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۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ِناشفلگِ خر نآو وتِ مشچ تسا شوخ تخس
وت ِناج هب وگب تسار ؟الد یاهدروخ هچ شود

وتِ ماد تسا َرکِشُرپ ،وتِ مان تسا رگهنتف
وت ِنان تسا کمن اب ،وتِ ماج تسا برط اب

یشوخرس هک دنک مهف تدنیبب رگا هدرم
وت ِناهن دنک شاف یِم هک ؟ینک ناهن دنچ

نم ِناغفرپ ِلد زا دنزیم بابکِ یوب
وت ِناغف زا و مد زا دنزیم بارشِ یوب

ات هک ارم لِهِب هن رو ،وگب ایب ادخ ِرهب
وت ِنابز زا مَهَدَرب یبیان هب نخس ود کی

دش داسک و دش تام نادهاش هلمج ِیبوخ
وت ِنارکیبِ یبوخ یاهّرذ دومنب نوچ

سکِ مشچ دیدن هچنآ امِ مشچ دیدب زاب
وت )۱(ِنارگرس و دوخیب ام ِریپ دیسر زاب

؟ار وت دش هچ ؟وک وت ِلقع :مَییوگب یسفن ره
وت ِناحتما و مغ رد ار هدنب دنامن لقع

ترد رب کشا مراب ید ِربا وچ یرَحَس ره
وت ِناتسآ ز کشا نیتسآ هب منک کاپ

موش نامسآِ یوس رو ،مَوَر را برغم و قرشم
وت ِناشن دسرن ات یگدنز ِناشن تسین

مُدب یربنِم ِبحاص ،مُدب یروشک ِدهاز
وت ِنانزفک و قشاع ارم ِلد اضق درک

ماهدروخن )۲(ادخ ِّقح نایناهج نیا ِیم زا
وت ِنامگ زا )۳(مفیاخ ،موشیم بارخ تخس

مرس زا تخیرگ لقع ،ملد زا دیرپ ربص



Page 2 of 25

947_Qazal & Mathnavi 2023-01-26, 1:30 AM

مرس زا تخیرگ لقع ،ملد زا دیرپ ربص
وت نامایبِ یتسم ارم دَشَک اجک هب ات

نم ِناوختسا َدَنکیم وت ِقشع ِهایس ِریش
؟وت ِنامض نیا دش هچ سپ ،یُدب نم ِنامض وت ین

نید ِسمش هب ادخ ِرهب وگزاب زیربت یا
وت ِناهج ِفرش رب دََرب دسح ناهج ود نیاک

شوخرس ،تسم :نارگرس )۱(
ار ادخ ،ادخ ِّقح هب :ادخ ِّقح )۲(
ناسرت :فیاخ )۳(
----------

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ِناشفلگِ خر ناو وتِ مشچ تسا شوخ تخس
وت ِناج هب وگب تسار ؟الد یاهدروخ هچ شود

وتِ ماد تسا َرکِشرپ ،وتِ مان تسا رگهنتف
وت ِنان تسا کمن اب ،وتِ ماج تسا برط اب

۱۳۹۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دومن هّرذ ار شیوخ یباتفآ
دوشگرب ار دوخ ِیور ،کدنا کدنا و

۱۶۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشخبیم لُگ ِنمرخ وتِ خُر ِناشفلگ
؟میشاب نوگُلگ ِلُگ و راهب ِفوقوم هچ ام

۱۵۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزُدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هَّرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هّرذ نآ ناهگان

۲۸۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یدید هچ دوخ ِلامج ز ،یدیدپان زونه وت
ییآرب دوخ ِنورد ز یباتفآ وچ یرَحَس

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ و تشوگ یقاب ،تسا دید یمدآ
تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره

۵۰۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یو ِریغ زا وشم ،وش یو زا داش
ید ِهام ،اهرگد و تسراهب وا

تسوتِ جاردتسِا ،تسوا ِریغ هچ ره
تسوتِ جات و تسوت کلم و تخت هچرگ

۱۸۲ و ۱۸۱ تایآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

)١٨١( ».َنوُلِدْعَي ِهِبَو ِّقَحْلاِب َنوُدْهَي ٌةَُّمأ َانْقَلَخ ْنَّمِمَو «

».دننكىم راتفر تلادع هب و دنيامنىم هار قح هب هك دنتسه ىهورگ ام ناگديرفآ زا«

)١٨٢( ».َنوُمَلْعَي اَل ُْثيَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس َانِتاَيآِب اُوبَّذَك َنيِذَّلاَو«

 ميزاسىم ناشراوخ جيردت هب دننادىمن دوخ هك ىهار زا ،دنتشاگنا غورد ار ام تايآ هك ار نانآ و «
».)میناشک یم ینهذ نم هناسفا هب جيردت هب( ،)میناشک یم هاگترپ بل هب جيردت هب(

۲۳۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۴(ِیاضتقم

هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۴(
----------

۹۲۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۵(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نُک انف ور

)۶(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
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)۶(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

یرامیب :تّلع )۵(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۶(
----------

۱۴۰۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود ِدید هک ،نآ تسا نآ ،دید

ْهِب روک دَْوَبن تسود ِدید هکنوچ
ْهِب روُد ،دشابن یقاب وک ،تسود

۱۴۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم
شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون ،)۸(هراذگ دش نوچ اهمشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ ،هَّرذ ردنا دنیب
ار )۹(رحب ِّلُک ،هرطق ردنا دنیب

۹۹ ٔهیآ ،)۱۵( رجِحٔ هروس ،میرک نآرق

».نُيَِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ىَّتَح َكَّبَر ُْدبْعاَو«

».دسر رد ار وت )گرم( نیقی ات ،نک شتسرپ ار تراگدرورپ و«

ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۷(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۸(
ایرد :رحب )۹(
----------

۱۳۹۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاوخدب ٔهسوسو یقیفر نوچ
؟ار هللا ُهْجَو ََّمث ینادب یِک

 ،یتسه هاوخدب ِناطیش یاههسوسو ِهارمه نوچ ،تسا هدشن کاپ سوه وٰ یوه دئاز یاهوم زا تلد مشچ هک یسک یا«
»؟تسا یّلجتم اج نآ رد قح ِترضح ِتاذ ،دروآ یور اج ره هب یمدآ هک دش یهاوخ فقاو تقیقح نیدب یک

۱۱۵ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق



Page 5 of 25

947_Qazal & Mathnavi 2023-01-26, 1:30 AM

»؟تسا یّلجتم اج نآ رد قح ِترضح ِتاذ ،دروآ یور اج ره هب یمدآ هک دش یهاوخ فقاو تقیقح نیدب یک
۱۱۵ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

»…َِّهللا ُهْجَو ََّمَثف اوُّلَُوت اََمْنَيأَف…«

»…تسادخ هب ور اج نامه ،دينك ور هك ىاج ره هب سپ…«

۱۳۹۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(باب ِحتف هنیس ز دشاب ار هک ره

باتفآ دنیبب ،یرهش ره ز وا

نارگید ِنایم زا تسا دیدپ قح
)۱۱(نارتخا ِنایم ردنا ،هام وچمه

رد ندوشگ :باب ِحتف )۱۰(
ناگراتس :ناَرتَخا )۱۱(
----------

۲۳۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  سب وت زا میهاوخ هدید ام نیا زا دعب
 سخ و کاشاخ ار رحب دشوپن ات

۱۴۶۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

انالوم هب بوسنم

سانشهش دشاب هک مهاوخ یاهدید
سابل ره رد ار هاش دسانش ات

۱۹۳۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

یوت رِصُبییب و عَمْسَییب هک ْوَر
یوت رِسبحاصِ یاج هچ ،یوت رِس

)۱۲(هَلَو زاَ ِهلل َناک نَم یدش نوچ

هَلُ هللا ناک هک مشاب ار وت نم
ثیدح
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هَلُ هللا ناک هک مشاب ار وت نم
ثیدح

».هَلُ هللا َناك ِهّلـِِل َناك ْنَم«

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

تریح :هَلَو )۱۲(
----------

  ۱۵۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ملولَم ادخِ یگدنب زا
)۱۳(متسرپولگ ناج هب هک اریز

ًاّمَهِ موُمُهـَْلا َلَعَج ْنَم دوخ
متسا هدناوخ لوسر ِظفل زا

یدود هتسشن نم ِلد رب نوچ
  ؟متسجنرب درَگ وچ دوز نوچ

ثیدح

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

 یاهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سک ره «
 .دشاب هتشاد یفلتخم یاهمغ یسک رگا و .درب یم نایم زا ار وا یویند

».ددرگ کاله نیمزرس نیمادک رد هک دراد یمن ییانتعا وا هب دنوادخ

صیرح :تسرپولگ )۱۳(
----------

 ۳۱۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۴۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۴(تسهکُلْهَت شمشچ ِشیپ ،ندرُم هکنآ

تسد هب وا دریگب )۱۵(اوُقُْلٰتال ِرَما

.دزاسیم دوخ زیواتسد ار اوُقُْلٰتال ٔهیآ ،دنکیم باسح لماک یتسین و قلطم تکاله ار ینامسجِ گرم هک یسک نآ
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.دزاسیم دوخ زیواتسد ار اوُقُْلٰتال ٔهیآ ،دنکیم باسح لماک یتسین و قلطم تکاله ار ینامسجِ گرم هک یسک نآ

۱۹۵ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

».نَيِنِسُْحمْلا ُّبِحُيَ َّهللا َِّنإۛ  اُونِسَْحأَوۛ  ِةَكُلْهَّتلا ىَِلإ ْمُكيِْدَيأِب اوُقُْلت اَلَوِ َّهللا ِليِبَس يِف اوُقِْفَنأَو«

 ديزادنيم تكاله هب شيوخ تسد هب ار نتشيوخ و دينك قافنا ادخ هار رد«
».دراد تسود ار ناراكوكين ادخ هك دينك ىكين و

بابِ حتف دش وا ِشیپ ندرُم هکنآو
باطِخ رد ار وا رَم دیآ اوُعِٰراس

.تسا دیباتشب ِباطخ لومشم ،تسا تفرعم رد ندش هدوشگ ثعاب شرظن رد ینامسجِ گرم هک یسک اّما و

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

».نَيِقَّتُمِْلل ْتَّدُِعأ ُضَْرأْلاَو ُتاَواَمَّسلا اَهُضْرَع ٍةَّنَجَو ْمُكِّبَر ْنِم ٍةَرِفْغَمٰ ىَِلإ اوُعِراَسَو«

 تشهب نآ هب نديسر و شيوخ راگدرورپ شزرمآ ىارب ديريگ ىشيپ رگيدكي رب«
».تسا هدش ايهم ناراگزيهرپ ىارب و تسا نيمز و اهنامسآ همه ردق هب شيانهپ هك

)۱۶(اوُعِٰراب ،نانیْبگرم یا َرذَحَْلا

)۱۷(اوُعِٰراس ،نانیبْرشَح یا لَجَعَْلا

 ،دیروآیم رامش هب لماش ِتکاله و لماکِ یتسین ار ینامسجِ گرم هک یناسک یا
 .دییوجب یرترب رگیدکی رب شیوخ یدوبان و گرم هب ندیسر رد
.دینک باتش ،دینک هلجع ،دیاهدید ار زیخاتسر هک یناسک یا

اوُحَْرفِا ،نانیبفطل یا )۱۸(الَّصَلا
اوُحَْرتِا ،نانیبْرهق یا اَلبَْلا

 
 .دینک یداش ،دیرمشیم قح فطل ار ینامسج ِگرم هک یناسک یا ،تسا شیپ رد تفایض
.دیوش نیگمغ ،دینیبیم باذع و رهق ار ینامسج ِگرم هک یناسک یا تسا شیپ رد الب

ٰیدِف شدرک ناج ،دید فسوی هک ره
)۱۹(ٰیدُه زا تشگرب ،دید شگُرگ هک ره

تسوا ِگنرمه رسپ یا کی ره ِگرم
تسود ،تسود رب ،و نمشد ،نمشد ِشیپ

 
تسا یگنرشوخ ار هنییآ ،کُرت ِشیپ

تسا یگنز مه هنیآ ،یگنز ِشیپ

تکاله :هکُلْهَت )۱۴(
دیزادنین ،دینکفیم :اوُقُْلٰتال )۱۵(
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تکاله :هکُلْهَت )۱۴(
دیزادنین ،دینکفیم :اوُقُْلٰتال )۱۵(
.دینک یتسد شیپ ،دییوجب یرترب :اوُعِٰراب )۱۶(
.دیریگ یشیپ ،دینک باتش :اوُعِٰراس )۱۷(
.ثداوح مالعا و ینامهم هب توعد ِناشن هب نتخورفا شتآ :الَّصَلا )۱۸(
تیاده :ٰیدُه )۱۹(
----------

۳۴۴۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
 

رارف ردنا گرم ز یسرتیم هکنآ
راد شوه ،ناج یا یناسرت دوخ ز نآ

 
گرم ِراسخر هن تسوت تشزِ یور
گَرب ،گرم ،و تخرد نوچمه وت ِناج

تسا دب را تسا یوکن را ،تسهتسُر وت زا
تسَدوخ زا تریمض ره ،شوخ و شوخان

۱۳۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

   دش گرب نوچ ار وت ،یگربیب ِگرب
دش گرم ،وّ یتفای یقاب ِناج

۳۴۴۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهتشِک دوخ ،)۲۰(ییهتسخ یراخ هب رگ
یاهتشر دوخ یرَد )۲۱(ْزَق و ریرح رو

 
ازجِ گنرمه ،لعف دوبن هک ناد
اطع ِگنرمه تسین تمدخ چیه

 
راک هب َدنامیمن نارودزُم ِدزم

رادیاپ ،و تسا رهوج نیو ،ضَرَع نآک

یمخز :هتسَخ )۲۰(
ناینرپ ،مشیربا :ْزَق )۲۱(
----------

۳۴۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قرع و تسا روز و ّیتخس همهنآ
َقَبط و تسا ّرز و تسا میس همه نیو

۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۲۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشاک دوخ وت هک ،ْهِن دوخ رب مرُج
یتشآ نک قح ِلدع و ازج اب

۴۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تنت و ناج زا دیاز هک وت ِلعف
تنماد دریگب تدنزرف وچمه

۱۱۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

درخیم )۲۲(یفاو ،تسیفاو نوچ قشع
درگننیم افویب )۲۳(ِفیرح رد

دهع ،خیب و ّیمدآ تستخرد نوچ
دهج هب دیابیم رامیت ار خیب

دَُوب هدیسوپِ خیب دساف ِدهع
دَُوب هدیربب فطل و رامِث زو

دوب زبس هچ رگ لخن ِگرب و خاش
دوس تسین یزبس ،خیب داسف اب

تسه خیب ،و زبس گرب درادن رو
تسد گرب دص دنک نوریب تبقاع

وُج دهع ،شملع هب هّرِغ وشم وت
وا ِزغم شدهع ،و تسرشق نوچ ملع

رادافو :یفاو )۲۲(
.تسا هارمه و قیفر ینعم هب اجنیا رد :فیرح )۲۳(
----------

۳۱۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 10 of 25

947_Qazal & Mathnavi 2023-01-26, 1:30 AM

۳۱۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِتخت ِشیپ هب هک یهاشداپ
وُجملظ و نیما زا دوبن قرف

وا ِّدرِ میب ز دزرلیم هکنآ
وا )۲۴(ِّدَج رد دنزیم هنعط هکنآو

شرب دشاب کی ود ره دوبن قرف
شرس رب هریت کاخ دوبن هاش

دوب نوزفا وت ِدهج رگ ییهّرذ
دوب نوزوم ادخ ِیوزارت رد

بیصن و هرهب ،یرگناوت ،تمظع :ّدَج )۲۴(
----------

۳۱۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلَقْلا َّفَج دوب نآ ینعم کلب
متس و لدع نم شیپ ناسکی تسین

ثیدح 

».ٍقال َْتنأ امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش کشخ«

۳۴۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
 

تسا خزود )۲۵(ِریعَس مخت ،وتِ مشخ
تسا )۲۶(َخف نیک ،ار تخزود نیا شُکب نیه

 
رون هب زج دَوبن ،ران نیاِ نتشک
رُوکَّشلاُنْحَنٰ انَٰران أَْفطاَ کُرُون

 
 :دنیوگ نمؤم هب باطخ شاهناگتفه تاقبط اب خزود

.میرازگساپس وت زا ام .درک شوماخ ار ام شتآ وت نامیا ِرون

روهلعش ِشتآ ،شتآ ٔهنابز :ِریعَس )۲۵(
ماد :َخف )۲۶(
----------
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۱۳۳۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نزب شتآ رب ،بآ کدنا کدنا
)۲۷(نَزَحْلاوب یا ،رون وت ِران دوش ات

)۲۸(روَهط ِبآ انَّبَر ای نزب وت

رون هلمج ،مَلاع ِران نیا دوش ات

نیگهودنا :نَزَحْلاوب )۲۷(
هدننک کاپ و کاپ :روَهط )۲۸(
----------

۳۴۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسد هب )۲۹(یمْلِح ینک ،یرونیب ،وت رگ
تسارتسکاخ رد ،و تسهدنز تشتآ

نیه شوپور ،و دشاب فّلکت نآ
نید ِرون ِریغ هب دشْکن ار ران

 
شابم نمیا ،نید ِرون ینیبن ات
شاف زور کی دوش ناهنپ ِشتآک

ییاشگاضف :مْلِح )۲۹(
----------

۳۴۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
 

)۳۰(سَْفچ بآ رد مَه ،و ناد یبآ ،رون

سرتم شتآ زا ،بآ یراد هکنوچ
 

وُخ هب شتآک دشُک ار شتآ بآ
وا ِنادنزرف ،و لسن دزوسبیم

 
دنچ ِزور ْوَر نایباغرم نآِ یوس
دنَشَک یناویح ِبآ رد ار وت ات

دنانتمه یبآِ غرم ،یکاخِ غرم
دنانغور و بآ ،دنناّدِض کیل

 
دناهدنب ار دوخ ِلصا رم یکی ره
دناهدننام مه هب ،نک یطایتحا

 
تسََلاِ یحَو و هسوسو هکنانچمه
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تسََلاِ یحَو و هسوسو هکنانچمه
تسه قرف نکیل ،دنالوقعم ود ره

ثیدح

 .ِْريَخْلاِب ٌبيذكَت و ِّرَّشلاِب ٌٰداعيِاَف ِٰناطْيَّشلا ُةَّمـَلٰ اَّماَف .ٌةَّمـَلِ کَلَمِْلل َو َمَدآ ِنْباِب ٌةَّمـَل ِناطْيَّشِلل َّنِا«
ِ هللا َنِم ُهََّنا ْمَلْعَيَْلف ،َِکٰلذ َدَجَو ْنََمف .ِّقَحْلاِب ٌقيدْصَت و ْريَخْلاِب ٌٰداعيِاَفِ کَلَمـْلا ُةَّمـَل اَّما َو

».ِناطْيَّشلا َنِمِ هللاِبْ ذَّوََعَتيَْلف ٰىرْخُاْلاَدَجَو ْنَمَوَ هللا ِدَمْحَيَلف

 .هتشرف یوس زا مه و دریگیم رارق اقلا دروم ناطیش یوس زا مه یمدآ
 .قح بیذکت و یدب هب نداد هدعو زا تسا ترابع ناطیش یاقلا اّما

 تفای یگتشرف یاقلا هک ره سپ .قح قیدصت و یکین هب هدعو زا تسا ترابع هتشرف یاقلا و
.دربب هانپ ادخ هب ناطیش ّرش زا دیاب تفای یناطیش یاقلا هک ره و دیوگ دمح ار ادخ دیاب

.نک ادیپ کّسمت ،بسچب :سَْفچ )۳۰(
----------

۱۹۵۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیشک الاب ار وت هک ییادن ره
دیسر الاب زا هک نادیم ادن نآ

دَرَوآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مُدرَم وا هک ناد یگرگِ گناب

۳۴۹۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریمض ِرازاب ِنالاّلَد ود ره
ریما یا دنیاتسیم ار اهتخر

 
سانش ترکف ،)۳۱(یلد ِفاّرص وت رگ
)۳۲(ساخن نوچ رکف ود ِّرِس نک قرف

نامگ زا ترکف ود نیا ینادن رو
نارم و باتشم ،و یوگ )۳۳(هَبالِخال

.دسانشزاب یقیقح یاههّکس زا ار یبّلقت یاههّکس دناوتیم هک دنیوگ یسک هب فاّرص هکنانچ .دهد زییمت هَرَسان زا ار هَرَس دناوتیم هک یلد :لد ِفاّرص )۳۱(
هدرب ای اپراهچ شورف لاّلد :ساّخَن )۳۲(
تسین یبیرف :هبالِخال )۳۳(
----------
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۳۴۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

  )۳۵(رارِغ زا یسرت هک )۳۴(یعیب رد :تفگ
رایتخا ار دوخ زور هس نک طرش

  نیقی نامحر زا تسه )۳۶(یّنأت هک
نیعل ِناطیش ز تلیجعت تسه

شورف و دیرخ :عیب )۳۴(
ندروخ بیرف :رارِغ )۳۵(
ندرک گنرد :یّنأت )۳۶(
----------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۳۷(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۷(
----------

۱۴۸۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یَنْتیَوَْغا اٰمِب هک ناطیش تفگ
)۳۸(ینَد وید ،ناهن دوخ ِلعف درک

 .یدرک هارمگ ارم وت هک تفگ دنوادخ هب ناطیش
.تشاد ناهنپ ار دوخ راک ،هیامورف وید نآ و داد تبسن ،قح ترضح هب ار دوخ یهارمگ وا

۱۶ ٔهیآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

َميَِقتُْسمْلا ََكطاَرِص ْمُهَل َّنَدُعَْقأَل يَِنْتيَوَْغأ اَمَِبف َلاَق

 منیشن یم نیمک هب تناگدنب هار رب زین نم ،یدرک هارمگ ارم هکنآ ضوع هب اراگدرورپ :تفگ سیلبا
.مرادیم زاب وت میقتسم هار زا ار نانآ و

تسپ ،هیامورف :ینَد )۳۸(
----------

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
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دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح ِرهب

۱۴۸۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

انَسَْفن انْمََلظ هک مدآ تفگ
ام وچ لفاغ ُدَبن قح لعف ز وا

 .میدرک متس دوخ هب ام ،اراگدرورپ :تفگ مدآ ترضح یلو
.دوبن ربخ یب قح ترضح راک تمکح زا ام نوچمه وا و

۲۳ ٔهیآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

».َنيِرِساَخْلا َنِم َّنَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َانَّبَر اَلاَق«

 .میدرک متس دوخ هب اراگدرورپ :دنتفگ اّوح و مدآ«
».دوب میهاوخ ناراکنایز زا هنیآ ره ،یرادم اور تمحر و یرواین شزرمآ ام رب رگا و

۳۶۵۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

موجن یباحصا هک ربمغیپ تفگ
موجر ار ناطیش و عمش ار ناورهر

ثیدح

».ُْمْتیَدْهِا ُْمْتیََدتْقاِ مِهَِّیاَِبفِ موجُّنلاَک یباحَْصا«

».تفای دیهاوخ ار تسار ِهار دیورب ناشمادکره ِلابند هب هک دنتسه ینارتخا ِدننام نم ِباحصا«

۱۴۹۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

درک شْناهنپ بدا زا وا ،هنگ رد
)۳۹(دروَخب َرب وا ،ندز دوخ رب هنگ ناز

نم هن مدآ یا :شتفگ هبوت دعب
؟)۴۰(نَحِم و مرُج نآ وت رد مدیرفآ

نآ ُدب نم یاضق و ریدقت هک هن
؟ناهن نآ یدرک رذُع ِتقو هب نُوچ

متشاذگن بدا مدیسرت :تفگ
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متشاذگن بدا مدیسرت :تفگ
متشاد َتنآ ِساپ نم مه :تفگ

دََرب تمرح وا ،تمرح درآ هک ره
دََرب )۴۱(هنیزول ،دنق درآ هک ره

.دش بایماک و رادروخرب :دروَخب َرب )۳۹(
َتنحِم عمج .اه یعس و اه جنر :نَحِم )۴۰(
.دنشاب هتخاس ماداب زغم زا هک ییاولح :هنیزول )۴۱(
----------

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۳(ینَس و )۴۲(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۴۲(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۴۳(
----------
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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

۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۵(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۴۴(ّیوگ رد

نارگید )۴۶(ِ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

لادوگ :وَگ )۴۴(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۴۵(
لیبس :لابِس )۴۶(
----------

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یشوخرس هک دنک مهف تدنیبب رگا هدرم
وت ِناهن دنک شاف یِم هک ؟ینک ناهن دنچ

۲۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار هدنخ نآ یراد ناهن دنچ
ار هدنخرفٔ هدنبات ِهم نآ

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ات هک ارم لِهِب هن رو ،وگب ایب ادخ ِرهب
وت ِنابز زا مَهَدَرب یبیان هب نخس ود کی

۱۸۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تدشاب ندناوخ ِدصق هک نامز ره
تدیاب تئارِق اهفحصُم ز ای

ار وتِ مشچ مَهَداو مَد نآ رد نم
رهوج مَّظَعُم ،یناوخ ورف ات

۱۶۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

سکِ مشچ دیدن هچنآ امِ مشچ دیدب زاب
وت ِنارگرس و دوخیب ام ِریپ دیسر زاب

۴۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ زا یتسهِ مَد یا ییوگ هچره
نادب ،یتسب وا رب رگیدٔ هدرپ

۱۷۷۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رَسِ مشچ رد دیآن نم ِتروص
مرَس نآز و َمین رَس نیا زا هکنآز

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار وت دش هچ ؟وک وت ِلقع :مَییوگب یسفن ره
وت ِناحتما و مغ رد ار هدنب دنامن لقع

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج ِلقع
)۴۷(نونَمـْلا ُْبیَر زا نمیا ،یّلک ِلقع

راوگان ِثداوح :نونَمـْلا ُْبیَر )۴۷(
----------

۲۸۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رذآِ یاههلعش ز وت ،ردارب یا ،زیُرگَم
؟ییآرَد رگا دوش هچ ار ناحتماِ یارب ز

۲۹۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

سرتم ناصقن زا وت ور شتآ شیپ
یدش لماک نینچ شتآ زا هکنوچ

یاهدید ار ناگناوید ِترشع
یدش لقاع نوچ زاب تداب گنن

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ترد رب کشا مراب ید ِربا وچ یرَحَس ره
وت ِناتسآ ز کشا نیتسآ هب منک کاپ

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۸(رارطضا ،و ّیگدنب و عوضخ زج

رابتعا درادن ترضح نیردنا

یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۴۸(
----------

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

موش نامسآِ یوس رو ،مور را برغم و قرشم
وت ِناشن دسرن ات یگدنز ِناشن تسین

۵۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتحار ِدیما رب یزیرگ رگ
یتفآ دیآ تشیپ مه فرط نآز

تسین مادیب و )۴۹(دَدیب یجُنک چیه
تسین مارآ ،قح ِهاگتولخ هب زج

یشحو و هدنّرد ِناویح :دَد )۴۹(
----------

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مُدب یربنم ِبحاص ،مُدب یروشک ِدهاز
وت ِنانزفک و قشاع ارم ِلد اضق درک

۹۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دورُس و تیب داد و حیبست وت ِقشع دوبُر
دونُشَن لد ،هبوت و )۵۰(لْوَحال مدرکب یسب

نانز تسد و قشع ِتسد زا مدش ارَسلزغ
دوب )۵۱(ِمچره و مرَش و سومان وت ِقشع تخوسب

.دنیوگ ناطیش ندنار یارب هک نتفگ هللاب اّـلا ةوقال و لوحال :لْوَحال )۵۰(
متشاد هچ ره ،دوب هچ ره ارم :مِچره )۵۱(
----------

۱۸۹۰ٔ هرامش یعابر ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یدرک میوگ هنارت ،مدوب دهاز
یدرک میوجهداب و مَزب ٔهنتفرَس

یدید مراقو اب ِنیشنهداّجس
یدرک َمیوک ِناکدوک ٔهچیزاب

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِناوختسا َدَنکیم وت ِقشع ِهایس ِریش
؟وت ِنامض نیا دش هچ سپ ،یُدب نم ِنامض وت ین

۴۰۵۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد ماغیپ )۵۲(َرَفظ و حتف ار هک ره 
دارُمیب و دارُم دش کی وا ِشیپ

رای ِلصو دش یو )۵۳(ِنادَنیاپ هک ره
؟رازراک و تسکش زا دسرت هچ وا

تام درک دهاوخ هک شتشگ نیقی نوچ
)۵۴(تاهَُّرت شتسه لیپ و پسا ِتوف

ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۵۲(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۵۳(
تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرت عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۵۴(
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لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۵۳(
تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرت عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۵۴(
----------

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هلا زا ّتنج هک ربمغیپ تفگ
هاوخم یزیچ سَک ز ،یهاوخیمه رگ

ار وت رم ملیفک نم ،یهاوخن نوچ
ادخ ِرادید و )۵۵(ٰىوأَمـْلاُتَّنَج

ثیدح

».ُُهبْسَح َوُهَفِ َّهللا یَلَع ْلکََوتی ْنَم َو «

».تسا ىفاك ار وا ادخ ،دنك لّكوت ادخ رب هك ره و«

هناگتشه یاهتشهب زا یکي :ٰىوأَمـْلاُتَّنَج )۵۵(
----------

۱۹۶۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هاگراب نیا تسا ترضح تیاهنیب
هار تسوت ِردص ،راذگب ار ردص

۲۱۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نید ِسمش هب ادخ ِرهب وگزاب زیربت یا
وت ِناهج ِفرش رب درب دسح ناهج ود نیاک

۱۳۵۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مرگنب مه رگ و ار سک مرگنن
)۵۶(مَرْظنَم وت ،و دشاب هناهب وا

)۵۷(ربص و رکُش رد َماوتِ عنُص ِقشاع

؟)۵۸(رَبگ وچ مشاب یک عونصم ِقشاع

دَوب َرف اب ادخ )۵۹(ِعنُص ِقشاع
دَُوب رفاک وا )۶۰ِ(عونصم ِقشاع

نتخادنا رظن و نتسیرگن یاج :َرْظنَم )۵۶(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۵۷(
رفاک :ربگ )۵۸(
شنیرفآ :عنُص )۵۹(
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رفاک :ربگ )۵۸(
شنیرفآ :عنُص )۵۹(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۶۰(
----------

۳۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 سیبلت هب شیوخ ِهانگ زا قشاع نآِ نتساوخ رذع«
»زین ار نآ ،قوشعم ِندرک مهف و شوپ یور و

 
ریگم مدرک ناحتما :قشاع تفگ
)۶۱(ریتَس ای یفیرح وت منیبب ات

 
ناحتمایب تمتسنادیمه نم

؟نایِع نوچمه ربخ دشاب یَک کیل
 

شاف و روهشم وتِ مان یباتفآ
؟)۶۲(شالتبا مدرکب را تسا نایز هچ

ناحتما ار نتشیوخ نم ،ینَم وت
نایز و دوس رد زور ره منکیم

 
)۶۳(تادُع هدرک ناحتما ار ایبنا

تازجعُم ناشیا زا رهاظ هدش ات

رون هب مدرک دوخِ مشچ ِناحتما
روُد وت ِنامشچ ز دبِ مشچ هک یا

جنگ وت و تسا بارخ نوچمه ناهج نیا
جنَرَم ،تجنگ زا مدرک صُّحفت رگ

 
فازِگ مدرک )۶۴(یگِدرُخیب نینچ نآز

فال راب ره نانمشد اب منز ات
 

دهن یمان ار وت نوچ منابز ات
دهد اهیهاوگ هدید نیزا مشچ

نزهار ،تمرُح ِهار رد مدش رگ
نفک و ریشمش هب هَم یا مدمآ

 
رس و اپ مَُّربَم دوخ ِتسد هب زج
رگد ِتسد زا هن ،متسد نیزا هک

 
نُخُس یناریم زاب ییادج زا
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نُخُس یناریم زاب ییادج زا
نکم نیا نکیلو ،نک یهاوخ هچ ره

دش هار ،مَد نیا دابآْنخس رد
دش هاگیب نوچ ،تسین ناکما تفگ

نیفَد دمآ زغم ،و میتفگ اهتسوپ
نینچمه َدنامن نیا ،مینامب رگ

نمادکاپ ،هدیشوپ ،روتسم :ریتَس )۶۱(
ناحتما :التبِا )۶۲(
.زواجتم ،نمشد ینعم هب »یداع«ِ عمج ،ةادُع :تادُع )۶۳(
.تسا یخاتسگ ینعم هب اجنیا رد :یگِدرُخیب )۶۴(
----------

۳۲۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

»)۶۵(ندیلام واِ یور رد ار وا ِسیبلت و ،ار قشاع ِرذع ،هقوشعم ِندرک در«

بل ،رای نآ داشُگ رب شباوج رد
بش تسوت ِیوس ،زور ام ِیوس زک

 
یرواد ردنا هریت ِیاههلیح
؟یروآیم ارچ نایانیب ِشیپ

 
زومُر و رکم زا یراد لد رد هچ ره
زور وچمه ادیپ ،و تساوسر ام ِشیپ

یرَوَرپهدَنب ز شمیشوپب رگ
؟یَربیم دح زا ییوُریب ارچ وت

 
هانگ رد مدآک ،زومآ ردپ زا
)۶۶(هاگیاپ ِیوس هب دمآ دورف شوخ

ار رارَساْلاُِملاع نآ دیدب نوچ
ار رافغتسا داتسِا اپ ود َرب

 ،درک هدهاشم تسا بیغ رارسا هب یاناد هک ار قح ترضح ،مدآ هکنیمه
.درک شزرمآ بلط و داتسیا اپ ود یور

 
تسشن هُدَنا ِرتسکاخ ِرس رب
تسَجَن یخاش ات خاش هناهب زا

 
سب و تفگ ٰانْمََلظ اّنِا ٰانَّبَر
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سب و تفگ ٰانْمََلظ اّنِا ٰانَّبَر
سپ و شیپ وا دیدب نارادناج هکنوچ

 ».میدرک متس دوخ رب ام انامه اراگدرورپ« :تفگ طقف )ع(مدآ ترضح
.درک هدهاشم ار بقارم ناگتشرف دوخ ِسپ و شیپ رد وا اریز

۲۳ ٔهیآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

».َنيِرِساَخْلا َنِم َّنَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َانَّبَر اَلاَق«

 ىزرماين ار ام رگا و ميدرك متس دوخ هب ،ام راگدرورپ ىا :دنتفگ«
».دوب ميهاوخ ناگديدنايز زا ىرواين تمحر ام رب و

ناج وچمه ناهنپ )۶۷(ِنارادناج ،دید
نامسآ ات یکی ره )۶۸(ِشابروُد

 
شاب روم ،نامیلس ِشیپ الِه هک
شابرود نیا ار وت َدفاکْشنب ات

 
تسیاَم مَد کی یتسارِ ماقم زج
تسین مشچ نوچ ار درَم )۶۹(الال چیه

 ،نکم فقوت یتسار و قدص ماقم زا ریغ ییاج رد هدش هک مه یاهظحل یارب یتح
.تسین مشچ دننام ناسنا یارب یاهدنرادهگن و ظفاحم چیه اریز

ندروآ ور هب ،ندیشک خر هب :ندیلام یور رد )۶۵(
ناروتس یاج ،نَکشفک ،هاگرد :هاگیاپ )۶۶(
نابهگن ،ظفاحم ،رادحالس :رادناج )۶۷(
.دنشک رانک هب ار دوخ و دیآ یم هاشداپ هک دننادب مدرم ات دناهدربیم ناهاش شیپاشیپ میدق رد هک عّصرم یبوچ یاراد یراد هخاش ودٔ هزین :شابروُد )۶۸(
ناگدازگرزب ِّیبرم ،راکتمدخ :الال )۶۹(

------------------------
:تاغل عومجم

شوخرس ،تسم :نارگرس )۱(
ار ادخ ،ادخ ِّقح هب :ادخ ِّقح )۲(
ناسرت :فیاخ )۳(
هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۴(
یرامیب :تّلع )۵(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۶(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۷(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۸(
ایرد :رحب )۹(
رد ندوشگ :باب ِحتف )۱۰(
ناگراتس :ناَرتَخا )۱۱(
تریح :هَلَو )۱۲(
صیرح :تسرپولگ )۱۳(
تکاله :هکُلْهَت )۱۴(
دیزادنین ،دینکفیم :اوُقُْلٰتال )۱۵(
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تکاله :هکُلْهَت )۱۴(
دیزادنین ،دینکفیم :اوُقُْلٰتال )۱۵(
.دینک یتسد شیپ ،دییوجب یرترب :اوُعِٰراب )۱۶(
.دیریگ یشیپ ،دینک باتش :اوُعِٰراس )۱۷(
.ثداوح مالعا و ینامهم هب توعد ِناشن هب نتخورفا شتآ :الَّصَلا )۱۸(
تیاده :ٰیدُه )۱۹(
یمخز :هتسَخ )۲۰(
ناینرپ ،مشیربا :ْزَق )۲۱(
رادافو :یفاو )۲۲(
.تسا هارمه و قیفر ینعم هب اجنیا رد :فیرح )۲۳(
بیصن و هرهب ،یرگناوت ،تمظع :ّدَج )۲۴(
روهلعش ِشتآ ،شتآ ٔهنابز :ِریعَس )۲۵(
ماد :َخف )۲۶(
نیگهودنا :نَزَحْلاوب )۲۷(
هدننک کاپ و کاپ :روَهط )۲۸(
ییاشگاضف :مْلِح )۲۹(
.نک ادیپ کّسمت ،بسچب :سَْفچ )۳۰(
 یقیقح یاههّکس زا ار یبّلقت یاههّکس دناوتیم هک دنیوگ یسک هب فاّرص هکنانچ .دهد زییمت هَرَسان زا ار هَرَس دناوتیم هک یلد :لد ِفاّرص )۳۱(
.دسانشزاب
هدرب ای اپراهچ شورف لاّلد :ساّخَن )۳۲(
تسین یبیرف :هبالِخال )۳۳(
شورف و دیرخ :عیب )۳۴(
ندروخ بیرف :رارِغ )۳۵(
ندرک گنرد :یّنأت )۳۶(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۷(
تسپ ،هیامورف :ینَد )۳۸(
.دش بایماک و رادروخرب :دروَخب َرب )۳۹(
َتنحِم عمج .اه یعس و اه جنر :نَحِم )۴۰(
.دنشاب هتخاس ماداب زغم زا هک ییاولح :هنیزول )۴۱(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۴۲(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۴۳(
لادوگ :وَگ )۴۴(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۴۵(
لیبس :لابِس )۴۶(
راوگان ِثداوح :نونَمـْلا ُْبیَر )۴۷(
یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۴۸(
یشحو و هدنّرد ِناویح :دَد )۴۹(
.دنیوگ ناطیش ندنار یارب هک نتفگ هللاب اّـلا ةوقال و لوحال :لْوَحال )۵۰(
متشاد هچ ره ،دوب هچ ره ارم :مِچره )۵۱(
ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۵۲(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۵۳(
تیمهایب و شزرایب ینعم هب اجنیا رد .ههَُّرت عمج ،شزرایب و هوای نانخس :تاهَُّرت )۵۴(
هناگتشه یاهتشهب زا یکي :ٰىوأَمـْلاُتَّنَج )۵۵(
نتخادنا رظن و نتسیرگن یاج :َرْظنَم )۵۶(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۵۷(
رفاک :ربگ )۵۸(
شنیرفآ :عنُص )۵۹(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۶۰(
نمادکاپ ،هدیشوپ ،روتسم :ریتَس )۶۱(
ناحتما :التبِا )۶۲(
.زواجتم ،نمشد ینعم هب »یداع«ِ عمج ،ةادُع :تادُع )۶۳(
.تسا یخاتسگ ینعم هب اجنیا رد :یگِدرُخیب )۶۴(
ندروآ ور هب ،ندیشک خر هب :ندیلام یور رد )۶۵(
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.تسا یخاتسگ ینعم هب اجنیا رد :یگِدرُخیب )۶۴(
ندروآ ور هب ،ندیشک خر هب :ندیلام یور رد )۶۵(
ناروتس یاج ،نَکشفک ،هاگرد :هاگیاپ )۶۶(
نابهگن ،ظفاحم ،رادحالس :رادناج )۶۷(
 رانک هب ار دوخ و دیآ یم هاشداپ هک دننادب مدرم ات دناهدربیم ناهاش شیپاشیپ میدق رد هک عّصرم یبوچ یاراد یراد هخاش ودٔ هزین :شابروُد )۶۸(
.دنشک
ناگدازگرزب ِّیبرم ،راکتمدخ :الال )۶۹(


