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1.نمونههاییازشعر
الف.اشعارمذهبی

آشکارشدنخطابحقتعالیباموسینوبتاول1

به گرد گوسپندان گرد می گشتشبی موسی به راهی بود در دشت
ز هیبت می شدش دل را تباهیگرفـته روی عالـم در سیاهی
خروس صبح را گردن شکستهجهان چون زاغ در ماتم نشسته
شبه بود آن شب اندر پادشاهیشده درخواب یکسر مرغ و ماهی
نموده بر فلـک سیاره دندانجهان گریان بدو افالک خندان
همی گردید گردش گوسپنداننبی انـدر میان دشـت گردان
روان شد از گله بر دشت و بی خویشز ناگه گوسپندی جست از پیش
شتابان در پی اش پُردل روان شدچنان در دشت تاریکی دوان شد
فراز یک درختی همچو خرگاهبدیـدش آتـشی بر شد ز ناگاه
روان می رفتش آتش از برابروز آنجا یک درختی چند دیگر
ندانستش حقیقت کان بود نورکلیم حق چو دیدش آتش از دور

یهودیان  آثار  از  فارسی  اشعار  منتخب  نتصر،  1آمنون 

فرهنگ  )تهران:  شاهین  موسی نامه  از  برگرفته  ایران، 
ایران زمین، 1352(، 54.

بهانتخابناهیدپیرنظر

 Nahid Pirnazar,  “Samples of Judo-Persian Literature,” Iran Namag, Volume 1, Number 2 (Summer
2016), 126-147.
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جمعکردنزلیخاخاتونانمصرراویوسفعلیهالسالمبهایشاننمودن2

کلیم اهلل بدان سو رفت گستاخبسوزیدی از آن آتش یکی شاخ
نظرگاه حق است آنجا حضوراستندانستش نبی کان نار نور است
به دنبال ِغَنم چون آتش تفـتشتابـان نامـور گستـاخ می رفت
بدر کن کفش را بگذار بر جایخطاب آمد که موسی کفش از پای
چرایی این چنین سرمست و بی خویشمقام و جای خاص است اندرین بیش
که می بینی سراسر نیست جز نوربدان کان شعله های آتش از دور

نـهاد او تـازه بزم خسـروانـیزلیخـا کـرد روزی میـزبانی
به خلوتخانه شان او شاد بنشاندزنان مهتـران شهر را خواند
فراوان نعمت شاهانه خوردندزمانی عشرت و شادی بکردند
عروسان جمله بی داماد بودندبه وصل هم زمانی شاد بودند
بکردی هر زمان زان لفظ ُدربارزلیخاشان نوازش های بسیار
ترنج و کارد اندر دست هر زننهاد اندر زمان آن شوخ پُرفن
بُرید هریک ترنج خویش تنهابـگفتـا کـارد برداریـد از جا
درون خانه همچون گل شکفتهزلیخا داشت یوسف را نهفته
بشد یوسف روان چون سرو آزادزنی ناگه دِر آن خانه بگـشاد
ز بزم دلبـران برخاست فـریادشعاع ُحسن او در مجلس افتاد
همه سرگشته و بیهوش گشتندز شوق ُحسن او مدهوش گشتند
ترنج و دست را در هم بریدندنشـان زندگی در خود ندیدند
که از هستی خود اندر گذشتندچنان مستغرق آن حور گشتند
بگشت آن دلبران را جامه پرخونز زخم آن ترنج و دست پرخون
جمالش جز فروغ ماه و خور نیستبگفتند حاَش هلل این بشر نیست
نها لش را بنی آدم نِکشَت استفرشته است او و یا حور بهشت است

2نتصر، منتخب، برگرفته از آفرینش نامه شاهین، 78-77.
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بریدنزنانترنجرابههنگامورودیوسف

برگرفته از موزۀ الهیات، یوسف و زلیخا، نسخۀ 1534
.(Legend of the Jews:352-356)
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انداختنمادرموسیاوعلیهالسالمرادرآتشسوزانازترسفرعونلعین۳

به ِگل کاری بُد او غمگین و حیران بخـانه در نبود آن لحظه عمران
تو گوئی صبر و عقل و هوش رفتش  چو یوکبد شنید از هوش رفتش 
میـان آن تنـور آتـش فـروزانتنـوری بودش اندر خانه سـوزان 
اسپـند مانند  را  ربودش مـادر و در آتش افکندکلیـم طفـل 
گشادند آن در و بر وی دویدنددر آن بودند که سرهنگان رسیدند
ندیدند کودک آنجا هیـچ دیّـاربه خانه در طلـب بردند بسیـار
ولی چون یخ شدند آن خاکسارانقـوی گـرم آمدند آن نابـکاران
شتابان نزد فـرعون ر ه بریدنـدبسـی  جـستند اندر وی ندیدند
نظـر سوی تنـور افکنـد در دمچو سرهنگان شدند از پیش مریم

چگونه اختـرش اندر وبـال استکه تا بیند برادر بر چه حال است 
ز ناگه چون در آتش خوش بدیدشبخشکی بر چو ماهی می طپیدش
گـشته گـلزار  با  نـار  و  تنـور  ریاحینـش ز سرتا پـا گذشتـه 
بیـا بنـگر زمـانی  ُصنـِع اکـرم نظرکـردش به مادر گفت مریم
شده آتش بر او ریحان و گلزار4 یقـوتـیئل را بیـن در دل  نـار

بجست از جا و فرزندش بدیدش ز مریم چون که بانو آن شنیدش 
ببردش سجده از بهر جهانبانچو آن حالت بدیدش جفت عمران
برآوردنـدش از گـلزار بیـرونبه امـر کـردگـار پـاک بی  چـون
نباشد تا شـوند واقف ز اسـراربه هم گفتند چه باشد چارۀ کار
دیـگر بـار  بامـدادان  بیـابـند آن جفـاکـاران منـکربیـایـند 
بـیایند ناگـهی او را ببیننـدکه ما را آن لعینان در کمین اند
به یک ساعت دمار از ما برآرندبه زیـر تیغـمان غافـل درآرنـد
چنین گفتش که اکنون چاره بر چیست چو از مادر شنید او زار بگریست

3نتصر، منتخب، برگرفته از موسی نامه شاهین 13.
بر  مادر  و  پدر  که  بود  اولی  نام  )יקותיאל(  4یقوتیئل 

حضرت موسی نهاده بودند.
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حماسۀمذهبیموسینامهسرودۀشاهین
چه چاره پس که چاوشان درآیند              بما یک دستبردی وا نمایند

انداختنمادر،موسیعلیهالسالماورادرآتش
سوزانازترسفرعون

به خانه در نبود آن لحظه عمران     به ِگلکاری بود او غمگین و حیران
برگرفته از نسخۀ خطی 54-180 موزۀ اسرائیل )کتاب خروج، فصل 2، آیات 22-1(.
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دروصفحقتعالی۵

مناجاتدرطلبکاریالتفاتالهی۶

صفات ذات پاکش بی زوال است به نام آن که حّی الیزال است
قدیم و حّی و قیوم است و قایم خداوندی که موجود است دایم
زبان را در فصاحت کام داده استخداوندی که ما را نام داده  است
سر و چشم و زبان بخشید ما را جهانبانی که جان بخشید ما را

ز ناگه از عدم برساخـت مـا را کریـمی کز کـرم بنواخت ما را 
به راه راست ما را رهنـما کرد به رحمت عقـل با ما آشنا کرد 

ز خواب غفلتـم بیدار گـردانخدایـا بنده را هشیار گردان 
به لطف خویشتن کارم بـرآور به رحمت بر من سرگشته بنگر 
مـرا مـگـذار زیـر بـار انـدوه در این وادی که هر ریگست صد کوه 
به رحمت بنده را سرزنده گردان سعادت رهنمای بنده گردان 
به درگاه تو دایـم بنده باشـم معاشـی ده مرا تا زنـده باشم 
ز انـدوه و غمـم آزاد گـردان مرا از فضل خود دلشاد گردان 
چـراغ مـردۀ مـا را برافـروز به من راه و رسوم دین بیاموز 
کـالمـم را بـلندآوازه گـردان دلـم از نور ایـمان تازه گـردان 
مرا مگذار بی زور و سرگـردان قدم بر طاعت خود ساز گردان 

درانـدازیم در غرقـابـش انـدربه صندوقی نهیمش گفت مادر
به  جز آن چارۀ دیگر نـدیـدشز بانو چون که مریم آن شنیدش
بیاوردش نهادش پیش در دمجگر پُرخون یکی  صندوِق محکم
کلیـم اهلل را در وی نـهادنـد سر صندوق را از هم گشـادند

5عمرانی، فتح نامه )نسخۀ بن صوی، 964(، ناهید پیرنظر، 

خانۀ اسناد و نسخ فارسیهود، الف2-الف4.
الف2-  اسناد و نسخ،  6عمرانی، فتح نامه، پیرنظر، خانۀ 

الف4. 
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به خیر آور مرا آغاز و انـجام زبانـم را به بد گفتن مده کام 
ز غیبت در پناه خود نگه دار ز گوشـم پنبـۀ غفلت برون آر 
مرا اندر کرم صاحب هنـر ُکن دو دستم در صداقا خوی گر ُکن7 
دلم از لطف حکمت ساز آگاه من نادان که هستم طفل این راه 
مرا بیدار کن از خواب مستـی خالصـی ده مرا از خودپرسـتی 
توانگر سازم از گنج قنـاعت مرا در عـلم و دانش ده فـراغت 
مرا انـدر پـناه خود نگـه دار ز آفـت های این دنیـای غّدار 
مرا در آتش شـهوت مسوزان چراغـم در ریاضـت برفـروزان 
مرا با صالحانت همنشین کن خدایا بنده را ز اهل یقین کن 
مرا در چنگ عقل ُسفله مگذار دل و ایـمان و دینم را نگه دار 
خیال فاسدم از سر بدر کـن دلم از وحدت خود با خبر کن  
که زان وادی توان آمد دگر بازرهی در پیشم آور ای سبب ساز 
همیشـه بندۀ افکندۀ توسـت که عمرانی قدیمی بندۀ توست 
دلم را صاف و پاک خشنود می سازز حرص و کبر و بُغض و کینه و آز

خالصی ده مرا از فسق و عصیان مرا مـگذار اندر چنگ شیـطان 
تو مي دانی مطیع و خاک راهـم خدایـا بـنـدۀ ایـن بـارگـاهـم 
مرا در علم نیـکو گـرم گـردان دلم را سرد کن از ظلم و عدوان 
نه غیـر از تو دلیل و رهنمایی نـدارم غیـر از این درگاه جایی 
نترسم چون تویی پشت و پناهماگـر چـه بنـدۀ بس با گنـاهم 
کجا انـدیشـه دارد از جنایـت کسی کو را بَُود چون تو حمایت 
بلطف خویشتن مي دار معـذور ز خدمت چند روزی گر شدم دور 
که شاهان عذر درویشان پذیرند بزرگان ُخرده بر ُخردان نگیرند

نه میـزبح و نه کـوهن و عـزرا به عیدانی نه میقداش هست ما را 
گناه خویشتـن را عرضه داریم به قربانی که اندر حضـرت آریم 

7واژۀ عبری صداقا )צדקה( به معنی صدقه است.
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رفتنشمشونبرُملکپلشطیمودیدندختراِنآنقومانو
عاشقشدناووکشتِنآننرهشیررا۹

 بیـا بشـنو که شـمشـون دالور چِها کـرد او اَبا قومـان کـافر
 جوانی بود همچون سرو و رعنا گشتی به اِشتـائول و صارعـا10
 خدا را بود بـا او بس شـفاعت بداد او را دلـیری و شجاعـت

 اگر که رو نـهادی او اَبـر کـوه به یک ساعت بکندی کوه انبوه
 وگر شیـر آمـدی اندر گذارش به تعجیل او شدی اندر کنارش
 زنخـدانش گرفـتی با لبـانـش به هم بشکافتی در دم دهانش
دویدی از پي اش بی چوب و زنجیر  که تا آن شیر را کردی به نخجیر

دریدی تا کمرگاهش چو کرباس چو خیاطان که چیدندش ز مقراض
 دلیـری بود او با هیـبت و بیـم همی رفت او به سر حّد پلشطیم
  اگر چه سلطنت بودی به ایشان ولی بودنـد از بیمـش پریـشان
  قضـا روزی همـی گردید شـادان به لشکـرگـاه آن قومـان نادان
 که دید او ناگـهی اندر خیـابان نشسته دختری چون ماه تابان

 ولیـکن بـود از قوم پلشـطـیم که بودی فتنـه ای از بهـر اقلـیم
 چـو او را دیـد شمـشـوِن دالور  بشد حیران بر وی آن غضنفر
بیـفتاد آتشـی انـدر کالهـش بشد عاشق به روی همچو ماهش

گرفتـاریم در جـور و منـاهی در این ارض و سماء یا الهی 
اسیر و عاجز و دلتنگ و حیران گرفتـاریم در گالوت قـومان

به حـق کرسی عرش عراووت8خداونـدا به حـق عـهد آووت 
به درگاه تو ای قاضی حاجات چو قربان باشد این شکر و مناجات 
بـادا چـو فـرمـان خـلیـل اهلل بـادا  قـبـول درگـه اهلل 

8واژۀ عبری آبوت یا آووت )אבות( به معنی پدران و واژۀ 

عبری عراوت )עראות( به معنی کرسی و جایگاه خداوند 
یا فلک هفتم است.

9اهرون بن ماشیح، شوفطیم نامه )نسخۀ بن صوی، 964(، 
واژۀ  الف160-ب160.  نسخ،  و  اسناد  خانۀ  پیرنظر، 

از  منظور  و  است  داور  معنی  به  )שופט(  شوفط  عبری 
شوفطیم نامه کتاب داوران عهد عتیق است.

10نام های عبری اشتائول )אשתאול( و صارعاه )צרעה( 

نام مکان اند. 
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مسخرکردنداوودعاالوَهشالوم)علیهالسالم(
صیونویروشلیمرابهامرحقتعالی11

درآورد او جـهان در زیر فرمـان چو شد داوود شاهنشاه و سلطان 
که ُشد پیر و جوان از َعدِل او شاد چنین بنیاد عـدل و داد بنـهاد
سرای ظالمـان زیـر و زبـر کـرد خیـال ظلـم را از سر بـدر کـرد
به هر شهری یکی ساالر بگماشت خراج و بـاج از هر راه بـرداشت
به ُمشـرف ناظری را کرد استـاد به هر کاری جدا ُمشرف فرستاد
به هر ُملکی جدا سـردار دیـگر به هر شهـری جدا سـاالر دیگر
خداتـرس و امیـن و پاک و قابل کـه بـودند واقـف و دانـا و عاقل
بشـد مجمـوع هر کار پریشـان سپرد او جمله را در دست ایشان
قلم زن های عالم را زد انـگشـت َعـوام و عامـل و غماز را ُکـشت
شـرارت را ز راه خلق برداشـت به گیتی فاسد و طناز نـگذاشت

جـهان را کـرد از ویـرانـه آبـاد به هر ویـرانـه معـماری فـرستاد 

 که بود او دختری نغز و لطیفی  نگاری مهوشی شوخ و ظریفی
 جمالش بود همچون نار و پنبه  تو گویی بود همچو نان و دنبه

 چو ِشمشون را نماندی صبر و تابش بیامد آن دم اندر پیـش بابـش
 به بابـش گفت بُـَود این آرزویـم همی خواهم که اکنون با تو گویم
 روان گشتم من از َسـر حّد تمنا بدیدم دختـری چون سرو رعنا
 بدیـدم یک نظـر او را من از دور ندانم من پـری بود او و یا حور
 شدم شیـدا چو زان کردم نگاهی همی خواهـم ورا بهرم بخـواهی
 چو مانـَوخ شنید از وی سـخن را به روی تربیـت گفتی پسـر را
 که این ناالیـق است ای نور دیده ز خویشانم همه هستند گزیده

  بَُونـد آن هـر یـکی ماننـد ماهـی  بیا با من هر آن شخصی که خواهی

بن صوی، 964(،  ) نسخۀ  شموئل  دوم  کتاب  11عمرانی، 

پیرنظر، خانۀ اسناد و نسخ، الف398- ب398.
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ب.اشعارتاریخی
پادشاهیکردنکیاردشیر12

داد او به جـهان صالی شاهـیسر زد چو قمـر ز برج مـاهی
آن خسـرو مهوش جوان بخـتچون شیر شد اردشیر بر تخت
بر تخت کیان ز نو شد او شـاهچون سرو سهی نشست بر گاه
آراستـه کـرد گـاِه لـهراسـپبر سر بنـهاد تـاج گشتـاسـپ
شادان بَِر تخـتـش ایـستادنـدسـر در بـر او سـران نهـادنـد
تعـظیـم وی آشـکار کـردنـداز لـعـل و ُدرش نثـار کردنـد
بر مسـند و گـاه و بر نگـینشکـردنـدهمه خـلق آفریَنـش

ز بیم او همه رفتـند از پیـش شریر و فتنه انگیز و بداندیش 
نداد او هیـچ گـاهی کام ظالـم نمـاند انـدر زمانـه ناِم ظالـم
که َمرِد بی حساب از جان زیان کردحساب کار هر کس این چنین کرد
که بی سامان بَُود یک شخص نگذاشترعایا را سر و سامان نگه داشت

َسر هـر راهزن دور از بَـدن کـردعدالـت را شـعاِر خویشتن کرد 
نکـو راه و نکـو اندیشـه بودنـد اَمیرانـی که عـادل پیشه بودند 
به هر ره ِگرد غمخواری مردم  به ایشـان داد َسـردارِی مردم 
که تا دزد و حرامی داد بَر باد به هر راهی جدا خیلی فرستاد 
که تا باشند هر جا چشِم پیران نهـاد آنـگـه َمرسـوِم امیـران 
بـزرگـان و دلیـراِن هنـرمـند وکیـالن و وزیـراِن خردمـند 
َسر ناحـق شناسان کـرد بر دار مقرر َکرد ایشان را به هر کار 
جهان را پاک کرد آن َمرِد جّبارز طـّراران و عّیـاراِن مـّکار 
رهانیـد از بال و ظلـم و اوصـاف به عدل و دانش و ادراک و انصاف 

12نتصر، منتخب، برگرفته از اردشیرنامه شاهین، 133-132.
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مصلحتکردنداریوشعراقیوکورشپارسیدرمجلسمی
وعزمرفتنبرسربلشاصربهسویبغداد1۳

بـفرمود هنروران  به  شاهی چو به مـن بداد معبـودبهمـن 
باشـم داد  و  پی عدل  پاشـماندر  ظـلم خـاک  دیدۀ  در 
کـار هـمـه ظـالـمان بـرانـمظالـم به جـهان یـکی نمـانم
آبـاد زمـانـه گـردد  داد  مـظلـوم ز داد من شـود شـاداز 
کو نوذر و کی قباد و جمشید؟بر گـاه کئی که مـاند جاوید؟
بـرانـددانم که جـهان به کس نماند اجـل  را  هـمـه  کـار 
با تـاج و نگیـن و گـاه باشـممن هم دو سـه روز شاه باشم

به کورش گفت در کیفیت می14قضا را داریاوش شـاه مـادی
ز بـغداد از بـرای من پیامـیکه آورده است پیک تیزگامی
به تخت سلطنـت بگرفتـه آرامکه پور بُخت النصر آن شاه بدنام
نه در جنگ است مرد کارزارینمـی داند طریـق ُملـک داری
به دنیـا تا که عمـری نگـذراندفسون و حیلۀ شاهان چه داند
به میدانش سرش الیق به تیغ استبه زیرحکمش آن کشوردریغ است
که اکنون هست غافل لشـکر اوروان باید شـد اکنون بر سر او
بـرانـدازیمـش از آفـاق بنـیـاداز او گیریـم شهرستان بغداد
عـروس ملک را گیـریم در بـرشویم القـصه بر دشمن مظفر
همین باشد ز شاهی حاصل ماشود حاصـل از او کـام دل ما
به ناچاری به تدبیرش رضا دادشهنشه را چو کورش بود داماد
به رفتـن بر سر او عزم کـردندبه بلشـاصر خیال رزم کـردند

13نتصر، منتخب، برگرفته از دانیال نامه خواجه بخارایی، 

.262
14وزن و قافیه معیوب است.
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مسلمانکردنشاهعباسایسرائالناصفهانرا
وقایعدوران1۶1۳-1۶۶0میالدیفیالمناجات:

التماسوالحاحبهدرگاهباريتعالیوتقدساوازقولشاعر1۵

به ِمهر و مشتـری و زهره و ماه الهـی حـق بیـنایان درگـاه 
به حق جمله خاصـان قدیمـت به حق رفعت عرش عظیمت 
معظم  مآلِخ  جمله  حِقّ  بِه حِقّ َعرش و فرش و فضِل آدم بِه 
به یسحـاق و به یعقوب پیمبـر به حِقّ نوح و ابراهیم و سرور

که بودی دایماً شمع دل و دین بِه حِقّ یوسِف صدیق و مسکین 
که شد بر درگه خاص تو از خاص به حِقّ موشه و اهرون و پینحاس 
به حـِقّ مـردِی یوشِع بن نـون به حِقّ داوود و دستگاهِ سلیمـان 
به یـاد آور خدایـا جـور قیصـر بـه حـِقّ یرمـیا آن پیـِر با ّفر 
به میشـائل و هـم حـّق َعـَزریا بـه حـِقّ دانیـال و هم َحَننیا

به حـِقّ مقدِم سـارح بـت آشر به حِقّ ُمـردخـای و نیز استـر 
سپهدار  پیراِن  جمله  حِقّ  به حِقّ جمله عاشـقاِن هوشیار به 
که هستند جمله سرگردان طاعتتو رحم آور بدین جمع جماعت 
در ایـن آزار تدبـیـری نـدارنـد در این گالوت16 دستگیری ندارند  
همه برگشته اند از فکرت خویش همه وامانده و حیران و دل ریش  
که سازی مرهمی از بهر این درد نظر بر درگهت دارند زن و مرد 
نمـایی معجـزی از بـهر ما بـاز چنان در مصر بنمودی تو اعجاز 
اَبـا موشـه بـدو فـاش گـفـتی تو در دریا چنان بر هم ِشکفتی 
ز آسیب جهان ِمن  بعد دور است که ایـسرایل فرزند بـخور است 
به دست ناکـسان مـا را بَهشـتی بـه ناهـمواری مـا را بازگـشتی 
به آن عهدی که کـردی باز بنـگر خداونـدا به رحـم خویـش بنگر 

15بابایی بن لطف، کتاب انوسی )نسخۀ بن صوی، 917(، 

پیرنظر، خانۀ اسناد ونسخ، الف152-الف153. واژۀ عبری 
انوسی )אנוסים( به معنی به اجبار تغییرمذهب دادگان 

است.
یا  دیاسپورا  معنی  به  )גאלות(  گالوت  عبری  16واژه 

پراگندگی است.
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ج.اشعارغنایی
درتوصیفشاهاردشیردرشکارگاهبههنگامبهار17

بکن آباد تو دیگر بِت هامیقداش به آن عهِد خودت ثابت قدم باش 
ز دست خلق و دست پادشـاهان از این غرقاب آخرمان تو بِرهان  
در این غرقاب پُرآشوب و پُرشور شـدیمان پایمال خلق چون مور 
نه دلداری، نه غمخواری نه همدم نه َکس یاری دهد زین محنت و غم 
تو بـودی درد مـا را نـیز درمـان تـو بـودی دستـگیِر دردمنـدان 
تو مي دادی خالصي مان در آن کار بـهر وادی که بـودیمان گـرفتار 
نمی سـازی در ایـن غـرقاب یـاری چرا افـکنده ای ما را به خـواری 

از روی چمن نقـاب بگـشودچون فصل بهار چهره بگشود
تـازی تیغ  بکشید  با بیـد شـد او به نیـزه  بازیسـوسـن 
شد سرو سهی به نزد او پستنرگـس بگـشاد دیدۀ مـست
عـاشقـانـهگـل جامـه دریـد بـی بـهـانه چـنـار  پـای  در 
بر باغ فـروغ شـاخ و شمشـادخیـری بشـکافت خـّرم از باد
رخشنـده چـو بر سپـهر دّوارنسـرین به فـراز گـل بُِن خار
آب دادهشـد زلـف بنـفـشه تـاب داده نیـشتـران  چـون 
پیرامـون بوستـان به هر سویبُرقـع18 بگـشاد اللـه از روی
چون مجمر عود در شبستانگردید چو بوی مشک بستان
بنـمـود ز بـاد صبـح دنـدانبر دار شکـوفه گشت خندان
در بر هـمه جـامه ها دریـدهنـیلـوفر از آب سـر کشیـده
غم داده به بوی دوست بر بادسر پیش فکـنده نسترن شاد

شاهین،  اردشیرنامه  از  برگرفته  منتخب،  17نتصر، 

.173-172
18فرهنگ دهخدا، “بُرقع ” به معنی روی بند زنان است.
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شاهاردشیردرشکارگاهبههنگامبهار

برگرفته از موزۀ الهیات، اردشیر نامه، نسخۀ 8270.
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درتوصیفبهاروزیباییطبیعت1۹

با دلبر خویـش گشته هـمرازبلبـل به چمن کشیـده آواز
خـندان شده در میاِن بُسـتانطوطی و ُدرّاج و کبک و دستان
با هـم همـه در نـوا و گفتـارُقمری و سقا و ُهـدُهد و سار

شده بستان بهشت و حوض کوثرچمن گاهـی ز باغ ُخـلد بهتر
شده از سبزه خرم دشت و ُکهساربهاران بود و صحرا چون رخ یار
ریاحین تـاج زر بنـهاده بـر سـرچمن رخت زمـرد کرده در بر
سـر انـدر پـای یـکدیـگر نـهادهدرختان چو عروسان ُرخ گشاده
گرفتش سرو اندر بر چـو دایـهفکنـده فاختـه بر سرو سایه
گهی حسن ریاحین را بـدیـدیصبا هر لحظه در بستان دویدی
گهی برخاستی گاهی نشستیدویدی هر طرف مانند مستی
گهی جعد چمن را دانه کردیگهی گیسوی سمبل شانه کردی
زمانی سر به پـای گـل نـهادیزمانـی غنچـه را دل بـازدادی
ارغـوانـینـهاده گـل سـریر خـسروانی جـام  اللـه  گرفتـه 
ز ژاله صد قدح در دسـت اللـهنهاده نرگـس اندر کـف پیـاله
چمن گـردید صورت خانۀ چینز شکل سبزه و حسن ریاحین
بنفشه زلف را بگشـاده از تـابفکنـده سرو سـایه بر لـب آب
گرفته ارغـوان جام مـی صـافزبان بگشاده سوسن بهر اوصاف
شـده نیلـوفر انـدر بـاغ حاجبشقایق گشته با خیری مصاحب
نداده برگ بیـدش راه خورشیدصنوبـر کرده سایـه بر سر بید
چران با هم گوزن و گور و آهودر آواز آمده مـرغان به هر سو
روان گردیده گرد باغ و بستـانبه هر سوچشمه ای چون آب حیوان

پیرنظر،   ،)964 بن صوی،  )نسخۀ  فتح نامه  19عمرانی، 

خانۀ اسناد و نسخ، الف21-ب21.
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دروصفنوروزوبهار20

گفت کای نیـک بخت فـرزانهدی مرا خـواند پیر میـخانه
کار کن هان که وقت کار آمدفصـل نـوروز و نـوبهار آمـد
چند باشـی تو در غـم روزیبلبـالن در سمـاع نـوروزی
ببر از باده بخش تا نقش استباده صاف و هوای جان بخش است
باش از بخش و نقش خود خوشنودبخش تو نقش یار خواهد بود
خوش بگو خوش بجوی نقشی چندببر از یـار و باده بخشی چند
تا شـوم از نشـاط بـرخـوردارساقـی آن بـاده را بیـار بیـار
برکـش ای یـار نازنیـن آوازمطرب آن پرده را بساز بساز
می دهد روزی از یکـی تا دهغم روزی مخور که روزی ده
وعظ می گـفت صبحگه بلبـلبـر سر منبـر درخـت گل
وقت شـادی دوستـان آمـددوسـتان وقت بوسـتان آمد
کنید بـلور  کاسـۀ  در  مدعی را دو چشم کور کنیدباده 
داد شادی و عـیش بستـانیدمی  بنوشید و گل برافشانید
که ز بـند جـهان بـود آزادآفـریـن خـدا بـدان دل باد
شرح می کرد راز دل به تذروقمری وقت صبح بر سر سرو
سایۀ بیـد و پـای آب روانصحبت بـاغ را غنیمت دان
شادمانی گزین و بی  غم باشخوش بگو خوش بخند و خرم باش
خوش تر از باغ و راغ وایوان نیستبر جهان چون بقای چندان نیست
چنگ می زد به پیش مغبچگانمطربی دوش پیش پیر مغان
خاک گشتـند و بـاد پیـمودندهمدمانی که پیش از این بودند

در  عمرانی،  “ساقی نامه ”  از  برگرفته  نتصر،  پادیاوند )لوس آنجلس: چاپ مزدا، 1996(، جلد 1، 20.99آمنون 
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شرحفراقازسرزمیناجدادیبهامیدوصال20

د.اشعارعرفانی
درنعتموسیکلیماهللعلیهالسالم21

نهادم داغ هجران در رگ و پوستبه امید وصال مهرت  ای دوست
خالصی ده مرا زین داغ جـانسـوزبه تا کی خون خورم از طعن دشمن
امیدم چون تویی هیـچ غـم ندارمگـئـوال بـرد اگـر صبـر و قـرارم
دیـارمکـرم فـرما اسیـران را حمـایت بـر  تـو رسـانـی  الهـی 

چرایی این چنین در چـاه غفـلتاال ای غـرقـۀ غـرقاب غـفـلت
چه مي گویی؟ مگر در خوابی آخربشد عمر و تو کی دریابی آخر
که دل بر مرگ بنهادی و خفتیهمانا تَرک ُملک خویش گفتی
کـه آخر انـدر آن علـت بمـردندبسـا دردی که درمانش نبردند
که بردارد حجاب خویش از پیشکسی را آگهی بخشند از خویش
نداند هـر سلیـمان نطـق مرغـاننـگـردد اهرمن آخر سلیـمان
از ین ظلمت تن خود وا رهانیتو گر خواهی که این معنی بدانی
که تا گردی ز راه خود خبر دارحجاب خویش را از پیش بردار
بُبر از خویشـتن با حق بشـو یارجـوابـش داد شـیـخ نامـبردار
کجا گردی به خیل دوست الیقتـو تـا باشـی گـرفـتار عـالیق
نپنداری که اینـجا آشیان اسـتحجاب راه تـو دام جـهان است
فلک با هیچ کس یاری نکرده استجهان با کس وفاداری نکرده است

اسحاق  یوسف  بن  اشعار  از  برگرفته  منتخب،  20نتصر، 

یهودی، 50.
21عمرانی، فتح نامه، پیرنظر، خانۀ اسناد و نسخ، ب6.
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ه.اشعارصوفیانه
از“ساقینامه”موالناعمرانی22

و.اشعارمدیحه
درمدحسلطانالمعظمابوسعیدخان2۳

با که گـویم که در کـجا بودمدوش در ُصـفۀ صفـا بـودم
هر زمـان می زدنـد بر مـن راهپـرده داران خاّص آن درگـاه
من دگـر آمـدم ز پـرده بـدرهـر زمـانی به رّده ای دیـگـر
در پس پرده کار دل شد راستچو حجاب من از میان برخاست
بنده بگذاشـتند و بگـذشـتندجان و دل هر دو هم نفس گشتند
پـرده ای مـاند پیش عـمرانیدر چنان حالتـی که مـی دانی
پـرده برداشتـم، نتـرسیـدمپـس آن پـرده دلبـری دیـدم
جان و دل یافتند کام و مراددل چو کرد این دالوری بنیاد
دیـدم نـازنـین  یـار  رخ  از خود و خویش و یار ببریدمتـا 

خورشـید معظـم و مـکرمسلطان جهان شه  مـعظم
دارندۀ تاج و تخـت دورانشهـزاده ابوسعید سـلطان
قتـال عدو بکـرد سـر زیـرآزاده بـهـادر جهـانـگـیـر
با نصرت او چه رزم چه بزماندر بر او چه بزم، چه رزم
با ببـر و ُهـَژبر برخـروشـددر رزم چو شیر نر خروشد
در گاه یلـی چو رسـتم زالصد صف شکند به ضرب کوپال
در راه سخا نیـامـدش پـیدر بـزم هـزار حاتـم طـی
بر تخـت بسی  نبیـد نوشـدپیوسته به عدل و داد کوشد
بر فیل کشد همه خراجشسوگند شهان بود به تاجش

پادیاوند،  در  عمرانی،  “ساقی نامه ”  از  برگرفته  22نتصر، 

جلد 1، 104. 
23نتصر، منتخب، برگرفته از مقدمۀ اردشیرنامه شاهین، 

.114-113
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درمدحتوحیدوصفباريتعالیگوید24

قایم ز تو هر چه هسـت دایم ای ناِم تو همچو ذات قایـم 
خاک شاهنشـه قدسیـان افـالک  خطۀ  و  سپهر  سلطان 
دّوارنور ِده و مـهـر مـاه سیـار  چـرخ  و  سپهـر  نقـاش 
آشـکارا  و  نـهـان  بخــشنـدۀ زر زسنـگ خـارا دانـای 
بی پایه به پـای کرده نُه طـاق از هـیـچ بنـا نـهاده آفـاق 
تـرکیب  بنـدهـای  ترکیب ُکن جهـان به تـرتیب سازندۀ 
از ُجوِد وجـوِد اوست مـوجود هر چیز که هست و خواهد او بود 
دل   سـراچـۀ  مـشکلآبــادُکـن  دلیـل هـای  حـالل 
دانـنـدۀ رازهـای بـاریـک روشن ُکن دیـده هـای تاریک 
سازنـدۀ بَّر و بـحر و هـامون صورتـگر نقـش های مـوزون 
دارنـدۀ مـاه تـا بـه مـاهی دانـای سفیـدی و سیـاهی 
بخشنـدۀ گـوهر از دل سنگ دل خوش ُکن بی دالن دلتنگ 
هم عـفوُکن ُجـرم پُرگناهان هـم عذرپذیر عـذرخواهان 
هم راحت روح مسـتمنـدان هـم مرهم ریش دردمندان 
در وصـف تـو مـور نـاتـوانم یارّب چه کـنم که بـی زبانم 
کی وصـف تـو را کنـم بیانی هر مـویـم اگر شـود زبـانی 
گر دیده به خـون دل بشویم من وصف کمال تو چه گویم 
در وادی نیـستـی هــالکـم من ز آتش و باد و آب و خاکم 
پیوسـته به ذات مسـتقیـمی تـو قـادر و قـایم و عـظیمی  
تـو  جایی که تویـی و هستی تو  پـیـش دسـتی  آوازۀ 
گر خویش به نُه فالک رساند تعظـیم جـالل تـو که دانـد 
پیِش تو یکی سفال خار است خورشید که بر قرین سّتار است 

پیرنظر،   ،)269 بن صوی،  )نسخۀ  گنج نامه  24عمرانی، 

خانۀ اسناد ونسخ، الف1-الف2.
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ز.اشعارطنز
درهجوزن27

دانـای ضمیـری و صمیـمی هر چند عظیـمی و رفیـعی 
ـِِرت   ـِِرت25آنـجـا کــه مـالِخ بَـش پیـش تو بَُود کمـین َمش
که خویش به بنـدگی شمـارد بیچـاره بشـر چـه قرب دارد 
اورنگ کمال شوکـت توسـت جایی که جالل رفعـت توست 
از دسـت و زباِن مـا چه آیـدنُه بـرج فلـک نمـی نماید 
باشد بلندپایه  ارچه  در پیش تو همچو سایه باشدمهر 

آیا تو کـجا و مـا کـجایـیم خواهیم به خدمت تو آییم 
وز بیم نـهاده ُمـهر بر لـب26جایی که مقـربان شده َخب 
این پـرده ز پیـش واگشاید دل کیسـت دالوری نـماید 
لطف تو چو مهر و مه عیان استلیکن کرم تو بی کران است 
رو در نکشد ز هر خس و خار فضـل تو نیاید اندر اِشـمار  
مـحـزون نکـند دل گـدایان احسان تو را که نیست پایان 
با گوشه نشین فراغ دارد آن خواجه که باغ و راغ دارد 
با گوشه نشین که گوشه گیر استلطف تو که معرفت پذیر است 
دلخـوش ز تو جان گوشه گیران ای لطـف تو یـاور اسـیـران 
در گوشۀ غم دلش اسیر است عمرانی اگر چه گوشه گیر است 
انعـام تو با هـمه تمـام است شاد است که رحمت تو عام است 

هرگز نبندی دل به زنخواهی نمیری بی کفنای دل بیا بشـنو ز من
هرگز نبندی دل به زنباشد لبـش گر نیشکرگر روی او باشـد قـمر
هرگز نبندی دل به زنحسنش ز َمه بهتر بَُودگیسوش اگر عنبر بَُود

معنی  به  )ַמְלָאך בשרת(  بَِشِرت  مالخ  عبری  25واژگان 

معنی  به  )משרת(  َمِشرت  واژۀ  و  بشارت دهنده  فرشتۀ 
دستیار است.

26َخب به معنی خاموش آمده است. 

27نتصر، منتخب، از امینا، در پادیاوند، جلد 1، 76.
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ح.اشعارپندواندرز
بابسومارکانسیزدهگانهیهودیتدرشناختبیجسمیحضرتعزت28

درنصیحِتفرزنِدگرامیوهمۀفرزنداِنایسرایل2۹

هرگز نبندی دل به زن دور لـبانـش انگبـینگر خال دارد بر جبین
هرگز نبندی دل به زنابروی او باشـد کمندگر قـد او باشـد بلنـد
هرگز نبندی دل به زنپنـد امیـنـا را شنـوهرگز بسـوی زن مـرو

هر که او هست پیـرو توراواجب است جمله اهل ایمان را 
ایمان سخن  این  به  بیارد  هر که او هست بـندۀ یزدانکه 
بـی هـمـتا خـدای  نـدارد  جسد و جسم و چشم و دست و پاکـه 
بی قد و قامت و بر و دوش استبری از نطق و صورت و گوش است
بشنو این چند بیت از حکمتاو مـبراسـت از همـه صـورت
فکر و اندیشـه مانده سرگردانعقـل در جستـجوی او حیـران
با همـه کامـالن و دانایـانجملـۀ صـالـحان و با رایـان
کس نکـرده رهی بایـن ایوانمانـده در کـارگـاه او حیـران
ملک و جن و انس و ماه و مهرفلک و کوکب و بروج و سپهر
هر کجـااند دوسـت می جویندهمـه تسبیـح شـکر او گویند
ذات او را چه و چـرایی، نهاو هـمـه جـا و هیـچ جـائی نه

وز هر دو جهان تو حاصل من ای نـور دو دیـده و دل من
آمد ُدّرت از صـدف به بیـرون روزی که به طـالع همایون 
بر من همـه محـنتی سر آمد نـام تـو به سـروری بـرآمد 
تعـلیـم کمـال دادمـت مــن چون نـام نـکو نهادمـت من 

احکام  از  برگرفته  عمرانی،  اشعار  از  منتخب،  27نتصر، 

سیزده گانۀ ابن میمون، 240.
پیرنظر،   )269 بن صوی،  )نسخۀ  گنج نامه  29عمرانی، 

خانۀ اسناد و نسخ، ب5-3. 
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پندیازربیاِليعزربنهورقانوس۳0

تا بو ز تـو شـادکـام گـردم شـرط پـدری تمـام کردم
نه در پی رنگ و بوی باشی خواهم که خجسته روی باشی 
تا دولـت بخـت رو نمـایـد نـام تـو به نیکـویی برآیـد 
شایسـته و دوسـت کام باشد فرزنـد چـو نیکـنام باشـد

زو چشـم و دل پدر شـود باز در هر دو جهان بَُود سرافراز 
هر کس کندش به نیکویی یاد ارواح پـدر از او شـود شـاد 
زو نـام پـدر بـلنـد گـردد چون قابـل و ارجمـند گردد 
نـامـدار گـردی تـا قـابـل روزگـار گـردی  نـام آور و 
بگذشته ز بد خموش باشی خواهی که گشاده گوش باشی 
گر گوش کنـی دگـر بیارم پندی که ترا هـمی سپـارم 
ما را و تو را حیات باشد آن ُکن که ترا نجات باشد 
جان من و تو به غم نماند نام تـو به نیـکویی بمـاند 
زین کار من و تو هست قایم در طاعت حق بکوش دایم 
اخالص کند خالصت از آز اخالص شعار خویشتن ساز 
وز مـردم بـی ادب بپرهیـز بی علم و عمل مباش هرگز 
بر اسب عمل سوار گردی با علـم چو پُرشـمار گردی 
کز راه تـو دورتـر بَُود چاه خواهم که چنین روی در این راه 

پیوسـته به کام دل نشـینی خواهی که وبال و غم نبـینی
جانت به جهان غمین نباشد هرگز دل تو حـزین نباشـد 
باید همه جا تو نیـک بیـنی هر جا که روی و جـا گزیـنی 
تا درد دلت رسـد به درمان چشـم تو بَُود تو را به فـرمان 

نسخ،  و  اسناد  خانۀ  پیرنظر،  گنج نامه،  30عمرانی، 

ب33-ب34.
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درفایدۀخاموشیوعاقبتآن۳1

باشد همـه روزها به نفـرین بدبـین نشوی که اهل بدبین 
هرگز به جهان بدی نبـینی گـر نیک روی و نیـک بینی 
دریاب حالل تو حرام اسـت ور چشم و دل تو ناتمام است 
وز اهـل کـمـال زاده باشـی خواهـی که حالل زاده بـاشی

این لقمه مخور که این حرام است این نکته مگو که ناتمام است 
نیک است، که نه بد آفریده است هر عضو که ایزد آفریده است 
گر بَد نگری ز سخت رویي ست چشم از پی دیدن نکویي ست 
نطق از پی آن که حق کنی یاد دست از پی خیر و مکرمت داد 
فرمـان خـدا به جان پذیـری گوش از پی آنکه گوش گیری 
الهـی  طـاعـت  پـی  از  تـا دور شـوی ز هـر منـاهی پـا 
جان داد که تا کنی نثارش دل داد که دل نهی به کارش 
الشک همه بار دل از آن است چون کار من و تو عکس آن است   
مویـی به حـساب ره نبـردیم افسوس که عمر صرف کردیم 
محزون و غمین و خوار و ناشاد مردیـم در ایـن خراب آباد 
جز محنت و رنـج دل نبـردیم ره جانـب گنـج دل نبـردیم 

شنیدم که می گفت با اهل حال یکی از بـزرگان صاحب کمال 
در این مدت ای مرد فرخنده فال که از عمر من رفت هشتاد سال 
کـه می بـود دایـم زبـانم به بنـد به عمـرم ندیـدم زمانی گزند 
دگـر بـار ای عــاقـل کـاردان مدان به ز خاموشی اندر جهان 
جهانش رساند به مقصود و کام هر آن کس که خاموش باشد مدام 
که پُرگوی هر لحظه در محنت است تن مرد خاموش در راحت است 

31نتصر، منتخب، برگرفته از نخلستان عمرانی، 249.
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2.نمونۀنثرمذهبی،فلسفیوعرفانی

حیاتالروحیازندگیروان۳2

به مشرفان کهن و معروفان سخن و طالبان کرم و محرمان حرم سخن مخفی نیست 
و نماند که ایجاد کاینات مخصوص وجود آدمی  بر پا شده و آدم آن کس را گویند که 
فرق نیک  و بد، یعنی  دنیای فانی و ُعقبای جاودانی را دریافته باشد و به غیر این حال، 
آن شخص را بهایم خوانند و بلَکم کمتر. چنان که משורר ]ِمشوِرر َعالو َهشالم/ شاعر 
]انسانی  که در حرمت  יבין נמשל כבהמות נרמו  אדם ביקר ולא  فرموده  علیه السالم[ 
است و فهم ندارد، مثل بهایم است که هالک می شود[. پس زیرا معین و صحیح گردید 
این دو آن علم است و عمل چنانچه ِشلُمو هاِملِخ عاالو هشالم ]علیه السالم[  که فرق 
فرموده: ומותר האדם מן הבהמה אין)קיהלת( ]انسان بر بهایم برتری ندارد چون که همه 
باطل است[ و حخامیم َعلیُهم َهشالم ]علیهم السالم[ فرموده اند این در حروفاِت אמירה 
]گفتار[، ידיעה ]معرفت[ و נשמה ]روان[ است. پس صریح شد که فرق انسان از حیوان 
فهم و معرفت علم و عمل و دین جویی باشد. و آدمی را این حالت ها از تربیت حاصل 
شود و بر پدر الزم آمد تعلیم به فرزند دهد و بر َحَخِمۀ ]دانشمندان[ ایسرایل الزم آمد 
که ساعی باشند در تربیت آداب و تعلیم دینی و تحصیل اصول دین و ایمان مر طالبان 
جماعت هر دوره و زمانه را توفیق بخشند تا ایشان را از راه جهل رهانیده و به مقصد 
رسانند و علم آموزند. چون علم برای عمل است، پس علم بر عمل مقدم است که بی  علم 
שהתלמור קודם למעשה והתלמוד מביא  هیچ عمل سودی نبخشد و علما فرموده اند : 
לידי מעשה ]که آموزش مقدم بر عمل است و آموزش موجد عمل است[ و گفته اند: אין 
בור ירא חטא ]جاهل از خطا نمی ترسد[. پس، بنابراین عمل اصل است و علم بی عمل 
رونقی ندارد. چنان که شاعری گفته عالم بی  عمل چون سوزن دان همه را پوشد و خودش 

که پیوسته خامـوش دارد زبان کسی مرد آسـوده دان در جهان 
تو گویی رسد بر مشامت مگر چو غنچه زبان بسته دار ای پسر 
دراز  زبان  دارد  آنـکه  خـار  به هر جا به خواریش خوانند باز چو 
وگـرنه بنـه ُمهـر انـدر دهـن تو گر داني از معرفـت گو سخن 

)نسخۀ  حیات الروح  از  برگرفته  ِملَِمد،  32سیمانطوب 

بن صوی، 8 5760 (، پیرنظر، خانۀ اسناد و نسخ. 
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عریان اما هر چند باشد باز عمل موقوف به علم است و علم موقوف به اعتقاد است. پس 
اعتقاد پایه ای است که تمام خانۀ دین بر آن قایم است. و این خانۀ دین که معمور است 
به اصول سیزده گانه قایم است و این فقیر و حقیر، از دل شکسته و از هوس ها گسسته، با 
کتیب های خجسته سر در تفکر فرو برده، هم درس شدم و به ایام گذشته خود برخوردم 
که ایام جوانی یعنی هیچ و پوچ בשחי פהי ]یا گفت وگوی بیهوده[ به اتمام رسیده ותו 
הרעה ]روزهای بد[ که ایام پیری باشد رسید و حقیر را از ایام گذشته محال و مجالی 
از پیش توانم بردن، که بعد از حیات ذکر خیری خوانندم. چنان که  نشده که شغلی 

گفته اند یاد آور وقت آمدنت، همه خندان . . .

 . . . و جانگفتبهعقل، که ای مهرباِن حبیب، دردهایم را طبیب، تیِر عشقم در نشانه، 
و اخالصم بی کرانه. بیماریم سنگین و اذانم غمگین. خاطرم ناچاق و طاقتم طاق. عنان و 
اَمانم بریده که با این َسِر شوریده، کی باشد به قدِر توانایی و دسترسی، قدری زفرض هایم 
ادا کنم و از رویت گردم زین بیش، به هدایتم هادی و رهنماییم ساعی شو. وعقلگفت، 
گر واقع دانم ره راستی جویی، و نّیتت بی غش باشد، توانی از پیش بردن.  چنان که 
گفتۀ پاک طینت، نشود عاقبِت کارش بَد. لَته33 چون گنده شود، کاغذ مصَحف گردد.34 
و اگر قلباً نباشد و دروغ گویی، طبابت نمودن از دوا خوردن سودی نبینی و بر َعَبث خود 
را زحمت دهی و فریب خوری و مریض چون به طبیب خالف گوید و ره راستی نپوید، 
خود برنجاند و مرضش سر به سر بیافزاید و به طبیب ضرری نرسد، مگرا رنجش ُمعبس35 
ضایع شود. جانگفت، که خواهم حالیم کنی، اخالص و یا سستی اخالص چگونه باشد 
و عقل گفت، بندگیت آنوقت ز اِخالص باشد، بعد از آنی که بَر خود یقین کنی و عزمت 
را جزم که آفریدگار بر تو نیکوها نموده و تو ممنون و مجبوِر اویی و در بندگی ات اهمال 
ننموده ای و نیز یقینت شده که در بندگِی حّق، سستی نمودنت باعِث ضرر و فنا شدن 
است و به عبادت کوشیدنت، باعِث نفع و نجات و هم حیات است. آن وقت دانم اخالصت 
از ِدل است وگرنه خالف گویی مشکل است. جانگفت ای مونِس مهربان و ای طبیِب 
کامران، به طبابتم رنج کشیدی. به انتهای دردم رسیدی. مرض هایم درمان نمودی و مرا 
دین و ایمان فزودی. و اما هنوز از ناتوانیم چون بید لرزانم و از لطِف احسانت امیدوارم 

اعانتم ُکنی و به طبابتم کوشی، تا نیک به حال آیم . . .

33لَته به معنی تکه یا پاره.

34ُمصَحف به معنی مجلد.
35ُمعَّبس به معنی روی در هم کشیدن و تروشرویی.
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