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۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قافنیب وگب هک وت ِرس و ناج
؟)۱(قاط وت ییارچ نسُح و مََرک رد

َدُنک ششخب وت ِدیشروخ وچِ یور
قارِف درادن هک یلاصو ِزور

وت ِرهب زا َمَنکرب همه ز لد
)۲(قاطِن مدنبب وتِ یافو ِرهب

نک ربص ور :ییوگ ارم وت رگ
)۳(قاطُیالامب ِفیلکت دشاب

بیبح یا ،قارِف و رجَه دَُوب تخس
)۴(قانتعاِ یپ ز یقارِف هصاخ

حور و تسا لقع ردام و ردپ نوچ
؟)۵(قاع تسود یا مَوَش نوچ ،ییوت ود ره

دننک یهآ وت ِرهم رد وچ مور
قارِع و ماش ِبناج دَسَر دود

وت ِقاّشع ٔهنیس )۶(ُِقُتت رد
قاس میس ،نابل دنق ،ناخُر هام

وت ِفطل )۷(ِرَضُخ رد نانک صقر
)۸(قافِو و قدص ِرغاس نانک شون

)۹(غال هب نایوگ و هلمج نانزتسد
قاط و نیبنُُرط و )۱۱-۱۰(نیبنُُرط و قاط

درب دزد شرز هک ار یسک هدژم
قالط نز دهد هک ار یسک هدژم

همه ار ناهج هک ار یسک هصاخ
)۱۲(قاقِشیب دوش درف ،دنک کرت

شکشیپ دشک قشع شمَرَجال
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شکشیپ دشک قشع شمَرَجال
)۱۳(قاُرب هگرحس هب دّمحم وچمه

شلد ِقاُرب دوز شَدَربَرب
قابِط )۱۴ِ(عافر ِتاوامس ِقوف

شیقاب وگب هک وت رس و ناج
قایتشا زا دش هتسب منهد هک

نک تسار ،ژم و ژک متفگب هچ ره
)۱۵(قاشَم نم و ییوت سدنهم هکنوچ

دننامیب ،اتکی :قاط )۱(
دنبنایم ،دنبرمک :قاطِن )۲(
درک ناوتن لمّحت هچنآ :قاطُیالامب )۳(
نتخادنا رگیدکی ندرگ هب تسد :قانتعا )۴(
ردام و ردپ اب شکرس ،نامرفان :قاع )۵(
باجح ،هدرپ :ُقُتت )۶(
توارط ،یزبسرس :رَضُخ )۷(
تقفاوم ،داحّتا :قافِو )۸(
ندوبن یدج و یداش لاح رد ،یخوش هب :غال هب )۹(
ّرف و ّرک ،هوکش و ّرف :نیبنُُرط )۱۰(
 هولج و یرهاظ یادص و رس ،نآ زا دارم ،دشاب ینهذ نم ِساسا رب رگا :مُُرط و قاط ای بنُُرط و قاط )۱۱(
 ،دشاب رظن ای روضح یرایشه ِساسا رب رگا .دراد یم نوتفم ار قلخ ماع هک تسا یرادیاپان تمظع و
 ،یدزیا ِتیاده ،یدزیا ِتینما ِّسح ،یدزیا ِدرخ ،یدزیا ِّرف اب هارمه هک ،تسا ناسنا رد دنوادخ ۀولج
.تسا ببسیب یداش و یدزیا ِتردق
هزیتس ،ارچ و نوچ :قاقِش )۱۲(
جارعم بش رد لوسر ترضح بکرم مان :قاُرب )۱۳(
دنلب یاهنامسآ ،دنلب تاقبط :قابِطِ عافر ،عیفر عمج :عافر )۱۴(
درگاش ،رگراک اجنیا رد ،قاّشَم :قاشَم )۱۵(
---------------

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قافنیب وگب هک وت ِرس و ناج
؟قاط وت ییارچ نسُح و مََرک رد

۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم 

دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف دهج
دوب )۱۶(قیتفت نآ ،تخودیم وا هچره

نتفاکش :قیتَفت )۱۶(
---------------

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
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دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح رهب

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الب ار وت یتهج ره زا
)۱۷(َتتاهَجیب هب دَشَکزاب ات

یدرکن منک شُمخ هک یتفگ
)۱۸(تتابث رب قشع ددنخیم

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۷(
ندوب اجرباپ ،یرادیاپ :تاُبث )۱۸(
------------

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َدُنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
َدَنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۱۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و )۱۹(رازُگاو تناما نیا

ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۱۹(
------------

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکشیب یلهاک زا دنام هک ره
ربجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

۲۱۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَجَن سَک یمزَح و ربص یب ،نیمک نیز
تسد و اپ دمآ ربص ،دوخ ار مزَح

تسایگ نیرَهز نیک ،دروخ زا نک مزَح
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تسایگ نیرَهز نیک ،دروخ زا نک مزَح
تسایبنا ِرون و روز ندرک مزَح

دَهَج یداب ره هب وک دشاب هاک
؟دهَن ینزو ار داب رم یک هوک

ار وت َدناوخ یمه یلوغ فرط ره
ایب نیه ؟یهاوخ هار ردارب یاِک

قیفر مشاب تهرمه ،میامن هر
قیقد ِهار نیا رد )۲۰(مزووالق نم

وا َدناد هَر ین ،و تسزوالق ین
وخ ْگرگ نآ ِیوس ور مک افسوی

ار وت دبیرفن هک دشاب نآ ،مزَح
ارس نیا ِیاهماد و شون و برچ

وا ،شون ین و دراد شِبرچ هن هک
وا ،شوگ رد دمَدیم ،َدناوخ رحِس

ورشیپ ،امنهار :زووالق )۲۰(
------------

۴۶۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(لوضَف ار ناسنا ،قشع ِلضف درک

)۲۳(لوهَج و )۲۲(تسموَلظ ییوجْنوزف نیز

۷۲ هیآ ،)۳۳( بازحأ هروس ،میرک نآرق

 اََهنْلِمْحَي َْنأ نََْيَبأَف ِلَاِبجْلاَو ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا ىَلَع َةَناََمأْلا َانْضَرَع اَِّنإ«
».اًلوُهَج اًموَُلظ َناَك ُهَِّنإۖ  ُناَسْنإِْلا اَهَلَمَحَو اَْهنِم َنَْقفَْشأَو

 دندز زابرس نآ لمحت زا ،ميتشاد هضرع اههوك و نيمز و اهنامسآ رب ار تناما نيا ام«
».دوب نادان و راكمتس وا هك ،تفرگ شود رب تناما نآ ناسنا .دنديسرت نآ زا و

بلطهدایز و خاتسگ ینعی اجنیا رد ؛دزادرپب یرورضریغ ِلاعفا هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف )۲۱(
راکمتس رایسب :موَلظ )۲۲(
نادان رایسب :لوهَج )۲۳(
------------

۴۶۷۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۶۷۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوَخ ِناج رب و دوخ رب وا تسملاظ
دََربیم وگ اهلدع زک نیب ملظ

داتسوا ار اهملع رم وا ِلهج
)۲۴(داشَر دش ار اهلدع رم واِ ملظ

ندش تیاده :داشَر )۲۴(
------------

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نتهدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج

مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج
تسواِ یوک زا وا ِلَصاک ناج نآمه زج

ار تسود نیا راوْباّصق ،مَمَد رد
ار تسوپ ،شزغن ِزغم نآ دَلِه ات

الب زا هدیمر ِناج یا :تفگ
)۲۵(الَّصَلا ،میداشگ رد ار ام ِلصو

تایتسم ،وّ یدوخیب ام ِدوخ یا
تایتسه هرامه ام ِتسه ز یا

ون هب ون نم نامز نیا بل یب وت اب
ونشیم ،میوگ هنهک ِیاهزار

دمریم مَد نیزا اهبل نآ هکنآ ز
دمدیم رب ناهنِ یوج ِبل رب

اشُگَرب مَد نیرد یشوگیب ِشوگ
اشَی ام هللا ُلَعَْفی ِزار ِرهب

۲۷ هیآ ،)۱۴( ميهاربا هروس ،ميرك نآرق
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۲۷ هیآ ،)۱۴( ميهاربا هروس ،ميرك نآرق

ۖ  ِةَرِخآْلا يِفَو اَْينُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ِتِباَّثلا ِلْوَقْلاِب اُونَمآ َنيِذَّلاُ َّهللا ُتَِّبُثي«
»ُءاَشَي اَمُ َّهللا ُلَعَْفيَوۚ  نَِيمِلاَّظلاُ َّهللا ُّلِضُيَو

 .درادىم رادياپ ترخآ و ايند رد ناشراوتسا داقتعا ببس هب ار نانمؤم ادخ«
».دنكىم نامه دهاوخ هچ ره و دزاسىم هارمگ ار ناملاظ و

۱۸ هیآ ،)۲۲( جح هروس ،ميرك نآرق

 ُرَمَقْلاَو ُسْمَّشلاَو ِضَْرأْلا يِف ْنَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف ْنَم ُهَل ُدُجْسَيَ َّهللا ََّنأ ََرت ْمََلأ«
ۗ  ُباَذَعْلا ِهْيَلَع َّقَح ٌريِثَكَوۖ  ِساَّنلا َنِم ٌريِثَكَو ُّباَوَّدلاَو ُرَجَّشلاَو ُلَاِبجْلاَو ُموُجُّنلاَو

»ُءاَشَي اَم ُلَعَْفيَ َّهللا َِّنإۚ ٍ مِرْكُم ْنِم ُهَل اََمفُ َّهللا ِنِهُي ْنَمَو

 اههوك و ناگراتس و هام و باتفآ و تسا نيمز رد هك سك ره و اهنامسآ رد سك ره هك ىاهديدن ايآ«
 هدش ققحم باذع ىرايسب رب و ؟دننكىم هدجس ار ادخ مدرم زا ىرايسب و ناگدنبنج و ناتخرد و
».دنكىم نامه دهاوخب هچ ره ادخ اريز .درادىمن شيمارگ سك چيه ،دزاس راوخ ادخ ار هك ره و

تفرگ ندینشب ،لصوِ یالَص نوچ
تفرگ ندیبنُج هدرُم کدنا کدنا

ابَصٔ هوشِع زک تسکاخ زا مک هن
انف زا دَرآ رب رَس ،دشوپ زبس

باطِخ زک دَْوَبن هفطن ِبآ ز مک
باتفآ نوچ خُر دنیاز نافسوی

ْنُک ِرَْما زا دش ،تسین یداب ز مک
نُخُسشوخِ غرم و سواط مِحَر رد

١١٧ هيآ ،)٢( هرقب ،هروس ،ميرك نآرق

»ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَمَّنِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإَوۖ  ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلاُ عيَِدب«

 :ديوگىم ،دنك ىزيچ هدارا نوچ .تسا نيمز و اهنامسآ هدننيرفآ«
».دوشىم دوجوم زيچ نآ و .وش دوجوم

)۲۶(دالِو زک ،دَُوَبن گنس ِهوک ز مک

داز ،داز هقان هقان نآک ،)۲۷(یيهقان

مدع ٔهیام نآ هن ،رذگب همه نیز
؟مَد هب مَد َدیازب و داز ممَلاع
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؟مَد هب مَد َدیازب و داز ممَلاع

داش ِداش و دیپط رب و دیهَج رب
داتف ردنا دوجس ،دز یخرچ ود کی

ايب :الَّصَلا )۲۵(
نديياز :دالِو )۲۶(
هّدام ِرتش :هقان )۲۷(
------------

۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش کاچ یقشع ز هماج ار هک ره
دش کاپ یبیع هلمج و صرح ز وا

۳۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(طابِر ره ردنا هکنآِ مالغ نم

)۲۹(طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ

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

ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۲۸(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۲۹(
------------

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

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

۱۶۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۱۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ِراک ،)۳۰(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 :دیامرفیم تسا فقاو یاهدنب نینچ ِینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
 یوشیم یرهاظ ِللع و بابسا نامه ِنوتفم هرابود ،منادرگزاب بابساِ ملاع هب ار وت هاگره

 .دهع تسس و نکش هبوتٔ هدنب یا تسا نیمه وت ِراک .یرب یم دای زا ارم و

٢٨ ٔهيآ ،)۶( ماعنأ هروس ،ميرك نآرق

».َنُوبِذاَكَل ْمُهَِّنإَو ُْهنَع اوُهُن َامِل اوُداَعَل اوُّدُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب «

 ناهج نیدب نانآ رگا و ،دوش راکشآ نانآ رب دنتشاد یم هدیشوپ شیپ نیز هک ار هچنآ هکلب «
».نانزغورد دناناشیا هتبلا و .دندرگزاب دناهدش یهن نآ زا هچنادب هرابود ،دنوش هدروآ زاب

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

۱۵۶ ٔهيآ ،)۷( فارعأ هروس ،ميرك نآرق 

»؛ …ٍْءيَش َّلُك ْتَعِسَو يِتَمْحَرَو «

». …تسا هتفرگ ارف ار ءایشا ٔهمه )یلاعت قح( نم ِتمحر و «

.دندرگزاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۳۰(
------------

۴۲۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخٔ هدنب دوب نادزی ٔهیاس
ادخٔ هدنز و ملاع نیأ هدرم

نامگیب رتوز ریگ وا ِنماد
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نامگیب رتوز ریگ وا ِنماد
نامزرِخآ ِنماد رد یهر ات

تسایلوا ِشقن َّلِّظلا َّدَم َفَْیک
تسادخ ِدیشروخ ِرون ِلیلد وک

 ادخّ یلو هک تسنیا ) » درتسگ ار شا هیاس هنوگچ « ( َّلِّظلا َّدَم َفَْیک هیآ زا روظنم
 .تسا دنوادخ رون رب لیلد ادخ ّیلو نآ ینعی ،هیاس نآ و .تسا دنوادخ لماک رهظم

.تسا دنوادخ یوس هب مدرم یامنهار وا ینعی

۴۶ و ۴۵ تايآ ،)۲۵( ناقرف هروس ،ميرك نآرق 

 َُّمث ًانِكاَس ُهَلَعَجَل َءاَش ْوَلَو َّلِّظلا َّدَم َفْيَك َكِّبَرٰ ىَِلإ ََرت ْمََلأ«
».اًريِسَي اًْضبَق َاْنيَِلإُ هَانَْضبَق َُّمث .اًلِيلَد ِهْيَلَع َسْمَّشلا َانْلَعَج

 ؟دنارتسگ و داد دادتما ار هیاس هنوگچ هک یتسیرگنن تراگدرورپ ]تمکح و تردق[ هب ایآ«
 ،هیاس نآ ]نتخانش[ یارب ار دیشروخ هاگ نآ ،درکیم تباث و نکاس ار نآ تساوخیم رگا و

».میریگیمزاب دوخ یوس هب کدنا کدنا ]باتفآ ِندش دنلب اب[ ار نآ سپس .میداد رارق ]اه ناسنا ی[ امنهار

)۳۱(لیلد نیا یب ورم یداو نیردنا

)۳۲(لیلَخ نوچ وگ نیلِفالا ُّبُِحا ال

۷۶ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،ميرك نآرق

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

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

بایب ار یباتفآ هیاس ز ور
 باتب یزیربت سمش هش نماد

امنهار :لیلد )۳۱(
 .تسا )ع(میهاربا ِترضح ِبقل ،هللالیلخ ؛تسود :لیلخ )۳۲(
------------

۱۴۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیمدآ ،تسا لاح ِفوقوم وا هکنآ
تسیمک رد یهاگ ،و نوزفا لاحب هگ

لاثم رد دشاب تقولاُنبا ،یفوص
لاح و تقو زا تسا غراف ،یفاص کیل
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لاح و تقو زا تسا غراف ،یفاص کیل

واِ یار و مزع ِفوقوم اهلاح
واِ یاسآْحیسمِ ْخَفن زا هدنز

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

۱۴۳۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تقو ِنبا وجافص ِّیفوص تسه
تخس هتفرگب ردپ نوچمه ار تقو

لالجلاوذ ِقشع ِ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( صالخا هروس ،میرک نآرق

 ».ْدَلُوي ْمَلَو ِْدَلي ْمَل«

»هدش هداز هن و تسا هداز هن«

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قافنیب وگب هک وت ِرس و ناج
؟قاط وت ییارچ نسُح و مََرک رد

۱۵۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نابز ِرارقِا وچ ناونع نآ تسه
 ناحتما نک ار هنیس ٔهمانِ نتم

؟وت رارقا اب تسه قفاوم هک
وت ِراک دَْوَبن راوقفانم ات

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هٰلا زا تَّنَج هک ربمغیپ تفگ 
هاوخم یزیچ سک ز ،یهاوخیمه رگ

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َدُنک ششخب وت ِدیشروخ وچِ یور
قارِف درادن هک یلاصو ِزور

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

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

۵۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟وک نشور ِزور :ییوگ و یدنبورف هدید ود وت
اشگُب رد وت ،نم کنیا هک تمشچ رب دیشروخ َدَنز

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ِرهب زا َمَنکرب همه ز لد
قاطِن مدنبب وتِ یافو ِرهب

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دَُوب ارچ ایح و مرش ارم ربلد قشاع
؟دَُوب ارچ افوِ مسر ،دَُوب نیا لامج هکنوچ

۴۴۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شیک و نید مدیزُگ ار یوقت و دهز
شیوخ ِشیپ ار لجا مدیدیم هکنآز

هدش )۳۳(ظعاو ارم ،هیاسمه ِگرم  
هدز مهرب ارم ِناّکد و بسک
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هدز مهرب ارم ِناّکد و بسک

ندنام مهاوخ درف ،رخآ هب نوچ
نز و درم ره اب درک دیابن وُخ

)۳۴(دَحَل رد رِخآ درک مهاوخب وُر

دََحا اب وُخ منک هک دیآ ْهِب نآ

منص یا دنهاوخ تسب ار َخَنز وچ
منز رتمک )۳۵(َخَنز هک دیآ ْهِب نآ

هتخومآ رمک و ْتَفبَرز هب یا
هتخودان ٔهماج تتسرِخآ

میاهتسُر یو زک میرآ کاخ هب وُر
؟میاهتسب نایافویب رد ارچ لد

هدنهد زردنا ،هدنهد دنپ ،هدننک ظعو :ظِعاو )۳۳(
روگ :دَحَل )۳۴(
هناچ :َخَنز )۳۵(
------------

۴۱۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،راطع

نک هقفن ناج و لد ات تسه هچره وا هر رد
شاب رازیب همه زا یاهدنز یکی هب وت

٣٢٠ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شابَم امِ یافو ِضقن ِتروص
شاف هدوهیب نکم ار ییافویب

راعش دمآ افو نوچ ار ناگس رم
رایم یماندب و گنن ار ناگس ،ْوَر

دوب راع ار ناگس نوچ ییافویب
؟دومن یراد اور نوچ ییافویب

افو زا دروآ رخف ،یلاعت قح
؟انِْریَغ ٍدْهَعِبٰ یفْوا ْنَم :تفگ

:تسا هدومرف و هدرک تاهابم و رخف ،یرادافو ِیوخ هب تبسن ،یلاعت قح ترضح
»؟تسا رترادافو نامیپ و دهع رد ،ام زج هب یسک هچ« 

۱۱۱ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق 
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۱۱۱ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق 

».ُميِظَعْلاُ زَْوفْلا َوُه َكِٰلَذَوۚ ِهِب ُْمتْعَياَب يِذَّلا ُمُكِعَْيبِب اوُرِْشَبتْساَفۚ ِ َّهللا َنِم ِهِدْهَعِبٰ ىَفَْوأ ْنَمَو «

 ؟درك دهاوخ افو دوخ دهع هب ادخ زا رتهب ىسك هچ و «
».تسا ىگرزب ىبايماك هك ديشاب داش دياهدرك هك تخورف و ديرخ نيدب

)۳۶(قح ِّدر اب افو ،ناد ییافویب

َقبَس سک درادن قح ِقوقح رب

.تسا دودرمٰ ىلاعت قح ِرظن زا هكنآ :قح ِّدر )۳۶(
------------

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک ربص ور :ییوگ ارم وت رگ
قاطُیالامب ِفیلکت دشاب

۴۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ْهِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ
ِْهجِب ناسآ قاطُی ال ِرارف رد

۲۲۳۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(روذَح نآ تفریم ،تخاس اپ ار هنیس

رون ِرحب ات رطخ ابِ ماقم زا

.تسا هدمآ طاتحم و شیدنارود ینعم هب اجنیا رد .دسرتب تخس هک یسک ،هدننک زیهرپ رایسب :روذَح )۳۷(
------------

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وید ِلعف تسه نآ هک باتش نکم :یتفگ
باتش وتِ یوس دنکنیم هک دَُوب وا وید

 ثیدح

»ناطيشلا َنِم ةلجعلاو هللا َنِم يّنأتلا«

».تسا ناطیش زا باتش و دنوادخ زا گنرد«

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



Page 14 of 25

914_Qazal & Mathnavi 2022-04-28, 3:16 AM

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۳۸(تابارخ ِریپ یا ،ماج کی هدب

)۳۹(تافآ ِریخأَّتلا یف هک ،ادرف وگم

یونعم ریسم یامنهار :تابارخ ِریپ )۳۸(
)َلثَم( تساهنایز ریخأت رد :تافآ ِریخأَّتلا یف )۳۹(
------------

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بیبح یا ،قارِف و رجَه دَُوب تخس
قانتعاِ یپ ز یقارِف هصاخ

۲۰۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رتخلت نارجه ز مَلاع رد تسین
نُکم نآ نکیلو نُک یهاوخ هچره

٢٨٩٣ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 هدم )۴۰(یروجهم ،زور ار بش رای
هدم یروُد ار هدید تبرق ِناج

)۴۱(لاکَن و درد اب تسیگرم وت ِدعُب

لاصِوْلاَدْعَب دَُوب هک یدعُب هصاخ

ییادج ،یرود :یروجهم )۴۰(
رفیک ،تبوقع :لاکَن )۴۱(
------------

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

حور و تسا لقع ردام و ردپ نوچ
؟قاع تسود یا مَوَش نوچ ،ییوت ود ره

۳۰۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ردام نَت و تسهدوب ردپ لقع وچ ار وت
یرسپ رگا ،رگنرد ردپِ یور ِلامج

۱۸۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش )۴۲(ناصُقن نوچ حور یارِج نآ ز
دوش نازرل نآ ناصُقن زا شناج
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دوش نازرل نآ ناصُقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۴۳(ِرازنَمَس هک

نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۴۲(
.َدیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :رازنَمَس )۴۳(
------------

۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۴۵(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

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

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۴۴(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۴۵(
------------

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 )۴۶(ِرمَخ روخ ناهگناو

رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا )۴۷(آم ورِف تمحر یکی رب

بارش :رمَخ )۴۶(
نکن تعانق :آم ورِف )۴۷(
------------

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دننک یهآ وت ِرهم رد وچ مور
قارِع و ماش ِبناج دَسَر دود

۱۱۹۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۱۹۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

رتهب هدرم رازه ز نشورِ غارچ یکی هک
زوک ِتماق رازه ز شوخ ِدق کی تسا هب هک

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ِفطل ِرَضُخ رد نانک صقر
قافِو و قدص ِرغاس نانک شون

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نادب ،ار ناهاوگ دیاب )۴۸(هیکزت
نآدِب )۴۹(یفوقوم هک یقدص شهیکزت

 ،دشاب شغ یب و کاپ دیاب تنامیا ِتّحص رب وت یاه هاوگ هک نادب ار نیا
.یدنب یاپ نآ هب وت هک تسا یقدص انامه تنامیا نادهاش صولخ و یکاپ و

ندرک هزیکاپ :هیکَزت )۴۸(
هتسباو ،دّیقم :فوقوم )۴۹(
------------

۲۵۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تََدیاب )۵۰(ضُقاَنتیب ِلعف و لوق
تََدیآ شیب نامز ردنا لوبق ات

دیردنا ضقانت ،)۵۱(ّیتَش ُمکُیعَس
دیرَدیم رب بش ،دیزودیم زور

 .دیاهدمآ راتفرگ ضقانت ماد رد امش و ،تسا نوگ هنوگ و هدنکارپ امش یاه شالت
 .دینک یم هراپ ار نامه بش و دیزود یم زور الثم هکنانچ

۴ هیآ ،)۹۲( لیل هروس ،میرک نآرق
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۴ هیآ ،)۹۲( لیل هروس ،میرک نآرق

»ٰ ىَّتَشَل ْمُكَيْعَس َِّنإ «
    

».تسا نوگ هنوگ و هدنکارپ امش ىاهششوك انامه :هك «

 ؟دََونْش هِک ضقانت اب یهاوگ سپ
دوَخ ِفطل زا دُنک )۵۲(یملِح رگم ای

یزیچ اب یزیچ ندوب فلاخم ،ندوب ضیقن و ّدض مه اب :ضُقاَنت )۵۰(
هدنکارپ :ّیتَش )۵۱(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۵۲(
------------

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

غال هب نایوگ و هلمج نانزتسد
قاط و نیبنُُرط و نیبنُُرط و قاط

۱۱۰۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتّیراع ،)۵۳(مُُرط و قاط ار قلخ
تسا یّتیهام مُُرط و قاط ار رما

دنشَک یراوخ ،مُُرط و قاطِ یپ زا
دنشوَخ یراوخ ردّ زِع ِدیما رب

)۵۵(کودَخ )۵۴(ٔهزورهَد ِّزِع ِدیما رب

)۵۶(کود وچ ،مغ زا دناهدرک دوخ ِندرگ

؟منم یک اجنیا دنیآیمن نوچ
منشور ِباتفآ ،ّزع نیردناک

 .درادیم نوتفمار قلخِ ماع هک تسا یرادیاپان ِتمظع و هولج و یرهاظ یادص و رس ،نآ زا دارم :مُُرط و قاط )۵۳(
یویند یاهیشوخ ِندوب رادیاپان هب دراد هراشا :هزورهَد )۵۴(
نارذگ ،ناشیرپ ،هتفشآ :کودَخ )۵۵(
.دنسیریم خن نآ اب هک یتلآ :کود )۵۶(
------------

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درب دزد شرز هک ار یسک هدژم
قالط نز دهد هک ار یسک هدژم

۱۶۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۶۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناجنَرَم ارم :اتفگ ،ناج دش گنج هب نم اب
مدادِب ،هدِب :اتفگ ،ناتسِب قالط :متفگ

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شکشیپ دشک قشع شمَرَجال
قاُرب هگرحس هب دّمحم وچمه

شلد ِقاُرب دوز شَدَربَرب
قابِطِ عافر ِتاوامس ِقوف

۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دننک رفس تریصب )۵۷(ِقاُرب رب هک یموق
دننک رظن هَم نآ رد رابغیب و ربا یب

دوز دننز شتآ یتوهش یاههناد رد
)۶۰(دننک َربَع )۵۹(َکت کی هب )۵۸(بعَص ِهاگماد زو

.دش راوس نآ رب جارعم بش رد ربمایپ هک یَبکرَم ،یرایشوه بکرم ،وردنت بسا :قاُرب )۵۷(
راوشد و تخس :بعَص )۵۸(
هلمح ،ندیود ،نتخات :َکت )۵۹(
نتشذگ و ندرک روبع :ندرک َربَع )۶۰(
------------

۴۶۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا َبکرَم بیاجع هبوت َِبکرَم
تسپ ز هظحل کی هب دزات کلف رب

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک تسار ،ژم و ژک متفگب هچ ره
قاشَم نم و ییوت سدنهم هکنوچ

۲۱۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قیال نم ز نخس نیا دوبن رگ
)۶۱(نک نیقلت تسقیال نآ هچنآ

نداد دنپ و ندرک میلعت :ندرک نیقلت )۶۱(
------------

۱۳۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۳۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

گنر قشع نیزا تسین ورد هک ره
گنس و بوچ زجهب تسین ادخ دزن

بآ گنس ره ز دروآرب قشع
گنز هنییآ ز دیشارت قشع

حلص هب نامیا و دمآ گنج هب رفک
گنج و حلص رد شتآ دزب قشع

لد ِرحب زا نهد دیاشگ قشع
گنهن نوچ دَروخب ار ناهج ود ره

ویر هن و رکم هن ،تسریش وچ قشع
گنلپ یهاگ و هبور یهگ تسین

قشع ز دیآ ددم رب ددم هکنوچ
گنت و کیرات ِنت زا دهرب ناج

تسا تریح همه زاغآ ز قشع
)۶۲(گند هتشگ ناج و هریخ ورد لقع

ابص یا ،ملد تسا زیربت رد
گنردیب )۶۳(ناسرب ار ام ِتمدخ

جیگ ،شوهیب ،ناریح :گند )۶۲(
ندرک غالبا میظعت و مالس :ندناسر تمدخ )۶۳(
------------

۱۳۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

گنر قشع نیزا تسین ورد هک ره
گنس و بوچ زجهب تسین ادخ دزن

۴۷۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنهدیم یدوع گنر ار )۶۴(یلَْدَنچ
دنهدیم یدوسح نامیخولک رب

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

لَْدنَص بوغرم و وبشوخ بوچ :لَْدَنچ )۶۴(
------------
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۱۳۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

حلص هب نامیا و دمآ گنج هب رفک
گنج و حلص رد شتآ دزب قشع

۵۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنز رفاک و نمؤم رب ،دنزرب لد ِشتآ رگ
دنز َرپ ینعمِ غرم رگ ،دوش ناّرپ همه تروص

۱۳۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد ِرحب زا نهد دیاشگ قشع
گنهن نوچ دَروخب ار ناهج ود ره

ویر هن و رکم هن ،تسریش وچ قشع
گنلپ یهاگ و هبور یهگ تسین

قشع ز دیآ ددم رب ددم هکنوچ
گنت و کیرات ِنت زا دهرب ناج

۶۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قشع ِقرغ ناقلَخ ِّیتشَک نیا رگنب
قشع ِقلح ییوگ تشگ ییاهدژا

ابُرلد ِدیدپان ییاهدژا
ابُرهک وا ار هوک نوچمه لقع

وا زا دش هگآک راّطع ره ِلقع
وج ِبآ ردنا تخیر ار )۶۵(اههلبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک وَر
دََحاً اْوُفک ُهَلً اّقَح نُکَی ْمَل

۴ هیآ ،)۱۱۲( صالخا هروس ،میرک نآرق

»ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو«

».تسوا ىاتمه سك چيه هن و «

هچقودنص :هلبط )۶۵(
------------
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۲۷۲۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

قشع )۶۶(ِلوکأم دش ،تسقشع زج هچ ره
قشع )۶۷(ِلَْون ِشیپ هناد کی ناهج ود

؟دَروخ زگره ار غرم رم ییهناد
؟)۶۸(دََرچ زگره ار بسا رم نادْهاک

)۶۹(ّلَعَل قشاع یوش ات نک یگدنب

لمع رد دیآ ،تسیبسَک یگدنب

)۷۰(ّدَج ز دراد عمط یدازآ هدنب

دبا ات دهاوخن یدازآ قشاع

)۷۲(تسوُجراردا و )۷۱(تَعلِخ میاد هدنب

تسود ِرادید همه قشاع ِتعلخ

دینش و تفگ رد قشع دجنگَنرَد
دیدپان شرعق تسییایرد ،قشع

درمش ناْوتن ار رحَبِ یاههرطق
درُخ تسا رحب نآ ِشیپ ایرد تفه

هدش هدروخ :لوکأم )۶۶(
 راقنم :لون )۶۷(
دنک ارَچ ،درَچب :دََرچ )۶۸(
دیاش :ّلَعَل )۶۹(
لابقا و تخب ،بیصن :ّدَج )۷۰(
.دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ِناونع هب گرزب ِصخش ِفرط زا هک هتخود ۀماج :تَعلِخ )۷۱(
یّرمتسم :راردا )۷۲(
------------

۳۰۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۱۶۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۶۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۳(ٰیتف یا ،دوخ رد شاب رضاح کیل

ار وت رم دبایب وا هناخ هب ات

سپزاب وا دََرب ار )۷۴(تعلِخ هنرو
سکچیه شهناخ هب مدیباین هک

ناوج ،درمناوج :یتف )۷۳(
سابل :تعلِخ )۷۴(
------------

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۶(هیت )۷۵(ِّرَح ردنا یسومِ موق وچمه

)۷۷(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب ییهدنام

ترارح ،امرگ :ّرَح )۷۵(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ،فلع و بآ یب و رازنش ِنابایب :هیت )۷۶(
درخیب ،نادان :هیفَس )۷۷(
------------

۱۳۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا تریح همه زاغآ ز قشع
گند هتشگ ناج و هریخ ورد لقع

ابص یا ،ملد تسا زیربت رد
گنردیب ناسرب ار ام ِتمدخ

۳۷۴۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَلب و الیب شاب ناریَح وت سپ
)۷۸(یلِمحَم دیآ تشیپ تمحر ز ات

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

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

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

انف و جیگ و یتشگ ناریَح کنوچ
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انف و جیگ و یتشگ ناریَح کنوچ
انِدْهِا یتفگ لاح ِنابز اب

۶ هیآ ،)۱( دمح هروس ،میرک نآرق

».َميَِقتُْسمْلا َطاَرِّصلا اَنِدْها «

».نک تياده تسار ِهار هب ار ام «

.تسا بوکرم دارم اجنیا رد ،دندنب رتش رب هک هواجک :لِمحَم )۷۸(
------------

۳۲۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک تشوماخ ،تسا غرم نآ تریح
دنک تشوج رپ و )۷۹(گیدْرَس دهنرب

.دراذگ یم ار گید رس :گیدْرَس دهن رب )۷۹(
------------

۳۱۷۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب ،و نُک )۸۰(یلوُگ نتشیوخ

انَل َمْلِع ال :هک وگ کیالم نوچ
اَنتْمَّلَع ام َْریَغ ،یهلا ای

.یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َكَِّنإۖ  َاَنتْمَّلَع اَم َّاِلإ َانَل َمْلِع اَل َكَناَْحبُس اوُلاَق «

 ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ «
».ميكح ىاناد ىيوت .تسين

قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۸۰(
------------

۵۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شناریح مشابیم ،شناریس ز حبص ره
دیامننب یور وا ،ناریح دوشن ناج ات

ینیب یربخیب رد ،ینیبیم هک زیچ ره
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ینیب یربخیب رد ،ینیبیم هک زیچ ره
دیاشگنب هدرپ وا هللاو یربخاب ات

------------------------
:تاغل عومجم

دننامیب ،اتکی :قاط )۱(
دنبنایم ،دنبرمک :قاطِن )۲(
درک ناوتن لمّحت هچنآ :قاطُیالامب )۳(
نتخادنا رگیدکی ندرگ هب تسد :قانتعا )۴(
ردام و ردپ اب شکرس ،نامرفان :قاع )۵(
باجح ،هدرپ :ُقُتت )۶(
توارط ،یزبسرس :رَضُخ )۷(
تقفاوم ،داحّتا :قافِو )۸(
ندوبن یدج و یداش لاح رد ،یخوش هب :غال هب )۹(
ّرف و ّرک ،هوکش و ّرف :نیبنُُرط )۱۰(
 یرهاظ یادص و رس ،نآ زا دارم ،دشاب ینهذ نم ِساسا رب رگا :مُُرط و قاط ای بنُُرط و قاط )۱۱(
 ،دشاب رظن ای روضح یرایشه ِساسا رب رگا .دراد یم نوتفم ار قلخ ماع هک تسا یرادیاپان تمظع و هولج و
 ،یدزیا ِتیاده ،یدزیا ِتینما ِّسح ،یدزیا ِدرخ ،یدزیا ِّرف اب هارمه هک ،تسا ناسنا رد دنوادخ ۀولج
.تسا ببسیب یداش و یدزیا ِتردق
هزیتس ،ارچ و نوچ :قاقِش )۱۲(
جارعم بش رد لوسر ترضح بکرم مان :قاُرب )۱۳(
دنلب یاهنامسآ ،دنلب تاقبط :قابِطِ عافر ،عیفر عمج :عافر )۱۴(
درگاش ،رگراک اجنیا رد ،قاّشَم :قاشَم )۱۵(
نتفاکش :قیتَفت )۱۶(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۷(
ندوب اجرباپ ،یرادیاپ :تاُبث )۱۸(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۱۹(
ورشیپ ،امنهار :زووالق )۲۰(
بلطهدایز و خاتسگ ینعی اجنیا رد ؛دزادرپب یرورضریغ ِلاعفا هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف )۲۱(
راکمتس رایسب :موَلظ )۲۲(
نادان رایسب :لوهَج )۲۳(
ندش تیاده :داشَر )۲۴(
ايب :الَّصَلا )۲۵(
نديياز :دالِو )۲۶(
هّدام ِرتش :هقان )۲۷(
ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۲۸(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۲۹(
.دندرگزاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۳۰(
امنهار :لیلد )۳۱(
.تسا )ع(میهاربا ِترضح ِبقل ،هللالیلخ ؛تسود :لیلخ )۳۲(
هدنهد زردنا ،هدنهد دنپ ،هدننک ظعو :ظِعاو )۳۳(
روگ :دَحَل )۳۴(
هناچ :َخَنز )۳۵(
.تسا دودرمٰ ىلاعت قح ِرظن زا هكنآ :قح ِّدر )۳۶(
.تسا هدمآ طاتحم و شیدنارود ینعم هب اجنیا رد .دسرتب تخس هک یسک ،هدننک زیهرپ رایسب :روذَح )۳۷(
یونعم ریسم یامنهار :تابارخ ِریپ )۳۸(
)َلثَم( تساهنایز ریخأت رد :تافآ ِریخأَّتلا یف )۳۹(
ییادج ،یرود :یروجهم )۴۰(
رفیک ،تبوقع :لاکَن )۴۱(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۴۲(
.َدیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :رازنَمَس )۴۳(

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۴۴(
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ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۴۴(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۴۵(
بارش :رمَخ )۴۶(
نکن تعانق :آم ورِف )۴۷(
ندرک هزیکاپ :هیکَزت )۴۸(
هتسباو ،دّیقم :فوقوم )۴۹(
یزیچ اب یزیچ ندوب فلاخم ،ندوب ضیقن و ّدض مه اب :ضُقاَنت )۵۰(
هدنکارپ :ّیتَش )۵۱(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۵۲(
 .درادیم نوتفمار قلخِ ماع هک تسا یرادیاپان ِتمظع و هولج و یرهاظ یادص و رس ،نآ زا دارم :مُُرط و قاط )۵۳(
یویند یاهیشوخ ِندوب رادیاپان هب دراد هراشا :هزورهَد )۵۴(
نارذگ ،ناشیرپ ،هتفشآ :کودَخ )۵۵(
.دنسیریم خن نآ اب هک یتلآ :کود )۵۶(
.دش راوس نآ رب جارعم بش رد ربمایپ هک یَبکرَم ،یرایشوه بکرم ،وردنت بسا :قاُرب )۵۷(
راوشد و تخس :بعَص )۵۸(
هلمح ،ندیود ،نتخات :َکت )۵۹(
نتشذگ و ندرک روبع :ندرک َربَع )۶۰(
نداد دنپ و ندرک میلعت :ندرک نیقلت )۶۱(
جیگ ،شوهیب ،ناریح :گند )۶۲(
ندرک غالبا میظعت و مالس :ندناسر تمدخ )۶۳(
لَْدنَص بوغرم و وبشوخ بوچ :لَْدَنچ )۶۴(
هچقودنص :هلبط )۶۵(
هدش هدروخ :لوکأم )۶۶(
 راقنم :لون )۶۷(
دنک ارَچ ،درَچب :دََرچ )۶۸(
دیاش :ّلَعَل )۶۹(
لابقا و تخب ،بیصن :ّدَج )۷۰(
.دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ِناونع هب گرزب ِصخش ِفرط زا هک هتخود ۀماج :تَعلِخ )۷۱(
یّرمتسم :راردا )۷۲(
ناوج ،درمناوج :یتف )۷۳(
سابل :تعلِخ )۷۴(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۷۵(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ،فلع و بآ یب و رازنش ِنابایب :هیت )۷۶(
درخیب ،نادان :هیفَس )۷۷(
.تسا بوکرم دارم اجنیا رد ،دندنب رتش رب هک هواجک :لِمحَم )۷۸(
.دراذگ یم ار گید رس :گیدْرَس دهن رب )۷۹(
قمحا ،نادان ،هلبا :لُوگ )۸۰(


