نادرم و نانز هک یسک ،زادنا اپ :هداّوَق )۵۹(
یتموکح نارومأم :ناوَع )۶۰(
ناشخرد :هعِمال )۶۱(
تشوگ :محَل )۶۲(
هدنرپ :ْرَیط )۶۳(
فرح ،نخس :قطنم )۶۴(
.زیچان و ریقح ینعم هبً ازاجم .دوش هدید نزور زا باتفآ عاعش رد هک اوه رد رابغ و درگٔ هدنکارپ تاّرذ ینعم هب ءابَه ففخم :ابَه )۶۵(
یدیماان ،سأی :سای )۶۶(
وجتسج :یّرحت )۶۷(
دب ِتداع و مسر :تعدِب )۶۸(
هدننکراوخ رایسب :لوُذَخ )۶۹(
راوخ رایسب ،روخرُپ :لُوَکا )۷۰(
لاح ندرک نوگرگد و عضو رییغت زا هیانک :ندينادرگ نيتسوپ )۷۱(
.تسا یبحاصم و رای دب :نیرقْلاَْسئِب )۷۲(
موق ،هلیبق ،هورگ :لْیَخ )۷۳(
نماد :لَْیذ )۷۴(
ندیشک شوغآ رد ،نتخادنا رگیدکی ندرگ رد تسد :قانتعِا )۷۵(
هدنیآ :نایآ )۷۶(
نیگنس :لیقث )۷۷(
نیبوچ و نینهآ زرگ :سُوبَد )۷۸(
.تسا هللاُءامسا زا .روای ،دنهاوخ یرای وا زا هکنآ :ناَعتسُم )۷۹(
یضرق :راَعتسُم )۸۰(
یتسدگنت و رقف :راقتفِا )۸۱(
ميقتسم ،ناسكي ،رقتسم :یَوتسُم )۸۲(
هناخ ود :نْیَراد )۸۳(
هْمَزگ ،رهش ٔهغوراد :هنحِش )۸۴(
رهش ینابهگن ،یگغوراد :یَگنْحِش )۸۵(
یتیراع :راَعتسُم )۸۶(
.شودخم و صقان ینعم هب اجنیا رد ،رامیب :میقَس )۸۷(
.ندوبن یسک رودزم ،نداد ماجنا ار دوخ ِراک :ندز ار دوخ ِلبط )۸۸(
شوقنم :نیشَْقن )۸۹(
تشوگ :مْحَل )۹۰(
.دنیوگ یقاچفِق ای یقاچبِق ار نادب بوسنم ناکرت ٔهفیاط هک ناتسراتات رزخ یایرد لامش رد دوب یتیحان و تشد :قاچبِق ای قاچفِق )۹۱(
ادخ گنر :هللا ُةَْغبِص )۹۲(
یزاجم ،لیصا ریغ :هتسبرب )۹۳(
.دنزادنایم هّلگ ندرگ رب هک ییاههلوگنز ،گنز :سَرَج )۹۴(
نامرفان و شکرس :قاع )۹۵(
راّکم ،رگهلیح :اغَد )۹۶(
نادنخ ،هدننک هدنخ رايسب :کاّحَض )۹۷(
یسوبع ،ییورشرت :َسبَع )۹۸(
ندروخ غیرد ،ندروخ ترسح :ندیزگ فک )۹۹(
نداهن رثا :نتفرگ رد )۱۰۰(
بدا یب :بیدا ان )۱۰۱(
ظفاح ،بقارم ،نابهگن :بیقر )۱۰۲(
تردق نتشادن ینعی اجنیا ،یهاتوک :روصُق )۱۰۳(
یلاخ ،یهت :یت )۱۰۴(
هلیح و رکم :ویر )۱۰۵(
تمیق نازرا و دیفس یاهبنپ ٔهچراپ :سابرک )۱۰۶(
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هلیح و رکم :ویر )۱۰۵(
تمیق نازرا و دیفس یاهبنپ ٔهچراپ :سابرک )۱۰۶(
.تسا هام ٔهیاس روظنم اجنیا رد ،بش رخآ یکیرات :سَلَغ )۱۰۷(
دب و بوخ هدنهد صیخشت ،هدنهد زییمت :زِّیَمُم )۱۰۸(
لَْدنَص بوغرم و وبشوخ بوچ :لَْدَنچ )۱۰۹(
کات ،روگنا تخرد :مَْرک )۱۱۰(
ینامهم نشج ینعم هب یکرت یُوط ففخم :ُوط )۱۱۱(


