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۲۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزیرگب نم ِفک زک یربن نظ ات هله
یزیرگب نف هب هک مراذگن ،نک مک هلیح

تسا نم ِتسد رد و )۱(هضبق رد وت ِنیریش ناج
؟یزیرگب نت ز وت رگ ،دنک هچ ناجیب ِنت

تخاس دیاب َتنَمِ یوخ اب ،مرهز همه رگ
یزیرگب نگل ز رگ ،یاهن هناورپ وت سپ

متسب تیولگ هک نیز یربخیب ودک نوچ
؟یزیرگب )۲(نَسَر ز نوچ ،تمشَکیم و متسب

دننمچ زا داش و شوخ ناغرم همه و نالبلب
یزیرگب نمچ ز رگ ،)۳(یلعُج و موب و دغج

ْهِب نآ ،شیدنیم هلیح ،ینم ِراتفرگ نوچ
یزیرگب نسَح ِقلُخ رد و هدرم یوش هک

یورب اج زا هَک وچ رگ ،یاهن فاق ِهُک وت
یزیرگب )۴(نکش ز رگ ،یاهن فاص ِرز وت

دنوش رازیب وت ِناج زا همه نادرم ِناج
یزیرگب نتخ ِبوخ زا رگا )۵(ّثنخم نوچ

شوکم شاّقن ِفک زا یهرن ،یشقن وچ وت
؟یزیرگب )۸(نمش و )۷(کِلک ِفک ز نوچ ،)۶(یَنثو

ییوت دیشروخ هله ،متفرگ هام ار وت نم
یزیرگب ندب و جرب نیا زا رگ یفوسخ رد

یمرب نامیلس ز رگ ،یهرن یوید ز وت
یزیرگب نطو ز نوچ ،یهرن یبیرغ زو

تسا راک نارازه وت اب ارم هک ،نک شمخ ،هن
یزیرگب نمی ز ات دلهن )۹(تلیهُس دوخ

ندرک فرصت ،ندروآ تسدهب :ندرک هضبق )۱(
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ندرک فرصت ،ندروآ تسدهب :ندرک هضبق )۱(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۲(
کنادرگ نیگرس :لَعُج )۳(
ندش هدیرب ،تسکش :نکش )۴(
وسرت :ثَّنَخُم )۵(
تب :نَثو )۶(
یشارت تب ملق ،ملق ،ین :کلِک )۷(
شارتتب :نمش )۸(
 ؛دنمان ینامی ِلیهس ار نآ و دوشیم هدید رتنایامن نمی رد لیهُسٔ هراتس هک تسا نآ هب هراشا :لیهُس )۹(
.دوشیم بیسِ نتفرگ گنر و تسوپ ِندش وبشوخ ِثعاب دنیوگ هک
----------

۲۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزیرگب نم ِفک زک یربن نظ ات هله
یزیرگب نف هب هک مراذگن ،نک مک هلیح

تسا نم ِتسد رد و هضبق رد وت ِنیریش ناج
؟یزیرگب نت ز وت رگ ،دنک هچ ناجیب ِنت

۴۰۷۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ّرِس و تسوت نورد رحاس نینچنیا
ّرَِتتْسُمً ارْحِس ِساوسَوْلا یف َّنِا

 ،تسا ناهن وت نورد و نطاب رد یرحاس نینچ
.تسا هدش هتفهن یرحس ،سفن یرگهسوسو رد انامه

۴۰۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنزیم مَد وک تسنیا رحِس ِراک
دنکیم قیاقح ِبلق ،سََفن ره

۴۰۶۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هابت و دزد یدش ،ّرِس ِناوَع ناز
هار تسوت ِرهق هب ار ناناوع ات

وکن ِدنپ نیا وت ونشب ربخ رد
وُدَع یدَْعا ُْمکَل ُْمکَْیْبنَج َنَْیب

نآ هب و ونشب هدمآ فیرش ثیداحا زا یکی رد هک ار بوخ زردنا نیا وت
.»تسامش نورد رد امش نمشد نیرت تخسرس« :نک لمع

زیرگ ،ونشم ودع نیا )۱۰(ِقارطُمط



Page 3 of 26

941_Qazal & Mathnavi 2022-11-30, 11:31 PM

زیرگ ،ونشم ودع نیا )۱۰(ِقارطُمط
زیتس وّ جَل رد تسا سیلبا وچ وک

ییامندوخ ،هزاوآ ،لالج و هوکش شیامن ،ادصورس :قارطُمط )۱۰(
----------

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

۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایم رد ام ییوت رِخآ و لّوا
نایب رد دیاین هک یچیه چیه

 ،میوش هدنز نآ هب دیاب و تسین نایب لباق یهلا تیاهنیب تمظع هک روطنامه «
 .درادن نایب شزرا و تسین نایب لباق ینهذ نم ناونع هب مه ام یزیچان

».میوش هدنز وا هب و مینک راکنا ار نآ رتدوز هچ ره دیاب

    ۳ ٔهیآ ،)۵۷( دیدحٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌمِيلَع ٍْءيَش ِّلُكِب َوُهَوۖ  ُنِطَابْلاَو ُرِهاَّظلاَو ُرِخآْلاَو ُلََّوأْلا َوُه«

».تساناد ىزيچ ره هب وا و ،نطاب و رهاظ و رخآ و لّوا تسوا«

۲۳۱۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ار رایَغا ره ،رای هدرکب یا
ار راخ لُگ ِتعلِخ هدادب یو

نک )۱۱(زیلاپ ایناث ار ام ِکاخ
نک زیچ رگید ِراب ار یِن چیه

هعرزم ،ناتسوب ،غاب :زیلاپ )۱۱(
----------

۳۶۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییزاس بََرط درک ،نامز رخآ رد رای
ییزاب وا ِرهاظ ،ّدِج ِّدِج وا ِنطاب

تشُک ملِع نیدب رای ار قاّشع ٔهلمج
ییزّانط وت ِلهج ،ناه و ناه دُنکن ات

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۴۴۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب )۱۲(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسشوخ یا ونش ةَّنَجْلا ِتَّفُح

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنْلا ِتَّفُح َو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح«

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

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۲(
----------

۳۷۸۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناورِ یوج رد تسهدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخیب

۴۰۵۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد ماغیپ )۱۳(َرَفظ و حتف ار هک ره 
دارُمیب و دارُم دش کی وا ِشیپ

ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۱۳(
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ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۱۳(
----------

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۹۸۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَد رَس ردنا هک شناد اسب یا
دَوَر رس دوخ نآدب ،رَورَس دوش ات

۳۰۹۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  رگن هقوشعم ِیور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوت ِتسد هب نیا

۳۶۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم نِمآ ،سرتب ،یدرک دب هکنوچ
شادُخ َدنایورب و تسا مخت هکنآز

۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب )۱۵(یِبجْعُم نیا وت ِز ات

تسهُدب یریخاََنا سیلبا ِتّلع
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تسهُدب یریخاََنا سیلبا ِتّلع
تسه قولخم ره ِسَْفن رد ،ضرم نیو

همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۱۴(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۱۵(
----------

۳۲۴۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

نهآ :دیدَح )۱۶(
----------

۳۲۴۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا دهاشِ یور ِّدس ،وت ِدهاش
تسا دشرم ِتفگ ِّدس ،وت ِدشرُم

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

)۱۷(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات

)۱۸(هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد

نیشتآ :هیِران )۱۷(
یضرق :هیراع )۱۸(
----------

۳۲۱۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(ٰیَتف یا نیگرس تسه وج )۱۹(ِگت رد

ار وت رم دیامن یفاص وج هچرگ

)۲۱(نَطِف رپ ِنادهار ِریپ تسه

نَکیوج ار نت و سَْفن یاهیوج
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؟درک کاپ دناوت یک ار دوخ ،یوج
درمِ ملع دش ادخِ ملِع زا عفان

نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۱۹(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۲۰(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهنطِف عمج :نَطِف )۲۱(
----------

۳۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسود ِرادید ات تسا رود شَهَر نآز
تسوزرآ )۲۲(شیسیئر ،رَس َدیوجن وک

تسایر :یسیئر )۲۲(
----------

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 مادُم ِتسم یا یماب ِرانک رب
مالَّسلاَو ،آ دورف ای نیشنب تسپ

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

۲۲۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نازخ ردنا )۲۳(تسرَمضُم ناراهب نآ
نآ زا زیرْگم ،نازخ نآ تسراهب رد

ناهنپ :رمضُم )۲۳(
----------

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تَدَهَد ناج وا مد
للع ِفوقوم هن تسا نوکَیف ْنُک وا ِراک

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناود دیآ ون )۲۴(ِفیَض یحابص ره

مندرگ ردنا ْدنام نیک وگم نیه
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مندرگ ردنا ْدنام نیک وگم نیه
مدَع رد دََّرپ زاب نونکا مه هک

شَوبیَغ ناهج زا دیآ هچ ره
شوَخ راد ار وا ،تسفیَض تلد رد

نامهم :فیَض )۲۴(
----------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۲۵(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۲۵(
----------

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

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۸۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیقی ،َدب ِسفن تسهدنّردِ گرگ
؟نیرق ره رب یهنیم هناهب هچ

۳۵۱۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفِص رد ازفَم شیوخ ِنیرق رب
تبقاع رد نیقی درآ قارف نآک

۲۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسب تیولگ هک نیز یربخیب ودک نوچ
؟یزیرگب نَسَر ز نوچ ،تمشَکیم و متسب

دننمچ زا داش و شوخ ناغرم همه و نالبلب
یزیرگب نمچ ز رگ ،یلعُج و موب و دغج

ْهِب نآ ،شیدنیم هلیح ،ینم ِراتفرگ نوچ
یزیرگب نسَح ِقلُخ رد و هدرم یوش هک

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ ،قح عنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنورب سپ

۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۲۷(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

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

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۲۶(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۲۷(
----------

۴۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 مامتِ میلست هک زج لّکوت زُج
ماد و تسرکم همه تحار و مغ رد

۱۵۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک یتشآ مَدرُم رادنپ نونک
میناگدرم نوچ ام میلست رد هک

۲۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یورب اج زا هَک وچ رگ ،یاهن فاق ِهُک وت
یزیرگب نکش ز رگ ،یاهن فاص ِرز وت

دنوش رازیب وت ِناج زا همه نادرم ِناج
یزیرگب نتخ ِبوخ زا رگا ّثنخم نوچ

شوکم شاّقن ِفک زا یهرن ،یشقن وچ وت
؟یزیرگب نمش و کِلک ِفک ز نوچ ،یَنثو

۲۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۷۹۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

داد و ربص و )۲۹(ملِح ز مهوک ،َمین )۲۸(ْ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 )۳۰(ِلیخرَس دََحا ِقشع زج تسین

مالغ ار ام و هَش ،ناهاش رب ،مشخ
ماگل ِریز ماهتسب مه ار مشخ

هاك ِفّفخم :ْهَک )۲۸(
ییاشگاضف :ملِح )۲۹(
هورگرس ،هتسدرس :لیَخرَس )۳۰(
----------

۸۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  تسهِ کَرت زا ؟تسه مییوج اجک زا
تسدِ کَرت زا ؟بیس مییوج اجک زا

۲۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

ییوت دیشروخ هله ،متفرگ هام ار وت نم
یزیرگب ندب و جرب نیا زا رگ یفوسخ رد

یمرب نامیلس ز رگ ،یهرن یوید ز وت
یزیرگب نطو ز نوچ ،یهرن یبیرغ زو

تسا راک نارازه وت اب ارم هک ،نک شمخ ،هن
یزیرگب نمی ز ات دلهن تلیهُس دوخ

۲۵۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

!؟ینامیم هچ هب نیدنچ ناتسبیرغ هب ،اناج
!؟یناشیرپ دنچ ات ،تبرغ نیا زا وت آزاب

مداد ناشن هار دص ،مداتسرف همان دص
یناوخیمن همان ای ،ینادیمن هار ای

دناوخ ار وت همان دوخ ،یناوخیمن همان رگ
ینادهَر ٔهجنپ رد ،ینادیمن هار رو

۲۲۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیاَم رذگب َنطَوْلا ُّبُحِ مَد زا
تسین یوس نیا ناج ،تسوسنآ نطو هک

)۳۱(طَشِ یوس نآز رذگ ،یهاوخ نطو رگ

طلغ ناوخ مک ار تسار ِثیدح نیا

ثیدح

».ِنامْيالا َنِم َنطَوْلاُّبُح«

».تسا نامیا زا یتسودنطو«

هناخدور :طَش )۳۱(
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هناخدور :طَش )۳۱(

۲۲۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرد دشاب َنطَوْلا ُّبُح نینچمه
تسخن هجاوخ یا ،سانشب نطو وت

۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،لوهجم یغاب رد تخیرگ سَسَع زا هک قشاع نآ ِتیاکح یمامت
 و درکیم ریخ یاعد ،یداش زا ار سسع و تفای غاب رد ار قوشعم ِدوخ

.ْمُکَل ٌْریَخَ وُه َوً ائْیَش اوهَْرَکت َْناٰ یسَع :هک تفگیم

)۳۲(سَسَع زا صخش نآک میدوب نآ ردنا

)۳۳(سََرف یفوخ زا غاب ردنا ْدنار

لامجبحاص نآ ،غاب ردنا دوب
لاس تشه ُدب انَع رد نیا شمغ زک

دید ِناکما دوبن ار وا ٔهیاس
دینشیم ار وا ِفصو )۳۴(اقنَع وچمه

هَْمَزگ ،درگبش :سَسَع )۳۲(
ندش دراو ناباتش ینعیً ازاجم اجنیا رد ندنار بسا ،بسا :سََرف )۳۳(
یهلا تاذ زا هیانک ،غرمیس :اقنَع )۳۴(
----------

۴۷۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

لاس تفه ُدب وج و تسُج رد ناوج ناک
لایخ نوچ هتشگ لصو ِلایخ زا

دَُوب هدنب ِرس رب قح ٔهیاس
دَُوب هدنبای هدنیوج تبقاع

یرَد یبوک نوچ هک ربمغیپ تفگ
یرَس دیآ نوُرب رد ناز تبقاع

۲۱۶ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق
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۲۱۶ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

 ًاْئيَش اوُّبِحُت َْنأٰ ىَسَعَوۖ  ْمُكَل ٌْريَخ َوُهَو ًاْئيَش اوُهَرْكَت َْنأٰ ىَسَع …«
»َنوُمَلْعَت اَل ُْمْتَنأَو ُمَلْعَيُ َّهللاَوۗ  ْمُكَل ٌّرَش َوُهَو

 
 ديشاب هتشاد تسود ار ىزيچ دياش و دشاب امش ريخ نآ رد و ديرادب شوخان ار ىزيچ دياش …«

».دينادىمن امش و دنادىم ادخ .دتفا دنسپان ناتيارب و

۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق زا لّوا هک )۳۵(هَیقُل یکی زج
ابرلد ار وا دش و داتفا یو رب

وا دیشوکیم هک نادنچ ،نآ زا دعب
وُخدُنت نآ دادنیم شلاجم دوخ

لام هب هن ،شدوب هراچ هبال هب هن
)۳۷(لاهِن نآ دوب عمطیب و )۳۶(ُّرپمشچ

یبلطم و یاهشیپ ره ِقشاع
یبل ،شراک ِلّوا دولآیب قح

دندمآ تسُج رد بیسآ نادِب نوچ
دنب زور ره دهنیم ناشاپ ِشیپ

راکِ یوُج و تسُج هب شدنگفا رد نوچ
رآیب نیباک هک تسَب رَد نآ زا دعب

دنوریم و دَنَنتیم ُوب نآ رب مه
دنوشیم )۳۹(سِیآ و )۳۸(یجار یمَد ره

یَرب ِدیُّما تسه ار یسک ره
یرَد یزور نآ رد شدنداشگ هک

)۴۰(تسََرپْرَد نآ ،و شدنتسب رد زاب

تسهدش )۴۱(اپشتآ دیُّما نامه رب

ناوج نآ غاب نآ رد شوخ دمآرد نوچ
ناهگان شجنگ هب اپ دُش ورف دوخ

ببس نادزی هتخاس ار سَسَع رم
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ببس نادزی هتخاس ار سَسَع رم
بش ،غاب رد دَوَد واِ میب ز ات

غارچ اب وا ار هقوشعم نآ دنیب
غابِ یوُج رد یرتشگنا ِبلاط

سََفن نآ قوذ زا درکیم نیرق سپ
سَسَع نآِ یاعد ،قحِ یانث اب

زیرگ زا ار سَسَع مدرک نایز هک
زیرب یو رب ،رز و میس نادنچ تسیب

نک دازآ ارَو رم یناوَع زا
نک داش ار وا ،مداش هکنانچنآ

ناهج نآ و ناهج نیا شَراد دعَس
ناهَر او شایگس ،وّ یناوَع زا

ادخ یا تسه ناوَع نآِ یوُخ هچرگ
الب دهاوخ ار قلخ هرامه هک

داهن یمرُج هش هک دیآ ربخ رگ
داش و )۴۲(تفَز وا دوش ،ناناملسم رب

دومن تمحر هش هک دیآ ربخ رو
دوُج هب ار نآ دنگف ناناملسم زا

نآ زا دتفا وا ِناج رد یمتام
ناوَع دراد اهرابدِا نینچ دص

دیشکیمرد اعد رد ار ناوَع وا
دیسر تحار نانچ ار وا ناوَع زک

دوب قایرِت وا َرب ،و رَهز همه رب
دوب قاتشم نآ ِدنویپ ناوَع نآ

ناهج رد دشابن قلطم َِدب سپ
نادِب مه ار نیا ،دشاب تبسن هب دب

تسین دنق و رهز چیه هنامز رد
تسین دنب ار رگد اپ ار یکی هک
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تسین دنب ار رگد اپ ار یکی هک

دنبْیاپ ار رگد ،اپ ار یکی رم
دنق وچ رگید رب ،و رهز ار یکی رم

تایح دشاب ار رام نآ ،رام ِرهز
)۴۳(تامَم دشاب یمدآ اب شتبسن

غاب وچ ایرد دَُوب ،ار یبآ ِقلخ
غاد و گرم نآ دَُوب ار یکاخ ِقلخ

)۴۴(راک ِدرم یا رمشیم رب نینچمه

رازه ات سک یکی زا ،نیا تبسن

دَُوب ناطیش نآ ِّقح ردنا ،دَیز
دَُوب ناطلس ،رگد یصخش قح رد

تسینَس )۴۵(قیّدص دَیز :دیوگب نآ
تسینتشُک )۴۶(ِربگ ،دَیز :دیوگب نیو

)۴۷(نانج کی نآ رب ،تسا تاذ کی دیَز

نایز و جنر همه رگید نیرب وا

َرکِش دشاب ار وت وک یهاوخ وت رگ
رگن شقاّشُعِ مشچ زا ارو سپ

ار بوخ نآ تدوخِ مشچ زا رگنم
ار بولطم ،نابلاطِ مشچ هب نیب

وت ،)۴۸(مشچْشوخ نآ ز دنب رب دوخِ مشچ
وا ِقاّشُع زا مشچ نک تیراع

رظن و مشچ تیراع نک وزا کلب
رگن وا ِیور هب واِ مشچ ز سپ

لالم و )۴۹(ّیریس ز نمیا یوش ات
لالجْلاوذ نیز ْهَلُ هللا َناک :تفگ

ثیدح
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ثیدح

»هَلُ هللا َناكِ ِِهلل َناك ْنَم«

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

ندید راب کی :هَیقُل )۳۵(
ریس ،عّقوتیب ،زاینیب :ُرپمشچ )۳۶(
.دشاب هدش هتشاک هزات هک یتخرد ،هتسُر ون ِناوج ِتخرد :لاهِن )۳۷(
راودیما :یجار )۳۸(
دیماان :سِیآ )۳۹(
.تسا دوصقم ِرد ِندش هدوشگ ِراودیما و بقارم هک یسک ینعی ،ردٔ هدنتسرپ :تسرپرَد )۴۰(
ورزیت و ناباتش :اپشتآ )۴۱(
.تسا ندش طاشناب و لاحرس ،روظنم اجنیا رد ،میخض ،ربتس ،گرزب ،تشرد :تَفز )۴۲(
گرم :تامَم )۴۳(
قیال ِناسنا :راک ِدرم )۴۴(
شنموکین ،راکتسرد ،نیما :قیّدِص )۴۵(
رفاک :ربگ )۴۶(
ناتسوب و غاب :نانِج .رپس :نانُج .لد ،بلق :نانَج )۴۷(
.تسا یقیقح قوشعم ینعم هب اجنیا رد ،لدانیب و روهدید نافراع :مشچْشوخ )۴۸(
یگنتلد ،یریسلد :یریس )۴۹(
----------

۱۹۳۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

یوت رِصُبی یب و عَمْسَی یب هک ْوَر
یوت رِسبحاصِ یاج هچ ،یوت رِس

)۵۰(هَلَو زاَ ِهلل َناک نَم یدش نوچ

هَلُ هللا ناک هک مشاب ار وت نم

تریح :هَلَو )۵۰(
----------

۷۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شلد و تسد ،و مشاب نم واِ مشچ
)۵۲(شلِبْقُم )۵۱(اهیرِبدُم زا دهر ات

لیلد وا دش نوچ ،تسهورکم هچ ره
لیلخ و تسا بیبح ،تبوبحم ِیوس

یتخبدب و تواقش :یرِبدُم )۵۱(
تخبشوخ ،یزیچ هب هدننکور :لِبقُم )۵۲(
----------

۸۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یدرک ناداقتعایب و نالدتخس و ناملاظِ یاعد ریکذت ِزاغآ ره هک ظعاو نآ ِتیاکح

یدمآ تخت رب وچ ظعاو یکی نآ
یدش یعاد ار هار ِناعطاق

نار محر بَر ای :تشادیمرب تسد
نایغاط و نادِسْفُم و ناَدب رب

ریَخ ِلها ِنانکرُخْسَت ٔهمه رب
ریَد ِلها و نالدْرفاک ٔهمه رب

نادزد و نانزهار :هار ِناعطاق
ناگدننک هرخسم :ناُنکرُخْسَت

)۵۳(ایفَصا رب اعد وا یدرکنیم

اعد ار ناثیبخ زج یدرکنیم

تسین دوهعم نیک دنتفگ ارو رم
تسین دوُج ،تلالض ِلها ِتوعد

ماهدید اهنیزا ییوکین :تفگ
ماهدیزْگب ببس نیز ناشاعد نم

دنتخاس نادنچ روج و ملظ و ثبُخ
دنتخادنا ریخ هب رش زا ارم هک

یمدرک ایند هب وُر هک یهَگ ره
یمدروخ تبرض و مخز ناشیزا نم

هانپ بناج نآ ،مخز زا یمدرک
هار هب ناگُرگ یمَْدنَدروآ زاب

دندش نمِ حالَص ِزاسببس نوچ
دنمشوه یا ،تَسنَم رب ناشاعد سپ

شین و درد زا قح هب دلانیم هدنب
شیوخ ِجنر زا دنکیم تیاکش دص

درد و جنر رخآ :هک دیوگ یمه قح
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درد و جنر رخآ :هک دیوگ یمه قح
درک تسار و نانک )۵۴(هبال ار وت رم

دنز )۵۵(تِک نُک یتمعن نآز هلِگ نیا
دنک )۵۶(تدورطم و روُد ،ام ِرد زا

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

)۵۷(الَخ رد یزیُرگ ردنا وزا هک

ادخ ِفطل زا ییوج )۵۸(تناعتسا

ثیدح

»ٰیلعَاْلا أََلمْلا یِف ُْمکُْرکَْذا أَلَخْلا یِف ینُْرکُْذا«

».منک دایٰ یلَعا ألم رد ار امش ات دینک دای تولخ رد ارم«

دننمشد تناتسود تقیقح رد
دننک تلوغشم و رود ترضح ز هک

۶۷ ٔهیآ ،)۴۳( فرخزٔ هروس ،میرک نآرق

»نَيِقَُّتمْلا َّاِلإ ٌّوُدَع ٍضَْعِبل ْمُهُضْعَب ٍذِئَمَْوي ُءَّالَِخأْلا«
  

».ناگشیپاورپ رگم دنرگیدکی نمشد ،ناتسود )زیخاتسر( زور نآ رد«

تسا )۵۹(رُغُشا شمان هک یناویح تسه
تسا )۶۰(ُرَتمل و تَفز بوچِ مخز هب وا

دوشیم هب ،ینزیم شبوچ هک ات
دوشیم هِبَرف ،بوچِ مخز ز وا

نیقی دمآ یرُغُشا نمؤم ِسفن
)۶۱(نیمَس و تسا تفز جنرِ مخز هب وک

تسکش و جنر ایبنا رب ببس نیز
تسا رتنوزفا ناهج ِقلَخ همه زا

رتْتَفز دش ناِشناج اهناج ز ات
رگدِ موق الب نآ دندیدن هک
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رگدِ موق الب نآ دندیدن هک

ثیدح

».َلثَْماْلاَف َُلثَْماْلا َُّمث َنوُحِلاّصلا َُّمث ُءایْبَناَْلا ًءالَب ِسّانلا ُّدََشا«

».ناشیبوخ ٔهجرد بسح رب ناگدیُزگ اهنآ زا سپ .ناحلاص سپس و دنناربمایپ مدرم نیرت شکالب«

دوشیم شَکالب وراد زا تسوپ
دوشیم شوَخ )۶۲(یفیاطِ میَدا نوچ

وا رَد یدیلام زیت و خلت هنرَو
ُوبکاپان و شوخان ،یتشگ هدَنگ

ناد )۶۳(غُوبْدَمان ِتسوپ ار یمدآ
نارگ و تشز هدش اهتبوطُر زا

هد رایسب ِشلام و زیت و خلت
)۶۴(هَِرف اب و فیطل و کاپ دوش ات

رایَع یا هد اضر یناتیمن رو
رایتخایب دهد تجنر ادخ رگ

تسامش ِریهطت تسودِ یالب هک
تسامش ِریبدتِ یالاب واِ ملع

دوش نیریش الَب ،دنیب افص نوچ
دوش نیبتّحص وچ ،وراد دوش شوخ

تام ِنْیَع رد ار شیوخ دنیب دُْرب
)۶۵(تاقِث اٰی ینوُُلتُْقا :دیوگب سپ

دش دوس یریغ ِّقح رد ناوع نیا
دش دودرم دوخ ِّقح ردنا کیل

دش هدیْرُبب وا زا ینامیاِ محر
دش هدیچیپ وا رب یناطیش ِنیک

)۶۶(یرَونیک و تشگ مشخ ِهاگراک

یرفاک و لالَض ِلصا ناد هنیک

یهلا ِناگدیزگرب و ناکاپ :ایفَصا )۵۳(
یراز ،سامتلا ،ینتورف اب هارمه تساوخرد :هبال )۵۴(
ار وت هک :تِک )۵۵(
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یراز ،سامتلا ،ینتورف اب هارمه تساوخرد :هبال )۵۴(
ار وت هک :تِک )۵۵(
هدش هدرکرود ،هدش هدنار :دورطَم )۵۶(
هاگتولخ ،تولخ :الَخ )۵۷(
کمک ،یرای ،نتساوخ یرای :َتناعِتسِا )۵۸(
زادناریتِ گرزب ِتشپراخ :رُغُشا )۵۹(
قاچ :ُرَتمل )۶۰(
قاچ :نیمَس )۶۱(
فیاط رهش هب بوسنم هدش یغاّبد تسوپ :یفیاطِ میَدا )۶۲(
هدش یغاّبد :غُوبْدَم )۶۳(
تمظع و یراوگرزب ،هوکش و تکوش و نأش :هَِرف )۶۴(
.دیشکب ارم مدامتعا دروم ِنارای یا :تاقِث اٰی ینوُُلتُْقا )۶۵(
توادع و ینمشد :یرَونیک )۶۶(
----------

۳۹۳۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهدش نیریش ارم ندرُم ٔهناد
تسهدمآ نمِ یپ ٌءایَْحا ْمُه ْلَب

 .تسا هدش نیریش نم یارب گرم ٔهناد
.تسا هدش لزان نم ِّقح رد ،»دنناگدنز اهنآ« ٔهیآ ورنیا زا

۱۶۹ ٔهیآ ،)۳( نارمع لآٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوَُقزُْري ْمِهِّبَر َْدنِع ٌءاَيَْحأ ْلَبۚ  اًتاَوَْمأِ َّهللا ِليِبَس يِف اوُلِتُق َنيِذَّلا ََّنبَسْحَت اَلَو«

».دنوشىم هداد ىزور ناشراگدرورپ دزن و دناهدنز هكلب ،رادنپم هدرم دناهدش هتشك ادخ هار رد هك ار ىناسك«

ًامياٰل یتاقِث اٰی ینوُُلتُْقا
ًامِياد یتاٰیَح یلتَق یف َّنِا

 ،دینکیم مشنزرس هک یلاح رد دیشکب ارم ،منارای یا
.تسا هدش هتفهن نم نتشک رد نادواج یناگدنز هک یتسردب

یَتف ای یتایَح یتْوُم یف َّنِا
؟ٰیتَمٰ ّیتَح ینِطْوُم ْقِراُفا َمک

 ،تّوتف بحاص یا .دراد دوجو یگدنز ،نم گرم رد انامه
؟مشاب ادُج ملزنم و نطوم زا ینامز هچ ات و یک ات

نُوکُّسلا اَذ یف ْنُکَت ْمَلْوَل یتَقُْرف
نوُعِجار ِهْیَلِا اّٰنِا ْلَُقی ْمَل

 ،میدوبن ادخ زا ییادُج و قارف رد ام ،ناهج نیا رد رگا
.میدرگیمزاب وا یوس هب و میدنوادخ زا ام انامه :دومرفیمن ام نابز زا ادخ زگره

۱۵۶ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق
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۱۵۶ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ اَِّنإَوِ َِّهلل اَِّنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذَّلا«

».ميدرگىم زاب وا هب و ميتسه ادخ نآ زا ام :دنتفگ ديسر اهنآ هب ىتبيصم نوچ هك ىناسك«

رهش هب دیآ زاب هک دشاب نآ عجار
رهد ِنارود زا دیآ تدحوِ یوس

۱۱۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 :هک مالسلاهیلع یسیع زا ندرک لاؤس
؟تسیچ رتبعص اهبعَص ٔهمه زا دوجو رد

رَسْرایشُه یکی ار یسیع تفگ
؟رتبعص هلمج ز یتسه رد تسیچ

ادخِ مشخ رتبْعَص ناج یا :شتفگ
ام وچ دزرل یمه خزود نآ زا هک

؟ناما دْوبهچ ادخ مشخ نیزا :تفگ
نامز ردنا شیوخِ مشخ ِکرت :تفگ

تشگ مشخ نیا ِندعم هک ناوَع سپ
تشذگ رد مه )۶۷(ُعبَس زا شتشزِ مشخ

رگم زج ،تمحر هب شتسدیما هچ
؟رنهیب نآ تفص نآز ددرگ زاب

تسین هراچ ناشیزا ار مَلاع هچرگ
تسیندنگفا لالَض ردنا نخس نیا

)۶۸(نیَمچ زا ار ناهج مه دَْوَبن هراچ

)۶۹(نیعَم ِءام ،نیَمچ نآ دَْوَبن کیل

یشحو ِناویح :ُعبَس )۶۷(
راردا ،نیگرس ،لوب :نیمَچ )۶۸(
اراوگ بآ :نیعَم ِءام )۶۹(
----------

۱۲۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یو رب قوشعم ِندز رب گناب و قشاع ِندرک تنایخ دصق

دْرَم هداس نآ دیدب شیاهنت هکنوچ
درک هسوب و رانک ِدصق وا دوز

راگن نآ تبیَه هب دز یو رب گناب
راد شوه ار بدا ،خاتسگ ورم :هک

ین ،قلخ و تستولخ رِخآ :تفگ
ینم نوچمه ییهنشت ،رضاح بآ

داب هک زج اجنیا رد دبنجیمن سک
؟داشگ نیز عنام تسیک ؟رضاح تسیک

یاهدوب هلبا وت ادیش یا :تفگ
؟یاهدونشن نالقاع زو ،یهلبا

نادب ،دبنُجیم هک یدید ار داب
نارْداب اجنیا تسینابنُجداب

شدزیاِ عنُص ِفیرصت )۷۰(ٔهَحَوْرم
شْدنابنُج یمه ،و داب نیرب دز

تسا رَد ،امِ مکح هب هک یداب ْوزج
تسَجَن ینابنُجن ات نزیبداب

درم هداس یا داب ْوزج نیا ِشبنج
درکن رس نزیبدابیب و وتیب

تسا بل ردناک سََفن ِداب ِشبنج
تسا بلاق و ناج ِفیرصتِ عبات

ینک یماغیپ و حدم ار مَد هاگ
ینک یمانشد و وْجَه ار مَد هاگ

اهداب رگید ِلاوحا نادِب ،سپ
)۷۱(ٰیهُن دنیبیم ّلُک ،یوْزُج ز هک

دنکیم یراهب هَگ ،قح ار داب
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دنکیم یراهب هَگ ،قح ار داب
دنکیم یراع فطل نیز شَیَد رد

دنکیم ْرَصْرَص داع ِهورگ رب
دنکیم رَّطَعُم شَدوُه رب زاب

مومَس ِرهز ار داب کی دُنکیم
مودُق مَّرُخ دنکیم ار ابص رم

مرگ و نازوس داب :مومَس
تخس و درس یداب :ْرَصْرَص

ساسا وا داهنب وت رب ار مَد ِداب
سایق یو رب ار داب ره ینک ات

رهق و فطلیب نخس ددرگیمن مَد
رهز تسیموق رب و دهش یهورگ رب

سک )۷۲ِ(ماعنِا یپ نابنُج هحَوْرِم
سگم و هّشپ ره ِرهقِ یارب زو

ارچ ،یناّبَر ِریدقت ٔهحَوْرِم
؟التبا و ناحتما ز دشابن ُرپ

هَحَوْرِم ای مَد ِداب ِوزُج هکنوچ
)۷۴(هحَلْصَم ای )۷۳(هَدَسْفَم اّلِا تسین

رُوبَد نیا و ابَص نیا و لامَش نیا
؟روُد ،ماعنِا زا و فطل زا دَُوب یک

ثیدح

ٰ»اهوُّبِسَتاٰلَف اٰهوُُمْتیأَر اٰذِاَف«

».دیهدم مانشد نآ هب دیدرک هدهاشم ار داب هاگره«

نیبب یرابنا ز مدنگ ِفک کی
نینچمه دشاب هلمج نآک نک مهف

نامسآ ِدابِ جُرب زا داب ِّلک
؟نارْداب نآ ٔهحَوْرِم یب دَهِج یک
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؟نارْداب نآ ٔهحَوْرِم یب دَهِج یک

)۷۵(داقتنا ِتقو هب نَمرِخ ِرس رب

؟داب دنیوج قح ز ناحاّلف هک هن

اههاک مدنگ ز ددرگ ادج ات
اههاچ ای دَوَر یرابنا هب ات

نازو ِداب نآ رید َدنامب نوچ
نانکهبال قح هب ینیب ار هلمج

)۷۷(دالِو ِداب نآ ،)۷۶(قَْلط رد نینچمه

داد :هک دیآ درد ِگناب ،دیآین رگ

تسوا هدننار شِک دننادیمن رگ
؟تسوخ هچ یراز ِندرک سپ ،ار داب

دابِ یایوُج نینچمه یتشک ِلها
دابِعْلاُّبر نآ زا شناهاوخ هلمج

داب ز اهنادند ِدرد رد نینچمه
داقتعا و زوس هب یهاوخیم عفد

)۷۸(نایدنُج نآ نانکهبال ادخ زا

نارماک یا َرَفظ ِداب هدب هک

زین دنهاوخیم )۸۱ و ۸۰(ذیوعت )۷۹(ٔهعقُر
زیزع ره زا نز ِقَْلط ٔهجنکش رد

نیقی ارنآ دناهتسناد همه سپ
نیمَلاعْلا ُّبَر داب دتسرف هک

تسه هدنناد ره لقع رد نیقی سپ
تسه هدننابنُج هدنبنُج اب هکنیا

رظن رد ینیبنیم ار وا وت رگ
رثا ِراهظا هب ار نآ نک مهف

ناج وت ینیبیمن ،دبنُج ناج هب نت
نادِب ناج ،نت ِندیبنُج زا کیل

بدا رد نم مهَْلَبا رگ :وا تفگ
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بدا رد نم مهَْلَبا رگ :وا تفگ
بلط رد و افو ردنا مکریز

دش هدید هک دوخ دوب نیا بدا :تفگ
)۸۲(ّدُل وت یناد یمه دوخ ار رگد نآ

نزبداب :هَحَوْرِم )۷۰(
لقع :ٰیهُن )۷۱(
.تسا یرگید هب نداد یتحار و یشخبشیاسآ ینعم هب اجنیا رد .نداد تمعن ،یراکوکین هار زا یسک هب یزیچ ندیشخب :ماعْنِا )۷۲(
ندرک بیرخت :هَدَسْفَم )۷۳(
ندرک حالصا :هَحَلْصَم )۷۴(
.تسا مدنگ زا هاک ندرک ادج ،روظنم اجنیا رد ،نداد زییمت ینعم هب لصا رد :داقتنا )۷۵(
نامیاز درد :قَْلط )۷۶(
ندییاز :دالو )۷۷(
نایرکشل :نایدنُج )۷۸(
همان :هعقُر )۷۹(
ندومن اعد ،نداد هانپ :ذیوعت )۸۰(
.دنتشونیم درد عفد یارب میدق رد هک یبوتکم و هتشون :ذیوعت ٔهعقُر )۸۱(
تخسرس ِنمشد :ّدُل )۸۲(

------------------------
:تاغل عومجم

ندرک فرصت ،ندروآ تسدهب :ندرک هضبق )۱(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۲(
کنادرگ نیگرس :لَعُج )۳(
ندش هدیرب ،تسکش :نکش )۴(
وسرت :ثَّنَخُم )۵(
تب :نَثو )۶(
یشارت تب ملق ،ملق ،ین :کلِک )۷(
شارتتب :نمش )۸(
ِ نتفرگ گنر و تسوپ ِندش وبشوخ ِثعاب دنیوگ هک ؛دنمان ینامی ِلیهس ار نآ و دوشیم هدید رتنایامن نمی رد لیهُسٔ هراتس هک تسا نآ هب هراشا :لیهُس )۹(
.دوشیم بیس
ییامندوخ ،هزاوآ ،لالج و هوکش شیامن ،ادصورس :قارطُمط )۱۰(
هعرزم ،ناتسوب ،غاب :زیلاپ )۱۱(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۲(
ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۱۳(
همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۱۴(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۱۵(
نهآ :دیدَح )۱۶(
نیشتآ :هیِران )۱۷(
یضرق :هیراع )۱۸(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۱۹(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۲۰(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهنطِف عمج :نَطِف )۲۱(
تسایر :یسیئر )۲۲(
ناهنپ :رمضُم )۲۳(
نامهم :فیَض )۲۴(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۲۵(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۲۶(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۲۷(
هاك ِفّفخم :ْهَک )۲۸(
ییاشگاضف :ملِح )۲۹(
هورگرس ،هتسدرس :لیَخرَس )۳۰(
هناخدور :طَش )۳۱(
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هورگرس ،هتسدرس :لیَخرَس )۳۰(
هناخدور :طَش )۳۱(
هَْمَزگ ،درگبش :سَسَع )۳۲(
ندش دراو ناباتش ینعیً ازاجم اجنیا رد ندنار بسا ،بسا :سََرف )۳۳(
یهلا تاذ زا هیانک ،غرمیس :اقنَع )۳۴(
ندید راب کی :هَیقُل )۳۵(
ریس ،عّقوتیب ،زاینیب :ُرپمشچ )۳۶(
.دشاب هدش هتشاک هزات هک یتخرد ،هتسُر ون ِناوج ِتخرد :لاهِن )۳۷(
راودیما :یجار )۳۸(
دیماان :سِیآ )۳۹(
.تسا دوصقم ِرد ِندش هدوشگ ِراودیما و بقارم هک یسک ینعی ،ردٔ هدنتسرپ :تسرپرَد )۴۰(
ورزیت و ناباتش :اپشتآ )۴۱(
.تسا ندش طاشناب و لاحرس ،روظنم اجنیا رد ،میخض ،ربتس ،گرزب ،تشرد :تَفز )۴۲(
گرم :تامَم )۴۳(
قیال ِناسنا :راک ِدرم )۴۴(
شنموکین ،راکتسرد ،نیما :قیّدِص )۴۵(
رفاک :ربگ )۴۶(
ناتسوب و غاب :نانِج .رپس :نانُج .لد ،بلق :نانَج )۴۷(
.تسا یقیقح قوشعم ینعم هب اجنیا رد ،لدانیب و روهدید نافراع :مشچْشوخ )۴۸(
یگنتلد ،یریسلد :یریس )۴۹(
تریح :هَلَو )۵۰(
یتخبدب و تواقش :یرِبدُم )۵۱(
تخبشوخ ،یزیچ هب هدننکور :لِبقُم )۵۲(
یهلا ِناگدیزگرب و ناکاپ :ایفَصا )۵۳(
یراز ،سامتلا ،ینتورف اب هارمه تساوخرد :هبال )۵۴(
ار وت هک :تِک )۵۵(
هدش هدرکرود ،هدش هدنار :دورطَم )۵۶(
هاگتولخ ،تولخ :الَخ )۵۷(
کمک ،یرای ،نتساوخ یرای :َتناعِتسِا )۵۸(
زادناریتِ گرزب ِتشپراخ :رُغُشا )۵۹(
قاچ :ُرَتمل )۶۰(
قاچ :نیمَس )۶۱(
فیاط رهش هب بوسنم هدش یغاّبد تسوپ :یفیاطِ میَدا )۶۲(
هدش یغاّبد :غُوبْدَم )۶۳(
تمظع و یراوگرزب ،هوکش و تکوش و نأش :هَِرف )۶۴(
.دیشکب ارم مدامتعا دروم ِنارای یا :تاقِث اٰی ینوُُلتُْقا )۶۵(
توادع و ینمشد :یرَونیک )۶۶(
یشحو ِناویح :ُعبَس )۶۷(
راردا ،نیگرس ،لوب :نیمَچ )۶۸(
اراوگ بآ :نیعَم ِءام )۶۹(
نزبداب :هَحَوْرِم )۷۰(
لقع :ٰیهُن )۷۱(
.تسا یرگید هب نداد یتحار و یشخبشیاسآ ینعم هب اجنیا رد .نداد تمعن ،یراکوکین هار زا یسک هب یزیچ ندیشخب :ماعْنِا )۷۲(
ندرک بیرخت :هَدَسْفَم )۷۳(
ندرک حالصا :هَحَلْصَم )۷۴(
.تسا مدنگ زا هاک ندرک ادج ،روظنم اجنیا رد ،نداد زییمت ینعم هب لصا رد :داقتنا )۷۵(
نامیاز درد :قَْلط )۷۶(
ندییاز :دالو )۷۷(
نایرکشل :نایدنُج )۷۸(
همان :هعقُر )۷۹(
ندومن اعد ،نداد هانپ :ذیوعت )۸۰(
.دنتشونیم درد عفد یارب میدق رد هک یبوتکم و هتشون :ذیوعت ٔهعقُر )۸۱(
تخسرس ِنمشد :ّدُل )۸۲(


