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۳۰۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزورفالد ارم ِرای دمآ مّلسم
یزور یهز ،قح ِلضف ارم داد قشع هچ

تسوا رس ارم ،ورب وگ ،دورب مرس رگا
یزودهَُلک و رَس زا و هَُلک زا مدیهر

مشوگ رد تفگ و دروآ نم ِشوگ هب ناهد
یزومایب ،تمزومایب ثیدح یکی

کشُم همه دوش وت ِنوخ ینتخِ یوهآ وچ
)۱(یزوپشوخ هب ام ز وت یرچب یمد رگا

؟یشک هچ نت و ناجِ گنن ،یاهدش ناج ِناج وچ
؟یزودنا هچ ییّهبح ،یاهدش رز ِناک وچ

ار نافیرح شکب نابوخ ِسلجمِ یوس هب
)۲(یزووالق نکب ناویح ٔهمشچ و رضخ هب

یروگنا تسین تسهدیسر لعل بارش
)۳(یزوخ َرکِش نیا تسین و دش راثن َرکِش

یزاب وت تسا یشتآ یکی صرح و اوه
یزوسیم هچ ار لاب و رپ فازگ ،رپب

ادَص ز ار گناب دننادن قلخ هک شمخ
یزوریپ ز ار هزوریپ یناد هک ییوت

ینهد کاپ :یزوپ شوخ )۱(
ییامنهار ،یربهر :یزووالق )۲(
ناتسزوخ هب بوسنم :یزوخ )۳(
------------

۳۰۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزورفالد ارم ِرای دمآ مّلسم
یزور یهز ،قح ِلضف ارم داد قشع هچ

۱۷۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک )۵(نمیا و )۴(غِراف و شاب داش
نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ
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نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ

روَخَم مغ وت مروخیم وتِ مغ نم
ردپ دص زا مرتقفشم نم وت رب

وگم سک اب ار زار نیا ناه و ناه
وجتسج سب دنک هَش ،وت زا هچرگ

هدوسآ و تحار :غِراف )۴(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۵(
------------

۱۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

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

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

ردام و ردپ اب شکرس ،نامرفان :قاع )۶(
هزیتس ،ارچ و نوچ :قاقِش )۷(
جارعم بش رد لوسر ترضح بکرم مان :قاُرب )۸(
------------

۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(ربص و رکش رد َماوت )۹(ِعنُص ِقشاع

؟)۱۱(رَبگ وچ مشاب یِک عونصم ِقشاع

دوب َرف اب ادخِ عنُص ِقشاع
دوب رفاک واِ عونصم ِقشاع

ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۹(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۱۰(
رفاک :ربَگ )۱۱(
------------

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

معن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۱۲(ناتن وت یور عمش یب

ناوتن :ناَتن )۱۲(
------------

۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۱۳(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۱۴(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شا یروجنر نامه ات

یلبنت :یلهاک )۱۳(
رامیب :روجنر )۱۴(
------------

۹۲۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۱۵(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نُک انف ور

)۱۶(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید

ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

یرامیب :تّلع )۱۵(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۱۶(
------------

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۱۸(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۱۷(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۱۸(
------------

۳۰۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مشوگ رد تفگ و دروآ نم ِشوگ هب ناهد
یزومایب ،تمزومایب ثیدح یکی

۲۴۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

افص زا تسهداشگ مناج ِنزور
ادخ ٔهمان هطساو یب دسریم

۱۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 4 of 13

915_Qazal & Mathnavi 2022-05-05, 3:31 AM

۱۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شنتفگ اما ،دنام رگید زیچ
َشنَمیب دیوگ سْدُقْلاُحور ،وت اب

نتشیوخ ِشوگ هب مه ییوگ وت ،ین
نم وت مه یا ،نم ِریغ ین ،و نم ین

یوَر ردنا باوخ هک یتقو نآ وچمه  
یوش دوخ ِشیپ هب ،دوخ ِشیپ ز وت

۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

لالج ِرارسا )۱۹(دشون سکنآ ِشوگ
لال و داتفا نابز دص نسوس وچ وک

.دََونشِب ینعم هب دشوین فّفخم :دشون )۱۹(
------------

۳۰۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

کشُم همه دوش وت ِنوخ ینتخِ یوهآ وچ
یزوپشوخ هب ام ز وت یرچب یمد رگا

۲۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲۱(نئمطم ِسَْفن )۲۰(ِشخبربنع ِواگ یا َرچب شوخ

ینک )۲۲(یزوپشوخ وت را تسا لالح لحاس نینچ رد

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«

وبشوخ یاهدام :ربنع ؛یهامربنع :شخبربنع ِواگ )۲۰(
رجفٔ هروس ۲۷ هیآ هب هراشا :نئمطم ِسَْفن )۲۱(
ینهد کاپ :یزوپشوخ )۲۲(
------------

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

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

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۲۳(
ندوب اجرباپ ،یرادیاپ :تاُبث )۲۴(
------------

۲۴۷۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیرُم یا ددرگ کشُم یکشُپ هک ات
 دیرچ هضور نآ رد دیاب اهلاس

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لاب و َرپ دص ود اب ،کاپ تََمُنک ییهتشرف 
یرَشَب ِترودک ،َدناَمن چیه وت رد هک

۳۰۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یشک هچ نت و ناجِ گنن ،یاهدش ناج ِناج وچ
؟یزودنا هچ ییّهبح ،یاهدش رز ِناک وچ

۱۲۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مینزیم رب مه هب اهیتشک وچ ام
مینشور ِبآ رد ،و میمشچ هریت

باوخ هب هتفر ،نت ِّیتشک رد وت یا
بآ ِبآ رد رگن ،یدید ار بآ

شََدناریم وک تسیبآ ار بآ
شََدناوخیم وک تسیحور ار حور

۳۰۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ادَص ز ار گناب دننادن قلخ هک شمخ
یزوریپ ز ار هزوریپ یناد هک ییوت

۴۶۶۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیرگید سکع هک ناس ناز ،وت ِتفگ 
تسین سکع مه زج هب ،تلاوحا هلمج

نارگید سکع ود ره تقوذ و مشخ
)۲۶(ناوع مشخ و )۲۵(هداّوق یداش

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

.دناسرب مه هب یشوغآمه یارب نادرم و نانز هک یسک ،زادنااپ :هداَّوَق )۲۵(
یتموکح رومأم :ناوع )۲۶(
------------

۵۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوَخ ِنارای زا دیاب نادنچ ،سکع
شَکْبآ ،سکعیب ِرحب زا یوش هک

ناد دیلقت نآ وت ،دز لّواَک ،سکع
نآ قیقحت دوش ،دش یپایپ نوچ

ُربَم نارای زا ،قیقحت دشن ات
ّرُد ،هرطق نآ تشگن ،لَسْگَم فدص زا

۲۰۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُج وچمه نتفگ ،و تسرحب یشُماخ
وجم ار وُج ،ار وت دیوجیم رحب

باتم رس ایرد ِیاهتراشا زا
باوَّصلاِب ْمَلَْعاُ هللاَو ،نک متخ

۲۲۳۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(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 )۲۷(
------------

۲۲۳۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تفرگ ایرد ِهر ،یهام نآ تفر
تفرگ انهپ ٔهنهپ و روُد ِهار

۱۷۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش لد نوچ وت ِزار ٔهناخروگ
دوش لصاح رتدوز تدارم نآ

تفهن رِس هک ره هک ربمغیپ تفگ
تفج شیوخ ِدارم اب ددرگ دوز

۲۲۴۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۴۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تساطخ ندروآ ترسح هتشذگ رب
)۲۸(تسابَه نآ ِدای ،هتفر دیآن زاب

.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد .هدنکارپ رابغ و درگ ینعم هب ءابَه فّفخم :ابَه )۲۸(
------------

۲۲۴۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،روخم ینامیشپ هتشذگ رب هک درک تّیصو هک هتفرگ ِغرم نآ ٔهصق
ینامیشپ رد َربَم راگزور و شیدنا تقوِ کرادت

ماد و رکم زا تفرگ یغرم یکی نآ
)۲۹(مامُه ٔهجاوخ یا :تفگ ار وا غرم

یاهدروخ )۳۰(ناشیم و ناواگ یسب وت
یاهدرک نابرق هب رتُشا یسب وت

)۳۱(نََمز رد اهنآ ز ریس یتشگن وت

نم ِیازجا زا ریس یدرگن مه

مَهَد َرب تدنپ هس هک ات ،ارم )۳۲(لِه
مهلَبا ای ،مکَریز ینادب ات

وت تسد رد مه دنپ نآ ِلّوا
وت )۳۳(ِتسَبلِگْهَکِ ماب رب شیناث

تخرد رب نم مهد تدنپ مُوِس نآو
تخبکین یدرگ دنپ هس نیزا هک

نُخس نآ تسنیا تستسد رب هچنآ
نُکم رواب سک ز ار یلاحُم هک

تَفز ِدنپ لّوا تفگ نوچ شََفک رب
تفر راوید نآ رب ،و دازآ تشگ

روَخم مغ هتشذگ رب :رگید تفگ
َربَم ترسح نآز ،تشذگب وت ز نوچ

)۳۴(میَتک مَمسِج رد هک شتفگ نآ زا دعب

)۳۶(میتی ِّرُد کی )۳۵(تسگنسمَرِد هَد

وت ِنادنزرف ِتخب ،وت ِتلود
وت ِناج ِّقح هب ،رهوگ نآ دوب
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وت ِناج ِّقح هب ،رهوگ نآ دوب

دوبن تاّیزور هک ،رُد یدرک توف
دوجو رد رُد نآ لثم دشابن هک

هلماح نداز ِتقو هکنانچنآ
هلغلُغ رد دش هجاوخ ،دراد هلان

تمدرک تحیصن ین :شتفگ غرم
؟تمغ )۳۷(ید ٔهتشذگ رب ادابم هک

؟یروخیم نوچ مغ ،تفر و تشذگ نوچ
یرک ای ،مدنپ مهف یدرکن ای

)۳۸(لالَض زک متفگب تدنپ مود نآو

لاحُم ِلوق نُکَم رواب وت چیه

)۳۹(دسا یا گنسمَرِد هس دوخ َمیِن نم

؟دَُوب نوچ منوردنا گنسمَرِد هَد

نیه هک اتفگ ،دوخ هب دمآ زاب هجاوخ
)۴۰(نیمّویِس ِبوخ ِدنپ نآ وگ زاب

تّمهدنلب ِدرم ،راوگرزب ،رتهم :مامُه )۲۹(
.تسا دنفسوگ ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ؛هدام ِدنفسوگ :شیم )۳۰(
راگزور ،نامز :نََمز )۳۱(
نک اهر :لِه )۳۲(
یلگهاک ،لگهاک اب هدشهتسب :تسَبلِگْهَک )۳۳(
هدش ناهنپ ،هدش هدیشوپ ،موتکم :میتَک )۳۴(
مَرِد هد ِنزو هب :گنسمَرِد هَد )۳۵(
بایمک و اتمهیب ِدیراورم ،کت و تشرد ِدیراورم :میتی ِّرُد )۳۶(
زورید ِفّفخم :ید )۳۷(
تلفغ ،یهارمگ :لالَض )۳۸(
درمریش اجنیا رد :دسا )۳۹(
نیموس :نیمّویِس )۴۰(
------------

۱۴۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۱(لَوَح زا رمع همه نم مدرک هلبق

لجا رد دش مُگ هک یتالایخ نآ

تسین گرم زا ناگدرُم نآ ِترسح
تسیا میدرک اهشقن ردناک تْسْنآز

فک و تسا شقن نآ هکنیا میدیدن ام
فلع َدبای و دبنُج ایرد ز فک

.تسا نتشادن نیبعقاو دید دارم اجنیا رد ،ندش نیبود ،یچول :لَوَح )۴۱(
------------

۲۲۶۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۶۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نآدب یدرک لمع شوخ یرآ :تفگ
ناگیار ثلاث ِدنپ میوگب ات

کانباوخ )۴۲(ِلوهَج اب نتفگ دنپ
کاخهروش رد دَُوب ندنگفا مخت

وفر دریْذپن لهج و )۴۳(قْمُحِ کاچ
وگدنپ یا )۴۴(شَهِد مک تمکحِ مخت

نادان :لوهَج )۴۲(
ىنادان :قْمُح )۴۳(
هدن ار وا :شَهِد مك )۴۴(
------------

۲۲۶۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ندرک هدرُم ار دوخ و لقاعمینِ یهام نآ ِندیشیدنا هراچ

الب ِتقو رگد ِّیهام تفگ
ادج لقاع ٔهیاس زا دنام هکنوچ

)۴۵(قیتَع مغ زا و دش ایردِ یوس وک

قیفر وکین نانچ نم زا دش توف

)۴۶(منز دوخ َرب و مشیدنن نآز کیل

منک هدرُم نامز نیا ار نتشیوخ

)۴۷(َرَبز رب دوخِ َمکْشِا مَرآرب سپ

رب بآ رب موریم ،و ریز ،تشپ

دَوَر سخ هکنانچ یو رب موریم
دور سک هکنانچ )۴۸(یحّابس هب ین

بآ هب مراپسب شیوخ ،مدرگ هدرُم
باذع زا تسنَما ،گرم زا شیپِ گرم

هدشدازآ :قیتَع )۴۵(
 ؛منک لّمحت ار تامیالمان ات منکیم تقاط ِقوفِ یعس :َمَنز دوخ َرب )۴۶(
».موشیم راکب تسد دوخ ،نارگید ِتدعاسمیب ینعی منز دوخ رب« :دیوگیم نوسلکین
ریز ِلباقم ،ور :َرَبز )۴۷(
یرگانش :یحّابَس )۴۸(
------------

۲۸۴۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۸۴۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نادب ،اجنیا وحن هن دیابیم وحم
نار بآ رد رطخیب ،یوحم وت رگ

۹۷۶ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

سرتم هدنیاز ناهج ٔهثداح زا
سرتم هدنیاپ تسین وچ دسر هچره زو

نادیم تمینغ ار رمع مدکی نیا
سرتم هدنیآ زو شیدنیم هتفر زا

۲۲۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ٰیَتف یا تسنَما گرم زا شیپ گرم
یفطصم ار ام دومرف نینچ نیا

َْنا ِْلبَق ْنِم ُْمکُُّلک اُوتوُم :تفگ
نَتِفْلاِب اُوتوَُمت ُتَْومْلاَ یِْتأَی

 دسررد گرم هکنآ زا شیپ دیریمب یگلمج :دومرف )ص(ربمایپ«
  »).دینیزگرب ار یرایتخا گرم ،یرابجا گرم زا شیپ( .دیریمب اههنتف اب امش لاح نآ رد و

ثیدح

»اوتُوَُمت َْنا َْلبَق اُوتوُم«

».دیریمب هکنآ زا شیپ دیریمب«

دنگف الاب مکش و درُم نانچمه
دنلب هَگ و بیشن شدُربیم بآ

دُرب هّصُغ سب نادصاق نآز یکی ره
درُمب رتهبِ یهام اغیرد هک

غیرد ِتفگ نآ زا وا دشیم داش
غیت ز متْسَر ،)۴۹(مَیزاب نیا تفر شیپ

)۵۰(دنمجرا ِدایص کی شتفرگ سپ

دنگف شکاخ رب و درک فُت وا رب سپ

گنرین و هلیح :یزاب )۴۹(
قذاح و رهام ِداّیص :دنمجرا ِدایص )۵۰(
------------

۱۵۰۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۵۰۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنوش دض وت اب ْتنارای َرا مَد نیا
دنور یمصخ رد و دندرگرب وت زو

دش زوریپ نم ِزور َکن :وگب نیه
دش زورما ،دش تساوخ ادرف هچنآ

ارَس نیا ِلها دنتشگ نم ِّدض
ارم نیشیپ )۵۱(دش نْیَع تمایق ات

مََرب دوخ ِراگزور هکنآ زا شیپ
مروآ نایاپ هب ناشیا اب رمُع

دش راکشآ :دش نیَع )۵۱(
------------

۲۲۷۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بآ ردنا ناهنپ تفر ناطْلَغ طْلَغ
بارطضا درک یمه قمحا نآ ْدنام

)۵۲(میلَس نآ تسُجیم تسار زا و پچ زا

میلگ َدناهْرِب شیوخ ِدهَج هب ات

دنام ماد ردنا و دندنگفا ماد
دناشن شتآ نآ رد ار وا یقمحا

یاهبات تشپ هب ،شتآ ِرس رب
یاهباوخمه وا تشگ تقامح اب

)۵۳(ریعَس ِّفَت زا دیشوجیمه وا

؟ریَذنْ کِْتأَی مََلا :شتفگیم لقع

الب زو هجنکش زا تفگیمه وا
ٰیلب اوُلاق نارفاک ِناج وچمه

۹ ات ۶ تایآ ،)۶۷( کلُم هروس ،میرک نآرق

»ُريَِصمْلا َْسئِبَوۖ  َمَّنَهَج ُباَذَع ْمِهِّبَرِب اوَُرفَك َنيِذَِّللَو«

».تسا ىماجنارس دب منهج و دشاب منهج باذع دناهدش رفاك ناشراگدرورپ هب هك ىناسك ىارب و«

»ُرُوَفتَ يِهَو اًقيِهَش اَهَل اوُعِمَس اَهيِف اوُقُْلأ اَِذإ«
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»ُرُوَفتَ يِهَو اًقيِهَش اَهَل اوُعِمَس اَهيِف اوُقُْلأ اَِذإ«

».دنونشب ار شتشز گناب و ديآ شوج هب ،دنوش هدنكفا منهج رد نوچ«

»ٌريَِذن ْمُكِْتأَي ْمََلأ اَُهَتَنزَخ ْمُهََلأَس ٌجَْوف اَهيِفَ يِقُْلأ اَمَّلُكۖ  ِْظيَغْلا َنِمُ زَّيََمت ُداَكَت«

 ،دننكفا نآ رد ار ىجوف نوچ و .دوش هراپهراپ مشخ زا هك تسا كيدزن«
»؟دماين ىاهدنهدميب ار امش ايآ :ناشدنيوگ شنانزاخ

»ٍريِبَك ٍلاَلَض يِف َّاِلإ ُْمْتَنأ ِْنإ ٍْءيَش ْنِمُ َّهللا َلََّزن اَم َانْلُقَو َاْنبَّذَكَف ٌريَِذن اَنَءاَج ْدَقٰ ىََلب اوُلاَق« 

 و ميدرك شبيذكت ىلو دمآ هدنهدميب ،ارچ :دنيوگ«
».ديتسه ىگرزب ىهارمگ رد امش ؛تسا هدركن لزان زيچ چيه ادخ :ميتفگ

نم راب نیا رگ هک وا تفگیم زاب
نکشندرگ ِتنحم نیز مَهَر او

نطو ییایرد هب زج مزاسن نم
)۵۴(نَکَس نم مزاسن ار یریگبآ

موش نمآ و َمیوج دحیب ِبآ
موریم تّحص و نما رد دبا ات

.تسا ندوک و قمحا ِینعم هب اجنیا رد :میلَس )۵۲(
نازوس ِترارح :ریعس ّفَت )۵۳(
هناخ رد نتفرگ ىاج ،نديمرآ ،ندش نكاس :نَكَس )۵۴(

------------------------
:تاغل عومجم

ینهد کاپ :یزوپ شوخ )۱(
ییامنهار ،یربهر :یزووالق )۲(
ناتسزوخ هب بوسنم :یزوخ )۳(
هدوسآ و تحار :غِراف )۴(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۵(
ردام و ردپ اب شکرس ،نامرفان :قاع )۶(
هزیتس ،ارچ و نوچ :قاقِش )۷(
جارعم بش رد لوسر ترضح بکرم مان :قاُرب )۸(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۹(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۱۰(
رفاک :رَبگ )۱۱(
ناوتن :ناَتن )۱۲(
یلبنت :یلهاک )۱۳(
رامیب :روجنر )۱۴(
یرامیب :تّلع )۱۵(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۱۶(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۱۷(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۱۸(
.دََونشِب ینعم هب دشوین فّفخم :دشون )۱۹(
وبشوخ یاهدام :ربنع ؛یهامربنع :شخبربنع ِواگ )۲۰(
رجفٔ هروس ۲۷ هیآ هب هراشا :نئمطم ِسَْفن )۲۱(
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وبشوخ یاهدام :ربنع ؛یهامربنع :شخبربنع ِواگ )۲۰(
رجفٔ هروس ۲۷ هیآ هب هراشا :نئمطم ِسَْفن )۲۱(
ینهد کاپ :یزوپشوخ )۲۲(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۲۳(
ندوب اجرباپ ،یرادیاپ :تاُبث )۲۴(
.دناسرب مه هب یشوغآمه یارب نادرم و نانز هک یسک ،زادنااپ :هداَّوَق )۲۵(
یتموکح رومأم :ناوع )۲۶(
.تسا هدمآ طاتحم و شیدنارود ینعم هب اجنیا رد .دسرتب تخس هک یسک ،هدننک زیهرپ رایسب :روذَح )۲۷(
.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد .هدنکارپ رابغ و درگ ینعم هب ءابَه فّفخم :ابَه )۲۸(
تّمهدنلب ِدرم ،راوگرزب ،رتهم :مامُه )۲۹(
.تسا دنفسوگ ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ؛هدام ِدنفسوگ :شیم )۳۰(
راگزور ،نامز :نََمز )۳۱(
نک اهر :لِه )۳۲(
یلگهاک ،لگهاک اب هدشهتسب :تسَبلِگْهَک )۳۳(
هدش ناهنپ ،هدش هدیشوپ ،موتکم :میَتک )۳۴(
مَرِد هد ِنزو هب :گنسمَرِد هَد )۳۵(
بایمک و اتمهیب ِدیراورم ،کت و تشرد ِدیراورم :میتی ِّرُد )۳۶(
زورید ِفّفخم :ید )۳۷(
تلفغ ،یهارمگ :لالَض )۳۸(
درمریش اجنیا رد :دسا )۳۹(
نیموس :نیمّویِس )۴۰(
.تسا نتشادن نیبعقاو دید دارم اجنیا رد ،ندش نیبود ،یچول :لَوَح )۴۱(
نادان :لوهَج )۴۲(
ىنادان :قْمُح )۴۳(
هدن ار وا :شَهِد مك )۴۴(
هدشدازآ :قیتَع )۴۵(
 ؛منک لّمحت ار تامیالمان ات منکیم تقاط ِقوفِ یعس :َمَنز دوخ َرب )۴۶(
».موشیم راکب تسد دوخ ،نارگید ِتدعاسمیب ینعی منز دوخ رب« :دیوگیم نوسلکین
ریز ِلباقم ،ور :َرَبز )۴۷(
یرگانش :یحّابَس )۴۸(
گنرین و هلیح :یزاب )۴۹(
قذاح و رهام ِداّیص :دنمجرا ِدایص )۵۰(
دش راکشآ :دش نیَع )۵۱(
.تسا ندوک و قمحا ِینعم هب اجنیا رد :میلَس )۵۲(
نازوس ِترارح :ریعس ّفَت )۵۳(
هناخ رد نتفرگ ىاج ،نديمرآ ،ندش نكاس :نَكَس )۵۴(


