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۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم هناخ نیزا چیه مورنیم
نطو متفرگ هناخ نیا ِکت رد

)۱(رارَقلاراد و نم ِرای ٔهناخ
ندش نوریب ِّتین دَُوب رفک

دش تسم مرس هک اجنآ مهن رس
نََنْتَنت نََنتِ یوس مهن شوگ

نکم مهارهب چیه ،وگم هتکن
نزم مهار وت ،تسا نیا نم ِهار

منم نونجم و تسیلیل ٔهناخ
نکم ناج ورب ،تساجنیا نم ناج

ارو دیآرد هناخ نیرد هک ره
نهد َدنامب زاب شنم وچمه

دوس هچ اّما ،رد نآ دنبب زیخ
نکشرَد دص ود تشگ رَد )۲ِ(عِراق

دش مرگ شرس هک ار نآ ُکنُخ یا
)۳(نََقذ نیریش وت وچِ یور ِشتآ ز

شوپم )۴(عَقُرب هب هام نوچِ خر نآ
نز و درم ره ِترسح وتِ خر یا

دنبم ،یداشگ هک تمحر ِرد نیا
نََحتمُم ره ٔهلبق وت ِرد یا

وت هداب ،وت دهاش ،ییوت عمش
)۶(نََمی ِقیقع و )۵(یلیهس وت مه

دیرب مهاوخن وت زا رمعِ یقاب
)۷(نَهَترُم و ماوت ِشوگ هب هقلح

تشتآ زا نم ِریش دَمََرنیم
ندگرک زا نم ِلیپ دَمََرنیم
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ندگرک زا نم ِلیپ دَمََرنیم

میاهتسویپ هک راخ نم و لگ وت
نمچ دشابن راخیب و لگیب

منشور وت هب ،هام وت و بش نم
نکمرب مبش ز لد ،یبش ِناج

تخوسب مناج ٔهناورپ وت عمش
نگل رب مهن هنارکُشِ یپ رس

تسیکی ود ره وت ِناج و نم ِناج
نت ود رد ناهنپ ناج یکی هتشگ

باتفآ یکی وچ وت و نم ناج
نمجنا رازه هتشگ وزا نشور

ناج تشگ )۸(اتود وت ِروضح ِتقو
نتشیوخ ٔهقرفت زا دش هتسَر

مدش شماخ و تریغ زا مدز نت
نزم نت وگب ،قاّشُع ِبرطُم

نید ِسمشِ خر و زیربت ٔهّطخ
)۹(نَدَع ِرحب وچ تسار ناجِ یهام

دیواج یارس ،ییاتکی یاضف ،شمارآ یارس :رارَقْلاُراد )۱(
رد ءهدنبوک ،هدنبوک :عِراق )۲(
نادخنز ،هناچ :نََقذ )۳(
دنبور ،باقن :عَقُرب )۴(
.دوشیم هدید ناتسبات رخآ یاهبش رد نمی یالاب رد هک ،ینامی یارعِش زا سپ ،یکلف تروصٔ هراتس نیرت نشور :نََمی ليهُس )۵(
.تسا لیهس شبات رثا زا میدا ییوبشوخ نینچمه و بیس یگنرشوخ و یخرس دندرکیم نامگ امدق
.تسا روهشم تیبوغرم رد نََمی ِقیقع :نََمی ِقیقع )۶(
ناگورگ :نهترم )۷(
هدیمخ :اتود )۸(
.تسا روهشم نآ دیراورم هک ناتسبرع بونج رد ینیمزرس و ردنب :نَدَع )۹(
---------------

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم هناخ نیزا چیه مورنیم
نطو متفرگ هناخ نیا ِکت رد

۲۶۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(نَتُخ ای ینیب موُر رگ رفس رد 

؟)۱۱(َنطَوْلاُّبُح دور یک وت ِلد زا

ناتسكرت رد ىنيمزرس :نَتُخ )۱۰(
نطو هب هقالع :َنطَوْلاُّبُح )۱۱(

ثیدح
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نطو هب هقالع :َنطَوْلاُّبُح )۱۱(

ثیدح

».ِنامْيالا َنِم َنطَوْلاُّبُح«

».تسا نامیا زا یتسودنطو«

۲۲۰۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وکن دیاب یاهدنز ار تروشم
؟وک هدنز نآو ،دنک هدنز ار وت هک

نَز ْیار رفاسم اب رفاسم یا
نز ِیار دراد گنل تیاپ هکناز

تسیاَم رذگب َنطَوْلا ُّبُحِ مَد زا
تسین یوس نیا ناج ،تسوس نآ نطو هک

)۱۲(طَشِ یوس نآز رذگ ،یهاوخ نطو رگ

)۱۳(طلغ ناوخ مک ار تسار ِثیدح نیا

.ارذگ و یمسج یرایشه دور .تسا رادیاپان و یناف ملاع روظنم اجنیا رد ،ایرد و دور هرانک :ّطَش )۱۲(
ناوخم طلغً الصا :طلغ ناوخ مک )۱۳(
---------------

۱۵۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مُدب هدیرْخب بویعم ٔهلاک 
مدش فقاو )۱۴(هَگپ شبیع زک رکُش

یدش هیامرس ،تسد زک نآ زا شیپ
یدمآ نوریب بویعم تبقاع

)۱۵(بیسَن یا ،هتفر رمع ،هتفر لام

)۱۶(بیعَم ٔهلاک یپ هداد ناج و لام

مََدتْسِب یبلق َِّرز ،مداد تخر
مدشیم هناخِ یوس ناداش ِداش

نونک دش ادیپ بلق ،رز نیک رکُش
نوزف یتشذگب رْمُع هکنآ زا شیپ

مندرگ رد دبا ات یدنام بلق
مندرک عیاض رمع یدوب فیح

دومن وُر واِ یبلق رتهَگپ نوچ
دوز دوز نم مَشَکاو وُز دوخِ یاپ



Page 4 of 24

912_Qazal & Mathnavi 2022-04-14, 1:06 AM

دوز دوز نم مَشَکاو وُز دوخِ یاپ

دوز ،ماگنهب ،دوزِ حبص ینعم هب ،هاگپ ِفّفخم :هَگپ )۱۴(
لیصا ،هداژن ،بَسَنیلاع :بیسَن )۱۵(
رادبیع :بیعَم )۱۶(
---------------

۵۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتحار ِدیما رب یزیرگ رگ
یتفآ دیآ تشیپ مه فرط نآز

تسین مادیب و )۱۷(دَدیب یجُنک چیه
تسین مارآ ،قح ِهاگتولخ هب زج

یشحو و هدنّرد ِناویح :دَد )۱۷(
---------------

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حالص ،ناهنپ ِهر زا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگوتفگ و لوقیب )۱۸(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

نیشنمه :نیرَق )۱۸(
---------------

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
)۱۹(اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخِ کلام

)۲۰(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۱۹(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۲۰(
---------------

۸۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نْوَع ِتفج ِناگدنب هک قح تفگ
)۲۱(نْوَه و دنناریم هتسهآ نیمز رب

 ،دنا هتفرگ رارق قح تیانع و یرای لومشم هک یناگدنب :تسا هدومرف یلاعت قح «
».دنراد یم رب ماگ ،)ییاشگ اضف و میلست( ،ینتورف و یگتسهآ هب نیمز یور رد
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».دنراد یم رب ماگ ،)ییاشگ اضف و میلست( ،ینتورف و یگتسهآ هب نیمز یور رد

۶۳ هیآ ،)۲۵( ناقرف هروس ،میرک نآرق

َمْحَّرلا ُدَابِعَو «  َنوُلِهاَجْلا ُمَُهَبطاَخ اَِذإَو اًنْوَه ِضَْرأْلا ىَلَع َنوُشَْمي َنيِذَّلا ِنٰ
» اًماَلَس اوُلاَق

 هار ىنتورف هب نيمز ىور رد هك دنتسه ىناسك نامحر ىادخ ناگدنب «
 ».دنيوگ نخس تميالم هب ،دنزاس بطاخم ار نانآ نالهاج نوچ و .دنورىم

 ییاشگ اضف و میلست اب نیمز یور رد هک دنا نانآ ادخ ّصاخ ناگدنب و «
 ،»نادان« :دننک باطخ ناشیا هب رگا و .دننک یم یگدنز یزرو درخ اب و

».دنیوگ یم هتسیاب و بوخ ینخس و دننک یم ییاشگ اضف نآ لباقم رد ناشیا

؟رازراخ رد دَوَر نوچ هنهرب اپ
راگزیهرپ و )۲۲(تَرکِف و هفقو هب زج

ناششوگ نکیل ،تفگیم اضق نیا
ناششوج ِباجح ردنا دوب هتسب

دناهتسب ار اهشوگ و اهمشچ
دناهتسَر دوخ زا هک ار اهنآ رم زج

؟ار مشچ دیاشگ هک تیانع زج
؟ار مشخ دناشن هک ّتبحم زج

دابم ار سک دوخ قیفوت یب ِدهج
)۲۳(دادَّسلاِب مَلَعاُ هللاَو ،ناهج رد

 ای دزم یب راک( هدوهیب شالت راتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا«
».تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ .دوشن )تیقفوم نودب ششوک

یناسآ و یمرن :نوَه )۲۱(
هشیدنا :تَرکِف )۲۲(
یتسرد و یتسار :دادَس )۲۳(
---------------

۲۶۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

لوسر نآ تسهتفگ نظلا ءوُس ،)۲۴(مزَح
)۲۵(لوضَف یا نادیم ماد ار مدق ره

رظنِ یرایشه اب لّمات :مزَح )۲۴(
.دزادرپب یرورض ریغ یاهراک هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف )۲۵(
---------------

۲۲۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 6 of 24

912_Qazal & Mathnavi 2022-04-14, 1:06 AM

۲۲۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرد دشاب نطَوْلاُّبُح نینچمه
تسخن هجاوخ یا ،سانشب نطو وت

۳۸۰۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم ِهاش ِرهش ،و تسرای ِنکسم
َنطَوْلاُّبُح دَُوب نیا قشاع ِشیپ

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اُوتِصَنا دیشاب شوماخ امش سپ
وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات

۲۰۴ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق

».َنوُمَحُْرت ْمُكَّلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو«

».ديوش ادخ تمحر لومشم دياش ،ديشاب شوماخ و ديهد ارف شوگ نآ هب دوش هدناوخ نآرق نوچ«

۳۸۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد یگنهرف چیه ندرُم ِریغ 
رگهلیح یا ،یادخ اب دریگن رد

داهتجا نوگ دص ز ْهِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسا فوخ ار دهج

)۲۶(تامَم ِفوقوم تسه تیانع نآ و

)۲۷(تاقِث ار هَر نیا دندرک هبرجت

تسین زین تیانعیب ،شگرم کلب
تسیاَم ییاج ناه و ناه ،تیانعیب

ریپ ِّیعفا نیا دشاب دُّرُُمز نآ
؟)۲۸(ریرَض یعفا دوش یک دُّرُُمز یب

ینهذ ِنم هب ندرم اجنیا رد ؛گرم :تامَم )۲۶(
.دناهدش هدنز روضح هب هک یناسک دارم ؛هَقِثِ عمج ،دنشاب نارگید ِدامتعا ِدروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۲۷(
روک :ریرَض )۲۸(



Page 7 of 24

912_Qazal & Mathnavi 2022-04-14, 1:06 AM

.دناهدش هدنز روضح هب هک یناسک دارم ؛هَقِثِ عمج ،دنشاب نارگید ِدامتعا ِدروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۲۷(
روک :ریرَض )۲۸(
---------------

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هلا زا ّتنج هک ربمغیپ تفگ
هاوخم یزیچ سَک ز ،یهاوخیمه رگ

۳۴۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یرداچ هدیشک رد وُر و رَس رد
یربلد تمشچ ز هدرک ناهن وُر

۳۴۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاجَم و قح زا دشاب هگنآ قرف 
زاب ،مشچ تیانع )۲۹(ِلحُک دنک هک

)۳۱(یمَشَْخا ِشیپ کشُم و )۳۰(کشُپ هنرَو

)۳۲(یمَش دَْوَبن نوچ تسناسکی ود ره

همرُس :لحُك )۲۹(
نیگرِس :کُشپ )۳۰(
.دشاب هدش لتخم شاهّماشٔ هوق هكنآ :مَشَْخا )۳۱(
.تسا ییایوب ِّسح دارم اجنیا رد ،ندییوب ،ندرک وب :ّمَش )۳۲(
---------------

۱۸۳۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخیرگ دیاب قح ِفطل ِهانپ رد
تخیر حاورا رب ،فطل نارازه وک

۲۱۴۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
رون ِرون ِرون ِرون ِرون ِرون

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رارَقلاراد و نم ِرای ٔهناخ
ندش نوریب ِّتین دَُوب رفک

٣٩ ۀیآ ،)۴۰( رفاغ ۀروس ،میرک نآرق

َه اَمَِّنإِ مْوَق اَي« ».ِراَرَقْلا ُراَدَ يِهَ ةَرِخآْلا َِّنإَو ٌعَاتَم اَْينُّدلاُ ةاَيَحْلا ِهِذٰ

».تسا رادیاپ و یگشیمه یارس ترخآ دیدرت یب و ،تسا رذگدوز و شزرایب ییالاک طقف ایند یگدنز نیا !نمِ موق یا«
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».تسا رادیاپ و یگشیمه یارس ترخآ دیدرت یب و ،تسا رذگدوز و شزرایب ییالاک طقف ایند یگدنز نیا !نمِ موق یا«

۳۴۲۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نالهاج زا تشاد دیاب ناهنپ دوخِ یتسم و دوخ ِلاح هکنآ ِنایب رد

یاهدَرپِ میکح ِظافلا ونشب
یاهدروَخ هداب هک ْهِن اجنآمه رس

دش )۳۳(لاض نوچ یاهناخیم زا تسم
دش لافطا ٔهچیزاب و رُخسَت

یهر ره وس نآ وس نیا دُتفیم
یهلَبا ره شددنخیم ،و لِگ رد

۳۰ ۀیآ ،)۳۶( سی ۀروس ،میرک نآرق

».َنُوئِزَْهتْسَي ِهِب اُوناَك َّاِلإ ٍلوُسَر ْنِم ْمِهيِْتأَي اَمۚ  ِدَابِعْلا ىَلَعً ةَرْسَح اَي«

».دندرك شاهرخسم هكنآ رگم دشن ثوعبم اهنآ رب ىربمايپ چيه .ناگدنب نيا رب غيرد ىا«

شایپ ردنا ناکدوک و نینچ وا
شایم ِقوذ و یتسم زا ربخیب

ادخ ِتسم زج ،دنالافطا ،قلخ
اوه زا هدیهر زُج ،غلاب تسین

امش و تسا وهل و )۳۴(بْعَل ایند :تفگ
ادخ دیامرف تسار و تیکدوک

یکدوک ،یتفرن نوریب بِعَل زا
؟)۳۶(ّیکَذ یشاب یک حور )۳۵(ِتاکَذ یب

۲۰ ۀیآ ،)۵۷( دیدح ۀروس ،میرک نآرق

 َراَّفُكْلا َبَجَْعأ ٍْثيَغ َِلثَمَكۖ  ِداَلَْوأْلاَو ِلاَوَْمأْلا يِف ٌُرثاَكَتَو ْمَُكْنَيب ٌرُخاََفتَو ٌَةنيِزَو ٌوْهَلَو ٌبِعَل اَْينُّدلاُ ةاَيَحْلا اَمََّنأ اوُمَلْعا«
ۚ  ٌناَوْضِرَوِ َّهللا َنِمٌ ةَرِفْغَمَو ٌديِدَش ٌباَذَع ِةَرِخآْلا يِفَوۖ  اًماَطُح ُنوُكَي َُّمث ّاًَرفْصُمُ هاََرَتفُ جيِهَي َُّمث ُهُتَاَبن

».ِروُرُغْلا ُعَاتَم َّاِلإ اَْينُّدلاُ ةاَيَحْلا اَمَو

 .دالوا و لاوما رد ىيوجنوزفا و ىشورفرخف و شيارآ و ىگدوهيب و تسا هچيزاب ىناهجنيا ىگدنز هك دينادب«
 دوشىم هدرمژپ سپس .دنكفا تفگش هب ار نارفاك شياهيندييور هك تسا تقو هب ىناراب دننامه
 تسا تخس باذع ىهورگ بيصن ترخآ رد و .تسا هدش كاشاخ و تسا هتشگ درز هك ىنيب و

».تسين هدنبيرف ىعاتم زج ايند ىگدنز و .وا ىدونشخ و ادخ شزرمآ ىهورگ بيصن و

.دشاب هدرک مگ ار شلزنم ِهار هک یسک اجنیا رد ،هارمگ :ّلاض )۳۳(
هچیزاب :بِعَل )۳۴(
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.دشاب هدرک مگ ار شلزنم ِهار هک یسک اجنیا رد ،هارمگ :ّلاض )۳۳(
هچیزاب :بِعَل )۳۴(
ناویحِ حبذ وِ نتشُک ای ندز شتآ :تاکَذ )۳۵(
شوهزیت و رایشوه :ّیکَذ )۳۶(
---------------

۳۱۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوختسا یدروخ هک لّوا ِرد نآ
)۳۷(نامَم ار نآ ،رازگ قح و ریگ تخس

نکن کرت ار اجنآ :نامَم ار نآ )۳۷(
---------------

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۳۵۵۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهشیدنأ هرخُس ،ناقلَخ هلمج
دناهشیپمغ و لدهتسخ ببس نآز

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش تسم مرس هک اجنآ مهن رس
نََنْتَنت نََنتِ یوس مهن شوگ

۵۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیوش ترکفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار یعِجْرِا ِباطِخ ات

۳۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شابوا ره ِراک هللا اوُرکُْذا
تسین )۳۸(شاّلَق ره یاپ رب یعِجْرِا

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

۴۱ ۀیآ ،)۳۳( بازحا ۀروس ،میرک نآرق

».اًريِثَك اًرْكِذَ َّهللا اوُرُكْذا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي«

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

سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۳۸(
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سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۳۸(
---------------

۱۱۹۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

فلاخم دنز یکی وچ برطم تسیب ِنایم هب
)۴۰(زوالَق دش )۳۹(هزیتس وچ ار هر دننک مگ همه

؟دیآ هچ نم ِحلص ز و دنگنج هب همه وگم وت
زورفارب دوخِ غارچ وت ،یرازه ،یاهن یکی وت

رتهب )۴۱(هدرُم رازه ز نشورِ غارچ یکی هک
)۴۲(زوک ِتماق رازه ز شوخ ِدق کی تسا ْهِب هک

نداتفا دانع هب ،ندش جوجل :هزیتس )۳۹(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زوالَق )۴۰(
شوماخ :هدرُم )۴۱(
هدیمخ ،ژوگ :زوک )۴۲(
---------------

۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!)۴۵(اخرَّکِش )۴۴(ِبرطُم یا !)۴۳(امیسرمق ِرای یا
)۴۶(اپ زا نیشم زور ات ،ازفاناج وت ِزاوآ

ابیز ،ورهام :امیسرمق )۴۳(
رگاینخ ،زیگنابرط :برطُم )۴۴(
نخس نیریش :اخرَّکِش )۴۵(
شاب لوغشم :اپ زا نیشم )۴۶(
---------------

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منم نونجم و تسیلیل ٔهناخ
نکم ناج ورب ،تساجنیا نم ِناج

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب ْریَضالٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

 کنیا ناه .دسر یمن ام هب یررض چیه :دنتفگ دیسر یم نامسآ هب هک دنلب یگناب اب نارحاس
.تفای تاجن ندنک ناج زا ام ناج هک نک عطق )ار ام یاپ و تسد نوعرف یا(

۵۰ هیآ ،)۲۶( ءارعش هروس ،میرک نآرق
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۵۰ هیآ ،)۲۶( ءارعش هروس ،میرک نآرق

» َنُوِبلَْقنُم َانِّبَرٰ ىَِلإ اَِّنإۖ  َْريَض اَل اوُلاَق «

» .میدرگزاب نامراگدرورپ یوس هب هک دریگن ورف ار ام ینایز چیه :نارحاس دنتفگ «

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ارو دیآرد هناخ نیرد هک ره
نهد َدنامب زاب شنم وچمه

۳۷۴۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَلب و ال یب شاب ناریَح وت سپ 
)۴۷(یلِمْحَم دیآ تشیپ تمحر ز ات

یندوک بیاجع نیاِ مهف ز نوچ
ینکیم فّلکت ،ییوگٰ یَلب رگ

تندرگ ین دنز ،ین :ییوگب رو
تنزور ین نآدب ددنب رب رهق

سب و شاب هلاو و ناریَح نیمه سپ
سپ و شیپ زا ّقح ِرصَن دیآرد ات

.تسا بوكرم دارم اجنيا رد ؛جَدْوَه ،دندنب رتش رب هك هواجك :لِمْحَم )۴۷(
---------------

۶۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نُک ِرما ز هک اریز ،نک شماخ و نک شماخ
دمآ دیزم تفگ رب یناریح ٔهتکس نآ

تسا راتفگ ِّدح و نخس زا رت نوزفا دهد یم یور تریح هجیتن رد هک یشمارآ نآ

۳۲۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک تشوماخ ،تسا غرم نآ تریح
 دنک تشوجُرپ و گیدرَس دهن رب

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوس هچ اّما ،رد نآ دنبب زیخ
نکشرَد دص ود تشگ رَدِ عِراق

۴۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۴۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیچیپرد مرگ )۴۸(ْتیدوجو ْدرس هچرگا
؟تسهدش هچ ار هناهب ،هناهب هب )۴۹(شُنک هر هب

ار وت ِدوجوِ یدرس :تیدوجو درس ،یقوذیب ،یماخ :درس )۴۸(
ندرک زاب رس زا ،ندرک نوریب :ندرک هر هب )۴۹(

۴۲۹۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنمجرا یا نک شیوخ ِراک وت نیه
)۵۰(دَنَنکیم رب دوخ ِشیر ناشیاک ،دوز

دوخ ِندرک اوسر زا هیانک :ندنکرب دوخ ِشیر )۵۰(
---------------

۵۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رادیم شنماد ِریز هب رادیب ِلد نیا تسغارچ
دراد رش و روش شیاوه ،رذگب اوه و داب نیا زا

۳۷۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهدز )۵۱(هرفُح ام ِرابنا ات ،شوم 
تسهدش ناریو ام ِرابنا )۵۲(َشَنف زو

نک شوم ِّرَشِ عفد !ناج یا لّوا
نک شوج مدنگ ِعمج رد ناهگنآو

کاغَم ،لادوگ :هرفُح )۵۱(
یگدنبیرف و یرگهلیح دارم اجنیا رد :نَف )۵۲(
---------------

۲۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسد دندروآرب یریگرخ ِرهب
تسهتساخرب مه زییمت ،دِج ِّدِج

دنَرورَس نامْنایزییمتیب هکنوچ
دنرب رخِ یاج هب ار رخ ِبحاص

۲٣٠ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دننک توعد نوچ هک دشاب نآ مزح
دنانم ِناهاوخ و تسم :یئوگن وت

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش مرگ شرس هک ار نآ ُکنُخ یا
نََقذ نیریش وت وچِ یور ِشتآ ز

۲۴۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟اجک زا تسکش و مرَش ؟اجک زا تسم ِقشاع 
یییتسََلا ِوِرگ رگ ،ییدوب )۵۴(حیقو و )۵۳(گنش

لوگنش ،داش و خوش :گنَش )۵۳(
ایحیب ،مرشیب :حیقَو )۵۴(
---------------

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شوپم عَقُرب هب هام نوچِ خر نآ
نز و درم ره ِترسح وتِ خر یا

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باقن رمق یا اشگب ،)۵۵(یاهتسبب مباوخ
باتفآ تشیپ دنک رکُشِ یاههدجس ات

باوخ زا یسکِ نتشادزابو ندیناروش :نتسب باوخ )۵۵(
---------------

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنبم ،یداشگ هک تمحر ِرد نیا
نََحتمُم ره ٔهلبق وت ِرد یا

۳۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا زا یدیناسر ییوب ام هب نوچ
 نید ِّبر یا ار کشَم نآ دَنبَم رس

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت هداب ،وت دهاش ،ییوت عمش
نََمی ِقیقع و یلیهس وت مه

۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیوخ ِنوریب زا تسین دهاش و عمش ار نافراع
شیوخ ِنوخ مه ناشهداب ،هدروخن یروگنا ِنوخ

دندش یّیلیل ِنونجم ناهج ردنا یسک ره
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دندش یّیلیل ِنونجم ناهج ردنا یسک ره
شیوخ ِنونجم مَد هب مَد و شیوخ ِّیلیل نافراع

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیرب مهاوخن وت زا رمعِ یقاب
نَهَترُم و ماوت ِشوگ هب هقلح

۳۱۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

یور َدنادرگب هک اشاح وت ِروج زا ظفاح
مدازآ ماوت ِدنب رد هک زور نآ زا نم

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یيهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
)۵۶(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 )۵۷(معنُص ز نوچ

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

تسوت ِراک ،)۵۹(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

تسا فقاو یاهدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ِترضح
 نوتفم هرابود ،منادرگ زاب بابساِ ملاع هب ار وت هاگره :دیامرف یم 
 وت ِراک .یربیم دای زا ارم و یوش یم یرهاظ للع و بابسا نامه

.دهع تسس و نکش هبوتٔ هدنب یا تسا نیمه

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا
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یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۵۶(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۵۷(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۵۸(
 هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۵۹(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک
---------------

۱۸۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ایلوا ز مسانشیم رگیدِ موق
اعد زا دشاب هتسب ناشْناهد هک

)۶۰(مارِک نآِ مار تسه هک اضر زا

مارح دش ناشاضقِ عفدِ نتسُج

صاخ دننیب یمه یقوذ اضق رد
صالخ ندرک بلط دیآ ناشرفک

دوشگ ناشیا ِلد رب ّیَنظ ِنسح
دوبک ٔهماج یمغ زا دنشوپن هک

درمناوج ،هدنشخب ،راوگرزبِ ینعم هب ،میرکِ عمج :مارِک )۶۰( 
---------------

۴۰۸۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مَین ناوید نآ زا نارای یا :تفگ
)۶۱(َمیپ دیآ فیعض یلْوَحاٰل ز هک

دوجو ِناکرا ،ناینب :یپ )۶۱(
---------------

۴۱۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مرتالاب نیقی زا و نامگ زا
مَرَس ددرگیمن رب تمالم زو

۵۴ هیآ ، )۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق

»ۚ ٍ مِئاَل َةَمْوَل َنُوفاَخَي اَلَوِ َّهللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُي «
 

» نارگشنزرس ِشنزرس زا دنسرتن و ادخ ِهار رد دننک راکیپ «

۴۱۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مور هناخ نوچ ،خاتسگ مَهَن اپ
مور هناروک هن ،منازرلن اپ
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مور هناروک هن ،منازرلن اپ

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تشتآ زا نم ِریش دَمََرنیم
ندگرک زا نم ِلیپ دَمََرنیم

۲۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش رَّکِش زا ُرپ ادرف ام ِرهش 
دوش رتنازرا ،تسنازرا رَّکِش

ناییاولح یا دیطلغ َرکِش رد
ناییارفص ِیروک ،یطوط وچمه

سب و تسا نیا راک ،دیبوک رکشین
سب و تسنیا رای دیناشفارب ناج

۴۹۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

گنت ِهاچ نیز تدیاب ییاهر رگ
گنردیب )۶۲(رذآ رب ور ردارب یا

هنارایشه دردً ازاجَم ،شتآ :رذآ )۶۲(
---------------

۱۳۸۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکشب اهفص هک ناد یریش لهس
دنکشب ار دوخ هک نآ تسا نآ ریش

۲۹۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیاین وت ِیوک رد ،)۶۳(ییاپ تسس چیه ات
یدازریش و یریش ،دیآ ریش وت ِشیپ

ریگنیمز ،زجاع ،ناوتان :اپ تسس )۶۳(
---------------

۳۰۷۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب لیپ مه ،وشم )۶۴(سِیآ وت کیل
شاب لیدبت ِیپ رد ،یلیپ هن رو

دیماان :سِیآ )۶۴(
---------------

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میاهتسویپ هک راخ نم و لگ وت
نمچ دشابن راخیب و لگیب

۲۱۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ونِش نم ز ،مهب ود ره ،تََدیاب رون و هیاس
)۶۵(اوُقَّتِا ِتخرد ِشیپ وش زارد و هِنِب رَس

.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب ،دینک زیهرپ :اوُقَّتِا )۶۵(
---------------

۱۴۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین ِرحبِ حرش یدینش نوچ 
یتسیا رحب نیا رب ات ،میاد شوک

تسیتسین نآ هاگراک ِلصا هکنوچ
تسیهت و تسا ناشنیب و الخ هک

راک ِراهظاِ یپ ناداتسا هلمج
)۶۶(راسکنِاِ یاج و دنیوج یتسین

)۶۷(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

تسرتنوزفا یتسین نیا اجک ره
تسا رَس نآ شهاگراک و قح ِراک

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۶۶(
زاینیب :دَمَص )۶۷(
---------------

۱۹۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَر اجنآ اود ،یدرد اجک ره 
دَوَد اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره

وش تسپ ور ،تدیاب تمحر ِبآ
 وش تسم تمحر )۶۸(ِرمَخ روخ ناهگناو

رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا )۶۹(آم ورِف تمحر یکی رب

بارش :رمَخ )۶۸(
نکن تعانق :آم ورِف )۶۹(
---------------
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۳۲۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،َرب یتسین

۳۲۰۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تساخ هک ییاجره ،صقن و یتسین
تساههشیپ ٔهلمج ِّیبوخ ٔهنیآ

۳۲۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
)۷۱(تخات هبسا ود ،دوخ )۷۰(لامکِتسِا ردنا

لالَجْلاوذِ یوس هب دَّرپیمن نآز
لامک ار دوخ دََربیم یناُمگ وک

لامک ِرادنپ ز ّرتب یتّلع
)۷۲(لالَدوُذ یا وت ِناج ردنا تسین

یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۷۰(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۷۱(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۷۲(
---------------

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدییورب لگ و راخ وچ ،مدید ار وت ِرازلگ وچ
دمآ راثن وت رب ملگ ،تقشع رد تخوس مراخ وچ

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیکی ود ره وت ِناج و نم ِناج
نت ود رد ناهنپ ناج یکی هتشگ

۱۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدوب یکی هک ییوگ ،وت ِناج و نم ِناج
مرازیب وت ِریغ زک ،ناج کی نیدب دنگوس

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باتفآ یکی وچ وت و نم ناج
نمجنا رازه هتشگ وزا نشور

۲۱۱۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رخزاب نم ِنت زا ارم ِناج
نمِ گنن زا نم ِناج دهرب ات

۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنتف ،یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۷۳(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

۱۷ هیآ ، )۸( لافنا هروس ،میرک نآرق
 

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم «  »ٰ ىَمَرَ َّهللا َّنِكٰ

» .دنارپ )ناکرشم یوس هب( ریت هک دوب ادخ نیا هکلب یدنارپ ریت هک هاگنآ یدنارپن ریت وت ،ربمایپ یا «

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و کالفا ددرگ هّرذ هّرذ
)۷۴(نیَمک زا تسَج نوچ ،دیشروخ نآ ِشیپ

نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۷۳(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۷۴(
---------------

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناج تشگ اتود وت ِروضح ِتقو
نتشیوخ ٔهقرفت زا دش هتسَر

۱۶۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ٰیتف یا ،دوخ رد شاب رضاح کیل 
ار وت رم دبایب وا هناخ هب ات

سپزاب وا دََرب ار تَعْلِخ هنرو
 سکچیه هناخ هب مدیباین هک

۸۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدپ دمآ مدع زا وک یيهدید
دید مودعم همه ار یتسه ِتاذ

انالوم هب بوسنم

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

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدش شماخ و تریغ زا مدز نت
نزم نت وگب ،قاّشُع ِبرطُم

۱۲۰۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۶(ِلجِس و )۷۵(ءامیا ِریغ و قطن ِریغ

لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

ندرك هراشا :ءاميا )۷۵(
هتشون قلطم ِینعم هب اجنيا رد :ِلجِس )۷۶(
---------------

۱۲۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دراد ییاون و زاس بجع قشع ِبرطُم
دراد ییاج هب هار دز هک همغن ره ِشقن

۱۶۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِسنج ین ،نابز وا ،یشوگ وت نوچ
اُوتِصَْنا :دومرفب قح ار اهشوگ

۱۳۹۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منزب ترشع ٔهمَخز ،مدبا ِقشع ِبرطُم
َمَنکِب ار مغ )۷۷(ِتلبس ،منک هناش بََرط ِشیر

لیبس :تَلبِس )۷۷(
---------------

۱۶۵۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۶۵۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ادیپ رثا هب ،ناهنپ تروص هب ،اضقِ ماد و دنب ِهیبشت

ییهداز رتهم ،قلد ردنا ینیب
ییهداتفا الب رد هنهرب رس

هتخوس )۷۸(یراکبان ِیاوه رد
هتخورفب دوخِ کالما و )۷۹(هشِمَْقا

راوخ و ماندب هدش ،هتفر ناموناخ
راورابدا ،دوریم )۸۰(نمشدماک

ایک یا :دیوگب ،دنیب یدهاز
ادخ ِرهب زا رادیم یتّمه

ماهداتفا تشز ِرابدِا نیردناک
ماهداد فک زا تمعن و ّرز و لام

مهَراو نیز نم هکوب ات یتّمه
مَهَجرب هک دَُوب هریت ِلِگ نیز

صاخ و ماع زا وا دهاوخیم اعد نیا
صالَخْلاَو ُصالَخْلاَو ُصالَخْلاِک

ین دنب ،و زاب ،یاپ و زاب تسد
ینهآ ىن ،شرس رب لِّکَوُم ىن

؟صالخ ییوجیم دنب نیمادک زا
؟)۸۱(صانَم ییوجیم سبح نیمادک زو

یَفتْخُمِ یاضق و ریدقت ِدنب
یفَص ِناج زجب نآ دنیبن هک

تسا )۸۲(نَْمکَم رد ،نآ تسین ادیپ هچرگ
تسا نهآ ِدنب ،و نادنز زا رتدب

دنکشب ار نآ رم رگنهآ هکنآز
َدَنکَرب نادنز ِتشخ مه )۸۳(رگهرفُح

نارگ ِناهنپ ِدنب نیا بَجَع یا
نارگنهآ نآ )۸۴(ِریسکت زا زجاع

دسر ار دمحا ،دنب نآ ِندید
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دسر ار دمحا ،دنب نآ ِندید
دَسَم نِم ٌْلبَح هتسب یولگ رب

بَهَلُوب ِلایع ِتشپ رب دید
َبطَح ٔهلاّمَح :تفگ مزیه ِگنت

۵ و ۴ تايآ ،)۱۱۱( دسمٔ هروس ،ميرك نآرق

» .ٍدَسَم ْنِم ٌْلبَح اَهِديِج يِف .َِبطَحْلا َةَلاَّمَح ُهَُتأَرْماَو «

» .دراد امرخ ِفيل زا ىنامسير ندرگ رب و تسا شكمزيه شنز و «

دیدن یمشچ وا زج ار مزیه و لبح
دیدپان ره ورب دیآ دیدپ هک

دننک یلیوأت هلمج ،شنایقاب
دنمشوه ناشیا ،و تسیشوهیب ز نیک

ُوتود شتشپ ،نآ ِریثأت زا کیل
وت ِشیپ وا هدش نالان ،و هتشگ

هرجاف ،هشحاف ،هيامورف ،راكدب :راكبان )۷۸(
تخر ،ثاثا و بابساِ ىنعم هب شامُقِ عمج :هَشِمَْقا )۷۹(
ماکنمشد :نمشدماک )۸۰(
هاگهانپ :صانَم )۸۱(
هاگناهن ،هاگنیمک :نَْمکَم )۸۲(
نزبقن ،ُربهرفُح :رگهرفُح )۸۳(
ندرك زيرزير ،نتسكش :ريسكت )۸۴(
-------------------------
:تاغل عومجم

دیواج یارس ،ییاتکی یاضف ،شمارآ یارس :رارَقْلاُراد )۱(
رد ءهدنبوک ،هدنبوک :عِراق )۲(
نادخنز ،هناچ :نََقذ )۳(
دنبور ،باقن :عَقُرب )۴(
.دوشیم هدید ناتسبات رخآ یاهبش رد نمی یالاب رد هک ،ینامی یارعِش زا سپ ،یکلف تروصٔ هراتس نیرت نشور :نََمی ليهُس )۵(
.تسا لیهس شبات رثا زا میدا ییوبشوخ نینچمه و بیس یگنرشوخ و یخرس دندرکیم نامگ امدق
.تسا روهشم تیبوغرم رد نََمی ِقیقع :نََمی ِقیقع )۶(
ناگورگ :نهترم )۷(
هدیمخ :اتود )۸(
.تسا روهشم نآ دیراورم هک ناتسبرع بونج رد ینیمزرس و ردنب :نَدَع )۹(
ناتسكرت رد ىنيمزرس :نَتُخ )۱۰(
نطو هب هقالع :َنطَوْلاُّبُح )۱۱(
.ارذگ و یمسج یرایشه دور .تسا رادیاپان و یناف ملاع روظنم اجنیا رد ،ایرد و دور هرانک :ّطَش )۱۲(
ناوخم طلغً الصا :طلغ ناوخ مک )۱۳(
دوز ،ماگنهب ،دوزِ حبص ینعم هب ،هاگپ ِفّفخم :هَگپ )۱۴(
لیصا ،هداژن ،بَسَنیلاع :بیسَن )۱۵(
رادبیع :بیعَم )۱۶(
یشحو و هدنّرد ِناویح :دَد )۱۷(
نیشنمه :نیرَق )۱۸(
.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۱۹(
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نیشنمه :نیرَق )۱۸(
.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۱۹(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۲۰(
یناسآ و یمرن :نوَه )۲۱(
هشیدنا :تَرکِف )۲۲(
یتسرد و یتسار :دادَس )۲۳(
رظنِ یرایشه اب لّمات :مزَح )۲۴(
.دزادرپب یرورض ریغ یاهراک هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف )۲۵(
ینهذِ نم هب ندرم اجنیا رد ؛گرم :تامَم )۲۶(
.دناهدش هدنز روضح هب هک یناسک دارم ؛هَقِثِ عمج ،دنشاب نارگید ِدامتعا ِدروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۲۷(
روک :ریرَض )۲۸(
همرُس :لحُك )۲۹(
نیگرِس :کشُپ )۳۰(
.دشاب هدش لتخم شاهّماشٔ هوق هكنآ :مَشَْخا )۳۱(
.تسا ییایوب ِّسح دارم اجنیا رد ،ندییوب ،ندرک وب :ّمَش )۳۲(
.دشاب هدرک مگ ار شلزنم ِهار هک یسک اجنیا رد ،هارمگ :ّلاض )۳۳(
هچیزاب :بِعَل )۳۴(
ناویحِ حبذ وِ نتشُک ای ندز شتآ :تاکَذ )۳۵(
شوهزیت و رایشوه :ّیکَذ )۳۶(
نکن کرت ار اجنآ :نامَم ار نآ )۳۷(
سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۳۸(
نداتفا دانع هب ،ندش جوجل :هزیتس )۳۹(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زوالَق )۴۰(
شوماخ :هدرُم )۴۱(
هدیمخ ،ژوگ :زوک )۴۲(
ابیز ،ورهام :امیسرمق )۴۳(
رگاینخ ،زیگنابرط :برطُم )۴۴(
نخس نیریش :اخرَّکِش )۴۵(
شاب لوغشم :اپ زا نیشم )۴۶(
.تسا بوكرم دارم اجنيا رد ؛جَدْوَه ،دندنب رتش رب هك هواجك :لِمْحَم )۴۷(
ار وت ِدوجوِ یدرس :تیدوجو درس ،یقوذیب ،یماخ :درس )۴۸(
ندرک زاب رس زا ،ندرک نوریب :ندرک هر هب )۴۹(
دوخ ِندرک اوسر زا هیانک :ندنکرب دوخ ِشیر )۵۰(
کاغَم ،لادوگ :هرفُح )۵۱(
یگدنبیرف و یرگهلیح دارم اجنیا رد :نَف )۵۲(
لوگنش ،داش و خوش :گنَش )۵۳(
ایحیب ،مرشیب :حیقَو )۵۴(
باوخ زا یسکِ نتشادزابو ندیناروش :نتسب باوخ )۵۵(
یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۵۶(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۵۷(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۵۸(
 هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۵۹(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک
درمناوج ،هدنشخب ،راوگرزبِ ینعم هب ،میرکِ عمج :مارِک )۶۰(
دوجو ِناکرا ،ناینب :یپ )۶۱(
هنارایشه دردً ازاجَم ،شتآ :رذآ )۶۲(
ریگنیمز ،زجاع ،ناوتان :اپ تسس )۶۳(
دیماان :سِیآ )۶۴(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب ،دینک زیهرپ :اوُقَّتِا )۶۵(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۶۶(
زاینیب :دَمَص )۶۷(
بارش :رمَخ )۶۸(
نکن تعانق :آم ورِف )۶۹(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۷۰(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۷۱(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۷۲(
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نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۷۱(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۷۲(
نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۷۳(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۷۴(
ندرك هراشا :ءاميا )۷۵(
هتشون قلطم ِینعم هب اجنيا رد :ِلجِس )۷۶(
لیبس :تَلبِس )۷۷(
هرجاف ،هشحاف ،هيامورف ،راكدب :راكبان )۷۸(
تخر ،ثاثا و بابساِ ىنعم هب شامُقِ عمج :هَشِمَْقا )۷۹(
ماکنمشد :نمشدماک )۸۰(
هاگهانپ :صانَم )۸۱(
هاگناهن ،هاگنیمک :نَْمکَم )۸۲(
نزبقن ،ُربهرفُح :رگهرفُح )۸۳(
ندرك زيرزير ،نتسكش :ريسكت )۸۴(


