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۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرای و نیرق وت یا :ار قشع شود متفگ
نم ِرانک نیا زا بیاغ سََفن کی شابم چیه

نمِ مشچ ز وشم رود ،ینمٔ هدید ود ِرون
نم ِرارش زا نکم مک ،ینم ٔهنیس ٔهلعش

نم ِفیطل و نم ِبوخ ،نم ِفیرح و نم ِرای
نم ِراهب و نمِ غاب ،نم ِفیرظ و نم ِتسچ

وت ِباحس نمٔ هدید ،وت ِبارخ نم ِنت یا
نم ِرارقیب ِلد نیا ،وت ِباتفآٔ هّرذ

ملد نک داش و نک لح ملکشم و اشگب بل
نم ِرامق ِشش و جنپ دسر اجک ات رخآک

نمِ یارب زا هلماح ِبش نیا دیاز هچ هک ات
؟نم ِرامخیبِ یتسم وگب دشک اجک هب ات

نم ساپس و نم ِرکُش بجع دنک لمع هچ ات
نم ِراهنیز و هلان بجع دنک رثا هچ ات

وتود یدش امِ مغ رد وت هک ار وت ُکنُخ :تفگ
نم ِراک هدیزگب یا ناهج رد تسار وت راک

نم ِتسرپیم و قشاع ،نم ِتسپ و ینم ِتسم
نم ِراب دیشک هک ره ،نم ِتسد ز وا دروخرب

رس ز ْهِن شیع ِسلجم ،رف و ّرک تسار وت هک ،ور
نم ِراظتنا تبقاع ،رظن دهد رظن هکناز

؟ار هدرم وت ینک هدنز نوچ هک امناو :متفگ
نم )۱(ِرابتعاِ یپ زا ارم ِنت نیا نک هدنز

وه ِرون هب شنک هدنز ،وجم منت زا رتهدرم
نم ِراپسناج ِنت نیا ،منت دوش ناج همه ات

اهرابتعا یاهدید اهراب هن نم ز :تفگ
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اهرابتعا یاهدید اهراب هن نم ز :تفگ
؟نم ِراب و راک و تردق بجع دشن نیقی وت رب

یلد دوش اجک ریس یلو ،لد دید :متفگ
؟نم ِرایرهش و هش یا ،تبیاجع و )۲(فَطُل زا

یاهشوگ هب ارم ِشوگ نامز رد دیشک قشع
نم ِراکش ِلدِ ماد وا ِنوسف ،نوسف دناوخ

دش هچ وگم و نزم مد ؟دش هچ وا ِنوسف ز ناج
نم ِرادزار و مرحم یتسین وت ،)۳(یخَچِب رو

ندرک دامتعا و نانیمطا ،نتفرگ تربع :رابتعا )۱(
ناسحا ،یمرن :فَطُل )۲(
ندرک ینمشد ،ندیشوک ،ندز فرح :ندیخَچ )۳(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرای و نیرق وت یا :ار قشع شود متفگ
نم ِرانک نیا زا بیاغ سََفن کی شابم چیه

نمِ مشچ ز وشم رود ،ینمٔ هدید ود ِرون
نم ِرارش زا نکم مک ،ینم ٔهنیس ٔهلعش

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۴(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۴(
----------

۱۲۹۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۳۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نانزمد زا یونشب ات نَزَم مَد
نایب رد و نابز رد دمان هچنآ

باتفآ نآز یونشب ات نَزَم مَد
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باتفآ نآز یونشب ات نَزَم مَد
باطخ رد و باتکرد دمان هچنآ

حور وت رهب دنز مد ات نَزَم مَد
حون ِّیتشک رد راذگب )۵(انشآ

انش :انشآ )۵(
----------

۱ٔ هرامش لزغ ،تايلزغ ناويد ،ظفاح

ظفاح وشم بیاغ وا زا یهاوخیمه رگ یروضح
اَهْلِمَْها َو اَْینُّدلاِ عَد یَوْهَت ْنَم َقَلت اَم َیتَم

 یدیسر هاگره و وشم بیاغ وا زا زگره ،یقوشعم ِهاگشیپ رد روضح ِناهاوخ رگا«
».رذگرد نآ زا و نک اهر ار ایند ،)قوشعم( یرادیم تسود ار وا هک یسک هب

۲۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ادَشَک نیرقِ یوس ار نیرق هک نآ رایب
ادَشَک نیمز ِبناج کََلف ز ار هتشرف

ریش زا ناوهآ وچمه ناهج ز ِهجِب ِهجِب
ادَشَک نیک هب ناک ،تسا ناک همه شمتفرگ

یشَکراخ هک نآ زا ،اهافج ِراخ وت شَکِب
ادَشَک نیمسای و ناحیر و لگ و هزبس هب

۱۰۹۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یروَخ یزیچ ،یسک ره یاِقل زا
یَرب یزیچ ،نیرَق ره )۶(ِنارِق زو

نیرق دش هراتس اب هراتس نوچ
نیقی دیاز رثا ود ره ِقیال

 .تسا رگیدکی هب زیچ ود نتسویپ و نتسب ینعم هب تغل رد :نارِق )۶(
.دنسر هجرد کی هب جرب کی رد هک دنیوگ ار یاهراتس ود یموجن حالطصا رد
----------

۱۱۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لَُحز اب دش نیرق نآک ینیمز ره
لَحَم دْوبن ار تشِک و تشگ هروش

۸۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شوپم ار رصب و لقع شوگ ز نک نورب هبنپ
دوریم رصب یوس شوپهّلح منص ناک

دننز یشوگِ یپ زا ار گنچ و فد و یان
دوریم )۷(رگنشقن ِبناج ناهج ِشقن

میدق ِرون ز تسه نآ هک وج یرظن نآ
دوریم ررش وچمه تیران ِرظن نیاک

ناحتما نیا دَُوب سب ،سنجِ یوس دور سنج
دوریم رخ ِیوس رخ ،دوریم هش ِیوس هش

دنرب ناتسب ِبناج ،تسََرت ِلاهن هچ ره
دوریم ربت ِریز ،دوش مزیه وچ کشخ

رتِ خاش نوچ مد ره ،روخب یناعم ِبآ
دوریم َرکِشِ یوج ،قشعِ غاب رد هک رکش

)۸(نورَح ِسفن وت هک نیب ،یهن و رما نیا زا نک سب
دوریم َرَتب گنل ،ورم :ییوگب شْنوچ

.دراد رظن راگن و شقن هب هک یسک ،نیبرهاظ :رگنشقن )۷(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۸(
----------

۲۱۴۶  تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۹(مادُم ِتسم یا یماب ِرانک رب
مالَّسلاَو ،آدورف ای )۱۰(نیشنب تسَپ

نارماک وت یدش هک ینامز ره
ناد ماب ِرانک ار شوخِ مد نآ

بارش :مادُم )۹(
.نیشنب رتبقع ینعی اجنیا رد ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تَسپ )۱۰(
----------

۳۷۰۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۰۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا زا مْهَو نیا درک عفد ربمیپ سپ
وا )۱۱(زپادوس طلغ رد دشابن ات

بداِ کرت وا مْهَو ردنا هکنآو
بر داد ینوگنرس ار بدایب

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

.تسا ندرک ساسا یب و یهاو یاهوزرآ و تالایخ ینعم هب نتخپ ادوس ،هدنزپادوس :زپادوس )۱۱(
طلسم ،بلاغ ،هریچ :ریچ )۱۲(
----------

۳۶۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف ِدهج
دوب )۱۳(قیتفت نآ ،تخودیم وا هچره

نتفاکش :قیتَفت )۱۳(
----------

۲۵۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیردنا ضقانت ،)۱۴(ّٰیتَش ُمکُیعَس
دیرَدیم رب بش ،دیزودیم زور

 .دیاهدمآ راتفرگ ضقانتِ ماد رد امش و ،تسا نوگهنوگ و هدنکارپ امش یاهشالت«
».دینکیم هراپ ار نامه بش و دیزودیم زور الثم هکنانچ

۴ ٔهیآ ،)۹۲( لیلٔ هروس ،میرک نآرق

»ٰىَّتَشَل ْمُكَيْعَس َِّنإ«
   

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

هدنکارپ :ّیتَش )۱۴(
----------

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(ینَس و )۱۵(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۱۵(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۶(
----------

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

:رَش یاهروحم

.دریگب ار ام ِتفرشیپ یولج دناوتیم هک تساههاگشزغل زا یکی نیرق :نیرق -۱

.یدش تخبدب رگید ،نارگید هب دورب تساوح رگا :نارگید یور رب زکرمت -۲

.تسا رش ِروحم زین نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا ؛ییایند نیا یاهزیچ زا نتساوخ دارم -۳

 .یاهدش رش ِروحم ِدراو ینعی ،یتسین دننکیم رکف اهنآ هک یروطنآ هک ینکیم دعاقتم ار نارگید رگا :یمانکین -۴
.دوش مهم ام یارب نارگید ِتارظن هک دوشیم ببس لامک ِرادنپ

.میتفایم دیلقت و تواضقِ ماد هب ،میروآیمن باسح هب ار نامدوخ یتقو :یشزرایب ِّسح -۵

 .مینک ادیپ ار لح ِهار میناوتیم ندرک رکف دنت دنت اب هک مینکیم رکف ام :نهذ ِیزاسببس -۶
.میتسه یرگهشیش ِهگراک ،تسا زاسببس ام ِزکرم هک یتقو

هلجع و ندرک لاوس -۷

).تسا یتخانشناور ِنامز ِروحم ِءزج هک تسا بیرخت یوگلا ینامیشپ هتبلا( تمالم و ینامیشپ -۸

ییاشگاضفِ مدع و یدنباضف -۹

.دنکیم کشخ ار ام هک یاهدینامه یاهرکف -۱۰
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.دنکیم کشخ ار ام هک یاهدینامه یاهرکف -۱۰

اه یگدینامه ِینیزگیاج و ندش هدینامه و یگدینامه هب لیم -۱۱

طلغ یاهرواب و تافارخ  -۱۲

نیرفن -۱۳

ناربج ِنوناق ِتیاعرِ مدع -۱۴

ینهذ ِزاین و یعقاو ِزاین ِزییمتِ مدع -۱۵

ینهذ نمِ منادیم -۱۶

.مینکیم بارخ میراد لصا رد یلو ،مینکیم تسرد میراد هک مینکیم رکف :ینوگنرس -۱۷

هدنیآ و هتشذگ هب نتفر و یرایشه ِظفح زا تلفغ -۱۸

تداسح و هسیاقم - ۱۹

.دنکیم راک هنوگچ ادخ هک ندیمهف و ندرک شالت نهذ اب - ۲۰

.دنک یراکبارخ دناوتیم رتتحار یلیخ زیهرپِ مدع -۲۱

ریخأت -۲۲

ییازفاراک -۲۳

ّربکت هچ دشاب ریقحت ِّسح هچ :هسیاقم -۲۴

 ؛تسا هداتفا قاّفتا شیپ ِلاس نیدنچ هک یزیچ یارب ندش تحارانً الثم :یتخانشناور یاهزاین -۲۵
.نامدوخ ِندمآ الاب یارب یسک ِندروخ تسکش یارب ام ِزاین ای و

رارطضاِ مدع و ندرک زان -۲۶

.میروارد مسج هب ار ادخ هک تسا نیا یلصا ِّرش ِروحم -۲۷

.میتسه رش رد ،میتسه هدینامه اهشقن اب یتقو :اهشقن -۲۸

 تسا هدش اهر هک تسا یرخ ،رظان ِنودب ِنهذ :نداد ینهذ نم ِتسد ار رایتخا -۲۹
.تسا هدرک بارخ زین ار ام ِیگدنز و
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.تسا هدرک بارخ زین ار ام ِیگدنز و

یگدنز هب نانیمطا و لّکوتِ مدع -۳۰

یشومارف و نایسن -۳۱

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

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
نتساک یُّلک ،و تسینوزفا ِّنظ

۱۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

کالَه و تسا نایز ناک اهاعُد سَب
کاپ ِنادَزی دَونشَنیم مََرک زَو

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
یماخ تسه قشع رد یهاشداپ و سومان

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

هبترمدنلب :یماس )۱۷(
----------

۱۱۴۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
 

ام و ایند دوشیم ون سََفن ره
اقب ردنا ندش ون زا ربخیب

۱۵۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۵۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناج تسدش نیرق وت اب ات
مناتسلگ هب ،مَوَر هک اج ره

دش لد ِنیرق وت ِتروص ات
منامسآ رب ،َمیِن کاخ رب

۴۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ ِسنج اب رگم یغرم دََرپ یک
)۱۸(دَحَل و تسا روگ ،سنجان ِتبحص

ربق :دَحَل )۱۸(
----------

۲۵۲۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ببس ِعطق رد تسه نآرق هلمج
بهلوب ِکاله ،و شیورد )۱۹(ِّزِع

یدنمجرا ،ندش دنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۱۹(
----------

۲۵۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مامت ات نآرق زاغآ ز نینچمه
مالسلاو ،تّلع و تسا بابسا )۲۰(ِضفَر

دَُوب ازفاراک ِلقع زا هن نیا فشک
دوش ادیپ ار وت ات نک یگدنب

ندرک کرت ،ندرک درط ،نتخادنا رود :ضفَر )۲۰(
----------

۱۴۷۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رادَمرب تیاکش نونکا درد ز سپ
راوهار یبسا تسین ِیوس تسوک
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راوهار یبسا تسین ِیوس تسوک

۱۴۶۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نآ هاگراک ِلصا هکنوچ
تسا یهت و تسا ناشنیب و ألخ هک

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

)۲۲(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

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

َقَبْطنییالاب تسه نوچ یتسین
َقبَس ناشیورد دندُرب همه رب

یگتسکش ،ندش هتسکش :راسِکنِا )۲۱(
دنوادخ تافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۲۲(
----------

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ قحِ عنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنورب سپ

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

واِ یوگوتفگ و لوقیب نیرَق زا
وا ِیوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۴۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رشب رد دیآ رد یگرگ یتعاس
رمق نوچمه یخُرفسوی یتعاس

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

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تَسیرامیب نآ ِریثات زا مه نیا
)۲۴(تسَیراس )۲۳(ناتفُج هلمج رد وا ِرهز

نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۲۳(
هدننکتیارس :یراس )۲۴(
----------

۱۲۰۸  تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(ِلجِس و )۲۵(ءامیا ِریغ و قطن ِریغ

لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

ندرك هراشا :ءاميا )۲۵(
هتشون قلطم ِینعم هب اجنيا رد :ِلجِس )۲۶(
----------

۱۲۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بلکشخ رثوک ز یدید ار هک ره
بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد

   وتِ مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

  
َریِس نیا زومایب قح ِلیلخ زا

ردپ زا لّوا رازیب وا دش هک

 ۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره
سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

رن ِیاهردژا و ریش زا زیرُگ مک
َرذَح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یقالت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۲۳۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۳۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  تسین بابسا زج ،قلخ ِدنبمشچ
تسین باحصا ز ،ببس رب دزرل هک ره 

 ۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت یوراد ودع ره تقیقح رد
تسوتِ یوُجلِد و عفان و ایمیک

)۲۷(الَخ رد یزیُرگ ردنا وزا هک

ادخ ِفطل زا ییوج )۲۸(تناعتسا

هاگتولخ ،تولخ :الَخ )۲۷(
کمک ،یرای ،نتساوخ یرای :َتناعِتسِا )۲۸(
----------

۲۶۴۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هتسشنب نوچ رای اب ار رای
دش هتسناد رِسِ حول نارازه دص

رای ِّیناشیپ تسیظوفحمِ حول
راکشآ دیامن َشْنَینَْوک ِزار

)۲۹(مودُق ردنا رای تسا هارِ یداه

)۳۰(موُجُن یباحَصا :تفگ نیز ٰیفطصم

تسامنهر ایرد و گیر ردنا ،)۳۱(مجَن
)۳۲(تساَدتقُم وک ،هِن مجَن ردنا ،مشچ

تفج رادیم وا یور اب ار مشچ
تفگ و ثحب ِهار ز )۳۳(نازیگنَم دَرگ

رابغ نآز ،ناهنپ مجَن ددرگ هکنآز
)۳۴(راثِع اب ِنابز زا رتهب مشچ

کولس و داشرا رما رد ییاوشیپ و تماما ،ییاج هب ندمآ رد ،ندش دراو :مودُق )۲۹(
ناگراتس ؛مجَنِ عمج :موجن )۳۰(
هراتس :مجَن )۳۱(
ربهر ،اوشیپ :اَدتقُم )۳۲(
نکم اپرب کاخ و درگ :نازیگنَم دَرگ )۳۳(
شزغل :راثِع )۳۴(
----------

۲۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رای ز هن ،دیاب رایغا زا تولخ
راهب هن دمآ ید ِرهب نیتسوپ

دوش اتود رگد ِلقع اب لقع
دوش ادیپ ،هر و تشگ نوزفا ،رون

دوش نادنخ رگد ِسفن اب سفن
دوش ناهنپ ،هر ،تشگ نوزفا تملظ

راکش ِدرم یا ،تسوتِ مشچ ،رای
راد کاپ ار وا کاشاخ و سخ زا

نُکم یدَرگ ،نابز ِبوراج هب نیه
نکم یدروآ هر ،سَخ زا ار مشچ

۳۷۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانشان زا َرَتب دَْوَبن یتفآ
تخاب قشع ینادن ،و رای َِرب وت

۱۹۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک لیم نامیلسِ جات نینچمه
درک )۳۵(لْیَل نوچ وا رب ار نشور ِزور

 نم ِقرف رب وشم ژک اجات :تفگ
 نم ِقرش زا وشم مک اباتفآ

ار جات نآ تسد هب وا درکیم تسار
)۳۶(ٰیَتف یا جات ورب دشیم ژک زاب

ژک تشگ و درک تسار شراب تشه
ژَغَم ژک ؟رِخآ تسیچ اجات :تفگ

نم ،تسار وت ینک هَر دص رگا :تفگ
)۳۷(نََمتؤم یا یور ژک نوچ ،مور ژک

درک تسار هنوردَنا نامیلس سپ
درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد
دش تسار مَد نآمه شجات نآ زا دعب
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درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد
دش تسار مَد نآمه شجات نآ زا دعب

دش تساوخیم ار جات هکنانچنآ

بش :لیَل )۳۵(
ناوج ،درمناوج :ٰیتف )۳۶(
.دشاب دامتعا دروم هک یسک ،نیما :نََمتؤم )۳۷(
----------

۳۱۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوه هب ار اهنیا )۳۸(لَوَْحا یا ،راد شوگ
شوگ ِهار زا شَکب هدیدِ یوراد

نیبود :لَوَْحا )۳۸(
----------

۴۵۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ماهدیزگب یتولخ ارحص هب نم
ماهدید هماج ِدزد نم ار قلخ

۷۱۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایطوط ِشیپ دنق نوچ وشم نیه
نایز زا نمیا وش ،وش یرهَز هکلب

۱۸۳۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وش ماد یّلک هب ،نک ناهنپ هناد
وش ماب ِهایگ ،نک ناهنپ هچنغ

۲۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نُکم هناخ ،نامدرم ِنیمز رد
نُکم هناگیب ِراک ،نک دوخ ِراک

وت ِّیکاخ ِنت ؟هناگیب تسیک
وت ِّیکانمغ تسوا یارب زک

۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک )۳۹(ناتسبیس هک یناحبُس کاپ
دننک ناهنپ ناشفرح )۴۰ِ(مامَغ رد

یوگ و تفگ و فرح و گنابِ مامَغ نیز
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یوگ و تفگ و فرح و گنابِ مامَغ نیز
یوب ِریغ دیآن بیس زک ،ییهدرپ

شوه هب ار وب نیا وت شَک نوزفا ،یراب
شوگ هتفرگب دََرب تلصاِ یوس ات

ماکُز زا زیهرپب و رادهگن وب
ماع ِدرس ِدُوب و داب زا شوپب نت

رثا ز ار تماشَم )۴۱(دیادنَین ات
رتدرس ناتسمز زا ناشاوه یا

بیس غاب ،راز بیس :ناتسبیس )۳۹(
ششوپ و باجح ینعی اجنیا رد ؛تسا رباِ ینعم هبً اظفل :مامَغ )۴۰(
 ؛راوید و ماب نتفرگ لگهاک ینعم هب ندییادنا ردصم زا .دنکن هدودنا :دیادنَین )۴۱(
.تسا لد باجح ینعم هبً ازاجم اجنیا رد
----------

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تَدَهَد ناج واِ مَد
للع ِفوقوم هن ،تسا نوکَیف ْنُک وا ِراک

۲۵۱۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۷۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیبذاج بیاجع ّتیسنج هکنآز
تسیبلاط اجره تسا سنج شبذاج

۳۷۰۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوُخلوصوم ،ییهدَرپ رد یکی ره
تسوُه ِنیع دوخ نآک ،تسنآ واِ مهو

۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مرگنب ار دوخ هک دشاب نآ هراچ
؟مرَخ یک نم :ارم ددنخ وا هنرو

لامَجِْلل ُّبِحُم و تسا )۴۲(لیمج وا
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لامَجِْلل ُّبِحُم و تسا )۴۲(لیمج وا
؟)۴۳(لاز ِریپ دنیزگ ون ِناوج یک

نادب نیا بذج دنک ار یبوخ بوخ
ناوخب یو رب نیبیَّطِلل تاّبَیط

ثیدح

»لامَجْلا ُّبِحُي ٌلیمجَ هللا َّنِا«

».درادیم تسود ار ییابیز ،تسابیز ،دنوادخ انامه«

۲۶ ٔهیآ ،)۲۴( رونٔ هروس ،میرک نآرق

»…نَيِبِّيَّطِلل ُتَابِّيَّطلاَو…«

»…کاپ نادرم یارب کاپ نانز و…«

.تسا روضح یرایشه هب رایشه یاهناسنا یارب یگدینامه زا کاپ و قالخ نهذ

ابیز :لیمج )۴۲(
توترف ِریپ ،وم دیفس ِریپ :لاز ِریپ )۴۳(
----------

۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُجران و ران ِتسمرس اسب یا
وا دناد قلطم ِرون ار نتشیوخ

قح ِبذج ای ،ادخٔ هدنب رگم زج
قرو َدنادرگب ،دَرآ شهر اب

)۴۴(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات

)۴۵(هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد

نیشتآ :هیِران )۴۴(
یضرق :هیراع )۴۵(
----------

۸۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک بذج یزیچ زیچ ره ناهج رد
درس ،درس و دیشک ار یمرگ ،مرگ
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درس ،درس و دیشک ار یمرگ ،مرگ

دنشَکیم ار نالطاب ،لطابِ مسق
دنشوَخرس مه نایقاب زا نایقاب

دنابذاج ار نایران رم نایران
دنابلاط ار نایرون رم نایرون

)۴۶(تفرگ هسات ار وت ،یتسب نوچ مشچ

؟تِفکِش یک نزور ِرون زا مشچ ِرون

دوب مشچ ِرون ِبذج وت ٔهسات
دوز زور ِرون هب ددنویپب ات

ار وت رم دریگ هسات را زاب ،مشچ
اشُگ رب ،یتسبب لدِ مشچ هک ناد

نتفرگ لد :نتفرگ هسات )۴۶(
----------

۲۷۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

زیخ هک دمآ نخس رد یباتفآ
زیتس مک ،هجَرب ،زور دمآرب هک

؟هاوگ وک اباتفآ :ییوگب وت
هاوخ هدید قح زا روک یا :تدیوگ

غارچ َدیوج وا هک ره ،نشور ِزور
)۴۷(غالب دراد شَیروک ،نتسُج ِنیع

یاهدُرب ینامگ ،ینیبیمن رو
یاهدرپ ردنا وت ،و تسحابص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ یروک
شاب لضف ِراظتنا رد ،و شُماخ

؟وک زور :نتفگ زور ِنایم رد 
وجزور یا تسندرک اوسر شیوخ

لماک تلالد ،ندیناسر :غالب )۴۷(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ِباحس نمٔ هدید ،وت ِبارخ نم ِنت یا
نم ِرارقیب ِلد نیا ،وت ِباتفآٔ هّرذ

۲۵۴۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین هراچ و تسا هناخ ِریز جنگ
 تسیاَم و شیدنَم هناخ یبارخ زا

جنگ ِدقن کی زا هناخ نارازه هک
جنر و فیلکتیب ،درک ترامع ناوت

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرُع نیقی شریز زا جنگ

حور هکنآز ،دشابن وت ِنآ کیل
)۴۸(حوُتف نآ َشتْسَندرک ناریو ِدزم

شیاشگ ،کلاس ینطاب لاح رد شیاشگ :حوُتف )۴۸(
----------

۱۲۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 دیدپ دش ،و تفر دای زا شلکیه
دیرَد ار نابیرگ ،یروُش وردنا

 رَس و وُر رب ار تسد ود وا دزیم
رَد و راوید رب تفوکیم ار هَّلک

شرس و ّینیب ز نوخ هک نانچنآ
شرتهَم نآ درک محر و ناور دش

وا رب دمآ عمج قلخ ،دز اههرعن
)۴۹(اوَرذْحا ُسّانلااَهَُیا :نایوگ ربگ

رس لقعیب یا هک رس رب وا دزیم
َرب رونیب یا هک هنیس رب وا دزیم

نیمز ِّلُک یاک وا درکیم هدجَس
)۵۰(نیهَم ِوزُج نیا وت زا تسراسمرش

ییو ِرماِ عِضاخ ،یُّلک هک وت
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ییو ِرماِ عِضاخ ،یُّلک هک وت
)۵۱(یوَغ و تشز و ملاظ ،موزُج هک نم

قح ز ینازرل و راوخ یُّلک هک وت
)۵۲(َقبَس رد و فالِخ رد موزُج هک نم

نامسآ رب وُر درکیم نامز ره
ناهج ٔهلبق نیاِ یوُر مرادن هک

دیپط و دیزرلب ،نوریب دح ز نوچ
دیشک دوخ ِرانک رد شایفطصم

شتخاونب یسب و درک شنکاس
شتخانشِا داد و داشگب شاهدید

؟نََمچ ددنخ یک ،ربا دیرگن ات
؟)۵۳(نَبَل دَشوُج یک ،لفط دیرگن ات

قیرط دنادیمه هزور کی ِلفط
قیفش ٔهیاد دسر ات میرگب هک

ناگیاد ٔهیاد هک ینادیمن وت
؟ناگیار وا ریش هیرگیب دهد مک

راد شوگ ً،اریَثک اُوْکَبیَْلف تفگ
راگدرک ِلضف ِریش دزیرب ات

۸۲ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق

»َنُوبِسْكَي اُوناَك اَمِب ًءَازَج اًريِثَك اوُْكَبيْلَو اًلِيلَق اوُكَحْضَيَْلف«

 دناهداد ماجنا هك ىلامعا ىازس هب«
».دنيرگب ناوارف و دندنخب كدنا هك دياب

باتفآ ِزوس و تسربا ٔهیرگ
)۵۵(بات هتشر ود نیمه ،ایند )۵۴(نُتُسا

رباِ کشا و رهم ِزوس یدوبن رگ
؟ربتس و ْتَفز ضَرَع و مسج یدش یک

؟لصف راچ ره نیا رومعم یُدب یک
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؟لصف راچ ره نیا رومعم یُدب یک
لصا هیرگ نیا و )۵۶(فَت نیا یدوبن رگ

ناهج ربا ٔهیرگ و رهم زوس
ناهدشوخ ار ناهج دراد یمه نوچ

راد زوس رد ار لقع باتفآ
راد زورفاکشا ِربا نوچ ار مشچ

دینک زیهرپ ،دینک رذح :اوَرذْحا )۴۹(
ریقح و راوخ :نیهَم )۵۰(
هارمگ :یوَغ )۵۱(
.نتشذگ دح زا ینعم هب اجنیا رد ،نتفرگ یشیپ رد :َقبَس رد )۵۲(
ریش :نَبَل )۵۳(
نوتس :نُتُسا )۵۴(
.وج لسوت رما ود نیا هب ینعی ،ندیبات ردصم زا رما لعف :بات )۵۵(
امرگ ،ترارح :فَت )۵۶(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ملد نک داش و نک لح ملکشم و اشگب بل
نم ِرامق ِشش و جنپ دسر اجک ات رخآک

۱۹۳۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت مشچ و نابز نم ار وا هتفگ
وت مشخ و اضر نم و ساوح نم

ییوت رِصُبی یب و عَمْسَی یب هک ْوَر
ییوت رِسْبحاصِ یاج هچ ،ییوت رِس

)۵۷(هَلَو زاَ ِهلل َناک نَم یدش نوچ

هَلُ هللا ناک هک مشاب ار وت نم

ثیدح

»هَلُ هللا َناکِ ِهلل َناک نَم«

».تسوا یارب زین ادخ ،دشاب ادخ یارب هک ره«

منم یهاگ ،ار وت میوگ ییوت هَگ
منشور ِباتفآ ،میوگ هچ ره

یمَد ِتاکشِم ز مبات اجک ره
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یمَد ِتاکشِم ز مبات اجک ره
یملاع )۵۸(ِتالکشم اجنآ دش لح

تشادنرب شباتفآک ار یتملظ
)۵۹(ْتشاچ وچ تملظ نآ ددرگ ،امِ مَد زا

تریح :هَلَو )۵۷(
نادغارچ :تاکشِم )۵۸(
زورمین و زور ماگنه :ْتشاچ )۵۹(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ساپس و نم ِرکُش بجع دنک لمع هچ ات
نم ِراهنیز و هلان بجع دنک رثا هچ ات

۲۸۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

چیه هک دشاب نآ ِرکُش ،یدیهر نوچ
)۶۰(چیپ چیپ یرادن هناد نآ ِیوس

هدیچیپ تخس و مَخ رد مَخ :چیپ چیپ )۶۰(
----------

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۱(رارطضا ،و ّیگدنب و عوضخ زج

رابتعا درادن ترضح نیردنا

یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۶۱(
----------

۱۵۴۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا َمکْحُم ِدنب ،قلخ )۶۲(ِراهِتْشا هک
؟تسا مک یک نهآ ِدنب زا نیا ،هر رد

ندوب روهشم :راهِتْشا )۶۲(
----------

۲۷۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دننکیم یدوجُس مدرم ار هکره
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دننکیم یدوجُس مدرم ار هکره
دننکآیم وا ِناج ردنا رهز

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

ُهُسَْفن ْتََّلذ هک ار نآ ُکنُخ یا
وا هُک نوچ دش یشکرَس زک نآِ یاو

 شبسک و هدش راوخ و مار شسفن هک یسک لاح هب اشوخ« :یوبن ثیدح هب هراشا 
».تسا هدرک رود مدرم زا دوخ دنزگ و هدیدرگ دنمهوکش شنورب و هدش وکن شنورد و هتشگ لالح

تسه هک ناد لتاق رهز ،ّربکت نیا
تسم ،جیگ نآ دش رهَزرُپ ِیم زا

۱۸۳۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۳(دازَم رد ار دوخ ِنسُح ،وا داد هِکره

داهَن ور واِ یوس ،َدبِ یاضَق دص

.نتشاذگ شورف ِضرعم هب و هدیازم :دازَم )۶۳(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وتود یدش امِ مغ رد وت هک ار وت ُکنُخ :تفگ
نم ِراک هدیزگب یا ناهج رد تسار وت راک

۷۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسین همه نیا ،ناکم و نوک ِهگراک ِلصاح
تسین همه نیا ،ناهج ِبابسا هک رآ شیپ هداب

رانک هب دیآ لد ِنوخ یب هک تسا نآ تلود 
تسین همه نیا ،نانجِ غاب ،لمع و یعس اب هنرو

۱۵۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ً اّمَهِ موُمُهـَْلا َلَعَج ْنَم دوخ
 متسا هدناوخ لوسر ِظفل زا

ثیدح



Page 23 of 28

929_Qazal & Mathnavi 2022-08-19, 12:46 AM

ثیدح

ًمَه َموُمُهْلا َلَعَج ْنَم« ُ هاَْينُد َّمَهُ َّهللاُ هاَفَك ِداََعمْلا َّمَه اًدِحاَو اّ
».َكَلَه ِهَِتيِدَْوأ َِّىأ يِفُ َّهللا ِلَاُبي ْمَل اَْينُّدلا ِلاَوَْحأ يِف ُموُمُهْلا ِهِب َْتبَّعَشَت ْنَمَو

 .دربیم نایم زا ار وا ِیویند یاهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سک ره«
».ددرگ کاله نیمزرس نیمادک رد هک درادیمن ییانتعا وا هب دنوادخ ،دشاب هتشاد یفلتخم یاهمغ یسک رگا و

۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیزگرب نیدِ مغ هک ره ،وَر :تفگ
دیُرب یو زا ادخ اهمغِ یقاب

۲۳۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدیب وچ راسکبس هک یرادن راب نآ زا وت
هراکهمه یتسدش هک یرادن راک نآ زا وت

هدیدب هبعک و مرح هتفرب جاّجح همه
هراهَم تستسکش هک هدیرخن مه رتش وت

۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ارم )۶۵(دروآرد راک مَُدب )۶۴(تشادان و لهاک
ارم دروَخ َرکِش وچمه وا ٔهشیدناِ یطوط

ناهج و ناج ِشرورپ ،لزا ِدیشروخ ِشبات
ارم درورپب و تخپ )۶۶(َرکِش هب لگ ِتفص رب

داقتعایب ،مرشیب ،درادن بوخ تفص چیه هکنآ ،زیچ همه یب :تشادان )۶۴(
.ندرک راب و راک بحاص ،نتشامگ راک هب :ندروآرد راک )۶۵(
دنقلگ ،رکشلگ :َرکِش هب لگ )۶۶(
----------

۱۳۰۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق
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۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم« »ٰىَمَرَ َّهللا َّنِكٰ

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

۴۶۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَم ِقاتشُم یا تسراک نآ ْراک
تسا شوخ ،تگرم دَسَر را ،راک نآ ردناَک

ناوج یا نامیا ِقدص ِناشن دش
نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

نینچ ناج یا وت ِنامیا دُشَن َرگ
نید ِلامکِا وجِب ور ،لماک تسین

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِتسرپیم و قشاع ،نم ِتسپ و ینم ِتسم
نم ِراب دیشک هک ره ،نم ِتسد ز وا دروخرب

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

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رس ز ْهِن شیع ِسلجم ،رف و ّرک تسار وت هک ،ور
نم ِراظتنا تبقاع ،رظن دهد رظن هکناز

۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۸(ربص و رکش رد َماوت )۶۷(ِعنُص ِقشاع

؟)۶۹(رَبگ وچ مشاب یِک عونصم ِقشاع

دوب َرف اب ادخِ عنُص ِقشاع
دوب رفاک واِ عونصم ِقشاع

ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۶۷(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۶۸(
رفاک :ربَگ )۶۹(
----------

۱۴۶۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رَصَب رد ار نت هلمج نیا زادگ رد
رظن رد ،ور رظن رد ،ور رظن رد

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وه ِرون هب شنک هدنز ،وجم منت زا رتهدرم
نم ِراپسناج ِنت نیا ،منت دوش ناج همه ات

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۷۰(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۷۰(
----------

۳۸۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،ىولوم

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

۸۱۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،ىولوم

)۷۱(ّرَمَم ِشقن رب درُسَْفا سحِ مشچ

)۷۲(ّرََقتْسُم وا و ینیبیم رَمَم شُت

تسا )۷۳(لَوَْحا ِدید ِفاصوا ییود نیا
تسا لّوا رِخآ ،رِخآ لّوا هنرَو

۳ هیآ ،)۵۷( دیدح هروس ،میرک نآرق
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۳ هیآ ،)۵۷( دیدح هروس ،میرک نآرق

»…ُرِخآْلاَو ُلََّوأْلا َوُه«

»...رخآ و لّوا تسوا«

ثعَب ز ؟نیا ددرگ مولعم هِچ ِز یه
ثحَب ثعب ردنا نک مک ،وُج ار ثعب

تسا ندرُم لّوا ،ثعب ِزور ِطرش
تسا ندرک هدنز هدرُم زا ثعب هکنآز

روبع ّلحم ،یرجم ،هاگرذگ :ّرَمَم )۷۱(
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ّلحم :ّرََقتْسُم )۷۲(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۷۳(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اهرابتعا یاهدید اهراب هن نم ز :تفگ
؟نم ِراب و راک و تردق بجع دشن نیقی وت رب

۸۸۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،ىولوم

ریظنیبِ مرگ ِرازاب نیرد نیه
ریگ دقنِ کلُم و شورفب اههنهک

دنز هر یْبیَر و یّکش ار وت رو
 َدنَس نُک ار ایبنا ِنارجات

ناشتخب هشنهش نآ دوزفا هک سب
ناشتخر ندیشک هُک دناتنیم

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهشوگ هب ارم ِشوگ نامز رد دیشک قشع
نم ِراکش ِلدِ ماد وا ِنوسف ،نوسف دناوخ

۴۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسا قشع ،ار دیص دزرا هکنآ
؟سک ماد ردنا دجنگ یک وا کیل

یوش وا دیص و ّییآ رگم وت
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یوش وا دیص و ّییآ رگم وت
یور واِ ماد هب ،یراذگب ماد

)۷۴(تسپ تسپ مشوگ هب دیوگیم قشع

تسا یداّیص زا رتشوخ ندوب دیص

وش هّرِغ و ار شیوخ نک نم )۷۵(ِلوگ
وش هَّرذ ،نک اهر ار یباتفآ

شاب هناخیب و وش نکاس مَرَد رب
شاب هناورپ ،نُکم یعمش یوعد

یگدنز ِّینشاچ ینیبب ات
یگدنب رد ناهن ،ینیب تنطلس

هتسهآ هتسهآ :تسپ تسپ )۷۴(
نادان ،هلبا :لوگ )۷۵(

------------------------
:تاغل عومجم

ندرک دامتعا و نانیمطا ،نتفرگ تربع :رابتعا )۱(
ناسحا ،یمرن :فَطُل )۲(
ندرک ینمشد ،ندیشوک ،ندز فرح :ندیخَچ )۳(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۴(
انش :انشآ )۵(
 .تسا رگیدکی هب زیچ ود نتسویپ و نتسب ینعم هب تغل رد :نارِق )۶(
.دنسر هجرد کی هب جرب کی رد هک دنیوگ ار یاهراتس ود یموجن حالطصا رد
.دراد رظن راگن و شقن هب هک یسک ،نیبرهاظ :رگنشقن )۷(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۸(
بارش :مادُم )۹(
.نیشنب رتبقع ینعی اجنیا رد ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تسَپ )۱۰(
.تسا ندرک ساسا یب و یهاو یاهوزرآ و تالایخ ینعم هب نتخپ ادوس ،هدنزپادوس :زپادوس )۱۱(
طلسم ،بلاغ ،هریچ :ریچ )۱۲(
نتفاکش :قیتَفت )۱۳(
هدنکارپ :ّیتَش )۱۴(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۱۵(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۶(
هبترمدنلب :یماس )۱۷(
ربق :دَحَل )۱۸(
یدنمجرا ،ندش دنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۱۹(
ندرک کرت ،ندرک درط ،نتخادنا رود :ضفَر )۲۰(
یگتسکش ،ندش هتسکش :راسِکنِا )۲۱(
دنوادخ تافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۲۲(
نیشنمه ،نیرق ،جوزِ ینعم هب تفُجِ عمج :ناتفُج )۲۳(
هدننکتیارس :یراس )۲۴(
ندرك هراشا :ءاميا )۲۵(
هتشون قلطم ِینعم هب اجنيا رد :ِلجِس )۲۶(
هاگتولخ ،تولخ :الَخ )۲۷(
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هتشون قلطم ِینعم هب اجنيا رد :ِلجِس )۲۶(
هاگتولخ ،تولخ :الَخ )۲۷(
کمک ،یرای ،نتساوخ یرای :َتناعِتسِا )۲۸(
کولس و داشرا رما رد ییاوشیپ و تماما ،ییاج هب ندمآ رد ،ندش دراو :مودُق )۲۹(
ناگراتس ؛مجَنِ عمج :موجن )۳۰(
هراتس :مجَن )۳۱(
ربهر ،اوشیپ :اَدتقُم )۳۲(
نکم اپرب کاخ و درگ :نازیگنَم دَرگ )۳۳(
شزغل :راثِع )۳۴(
بش :لیَل )۳۵(
ناوج ،درمناوج :ٰیتف )۳۶(
.دشاب دامتعا دروم هک یسک ،نیما :نََمتؤم )۳۷(
نیبود :لَوَْحا )۳۸(
بیس غاب ،راز بیس :ناتسبیس )۳۹(
ششوپ و باجح ینعی اجنیا رد ؛تسا رباِ ینعم هبً اظفل :مامَغ )۴۰(
 ؛راوید و ماب نتفرگ لگهاک ینعم هب ندییادنا ردصم زا .دنکن هدودنا :دیادنَین )۴۱(
.تسا لد باجح ینعم هبً ازاجم اجنیا رد
ابیز :لیمج )۴۲(
توترف ِریپ ،وم دیفس ِریپ :لاز ِریپ )۴۳(
نیشتآ :هیِران )۴۴(
یضرق :هیراع )۴۵(
نتفرگ لد :نتفرگ هسات )۴۶(
لماک تلالد ،ندیناسر :غالب )۴۷(
شیاشگ ،کلاس ینطاب لاح رد شیاشگ :حوُتف )۴۸(
دینک زیهرپ ،دینک رذح :اوَرذْحا )۴۹(
ریقح و راوخ :نیهَم )۵۰(
هارمگ :یوَغ )۵۱(
.نتشذگ دح زا ینعم هب اجنیا رد ،نتفرگ یشیپ رد :َقبَس رد )۵۲(
ریش :نَبَل )۵۳(
نوتس :نُتُسا )۵۴(
.وج لسوت رما ود نیا هب ینعی ،ندیبات ردصم زا رما لعف :بات )۵۵(
امرگ ،ترارح :فَت )۵۶(
تریح :هَلَو )۵۷(
نادغارچ :تاکشِم )۵۸(
زورمین و زور ماگنه :ْتشاچ )۵۹(
هدیچیپ تخس و مَخ رد مَخ :چیپ چیپ )۶۰(
یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۶۱(
ندوب روهشم :راهِتْشا )۶۲(
.نتشاذگ شورف ِضرعم هب و هدیازم :دازَم )۶۳(
داقتعایب ،مرشیب ،درادن بوخ تفص چیه هکنآ ،زیچ همه یب :تشادان )۶۴(
.ندرک راب و راک بحاص ،نتشامگ راک هب :ندروآرد راک )۶۵(
دنقلگ ،رکشلگ :َرکِش هب لگ )۶۶(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۶۷(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۶۸(
رفاک :ربَگ )۶۹(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۷۰(
روبع ّلحم ،یرجم ،هاگرذگ :ّرَمَم )۷۱(
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ّلحم :ّرََقتْسُم )۷۲(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۷۳(
هتسهآ هتسهآ :تسپ تسپ )۷۴(
نادان ،هلبا :لوگ )۷۵(


