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۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدهیب )۱(ِعینشت و هنعط تسار و ّپچ رگ
تسهدشلد هک سک نآ ددرگنرب قشع زا

دنکیم گناب گس و دناشفیم رون هم
تسهدب نینچ گس ِتیصاخ ؟مرج هچ ار هم

دور اج ز یداب هب هک ،هَک تسین ،تسا هوک
تسهدز هر شیداب هک تسهشپ ٔهّلگ نآ

قشع ز دَُوب تمالم هک نیا تسهدعاق رگ
تسهدعاق زین ،نآ زا قشع ِشوگِ یّرک

تسا ترامع هر نیرد نوک ود ِیناریو
تسهدیاف قشع رد دیاوف همه ِکرت

الّصلا :دیوگیم مراچِ خرچ ز یسیع
*)۲(تسهدیامِ ماگنه هک یوشب ناهد و تسد

یتسین ِتابارخ هب ،وش رای ِوحم ور
تسهدبرع راچان ،دشاب تسم ود اج ره

داد ،داد هک ییآرد وید ِهاگراب رد
تسهدد همه اجنیا هک هاوخ یادخ زا داد

)۳(ریگم تروشم نز ز هک یفطصم تستفگ
تسهدهاز هک هچ رگا تسا نز ام ِسَْفن نیا

وگ و تفگ ز ینامب هک یم شونب نادنچ
؟تسهدکیم قشع نیا هن و یقشاع هن رخآ

)۴(یرفعج ِّرز نوچ ییوگ رثن و مظن رگ
تسهدساف ِتافارخ )۵(تسرفعج هک وس نآ

۱۱۵ و ۱۱۴ تایآ ،)۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق *
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۱۱۵ و ۱۱۴ تایآ ،)۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق *

 َانَل ُنوُكَت ِءاَمَّسلا َنِمً ةَدِئاَم َاْنيَلَع ْلِْزَنأ َانَّبَر َّمُهَّللا ََميْرَم ُنْبا ىَسيِع َلاَق«
»نَيِقِزاَّرلا ُْريَخ َْتَنأَو َانُْقزْراَوۖ  َْكنِم ًةَيآَو اَنِرِخآَو َاِنلََّوأِل اًديِع

 ،تسرفب نامسآ زا ىاهدئام ام ىارب ،ام راگدرورپ ىا ،ايادخ راب :تفگ ميرم نب ىسيع«
 ،دشاب وت زا ىناشن و ىديع دنيآىم ام زا دعب هك ار نانآ و ار ام ات

».ىتسه ناگدنهدىزور نيرتهب وت هك هد ىزور ار ام و

 »نَِيمَلاَعْلا َنِم اًدََحأ ُهُبِّذَُعأ اَل اًباَذَع ُهُبِّذَُعأ يِّنِإَف ْمُْكنِم ُدْعَب ُْرفْكَي ْنََمفۖ  ْمُكْيَلَع اَهُلَِّزنُم يِِّنإُ َّهللا َلاَق«

 دوش رفاك سپ نآ زا امش زا هك ره ىلو ؛متسرفىم امش ىارب ار هدئام نآ نم :تفگ ادخ«
».مشاب هدركن باذع نانچ نآ ار ناهج مدرم زا کي چيه هك منكىم شباذع نانچ

ییوگ تشز ،ییوگدب :عینشت )۱(
هدئامٔ هروس ۱۱۵ و ۱۱۴ تایآ هب هراشا ،هرفس :هدیام )۲(
.دینک لمع نآ فالخ و دینک تروشم نانز اب :َّنُهُوفلاخ َو َّنُهوُرِواش :تسا تیاور نیا هب هراشا )۳(
.یکمرب رفعج هب بوسنم یالط ،بان رز :یرفعج رز )۴(
.تسا نآ رد رایط رفعج هک روضح یاضف ای ،ییوس یب یوس ینعی :تسرفعج هک وس نآ )۵(
------------

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدهیب ِعینشت و هنعط تسار و ّپچ رگ
تسهدشلد هک سک نآ ددرگنرب قشع زا

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب )۶(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسْشوخ یا ونش ةَّنَجْلاِتَّفُح

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۶(
------------

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلاِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلاِتَّفُح«

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

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الَب ار وت یتهج ره زا
)۷(َتتاهَجیب هب دشِکزاب ات

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۷(
------------
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۱۳۲۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبک ٔهشیش یتشاد تمشچ ِشیپ
دومنیم تدوبک مَلاع ،ببس نآ ز

شیوخ ِز ناد یدوبک نیا ،یروک هن رگ
شیب وت ار سک وگم ،وگ دب ار شیوخ

۳۰۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم نمیا ،دوبن تبیع نامه رگ
شاف زین ددرگ وت زا بیع نآ )۸(کوب

هک دشاب ،اسب یا :کوب )۸(
------------

۲۲۷۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنامن وا ِدوجو ،و تشگ یهت نوچ 
دناوخ شیپ رد ادخ ار شناج ِزاب

دارُمیب واِ یتشک نآ تسکش نوچ
داتف ایرد ِتمحر ِرانک رد

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

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 )۹(رازُگاو تناما نیا

ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۹(

۲۱۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۹(

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
تسایبنا ِرون و روز ندرک مزَح

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

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

۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دَرآ ون هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ هویش ناز رتردان و رتنیریش

۵۹۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین مادیب و )۱۰(دَدیب یجُنک چیه
تسین مارآ ،قح ِهاگتولخ هب زج

یشحو و هدنّرد ِناویح :دَد )۱۰(
------------

۳۳۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دیهن وا ِشیپ هب اهیدیماان
دیهج نوریب اوَدیب ِدرد ز ات

ایمیک :ریسکِا )۱۱(
------------

۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِتسد و لد تسهتسب و )۱۲(هتسخ
نم ِناعنک ِفسویِ مغ ِتسد

یمخز :هتسخ )۱۲(
------------

۴۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا زا تسهدوب ناهج ات :ردام تفگ 
نیمز ردنا دنُدب نایازفاراک

دنمجرا یا نک شیوخ راک وت نیه
)۱۳(دننکیم رب دوخ شیر ناشیاک ،دوز

ندرک هدیاف یب شیوشت :ندنَکرب شیر )۱۳(
------------

۱۸۳۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نامز کی نتفر عمج زا )۱۴(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

بجو کی :تسََدب کی )۱۴(
------------

۵۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

داد داب رب ناشدیلقت ارم رم 
داب دیلقت نآ رب تنعل دص ود هک

نالصاحیب نینچ ِدیلقت هصاخ
نالفآ رب اب میهارباِ مشخ

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگوتفگ و لوقیب )۱۵(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

نیشنمه :نیرَق )۱۵(

۱۳۰۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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نیشنمه :نیرَق )۱۵(

۱۳۰۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یهَش ِریت نآ هک نَکْشَم ار ریت
تسا یهگآ ِتْصَش ز ،یواتَرپ تسین

قح تُفگ َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
َقبَس دراد اهراک رب قح ِراک

۱۷ ٔهیآ ،)۸( لافنأ هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم« ٰ»ىَمَرَ َّهللا َّنِكٰ

».درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنه و«

ار ریت نکشم وت ،نکشب دوخِ مشخ
ار ریش درامش نوخ تمشخِ مشچ

َرب هاش ِشیپ ،و ریت رب هد هسوب
َرت وت ِنوخ زا دولآنوخ ِریت

۱۰۱۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نزَم هدوهیب )۱۷(ِعینشَت ،)۱۶(نِنملاوذ ماج هدروخ یا
)۱۹(َْرَفک ْنَم َباخ هک اریز ،)۱۸(َْرکَشْ نَمَ زاف هک اریز

یلاعتیراب تفص ،اهناسحا بحاص :ننملاوذ )۱۶(
نتخاس اوسر ،ندرک ییوگدب :عینشَت )۱۷(
 .دش زوریپ ،درک رکُش هکره :َرکَش نَمَ زاف )۱۸(
.دش دیماان ،دیزرو رفک هکره :َرَفک نَم َباخ )۱۹(
------------

۴۰۸۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مین ناوید نآ زا نارای یا :تفگ
)۲۱(میپ دیآ فیعض )۲۰(یلْوَح ال ز هک

ادخ یورین زج هب ییورین تسین ینعم هب هللاِب اّلِا ةَّوُق ال و َلْوَحال روظنم :لْوَحال )۲۰(
هیاپ ،هدولاش ،ناینب :یپ )۲۱(
------------

۴۱۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مرتالاب نیقی زا و نامگ زا
)۲۲(مرس ددرگیمن رب تمالم زو

.دوش یمن ضوع ماهدیقع :مرس ددرگیمن رب )۲۲(
------------
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۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنکیم گناب گس و دناشفیم رون هم
تسهدب نینچ گس ِتیصاخ ؟مرج هچ ار هم

۱۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دومنیم توعد لاس دصهُن حون
دوزفیم شموق ِراکنا مَد هب مَد

؟)۲۳(دیشک سپاو نانِع نتفگ زا چیه
؟دیزخ یشوماخ ِراغ ردنا چیه

ناگس )۲۴(ِیالالَع و گناب زا :تفگ
؟ناوراک یهار ز ددرگاو چیه

گسِ یاغوغ زا باتهم ِبش ای
؟)۲۵(َگت ریس رد ار رَْدب ددرگ تسُس

دنک وعوع گس و رون َدناشف هَم
دنتیم دوخ ِتقلخ رب یسک ره

اضق هداد یتمدخ ار یسک ره
التبا رد شرهوگ ،نآ ِروخ رد

)۲۶(مَقَسٔ هرعن نآ گس دراذگن هکنوچ

؟)۲۸(مَلِه نوچ ار دوخ )۲۷(ِناریَس ،مَهَم نم

دنک نوزفا )۲۹(یگکرس هکرس هکنوچ
دوب ینوزفا بجاو ار َرکِش سپ

نیبگنا نوچمه فطل ،هکرِس رهق
)۳۰(نیبجَنکسِا ره نکُر دشاب ود نیک

)۳۲(لَخ ز )۳۱(درآ مک یاپ رگ نیبگنا

)۳۳(لَلَخ ردنا نیبجنکسا نآ دیآ

دنتخیریم اههکرس یو رب ،موق
دنق تخیریم نوزف ایرد ار حون

ندرک فقوت ،نداتسیا زاب :ندیشک سپاو نانِع )۲۳(
اغوغ و روش ،گناب ،دنلب زاوآ :الالَع )۲۴(
راتفر رد یزیت ،تخات ،ود :َگت )۲۵(
یرامیب :مَقَس )۲۶(
شدرگ و ریس :ناریَس )۲۷(
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یرامیب :مَقَس )۲۶(
شدرگ و ریس :ناریَس )۲۷(
ندیلِه ردصم زا ،مراذگ ورف ،میوگ کرت :مَلِه )۲۸(
یشرت :یگکرس )۲۹(
.تسا فورعم مه نیبجنکس هب هک )نیبگنا + هکرس( نیبگنَکرس برعم :نیبجَنکسِا )۳۰(
ندمآ مک :ندروآ مک یاپ )۳۱(
هکرس :لَخ )۳۲(
.یبارخ و ناصقن ینعی اجنیا ،زیچ ود نیب فاکش ،یتسس :لَلَخ )۳۳(
------------

۲۰۸٢ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۴(وُفپ دَرآ ادخِ عمش رب هک ره 

وا ِزوپ دزوسب ؟دریم یک عمش

باوخ دننیب یسب ،ناشاّفخ وت نوچ
باتفآ زا میتی َدنام ناهج نیک

حورِ یاهایرد ِزیتِ یاهجوم
حون ِنافوط ُدب هک نادنچدص تسه

تسُر یوم ناعنکِ مشچ ردنا کیل
تسُج هوک و تشِهِب ار یتشک و حون

نامز نآ دُرب ورف ار ناعَنک و هوک
)۳۵(ناهِتْمِا ِرعق هب ات یجوم مین

۴۳ ٔهيآ ،)١١( دوهٔ هروس ،ميرك نآرق

 َمَْويْلا َمِصاَع اَل َلاَقۚ  ِءَامْلا َنِم يِنُمِصْعَي ٍَلبَجٰ ىَِلإ يِوآَس َلاَق«
»نَيِقَرُْغمْلا َنِم َناَكَف ُجَْومْلا اَمَُهْنَيب َلاَحَوۚ  َمِحَر ْنَم َّاِلإِ َّهللا ِرَْمأ ْنِم

 .تفرگ مهاوخ اج ،دراد هگن بآ زا ارم هك ىهوك رس رب نم :تفگ«
 .دروآ محر وا رب هك ار ىسك رگم تسين ادخ نامرف زا ىاهدنرادهگن چيه زورما :تفگ

».دوب ناگدشقرغ زا وا و تشگ لياح ود نآ نايم جوم ناهگان

دنک عَوعَو گس ،و رون َدناشف هَم
؟)۳۶(دنک َعتْرَم یک هام ِرون ز گس

گت هب هَم ِناهرمه و ناوربش
؟گسِ گناب زا دننک یک نتفرِ کَرت

ریت ِدننام ناود لُکِ یوس ،وزج
؟ریپهدَنگ رهِ یپ زا فقو دنک یک

فُپ :وُفپ )۳۴(
تّلذ و یراوخ ینعی اجنیا رد ؛ندرک راوخ ،ندرک شزرایب :ناهِتْمِا )۳۵(
ندیرچ :ندرك َعتْرَم )۳۶(

۳۷۵۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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ندیرچ :ندرك َعتْرَم )۳۶(

۳۷۵۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب غاز تروص هب رگ ناشیاِ غاز
دوب غازام و دمآ تّمِْهزاب

۱۷ ٔهیآ ،)۵۳( مجنٔ هروس ،میرک نآرق

».ٰىََغط اَمَو ُرََصبْلاَ غَاز اَم«

».تشذگنرد دح زا و دركن اطخ مشچ«

۱۳۰۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رََصبْلاَ غازام :تفگ ار ّلُک ِلقع
رظن وس ره دنکیم یوزج ِلقع

۳۶۵۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

موجُن یباحَْصا :هک ربمغیپ تفگ 
موجُر ار ناطیش ،و عمش ار ناورهر

ثیدح

»ُمْتيََدتّهِا ُْمْتيََدتْقاِ مِهَِّياَِبفِ موُجُّنلاَك ىباحَْصا«

 ِلابند هب هك دنتسه ینارتخا ِدننام نم ِباحصا«
».تفای دیهاوخ ار تسار ِهار ديورب ناشمادكره

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
دندش تروص ود شاهتمکح رهب

۲۹۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدناوخ نادزی ِریش ار دوخ هک یا 
یاهدنام رد یگس اب ،دش اهلاس

؟راکش وت ِیارب گس نیا دنک نوچ
راکشآ یتسهدش گس ِراکش نوچ
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راکشآ یتسهدش گس ِراکش نوچ

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دور اج ز یداب هب هک ،هَک تسین ،تسا هوک
تسهدز هر شیداب هک تسهشپ ٔهّلگ نآ

۳۷۲۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لمع ِصالخا زومآ یلع زا 
)۳۸(لَغَد زا )۳۷(رَّهَطُم ناد ار قح ِریش

تفای تسد یناولهپ رب ،)۳۹(ازَغ رد
تفاتش و دروآ رب یریشمش ،دوز

یلعِ یور رب تخادنا )۴۰(ودَخ وا
یلو ره وّ یبن ره ِراختفا

هزیکاپ و کاپ :رَّهَطُم )۳۷(
گنرین و یرگهلیح :لَغَد )۳۸(
رازراک و گنج :ازَغ )۳۹(
فُت ،ناهد ِبآ :ودَخ )۴۰(
------------

۳۷۲۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یلع نآ ریشمش تخادنا ،نامز رد
)۴۱(یلهاک شئازَغ ردنا وا درک

لمع نیز زرابم نآ ناریح تشگ  
لحمیب تمحر و وفع ندومن زو

یتشارفا زیت ِغیت نم رب :تفگ
؟یتشاذگب ارم ؟یدنکفا هچ زا

نم ِراکیپ زا رتهب یدید هچ نآ  
؟نم ِراکشِا رد تسس وت یدش ات

تسشن تمشخ نینچ هک یدید هچ نآ
؟تسَج زاب و دومن یقرب نانچ ات

دید ِسکع نآز ارم هک یدید هچ نآ
؟دیدپ دمآ یاهلعش ناج و لد رد

ناکم و نوک زا رترب یدید هچ نآ
؟ناج میدیشخب و دوب ناج زا ْهِب هک
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؟ناج میدیشخب و دوب ناج زا ْهِب هک

.دیشک راکیپ زا تسد و دادن همادا رازراک هب ینعی ».درک یلهاک ازغ رد« ؛یتسس :یلهاک )۴۱(
------------

٣٧٨٧ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

منزیم قح ِیپ زا غیت نم :تفگ 
منت ِرومأم هن ،مقحٔ هدنب

اوه ِریش متسین ،مّقح ِریش
اُوگ دشاب ،نم ِنید رب ،نم ِلعف

)۴۲(بارِح رد ُمْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام

باتفآ هدننز نآ و ،مغیت وچ نم

۱۷ ٔهیآ ،)۸( لافنأ هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم« »ٰىَمَرَ َّهللا َّنِكٰ

»درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنه و«

هبراحم و گنج :بارِح )۴۲(
------------

۳۷۹۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

داد و ربص و )۴۴(ملِح ز مهوک ،َمین )۴۳(ْهَک 
؟دابدُنت دیابُر رد یک ار هوک

تسا یسَخ اج زا دَوَر یداب زا هکنآ
تسا یسب دوخ ،قفاومان ِداب هکنآز

زآ ِداب ،توهش ِداب و مشخ ِداب
زامن ِلها دوبن هک ار وا دُرب

تسوا ِدایُنب ،نم ِّیتسه و مهوک
تسوا ِداب مداب ،هاک نوچ موش رو

نم ِلیم دبنجن وا ِداب هب زج
نم )۴۵(ِلیَخْرَس دََحا ِقشع زج تسین

مالغ ار ام و هَش ،ناهاش رب ،مشخ
)۴۶(ماگِل ِریز ماهتسب مه ار مشخ

تسهدز ممشخ ِندرگ ،ممْلِحِ غیت 
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تسهدز ممشخ ِندرگ ،ممْلِحِ غیت 
تسهدمآ تمحر وچ نم رب ،قحِ مشخ

بارخ دش مفقس هچ رگ ،مرون ِقرغ
بارت وب متسه هچ رگ ،متشگ هضور

ادخ ِريغ نايم رد دمآ رد نوچ
ازس ندرك نايم ردنا ،ار غیت

نمِ مان دیآ ،هَِّلـل َّبََحا ات
نمِ ماک دیآ ،هَِّلـل ضغبا هک ات

.درادب نمشد ادخ یارب و درادب تسود ادخ یارب نم ِتقیقح و مسا هک ات

ثیدح

 ِهِّلـل َّبََحا َو ِهِّلـلَ َعنَم َو ِهِّلـلٰ ىطَْعا ْنَم«
».ُنامياـْلا َلَمَْكتْسا ِدََقف ِهِّلـلَ حَكَْنا َو ِهِّلـل َضَغَْبا َو

 درادب تسود ادخ یارب و دنک کاسما ادخ یارب و دشخبب ادخ یارب هكره«
».تسا هتفای لامک شنامیا انامه دنک جاودزا ادخ یارب و دراد نمشد ادخ یارب و

هاك ِفّفخم :ْهَک )۴۳(
ییاشگاضف :ملِح )۴۴(
هورگرس ،هتسدرس :لیَخْرَس )۴۵(
راسفا :ماگِل )۴۶(
------------

۱۸۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۴۸(َمی وا و ددرگ رُد )۴۷(شَهبَش نآ

دش هاگآ هک ره صاخ )۴۹(ِیارِج نآز
دش )۵۰(هاگیرْجِا و برق یازس وا

دوش )۵۱(ناصُقن نوچ حورِ یارِج نآز
دوش نازرل نآ ِناصُقن زا شَناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۵۲(ِرازْنَمَس هک

قاّرب و هایس گنس یعون ،َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۴۷(
ایرد :َمی )۴۸(
یرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج )۴۹(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۵۰(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۵۱(
.َدیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای ِتخرد زا هوبنا یاج و نمسایِ غاب :رازنَمَس )۵۲(
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نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۵۱(
.َدیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای ِتخرد زا هوبنا یاج و نمسایِ غاب :رازنَمَس )۵۲(
------------

۲۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۵۵۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

قدص ِیولهپ رب درَگیم ،وش یوُگ
قشع ِناگوچِ مَخ رد ناطْلَغ ْطْلَغ

۲۱ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظعاوم ،یدعس

تشهب ِلها دنوشن قّرفتُم ثداوح هب
دزیخرب )۵۳(یسَرَجِ گناب هب هک دشاب لفط

گنز :سَرَج )۵۳(
------------

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قشع ز دَُوب تمالم هک نیا تسهدعاق رگ
تسهدعاق زین ،نآ زا قشع ِشوگِ یّرک

۵۴ ٔهیآ ،)۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق

»ٍۚ مِئاَل َةَمْوَل َنُوفاَخَي اَلَو«

».دنسارهىمن ىرگتمالم چيه تمالم زا و«

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ مان تسهدش قشع ،تسا یاهنارکیب ِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیآ وت ز تمالم هک مزیرگن تمالم ز
دیآ َرکِشِ معط همه ار ناج وتِ یخلت ز هک

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۴(طاسِب ام ِرهب درتسگ قحِ مکح 

طاسبنا ِقیرط زا دییوگب :هک

هرفس و شرف ِدننام یندرتسگ ِزیچ ره :طاسِب )۵۴(
------------

۶۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

 دجنگب زیچ همه ،رحَب نیرد رحَب نیرد
دیناردم نابیرگ ،دیسرتم ،دیسرتم

۱۶۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

   ۲۰۴ ٔهیآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

».َنوُمَحُْرت ْمُكَّلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو«

 ،دینیزگ یشومخ و دیهد ارف شوگ ،دوش هدناوخ نآرق هاگ ره«
».دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب

 
۵۶۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۵(دینک نود ِّسِح ِشوگ ردنا هبنپ

دینک نوریب دوخِ مشچ زا ّسح ِدنب

تسا رَس ِشوگ ،رِس ِشوگ نآ ٔهبنپ
تسا رَک ،نطاب نآ ،رَک نیا ددرگن ات

دیوش )۵۶(ترکفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار یعِجْرِا ِباطِخ ات

 دیونشب ار یلاعت قح )دیدرگرب نم یوس هب( باطخ دیهاوخیم رگا 
 .دیوش اهر بلطایند یئزج لقع و رهاظ شوگ و رهاظ ّساوح دنب و دیق زا دیاب

ندینشِ کرت و شوگِ نتسب زا هیانک :ندرک شوگ رد هبنپ )۵۵(
هشیدنا :ترکف )۵۶(
------------

۲۸ و ۲۷ تايآ ،)۸۹( رجفٔ هروس ،ميرك نآرق
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۲۸ و ۲۷ تايآ ،)۸۹( رجفٔ هروس ،ميرك نآرق

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

 هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب .هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا«
   ».درگ زاب ،تسا دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ وا زا

۱۵۶۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک رواب وا هک مسرت و ملان
دنک رتمک ار روج نآ مرک زو

۲۸۷۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۷(ّمِر و ّمِط اب ار هلمج دنیبن سپ

ّمِصُی و یمْعُی ِءایَْشاـْلاَ کُّبُح

 ،دنیبب دناوت یمن ار زیچ چیه ِدب و بوخ هجيتن رد
.دنک یم رک و روک ار وت ،یزیچ هب وت رفاو هقالع اریز

کشخ و رت ،مک و دایز ،تایئزج :ّمِر و ّمِط )۵۷(
------------

۲۷۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ّمِصُیَ کیمْعُی ءایَْشاْلاَ کُّبُح 
مَِصتْخَت ال َْتنَج ادوَّسلاَ کُسَْفن

 ،نکم هزیتس نم اب .دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت ِقشع
.تسا هدش بکترم یهانگ نینچ وت ِراکهایس ِسفن اریز

ثیدح
 

».ّمِصُی و یمْعُی َءیََّشاْلاَ کُّبُح«

    ».دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع«

ثیدح

».َتوُراَمَو َتوُراَه ْنِم ُرَحَْسأ اَهَّنِإَف اَْينُّدلا اوَُرذْحا«

».تسا تورام و توراه زا رترگوداج ایند انامه هک ایند زا دیزیهرپب«

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم ِّیروک نیا تسقشع یروک 
نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی ِّبُح

 .یلومعم یروک هن تسا قشع یروکً اعطق یروک نآ ،مشاب یروک راچد ،نم رگا یرآ
.دوشیم قشاع یرک و یروک بجوم ،قشع هک نادب نَسَح یا

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۵۸(ِیاضتقم

هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۵۸(
------------

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا ترامع هر نیرد نوک ود ِیناریو
تسهدیاف قشع رد دیاوف همه ِکرت

۲۵ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ییاهب خیش

میهاوخیمن یدصقم ،تسود زا ریغ تسود ز ام
ینازرا داب وت رب !دهاز یا تنج و روح

۱۶۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منک تناشیرپ ،نم رب یقشاع
منک تناریو هک ،نک ترامع مک

راوروبنز ینک هناخ دص ود رگ
منک تنامیب و ناخیب سگم نوچ

۲۲۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نازخ ردنا )۵۹(تسرَمضُم ناراهب نآ
نآ زا زیرْگم ،نازخ نآ تسراهب رد

زاسب تشحو اب ،شاب مغ ِهرمه
زارد ِرمُع دوخِ گرم رد بلطیم

هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۵۹(
------------

۲۲۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۲۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وه ز تسا ناهن جنگ وت هناریو هد رد
هدم دادغب هب زین ار وت ناریو هد نیه

وکن زور دص ود ز هب ،وت بش هریت هللاو
هدم )۶۰(داشمِش هب جاع ،وجم زور و هدم بش

.تسا رظن دروم یهایس ،جاع لباقم رد اجنیا رد :داشمِش )۶۰(
------------

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قشع ِجنگ یوجیمه بارخ رد و شوماخ
بارخ زا دییورب راهب رد جنگ نیاک

۱۷۴۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دَُوب یناریو هک مراد مغ هچ نم
دَُوب یناطلسِ جنگ ،ناریو ِریز

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

الّصلا :دیوگیم مراچِ خرچ ز یسیع
تسهدیامِ ماگنه هک یوشب ناهد و تسد

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

)۶۲(نئمطم ِسَْفن )۶۱(ِشخبربنع ِواگ یا َرچب شوخ

ینک )۶۳(یزوپشوخ وت را تسا لالح لحاس نینچ رد

وبشوخ یاهدام :ربنع ؛یهامربنع :شخبربنع ِواگ )۶۱(
رجفٔ هروس ۲۷ هیآ هب هراشا :نئمطم ِسَْفن )۶۲(
ینهد کاپ :یزوپ شوخ )۶۳(
------------

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

۱۰۸۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسادخ ِرون ،رشب ِّیلصا ِتوق
تسازسان ار وا رم یناویح ِتوق

۸۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسریم رد نامسآ زا )۶۴(هدیام
)۶۶(دیرخیب و تخورفیب و )۶۵(عادُصیب

سَک دنچ یسومِ موق ِنایم رد
!؟سدع و ریس وک :دنتفگ بدایب

نامسآ زا )۶۷(ناوخ و نان دش عطقنم
نامساد و لیب و عرز ِجنر دنام

قح درک تعافش نوچ یسیع زاب
)۶۸(َقَبط رب تمینغ و داتسرف ناوخ

دنتشاذگب بدا ،ناخاتسگ زاب
دنتشادرب )۶۹(اههَّلز نایادگ نوچ

نیا هک ار ناشیا یسیع )۷۰(هدرک هبال
نیمز زا ددرگن مک و تسا مئاد

)۷۱(یروآصرح و ندرک ینامگدب

)۷۲(یرتهم ِناوخ شیپ دشاب رفک

زآ ز )۷۴(هدیدان )۷۳(ِنایورادگ ناز
)۷۵(زارف دش ناشیا رب تمحر رد نآ

تمعن زا رپٔ هرفس ،ماعط :هدیام )۶۴(
تّقشم و تمحز ،رسدرد :عادُص )۶۵(
ندیرخ و نتخورف :دیرخ و تخورف )۶۶(
هدئام ،هرفس :ناوخ )۶۷(
دنروخ اذغ نآ رب هک درگ و نهپ ِفرظ ره :َقَبط )۶۸(
.دََرب دوخ اب نامهم هک تسا ییاذغٔ هدنامیقاب :هَّلز )۶۹(
ندومن تساوخرد و ندرک یراز :ندرک هبال )۷۰(
ندز صرح ،ندرک یدنمزآ :یروآصرح )۷۱(
موق ِرادرس و سيير :رتْهِم )۷۲(
.دنکیم رارصا ندرک ییادگ رد هکنآ ،ورتخس و حیقو :ورادگ )۷۳(
صیرح و دنمزآ :هدیدان )۷۴(
هتسب ینعی اجنیا رد :زارف )۷۵(
------------

۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!اله ،مه وت نزم ار دوخ الب ره ِتشپراخ رب
اضَفْلا َقاض اضَقْلا َءاج :ناوخ درو نیو ،نیشن نکاس

.دوش یم گنت اضف ،دیآ اضق نوچ

نیشنمه منارباص اب نیملاعلا ّبر دومرف
اَنَْربَص اْنیَلَعْ غِْرفا نارباص ِنیشنمه یا

۲۵۰ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

 اًْربَص َاْنيَلَعْ غِْرَفأ َانَّبَر اوُلاَق ِهِدُونُجَو َتوُلاَجِل اوُزََرب َاَّملَو«
 »َنيِرِفاَكْلاِ مْوَقْلا ىَلَع اَنْرُصْناَو َانَماَدَْقأ ْتَِّبثَو

 ،ام راگدرورپ ىا :دنتفگ ،دندش ور هب ور شهاپس و تولاج اب نوچ«
».زاس زوريپ نارفاك رب و نادرگ مدقتباث ار ام و رابب ىيابيكش ام رب

۴۶ ٔهیآ ،)۸( لاْفَنأ هروس ،میرک نآرق

».َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو«

».تسا نارباص هارمه ادخ هك ديريگ هشيپ ربص«

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اغوغرپ ٔهناخ نیز ،ازفاراکِ مدرم نیز
دمآ رخ ِرُخآ نیاک ،اولح دَروخن یسیع

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسین ِتابارخ هب ،وش رای ِوحم ور
تسهدبرع راچان ،دشاب تسم ود اج ره

۷۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دزیخ قافن زا )۷۶(یگدنکرپ
دزیخ قاّفتا زا یزوریپ

زان وت ِرای و ینک زان وت
دزیخ قالط ،دش ود زان نوچ
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یرآ شیپ زاین هکناز رو
دزیخ )۷۷(قانِع دص و تلصو دص

یناشیرپ ،یگدنکارپ :یگدنکرپ )۷۶(
نتفرگ شوغآ رد ار رگیدکی ،نتخادنا مه ندرگ رد تسد :قانع )۷۷(
------------

۲۸۴۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۵۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوت مه ترورض )۷۸(ِّیتفُم :تفگ 
یوش مِرجُم ،یروخ رگ ترورضیب

ْهِب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ )۷۹(ِنامَض یراب ،یروخ رو

هدنهد اوتف :یتفُم )۷۸(
نتفرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۷۹(
------------

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد ،داد هک ییآرد وید ِهاگراب رد
تسهدد همه اجنیا هک هاوخ یادخ زا داد

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
دندش تروص ود شاهتمکح رهب

۳۲۸۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 21 of 24

916_Qazal & Mathnavi 2022-05-11, 10:53 PM

۳۲۸۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیبب ار دوخ ،ار وید یدیدن رگ
)۸۰(نیبَج رد یدوبک دَْوَبن نونج یب

یناشیپ :نیبَج )۸۰(
------------

۴۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

التبم نآ ،ناحتما و هجنکش نیز 
ادخ اب تیاکش وت زا دنکیم

نُهُکِ گُرگ نیزا ناغفا ادخ یاک
نُک ربص ،دمآ تقو ،َکن :شدیوگ

ربخیب ره زا مهاوخ او وت ِداد
؟رگدادِ یادخ زج دَهْدهِک ،داد

۴۱۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شورخ مک ،شُماخ ،تسا کیدزن حبص
شوکَم وت ،وتِ یپ مشوکیمه نم

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگم تروشم نز ز هک یفطصم تستفگ
تسهدهاز هک هچ رگا تسا نز ام ِسَْفن نیا

۲۲۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک هارِ مزع دوب لقاع هکنآ
درک )۸۱(هاوخان ِلکشم ِهارِ مزع

تروشم مرادن اهنیا اب :تفگ
)۸۲(ترِدْقَم زا دننک َمتسُس نیقی هک

َدَنت ناشْناج رب موب و داز ِرهِم
دنز نم رب ناشلهج و یلهاک

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

نز ْیار رفاسم اب رفاسم یا
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نز ْیار رفاسم اب رفاسم یا
نز ِیار دراد گنل تیاپ هکنآز

بولطمان ،هدرکن بلط ،هتساوخان :هاوخان )۸۱(
ییاناوت و تردق :ترِدْقَم )۸۲(
------------

۲۲۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسََدب اجنیاک وت ِسفن دیوگ هچنآ
تسهدمآ دض وا ِراک نوچ شََونشَم

ناربمغیپ زا هک نُک شفالخ وت
ناهج رد تّیصو دمآ نینچ نیا

۲۲۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ینکیم رگ دوخ ِسفن اب تروْشَم 
)۸۳(ینَد نآ ِفالخ نُک ،دیوگ هچ ره

تدیامرفیم هزور و زامن رگ
تدیاز یرکم ،تسراّکَم ،سفن

لاعِف ردنا شیوخ ِسفن اب تروْشَم
لامک دشاب نآ ِسکع ،دیوگ هچ ره

هيامورف :ىنَد )۸۳(
------------

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وگ و تفگ ز ینامب هک یم شونب نادنچ
؟تسهدکیم قشع نیا هن و یقشاع هن رخآ

۶۳۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا بَهَْشا ِزاب وچ یتسم نیا هچرگ 
تسه سدق ِنیمز رد یو زا رترب

زایتما ردنا وش یلیفارس ْوَر
زاستسم و تسم و حورٔ هدنَمَد رد

------------------------
:تاغل عومجم

ییوگ تشز ،ییوگدب :عینشت )۱(
هدئامٔ هروس ۱۱۵ و ۱۱۴ تایآ هب هراشا ،هرفس :هدیام )۲(
.دینک لمع نآ فالخ و دینک تروشم نانز اب :َّنُهُوفلاخ َو َّنُهوُرِواش :تسا تیاور نیا هب هراشا )۳(
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هدئامٔ هروس ۱۱۵ و ۱۱۴ تایآ هب هراشا ،هرفس :هدیام )۲(
.دینک لمع نآ فالخ و دینک تروشم نانز اب :َّنُهُوفلاخ َو َّنُهوُرِواش :تسا تیاور نیا هب هراشا )۳(
.یکمرب رفعج هب بوسنم یالط ،بان رز :یرفعج رز )۴(
.تسا نآ رد رایط رفعج هک روضح یاضف ای ،ییوس یب یوس ینعی :تسرفعج هک وس نآ )۵(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۶(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۷(
هک دشاب ،اسب یا :کوب )۸(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۹(
یشحو و هدنّرد ِناویح :دَد )۱۰(
ایمیک :ریسکِا )۱۱(
یمخز :هتسخ )۱۲(
ندرک هدیاف یب شیوشت :ندنَکرب شیر )۱۳(
بجو کی :تسََدب کی )۱۴(
نیشنمه :نیرَق )۱۵(
یلاعتیراب تفص ،اهناسحا بحاص :ننملاوذ )۱۶(
نتخاس اوسر ،ندرک ییوگدب :عینشَت )۱۷(
 .دش زوریپ ،درک رکُش هکره :َرکَش نَمَ زاف )۱۸(
.دش دیماان ،دیزرو رفک هکره :َرَفک نَم َباخ )۱۹(
ادخ یورین زج هب ییورین تسین ینعم هب هللاِب اّلِا ةَّوُق ال و َلْوَحال روظنم :لْوَحال )۲۰(
هیاپ ،هدولاش ،ناینب :یپ )۲۱(
.دوش یمن ضوع ماهدیقع :مرس ددرگیمن رب )۲۲(
ندرک فقوت ،نداتسیا زاب :ندیشک سپاو نانِع )۲۳(
اغوغ و روش ،گناب ،دنلب زاوآ :الالَع )۲۴(
راتفر رد یزیت ،تخات ،ود :َگت )۲۵(
یرامیب :مَقَس )۲۶(
شدرگ و ریس :ناریَس )۲۷(
ندیلِه ردصم زا ،مراذگ ورف ،میوگ کرت :مَلِه )۲۸(
یشرت :یگکرس )۲۹(
.تسا فورعم مه نیبجنکس هب هک )نیبگنا + هکرس( نیبگنَکرس برعم :نیبجَنکسِا )۳۰(
ندمآ مک :ندروآ مک یاپ )۳۱(
هکرس :لَخ )۳۲(
.یبارخ و ناصقن ینعی اجنیا ،زیچ ود نیب فاکش ،یتسس :لَلَخ )۳۳(
فُپ :وفُپ )۳۴(
تّلذ و یراوخ ینعی اجنیا رد ؛ندرک راوخ ،ندرک شزرایب :ناهِتْمِا )۳۵(
ندیرچ :ندرك َعتْرَم )۳۶(
هزیکاپ و کاپ :رَّهَطُم )۳۷(
گنرین و یرگهلیح :لَغَد )۳۸(
رازراک و گنج :ازَغ )۳۹(
فُت ،ناهد ِبآ :ودَخ )۴۰(
.دیشک راکیپ زا تسد و دادن همادا رازراک هب ینعی ».درک یلهاک ازغ رد« ؛یتسس :یلهاک )۴۱(
هبراحم و گنج :بارِح )۴۲(
هاك ِفّفخم :ْهَک )۴۳(
ییاشگاضف :ملِح )۴۴(
هورگرس ،هتسدرس :لیَخْرَس )۴۵(
راسفا :ماگِل )۴۶(
قاّرب و هایس گنس یعون ،َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۴۷(
ایرد :مَی )۴۸(
یرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج )۴۹(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۵۰(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۵۱(
.َدیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای ِتخرد زا هوبنا یاج و نمسایِ غاب :رازنَمَس )۵۲(
گنز :سَرَج )۵۳(
هرفس و شرف ِدننام یندرتسگ ِزیچ ره :طاسِب )۵۴(
ندینشِ کرت و شوگِ نتسب زا هیانک :ندرک شوگ رد هبنپ )۵۵(
هشیدنا :ترکف )۵۶(
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ندینشِ کرت و شوگِ نتسب زا هیانک :ندرک شوگ رد هبنپ )۵۵(
هشیدنا :ترکف )۵۶(
کشخ و رت ،مک و دایز ،تایئزج :ّمِر و ّمِط )۵۷(
هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۵۸(
هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۵۹(
.تسا رظن دروم یهایس ،جاع لباقم رد اجنیا رد :داشمِش )۶۰(
وبشوخ یاهدام :ربنع ؛یهامربنع :شخبربنع ِواگ )۶۱(
رجفٔ هروس ۲۷ هیآ هب هراشا :نئمطم ِسَْفن )۶۲(
ینهد کاپ :یزوپ شوخ )۶۳(
تمعن زا رپٔ هرفس ،ماعط :هدیام )۶۴(
تّقشم و تمحز ،رسدرد :عادُص )۶۵(
ندیرخ و نتخورف :دیرخ و تخورف )۶۶(
هدئام ،هرفس :ناوخ )۶۷(
دنروخ اذغ نآ رب هک درگ و نهپ ِفرظ ره :َقَبط )۶۸(
.دََرب دوخ اب نامهم هک تسا ییاذغٔ هدنامیقاب :هَّلز )۶۹(
ندومن تساوخرد و ندرک یراز :ندرک هبال )۷۰(
ندز صرح ،ندرک یدنمزآ :یروآصرح )۷۱(
موق ِرادرس و سيير :رتْهِم )۷۲(
.دنکیم رارصا ندرک ییادگ رد هکنآ ،ورتخس و حیقو :ورادگ )۷۳(
صیرح و دنمزآ :هدیدان )۷۴(
هتسب ینعی اجنیا رد :زارف )۷۵(
یناشیرپ ،یگدنکارپ :یگدنکرپ )۷۶(
نتفرگ شوغآ رد ار رگیدکی ،نتخادنا مه ندرگ رد تسد :قانع )۷۷(
هدنهد اوتف :یتفُم )۷۸(
نتفرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۷۹(
یناشیپ :نیبَج )۸۰(
بولطمان ،هدرکن بلط ،هتساوخان :هاوخان )۸۱(
ییاناوت و تردق :ترِدْقَم )۸۲(
هيامورف :ىنَد )۸۳(


