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۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(یتساورد ،یرسیب ار نارس رگ
یتساورد یرس ار نانوگنرس

مغِ یاهشتآِ حرشِ یارب زا
یتساجرب یلد ای ینابز ای

وا ِباتهمِ خر ناز یعاعش ای
یتسام اب مغِ کیرات ِبش رد

یمدمهِ یارب رگید یسک ای
یتساپیب و رسیب ور نآ زا مه

نیمز رب هم نآ زا یدوب رثا رگ
یتساخرب نامسآ زا اههلان

ناهد رب یتستریغ ِتسد هنرو
یتساغوغ ناهد نیا یب پچ و تسار

یدز لد رب یوترپ رُد نآ زا رگ
یتسایرد وا دوخ ای ،ایرد هب ای

لدِ مشچ رد دز کاخ تریغ هنرو
یتساهایردِ یوس همشچ همشچ

ار قشع ملاع ود ِیاورپ تسین
یتسال ملاع ود ره اّلا ز هنرو

تسوزرآ ،)۲(یشاب کاخ دوخ ار قشع
)۳(یتسازوج ِرس رب قشاع هنرو

زادگ رد ملاع ود ره نیا ،فرب وچ ات
)۴(یتساسآ میحج ِقشع ِشتآ ز

ار هلمج یدروخ قشع ِیاهدژا
یتساسوم ٔهجنپ رد اصع رگ

کنانچ ار ملاع ود یدرک یاهمقل
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کنانچ ار ملاع ود یدرک یاهمقل
یتساتکی نان )۵(بلکِ عوج ِشیپ

یدمآ زیربت ِنیّدلاسمش ِشیپ
)۶(یتسافوتسم شاهیّلجت ات

یتسیابرد ِلَدبُم و فّفخم :یتساورد )۱(
ینتورف ،عضاوتً ازاجم :ندوب کاخ )۲(
یکلف یاهتروص زا موس تروص ،رکیپ ود :ازوج )۳(
خزود دننام :اسآ میحج )۴(
.دوشیمن ریس دروخ هچره رامیب هک طرفم یگنسرگ :بلکِ عوج )۵(
لماک ،مامت :ٰیفوتْسُم )۶(
-----------

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتساورد ،یرسیب ار نارس رگ
یتساورد یرس ار نانوگنرس

۳۶۹۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُدِب یقولخم تسین قّلعتیب
ومع یا نوچیب تسه قّلعت نآ

ناور رد دَوَبن )۸(لصو و )۷(لصف هکنآز
نامگ دشیْدَنن لصو و لصف ِریغ

لیلد زا َرب یپ لصو و لصف ِریغ
)۹(لیلَغ دناْشَننِب ندُرب یپ کیل

لصا ز یرود را َربیم ،یپایپ ،یپ
لصوِ یوس درآ تیدرَمِ گر ات

؟درب هر نوچ دَرِخ ار قّلعت نیا
دَرِخ نیا تسلصو و تسلصف ٔهتسب

ٰیَفطْصُم ار ام درک ّتیصو نیز
ادخ ِتاذ رد دییوج مک ثحب

تسیندرک رُّکفت شتاذ رد هکنآ
تسین تاذ رد رظن نآ تقیقح رد

هار هب اریز ،وا رادنپ نآ تسه
هلِا ات دمآ هدَرپ نارازه دص
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هلِا ات دمآ هدَرپ نارازه دص

تسوُخ لوصوم ،ییهدَرپ رد یکی ره
تسوُه نیِع دوخ نآک ،تسنآ واِ مهو

وا زا مْهَو نیا درک عفد ربمیپ سپ
وا )۱۰(زپادوس طلغ رد دشابن ات

بداِ کرت وا مْهَو ردنا هکنآو
بر داد ینوگنرس ار بدایب

ریزِ یوس وک دَُوب نآ ینوگنرس
)۱۱(ریچ تسه وک وا درادنپ ،دوریم

نینچ نیا دشاب تسم ِّدح هکنآز
نیمز زا ار نامسآ دنادن وک

دیوَر ردنا رکف هب شااهبجع رد
دیوش مگ )۱۲(تباهَم زو یمیظع زا

دنک مُگ )۱۴(تلبِس و شیر )۱۳(شعنُص ز نوچ
)۱۶(دنز نت )۱۵(عناص ز دناد دوخ دح

ناج ز وا دیوگن )۱۷(یصُْحا ال هک زج
نایب نآ تسا نوُرب دح و رامش زک

 ثيدح

».َکِسَْفن یلَع َْتَیْنَثا اَمک َْتَناَ ْکیَلَع ًءاَنث یصُْحاال«

 »وگب انث ارم« :دومرف ربمغیپ هب دنوادخ جارعم بش«
»».یاهتفگ دوخ یانث دوخ هک ناسنآ ،نتفگ وت یانث مناوتن نم« :دومرف ربمغیپ«

»َْکیَلَع ام ًءاَنث یصُْحاال«

».میاتسب دیاب هکنانچ ار وت مناوت یمن«

نتسسگ :لصف )۷(
نتسویپ :لصو )۸(
.هنشت صخش ینعم هب مه و تسا دیدش یگنشت ینعم هب مه :لیلَغ )۹(
.تسا ندرک ساسا یب و یهاو یاهوزرآ و تالایخ ینعم هب نتخپ ادوس ،هدنزپادوس :زپادوس )۱۰(
طلسم ،بلاغ ،هریچ :ریچ )۱۱(
تبیه ،تمظع ،هوکش و یگرزب :تباهَم )۱۲(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۳(
لیبِس :تلبِس )۱۴(
هدننیرفآ :عناص )۱۵(
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لیبِس :تلبِس )۱۴(
هدننیرفآ :عناص )۱۵(
ندرک یراددوخ :ندز نت )۱۶(
مروآیمن رد رامش هب :یصُْحا ال )۱۷(
-----------

۳۶۱۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شاهناختولخ تسدیشروخ صرق
؟شاهناگیب ِبش دَرآ باجح یک

دنامن نارحب ،دش زیهرپ و تّلع
دنامن نارفک ،و دش نامیا وا ِرفک

شیپ هب دش تماقتسا زا فَلا نوچ
شیوخ ِفاصوا زا چیه درادن وا

شیوخِ یاهوخ )۱۸(ٔهوسِک زا درف تشگ
شیوخ ِیازفاناج هب ناج هنهرب دش

درف ِهاش ِشیپ تفر هنهرب نوچ
درک هماج یسدُق ِفاصوا زا شهاش

هاش ِفاصوا زا دیشوپ )۱۹(یتعْلِخ
هاج ِناویا رب هاچ زا دیَرپ َرب

تشگ فاص یدرُد وچ دشاب نینچ نیا
تشطِ یالاب وا دمآ تشط ِنُب زا

؟)۲۰(کاندرُد وا دوب هچ زا تشط ِنُب رد
کاخ یازجا ِشزیمآِ یموش

دوب هتسب شلاب و َّرپ شوخان ِرای
دوب هتسَجرب سب لصا رد وا هنرو

دنتخیگنا اُوطِبْهِا ِباتع نوچ
دنتخیوآ نوگن شتوراه وچمه

۳۸ ٔهیآ ،)۲(ٔ هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

 ىًدُه يِّنِم ْمُكََّنيِْتأَي اَّمِإَفۖ  اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق«
»َنُوَنزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ اَلَف َياَدُهَ عَِبت ْنََمف

 ،دمآ ناتيارب ىيامنهار نم بناج زا رگا سپ ؛ديوش ورف تشهب زا همه :ميتفگ«
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 ،دمآ ناتيارب ىيامنهار نم بناج زا رگا سپ ؛ديوش ورف تشهب زا همه :ميتفگ«
».دنوشىمن کانهودنا دوخ و دوب دهاوخن ىميب دننك ىوريپ نم ىيامنهار زا هك اهنآ رب

نامسآِ کالَم زا توراه دوب
نانچمه قَّلعم دش یباتِع زا

دنام رود رَس زا هک ،دش نآز نوگنرس
دنار شیپ اهنت و تخاس رَس ار شیوخ

دید بآ زا ُرپ وچ ار دوخ ،َدپَس نآ
دیُرب ایرد زا و انغتسِا درک

دنامن هرطق یکی شبآ ،رگج رب
دناوخ زاب ار وا و درک تمحر ،رحب

یتمدخیب یتّلعیب ،یتمحر
یتعاس کرابم ،ایرد زا دیآ

درَگ )۲۱(رابایرد ِدِرگ ،هللا هللا
درز رابایرد ِلها دنشاب هچرگ

یرگشیاشخب ِفطل دیآ هک ات
یرهوگ زا درز ِیور ددرگ خرس

سابل ،هماج :هوسِک )۱۸(
.دشخبیم یسک هب گرزب یصخش هک رخاف یسابل :تعلِخ )۱۹(
.نآ زج و بارش دننام ،بوسر و درُد هب هتخیمآ عیام ،دولآدرُد :کاندرُد )۲۰(
ایرد لحاس ،ایرد رانک :رابایرد )۲۱(
-----------

۱۵۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۲(هَیعاد دص دَُوب ار حصان هچرگ

)۲۳(هَیعاو دیابب یْنُذا ار دنپ

۱۲ ٔهیآ ،)۶۹( هّقاحٔ هروس ،میرک نآرق

»ٌةَيِعاَو ٌنُُذأ اَهَيِعَتَوً ةَرِكَْذت ْمُكَل اَهَلَعَْجِنل«

».دريگ ارف ار نآ زردنا هدنرادهگن شوگ و مينادرگ ناتزردنا هيام ار نآ ات«

یهدیم شدنپ فیطلت دص هب وت
یهت ولهپ دنکیم تدنپ ز وا
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یهت ولهپ دنکیم تدنپ ز وا

دَر و زیتسا ز عمتسمان ِسک کی
دنک زجاع ار هدنیوگ ِسک دص

وزرآ و هتساوخ :هَیعاد )۲۲(
اونش :هَیعاو )۲۳(
-----------

۲۲۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

کانباوخ )۲۴(ِلوهَج اب نتفگ دنپ
کاخهروش رد دَُوب ندنگفا مخت

وفر دریْذپن لهج و )۲۵(قْمُحِ کاچ
وگدنپ یا )۲۶(شَهِد مک تمکحِ مخت

نادان :لوهَج )۲۴(
ىنادان :قْمُح )۲۵(
هدن ار وا :شَهِد مك )۲۶(
-----------

۱۵۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رتهجهل شوخ و رتحصان ایبنا ز
رَجَح رد ناشْمَد تفِْرگ هک ؟دوب یک

دندمآ راک رد گنس و هوک هچنآز
دنب هداشگب ار تخبدب دشنیم

نم و ام ناشُدب هک اهلد نانچنآ
ًةَوْسَق ُّدََشا ْلَب :دش ناشتعن

 میرک نآرق رد دنتسه ینیبدوخ راتفرگ هک ییاهبلق
.دنرتتخس زین گنس زا یتح :دناهدش فیصوت هنوگنیا

۷۴ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

ۚ ً ةَوْسَق ُّدََشأ َْوأ ِةَراَجِحْلاَكَ يِهَف َكِٰلَذ ِدْعَب ْنِم ْمُكُبوُلُق ْتَسَق َُّمث«
ۚ  ُءَامْلا ُْهنِم ُجُرْخََيف ُقَّقَّشَي َامَل اَْهنِم َِّنإَوۚ  ُراَهَْنأْلا ُْهنِم ُرَّجََفَتي َامَل ِةَراَجِحْلا َنِم َِّنإَو

»َنوُلَمْعَت اَّمَع ٍلِفاَغِبُ َّهللا اَمَوۗ ِ َّهللا ِةَيْشَخ ْنِم ُطِبْهَي َامَل اَْهنِم َِّنإَو

 گنس زا رتتخس ىتح ،ديدرگ تخس ،گنس نوچ امش ىاهلد نآ زا سپ«
 ،دهج نوريب نآ زا بآ دوش هتفاكش نوچ و ،دوش ناور اهيوج هاگ گنس زا هك

».تسين لفاغ دينكىم هچنآ زا ادخ و ،دتلغ ورف بيشن هب زارف زا ادخ سرت زا هاگ و
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».تسين لفاغ دينكىم هچنآ زا ادخ و ،دتلغ ورف بيشن هب زارف زا ادخ سرت زا هاگ و

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(ینَس و )۲۷(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۲۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۸(
-----------

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تسهدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

۴۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
یِرگیم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم

۲۲۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

راکش رد ار ناهبوُر َدناهر اپ
)۲۹(رارِغ ناهابور دنناد مُد ز نآ و

نیک دنزاب دوخ ِّمُد اب اهقشع
نیمک رد ار ام ناج دناهریم

خولک زا راد هگن ار اپ ،اهبور
؟)۳۰(خوشْمشچ یا دوس هچ مُد ،دْوبن وچ اپ

)۳۱(مارِک ام ِیاپ و میهابور وچ ام

ماقتنا نوگدص ز نامدناهریم

تسام ِّمُد نوچ امِ کیراب ٔهلیح
تسار وّ پچ مُد اب میزاب اه قشع

رکم و لالدتسا ز مینابنجب مُد
رکب و دیز ام زا ْدنام ناریح هک ات

میدش ناقلخِ یناریح ِبلاط
میدز )۳۲(ّتیهولا ردنا عَْمط ِتسد

میوش اهلد کلام ،نوسفا هب ات
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میوش اهلد کلام ،نوسفا هب ات
میوَگ ردناَک ،ام مینیبیمن نیا

)۳۴(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۳۳(ّیوگ رد

نارگید )۳۵(ِلابِس زا راداو تسد

شوَخ و ابیز یسر یناتسُب هب نوچ
شَک و ریگ ناقلَخ ِناماد نآ زا دعب

شَش و جنپ و راچ ِسبحِ میقُم یا
شَکب مه ار نارگید ،ییاجزغن

رخ ِنوک ِفیرح )۳۶(هدنبرَخ وچ یا
َربب ار ام ،یتفای یهاگهسوب

تسد تسود ِّیگدنب تدادن نوچ
؟تسهتساخ َتااجک زا یهاش ِلیم

یهز :تدنیوگ هکنآ ِیاوه رد
یهز تناج ِندرگ رد یاهتسب

)۳۷(لِهِب ار تلیح ِّمُد نیا ،اهَبور

لد ِنادنوادخ رب لد نک فقو

یربخیب ،تلفغ ،ندروخ لوگ :رارِغ )۲۹(
خاتسگ :خوشمشچ )۳۰(
ناتمه دنلب ،ناراوگرزب ،میرکِ عمج :مارِک )۳۱(
ییادخ تفص ،ییادخ :تَّیهوُلا )۳۲(
لادوگ :وَگ )۳۳(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۳۴(
لیبس :لابِس )۳۵(
یچکَرَخ ،غالاِ مداخ :هدنبرَخ )۳۶(
ندرک اهر ،نتشاذگاو :ندیلِه )۳۷(
-----------

۵۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگدمه ِفالِخ ملاوحا تسه
رثا رد فلاخم مه اب یکی ره

منزیم ار دوخ هار مد ره هکنوچ
؟منک نوچ یراگزاس سَک رگد اب

نیبب ملاوحا یاهرکشل جوم
نیک و گنج رد یرگید اب یکی ره



Page 9 of 28

927_Qazal & Mathnavi 2022-08-04, 3:19 AM

نیک و گنج رد یرگید اب یکی ره

نارگِ گنج نینچ دوخ رد رگنیم
؟نارگید ِگنج هب یلوغشم هچ سپ

دَرَخاو تّقح ،گنج نیز رگم ای
دََرب تگنر کی حلص ناهج رد

۱۵۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد وت اب قلخ ِیافج نیا
ناهن دمآ رز ِجنگ ،ینادب رگ

۲۶۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۸(دَمَّصلا هللاِ کاپ ِتاذ ِقح

َدب ِرای زا َدب ِرام ْهِب دَُوب هک

)۳۹(میلَس زا دناتس یناج َدب ِرام

میقم ِرانِ یوس دَرآ َدب ِرای

وا ِیوگوتفگ و لوقیب )۴۰(نیرَق زا
وا ِیوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

ار هیاس وت رب دنکفا وا هکنوچ
ار هیام وت زا هیامیب نآ ددزد

دنوادخ ِتافص زا ،زاینیب :دَمَص )۳۸(
هدیزَگ رام :میلَس )۳۹(
نیشنمه :نیرَق )۴۰(
-----------

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۵۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اوه ددزد ار بآ کدنا کدنا
امش زا قمحا مه ددزد نینچ نید

۱۸۶۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۶۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۱(راکِدرم یاِک ادن ترضح زا دمآ

راودیّما ام هب یجنر ره هب یا

ار وت شوخ یدیما ،و تسا َّنظ ِنسُح
آ رترب مَد ره هب دیوگ ار وت هک

.یهلا راک درم ،قیال ،قذاح ،داتسا ،رهام ،دهد ماجنا نسحا وحن هب ار اهراک هک نآ :راکِدرم )۴۱(
-----------

۲۷۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

بیبط نیا شیپ ،)۴۲(سکُن یهاوخن رگ
)۴۳(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

یرامیب ندرک دوع :سکُن )۴۲(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۴۳(
-----------

۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک ِرادنپ ز ّرتب یتّلِع
)۴۴(لالَدوُذ یا وت ِناج ردنا تسین

همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۴۴(
-----------

۴۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

ندرک هدیاف یب شیوشت :ندنَکرب شیر )۴۵(
-----------

۳۰۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم نمیا ،دوبن تبیع نامه رگ
شاف زین ددرگ وت زا بیع نآ )۴۶(کوب

هک دشاب ،اسب یا :کوب )۴۶(
-----------
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۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۷(طاسِب ام ِرهب درتسگ قحِ مکح 

طاسبنا ِقیرط زا دییوگب :هک

هرفس و شرف ِدننام یندرتسگ ِزیچ ره :طاسِب )۴۷(
-----------

۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َرکِش زا ْهب شََدُنک ات َربِب وا شیپ هب رَهز
اضر همه شََدُنک ات هنِب وا شیپ هب رهق

۲۷۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنب و سرت زک یروآ رخف نادب وت
دنچ زور مدرم تشگ تسولپاچ

دننکیم یدوجُس مدرم ار هک ره
   دَنَنکآیم وا ِناج ردَنا رهز

شدجاس نآ وا زا ددرگرب هکنوچ
شدِبوُم و دوب رَهز ناک وا َدناد

۴۰۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدز تهار نوردنا زا سفن هنرگ
؟یُدب یک یتسد وت رب ار نانزهر

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۴۹(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۴۸(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۴۹(
-----------

۴۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسََرپ تّمه ِسم نآِ مالغ نم
تسکش دَرآن ایمیک ِریغ هب وک

اعد رد روآرب هتسکشِا ِتسد
ادخ ِلضف دََرپ هتسکشِا یوس

گنت ِهاچ نیز تدیاب ییاهر رگ
گنردیب )۵۰(رذآ رب ور ردارب یا

)۵۱(لِهِب دوخ ِرکم و نیب ار قح ِرکم

لجخ ناراّکم ِرکم شرکم ز یا

ّبَر ِرکمِ یانف دش ترکم هکنوچ
)۵۲(بَجَعلاُوب ینیَمک کی ییاشگرب

اقب دشاب نیمک نآ )۵۳(ٔهنیمک هک
)۵۴(اقِترِا و جورُع ردنا دبا ات

شتآ :رذآ )۵۰(
نک کرت ،نک اهر :لِهِب )۵۱(
بیرغ و بیجع زیچ ره :بَجَعلاُوب )۵۲(
نیرتمک :هنیمک )۵۳(
ندیسر رتالاب ۀیاپ هب ،یقرت :اقِترِا )۵۴(
-----------

۱۵۵۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسود ِرادید ات تسا رود شَهَر نآز
تسوزرآ )۵۵(شیسیئر ،رَس َدیوجن وک

تسایر :یسیئر )۵۵(
-----------

۲۹۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یمان کین ز ،ناج یا نَکَرب مامت ار لد
یمامت ار رارسا ینادب کی هب کی ات

؟یهاوخ قلخ ِسومان یهلا ِقشاع یا



Page 13 of 28

927_Qazal & Mathnavi 2022-08-04, 3:19 AM

؟یهاوخ قلخ ِسومان یهلا ِقشاع یا
یماخ تسه قشع رد یهاشداپ و سومان

دیاب دنچ و نوچیب ،دیاب دنق وچ قشاع
)۵۶(یماس تسا یترضح ناک ،دیاب دنلب یناج

هبترمدنلب :یماس )۵۶(
-----------

۲۹۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

فلع زا کیل ،دوش هبَرف روناج
فرش و تّسزِع ز هبَرف یمدآ

شوگ هار زا ،دوش هبَرف یمدآ
شون و قلح زا دوش هبَرف روناج

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۵۷(
-----------

۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

همه دیآ ینم رب دیآک مخز
زونه یراد ینم یجنریم وت ات

۱۴۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب مُد ،دبنجب رَسیب وا هکره
  دوب مُدژک ِشبنُج نوچ ششبنُج

کانرهز و تشز و روکبش و ورْژَک
کاپِ ماسَجا )۵۸(ِنتسَخ وا ۀشیپ

دَُوب نیا شّرِس هک ار نآ بوکب رَس
دَُوب نیا شّرمتسمِ یوخ و قلُخ

نتفوکرَس نآ تسواِ حالص دوخ
 نتموش نآز شاهزیرناج دهر ات
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 نتموش نآز شاهزیرناج دهر ات

.تسا ندز شین دارم اجنیا رد ،ندرک یمخز ،ندرزآ :نَتسَخ )۵۸(
-----------

۸۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

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

۲۶۴ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

روخیم نوخ کاخ ِنایم لفاغ یا یسفنبحاص وت
دشاب نیبگنا نآ دَروخ یرهز رگا لدبحاص هک

۵۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد هب دیآ ادن مَد ره لِعتشم ِباتفآ زا 
دنزرس تعمش زاب ات ،لِهِب ار رَس نیاِ عمش وت

۲۲۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هنِب رَس ششیپ ،لیعامسا وچمه
هدب ناج شغیت ِشیپ نادنخ و داش

َدَبا ات نادنخ ْتناج َدنامب ات
دََحا اب دمحا کاپ ِناج وچمه

۱۵۴۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا َمکْحُم ِدنب ،قلخ )۵۹(ِراهِتْشا هک
؟تسا مک یک نهآ ِدنب زا نیا ،هر رد

ندوب روهشم :راهِتْشا )۵۹(
-----------

۱۴۰۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۴۰۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یفطصم ِشیپ هب نُک نابرق ،لقع
یَفک ماهللا هک ُوگ هللاَ یِبسَح

۳۸ و ۳۶ تایآ ،)۳۹( رمزٔ هروس ،میرک نآرق 

»…ۖ ُ هَْدبَع ٍفاَكِبُ َّهللا َسْيََلأ …«

»؟تسين ىفاك شاهدنب ىرادهگن ىارب ادخ ايآ«

»…ُۖ َّهللاَ يِبْسَح ْلُق …«

».تسا سب نم ىارب ادخ :وگب«

۳۰۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

ثیدح

»اوُمَحُرت اوُمَحْرِا«

».دوش محر امش رب ات ،دینک محر«

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

.دینک محر ینعم هب رما لعف :وُمَحْرِا )۶۰(
-----------

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
)۶۱(تامَم ِفوقوم تسه تیانع نآ و
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داسَف نوگ دص زا تسا فوخ ار دهج
)۶۱(تامَم ِفوقوم تسه تیانع نآ و

)۶۲(تاقِث ار هَر نیا دندرک هبرجت

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

ینهذ ِنم هب ندرم اجنیا رد ؛گرم :تامَم )۶۱(
 ،دنشاب نارگید ِدامتعا ِدروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۶۲(
.دناهدش هدنز روضح هب هک یناسک دارم ؛هَقِثِ عمج
-----------

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،ىولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
)۶۳(دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
)۶۴(َدَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

دَمَّصلا )۶۵(ِّیَحْلاُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز ییهدنز

نتفر تسار ِهار هب :دَشَر )۶۳(
دیارگیم :َدَنتیم )۶۴(
هدنزٔ هدنروآ نوریب :ّیَحْلاُجِرْخُم )۶۵(
-----------

۹۵ ٔهیآ ،)۶( ماعنأ هروس ،میرک نآرق

 ِتَِّيمْلا َنِم َّيَحْلا ُجِرْخُيۖ  ٰىَوَّنلاَو ِّبَحْلا ُقِلاَفَ َّهللا َِّنإ«
»َنوُكَفُْؤتٰ ىََّنأَفۖ ُ َّهللا ُمُكِٰلَذۚ  ِّيَحْلا َنِم ِتَِّيمْلا ُجِرْخُمَو

 دروآىم نوريب هدرم زا ار هدنز و ،دفاكشىم ار هتسه و هناد هك تسادخ«
»؟دننكىم ناتفرحنم قح زا هنوگچ ،سپ .اتكي ىادخ تسا نيا .دروآىم نوريب هدنز زا ار هدرم و

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مغِ یاهشتآِ حرشِ یارب زا
یتساجرب یلد ای ینابز ای

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۶۶(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۶۷(نارّابَج هکنآ ز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۶۶(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۶۷(
-----------

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا ِباتهمِ خر ناز یعاعش ای
یتسام اب مغِ کیرات ِبش رد

۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاَبث و نیکَْمت و توقٔ هدنهد یا
تاجن هِد یتابثیب نیز ار قلخ

تسیندوب تباث هک یراک نآ ردنا
)۶۸(تسیَنْثنُم هک ،ار سفن هِد یمیاق

هدنامرد و راكتسسِ ىنعم هب اجنيا رد ،اتود ،هديمخ :ىَنْثنُم )۶۸(
-----------

۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ام بش و زور رد یُدب نیدلاسمش ِقشع هن رگا
!؟ار ام ببس زا و ماد ز یدوب اجک اهتغارف

دوخ ِبات ز ام زا رامَد ،یدروآرب توهش تب
ار ام ،بت و بات یدوبن ،شقشع شبات زا رگا

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یمدمهِ یارب رگید یسک ای
یتساپیب و رسیب ور نآ زا مه

۵۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۵۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قداص و دَُوب )۶۹(َرن واک قشاع نآٔ هدنب نم
دبای یهَُلک ْهَم زا یزیخبش و یتسُچ زک

لماک و تّوق مامت ،یوقً ازاجم :َرن )۶۹(
-----------

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیمز رب هم نآ زا یدوب رثا رگ
یتساخرب نامسآ زا اههلان

۱۴۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مامُه یا یعمش هک َلْیَّللاِ مُق نیه
مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

 ،زیخرب ماگنه بش ،درمگرزب یا شاب شوهب«
».تسا نازورف و هداتسیا بش ِیکیرات رد عمش هک اریز

۲ ٔهیآ ،)۷۳( لِّمَّزُمٔ هروس ،میرک نآرق

».اًلِيلَق َّاِلإ َلْيَّللاِ مُق«

».ار ىكدنا رگم ،رادب هدنز ار بش«

۱۴۷۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۰(رَجَح ِّقَش ،نَکْهوک ِناج ِروز

)۷۱(رَمَقْلا َّقَشْنِا رد ،ناج ِناج ِروز

گنس نتفاکش :رَجَح ِّقَش )۷۰(
هام نتفاکش :رَمَقْلا َّقَشنِا )۷۱(
-----------

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهد رب یتستریغ ِتسد هنرو
یتساغوغ ناهد نیا یب پچ و تسار

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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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«

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

۶۱۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
ْتیَمَرْ ذاِ َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

تسام ز ین نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …« ». …ٰۚ ىَمَرَ َّهللا َّنِكٰ

 ،ىتخادناىمن ريت وت ،ىتخادناىم ريت هك هاگنآ و …«
». …تخادناىم ريت هك دوب ادخ

۱۲۰۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۳(ِلجِس و )۷۲(ءامیا ِریغ و قطن ِریغ

لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

ندرك هراشا :ءاميا )۷۲(
هتشون قلطم ِینعم هب اجنيا رد :ِلجِس )۷۳(
-----------

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدز لد رب یوترپ رُد نآ زا رگ
یتسایرد وا دوخ ای ،ایرد هب ای

۳۳۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یرتشُم وش ناج هب ار تضایر سپ
یَرب ناج ،تمدخ هب نت یدرپس نوچ

رایتخایب تدیآ تضایر رو
رایماک یا ،هِد هنارکش ،هنب رس

نک رکش ،تضایر نآ داد تقح نوچ
نُکِ رماز تدیشک وا ،یدرکن وت

۲۵۱۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رمَخ یاهوُج نآ ِسکع زک دَُوب ای
رَما ِقوذ زا مََرب وب ،مدرگ تسم

۲۲۶۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رون ِیایرد نآ ریغ دشابن لد
؟روک هاگنآ و ،ادخ ِهاگرظن لد

ماع و صاخ نارازه دص ردنا لد ،ین
؟مادک نآ تسمادک ،دشاب یکی رد

وجب ار لد ،لِهِب ار لدٔ هزیر
وزا یهوک نوچ هزیر نآ دوش ات

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۷۴(یّرَحَت ،سپ

رَس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۷۶(ّرََقتسُم و )۷۵(داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۷۷(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب ٔهلبق ره )۷۸(ٔهرخُس

ساپسان ار )۷۹(هِدزییمت یوش نوچ
سانشهلبق )۸۰(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۸۲(ُّرب و )۸۱(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ
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)۸۲(ُّرب و )۸۱(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربم نادردمه ز مه تعاسمین

)۸۳(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

   )۸۴(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

ییوجتقیقح ،ندرک وجتسج :یّرَحَت )۷۴(
تمایق ،تشگزاب لحم :داعَم )۷۵(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۷۶(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۷۷(
تسدریز و لیلذ :هرخُس )۷۸(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۷۹(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۸۰(
یکین :ّرِب )۸۱(
مدنگ :ُّرب )۸۲(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۸۳(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۸۴(
-----------

۳۸ ٔهیآ ،)۴۳( فرخزٔ هروس ،میرک نآرق

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

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

۲۱۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نامز کی نتفر عمج زا )۸۵(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

بجَو :تسََدب )۸۵(
-----------

۲۳۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تْسََلا ِزور زا دید یباوخ هک ره
تسم ،تاعاط ِهَر رد دشاب تسم

لاوج نیا تسم ِرتشا نوچ دشکیم
لالمیب ،و ناُمگ یب ،و روُتف یب

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لدِ مشچ رد دز کاخ تریغ هنرو
یتساهایردِ یوس همشچ همشچ
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یتساهایردِ یوس همشچ همشچ

۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

زار ِهَگاشامت هب دیآ هک تساوخ یعدم
دز مرحمان ٔهنیس رب و دمآ بیغ تسد

۳۲۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد وا دَرآ رب اهیتسه ز ات

۳۷۸۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرضاح هلمج ِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس ،و دنبمشچ تریغ کیل

لوضف ،وّ یکانباوخ ،و لهج ز ات
)۸۶(لولَم یو زا ام ،و ام ِشیپ هب وا

نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۸۶(
-----------

۳۶۴۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیقداص و یقشاع رب شتریغ
تسین )۸۷(روتُسا رب و وید رب شتریغ

رتسا و غالا و بسا دننام شکراب ِناویح ،روتُس :روتُسا )۸۷(
-----------

۶۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

حور یبوخ رب تسا لقع ِتریغ
)۸۸(حوُصُن نیا لیثمت و تاهیبشت ز ُرپ

تسار حور نیک ییناهنپ نینچ اب
؟تسارچ )۸۹(نیکشَر نینچنیا یو رب لقع

اهتحیصن :حوُصُن )۸۸(
هدنََرب کشر ،رویغ :نیکشَر )۸۹(
-----------
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۱۷۱۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهمه ِریغ وا هک دشاب نآ تریغ
تسهمَدْمَد و نایب زا نوزفا هک نآ

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار قشع ملاع ود ِیاورپ تسین
یتسال ملاع ود ره اّلا ز هنرو

۲۷۲۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

قشع )۹۰(ِلوکأم دش ،تسقشع زج هچ ره
قشع )۹۱(ِلَْون ِشیپ هناد کی ناهج ود

هدش هدروخ :لوکأم )۹۰(
راقنم :لون )۹۱(
-----------

۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهج ود ِبیرغ درک ،ارم وت ِبیرغ ِنسُح
؟ارم درف ناگمه زا دنکن نوچ وت ِیدرف

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوزرآ ،یشاب کاخ دوخ ار قشع
یتسازوج ِرس رب قشاع هنرو

۳۹۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند ِلاوحا زا هتفُخ
بر )۹۲(ِبیلقت ٔهجنپ رد ملق نوچ

ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۹۲(
-----------

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زادگ رد ملاع ود ره نیا ،فرب وچ ات
یتساسآ میحج ِقشع ِشتآ ز

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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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

۳۴۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیقی نامحر زا تسه )۹۳(یّنأت هک
نیعل ِناطیش ز تلیجعت تسه

ثیدح

»ِناٰطْيَّشلا َنِم ُةَلَجَعْلاَوِ هللا َنِم یَّنأَّتَلا«

».تسا ناطیش زا باتش و دنوادخ زا گنرد«

ندرک ار یراک یمارآ و یگتسهآ هب ؛ندرک گنرد :یّنأت )۹۳(
-----------

۳۵۰۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ زا دوجوم تشگ یّنأت اب 
اهخرچ و نیمز نیا زور شش هب ات

نُوکََیفنُک وک دوب رداق هن رو
نوُرب یدروآ خرچ و نیمز دص

مامُه نآ کدنا کدنا ار یمدآ
مامت ِدرم دنک شلاس لهچ ات

سََفن کی ردناک دوب رداق هچرگ
سک هاجنپ دُنک ناَّرپ مدع زا

۱۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد )۹۴(یاهشَرفَم یور رب ،لدِ یاهشتآ ز« هک متفگ
؟»اشَی ام لَعَْفی ِرحب ات لدِ یادوس رد )۹۵(تْلَغیم

۲۷ ٔهیآ ،)۱۴( میهاربأ هروس ،میرک نآرق

»ُءاَشَي اَمُ َّهللا ُلَعَْفيَو…«

».دنكىم نامه دهاوخ هچ ره و …«

شرف ندرک نهَپ یاج .یندرتسگ زیچره :شَرفَم )۹۴(
یحطس یور ای دوخ یور رب یزیچ ندیدرگ :ندیتْلَغ )۹۵(
-----------

۳۵۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت میلعتِ یپ زا یّنأت نیا
)۹۶(تسُکُسیب دیاب هتسهآ بلط هک

دوریم میاد هک کچوک یکَیوُج
دوشیم هدَنگ هن ،ددرگ سجن هن

هتسسگان ،هفقویب :تسُکُسیب )۹۶(
-----------

۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف دهج
دوب )۹۷(قیتفت نآ ،تخودیم وا هچره

نتفاکش :قیتَفت )۹۷(
-----------

۲۵۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیردنا ضقانت ،)۹۸(ّٰیتَش ُمکُیعَس
دیرَدیم رب بش ،دیزودیم زور

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

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

»ٰىَّتَشَل ْمُكَيْعَس َِّنإ«
    

».تسا نوگهنوگ و هدنکارپ امش ىاهششوك انامه :هك«

هدنکارپ :ّیتَش )۹۸(
-----------

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار هلمج یدروخ قشع ِیاهدژا
یتساسوم ٔهجنپ رد اصع رگ

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 )۹۹(اههلبط

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

۴ ٔهیآ ،)۱۱۲( صالخأ هروس ،میرک نآرق

»ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو«

».تسوا ىاتمه سك چيه هن و«

هچقودنص :هلبط )۹۹(
------------------------

:تاغل عومجم

یتسیابرد ِلَدبُم و فّفخم :یتساورد )۱(
ینتورف ،عضاوتً ازاجم :ندوب کاخ )۲(
یکلف یاهتروص زا موس تروص ،رکیپ ود :ازوج )۳(
خزود دننام :اسآ میحج )۴(
.دوشیمن ریس دروخ هچره رامیب هک طرفم یگنسرگ :بلکِ عوج )۵(
لماک ،مامت :ٰیفوتْسُم )۶(
نتسسگ :لصف )۷(
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لماک ،مامت :ٰیفوتْسُم )۶(
نتسسگ :لصف )۷(
نتسویپ :لصو )۸(
.هنشت صخش ینعم هب مه و تسا دیدش یگنشت ینعم هب مه :لیلَغ )۹(
.تسا ندرک ساسا یب و یهاو یاهوزرآ و تالایخ ینعم هب نتخپ ادوس ،هدنزپادوس :زپادوس )۱۰(
طلسم ،بلاغ ،هریچ :ریچ )۱۱(
تبیه ،تمظع ،هوکش و یگرزب :تباهَم )۱۲(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۳(
لیبِس :تلبِس )۱۴(
هدننیرفآ :عناص )۱۵(
ندرک یراددوخ :ندز نت )۱۶(
مروآیمن رد رامش هب :یصُْحا ال )۱۷(
سابل ،هماج :هوسِک )۱۸(
.دشخبیم یسک هب گرزب یصخش هک رخاف یسابل :تعلِخ )۱۹(
.نآ زج و بارش دننام ،بوسر و درُد هب هتخیمآ عیام ،دولآدرُد :کاندرُد )۲۰(
ایرد لحاس ،ایرد رانک :رابایرد )۲۱(
وزرآ و هتساوخ :هَیعاد )۲۲(
اونش :هَیعاو )۲۳(
نادان :لوهَج )۲۴(
ىنادان :قْمُح )۲۵(
هدن ار وا :شَهِد مك )۲۶(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۲۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۸(
یربخیب ،تلفغ ،ندروخ لوگ :رارِغ )۲۹(
خاتسگ :خوشمشچ )۳۰(
ناتمه دنلب ،ناراوگرزب ،میرکِ عمج :مارِک )۳۱(
ییادخ تفص ،ییادخ :تَّیهوُلا )۳۲(
لادوگ :وَگ )۳۳(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۳۴(
لیبس :لابِس )۳۵(
یچکَرَخ ،غالاِ مداخ :هدنبرَخ )۳۶(
ندرک اهر ،نتشاذگاو :ندیلِه )۳۷(
دنوادخ ِتافص زا ،زاینیب :دَمَص )۳۸(
هدیَزگ رام :میلَس )۳۹(
نیشنمه :نیرَق )۴۰(
.یهلا راک درم ،قیال ،قذاح ،داتسا ،رهام ،دهد ماجنا نسحا وحن هب ار اهراک هک نآ :راکِدرم )۴۱(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۴۲(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۴۳(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۴۴(
ندرک هدیاف یب شیوشت :ندنَکرب شیر )۴۵(
هک دشاب ،اسب یا :کوب )۴۶(
هرفس و شرف ِدننام یندرتسگ ِزیچ ره :طاسِب )۴۷(
.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۴۸(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۴۹(
شتآ :رذآ )۵۰(
نک کرت ،نک اهر :لِهِب )۵۱(
بیرغ و بیجع زیچ ره :بَجَعلاُوب )۵۲(
نیرتمک :هنیمک )۵۳(
ندیسر رتالاب ۀیاپ هب ،یقرت :اقِترِا )۵۴(
تسایر :یسیئر )۵۵(
هبترمدنلب :یماس )۵۶(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۵۷(
.تسا ندز شین دارم اجنیا رد ،ندرک یمخز ،ندرزآ :نَتسَخ )۵۸(
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یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۵۷(
.تسا ندز شین دارم اجنیا رد ،ندرک یمخز ،ندرزآ :نَتسَخ )۵۸(
ندوب روهشم :راهِتْشا )۵۹(
.دینک محر ینعم هب رما لعف :وُمَحْرِا )۶۰(
ینهذِ نم هب ندرم اجنیا رد ؛گرم :تامَم )۶۱(
 ،دنشاب نارگید ِدامتعا ِدروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۶۲(
.دناهدش هدنز روضح هب هک یناسک دارم ؛هَقِثِ عمج
نتفر تسار ِهار هب :دَشَر )۶۳(
دیارگیم :َدَنتیم )۶۴(
هدنزٔ هدنروآ نوریب :ّیَحْلاُجِرْخُم )۶۵(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۶۶(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۶۷(
هدنامرد و راكتسسِ ىنعم هب اجنيا رد ،اتود ،هديمخ :ىَنْثنُم )۶۸(
لماک و تّوق مامت ،یوقً ازاجم :َرن )۶۹(
گنس نتفاکش :رَجَح ِّقَش )۷۰(
هام نتفاکش :رَمَقْلا َّقَشنِا )۷۱(
ندرك هراشا :ءاميا )۷۲(
هتشون قلطم ِینعم هب اجنيا رد :ِلجِس )۷۳(
ییوجتقیقح ،ندرک وجتسج :یّرَحَت )۷۴(
تمایق ،تشگزاب لحم :داعَم )۷۵(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۷۶(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۷۷(
تسدریز و لیلذ :هرخُس )۷۸(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۷۹(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۸۰(
یکین :ّرِب )۸۱(
مدنگ :ُّرب )۸۲(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۸۳(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۸۴(
بجَو :تسََدب )۸۵(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۸۶(
رتسا و غالا و بسا دننام شکراب ِناویح ،روتُس :روتُسا )۸۷(
اهتحیصن :حوُصُن )۸۸(
هدنََرب کشر ،رویغ :نیکشَر )۸۹(
هدش هدروخ :لوکأم )۹۰(
راقنم :لون )۹۱(
ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۹۲(
ندرک ار یراک یمارآ و یگتسهآ هب ؛ندرک گنرد :یّنأت )۹۳(
شرف ندرک نهَپ یاج .یندرتسگ زیچره :شَرفَم )۹۴(
یحطس یور ای دوخ یور رب یزیچ ندیدرگ :ندیتْلَغ )۹۵(
هتسسگان ،هفقویب :تسُکُسیب )۹۶(
نتفاکش :قیتَفت )۹۷(
هدنکارپ :ّیتَش )۹۸(
هچقودنص :هلبط )۹۹(


