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۲۳۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(هبرف وا دوش نوخ زک هراوخرگج قشع نآ
هد شمحر و نک شمرن ام رب ،ادخراب یا

دمآ دیدب شیجنر ،نوخ دزیرن هک یزور
هب ددرگن جنر نآ قشاع رگج زا زج

تلود یهز :تفگ ناج ،مدید ترظن ریت
هز نآ ششک زا نم ،مُّرپ نامک وچ مُّرپ

مدوب مدع )۳ِ(متک رد ،مدوب )۲(َمژُد کاخ نم
هجرب ،^ه هک تقشع مروگ رس هب دمآ

متسشنب وت دهع رد ،متسجرب وت گناب زا
هد رد ییوت رeاس ،نک )۴(دُهاعَت وت ار ام

مشیوخیب و نک دوخ یب ،مشیپ نیشنب دوخ یب
)۶(هِم زا ین و )۵(هِک زا ین ،مشیدنین چیه ات

مهاوخیمن پسا نم ،متسدایپ )۷(عطَن رب
هنرب نم خر رب )۹(خر ،هش یا ماوت )۸(تام نم

مغ رزیب و مغ رز اب ،مد یسیع فسوی یا
)۱۰(هِدَرس ییوت هک rاو ،مج ماج وت رآ شیپ

هنییآ وچ تسا یفاص هنیس وا زا هک یم ناز
هبنشجنپ و هبنش رب هدعو هدم و رآ شیپ

۱۹۹۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دندوب ناگدومزآ گنج و ناریپ نآ رد یک یاّهیرس رب ار یلیَذُه ناوج مJKسلاهیلع لوسر ندرک ریما

۲۰۰۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یفطصم ار قح دوب )۱۱(رُخآ ِریم
افج رپ ِسَفن )۱۲(ناروتُسا رهب
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افج رپ ِسَفن )۱۲(ناروتُسا رهب

مرک بذج زا تفگ *اولاعَت لُق
)۱۴(مضیار نم مهد )۱۳(ناتتضایر ات

ماهدرک )۱۵(ض~ورم ات ار اهسفن
ماهدروخ اهدگل سب ناروتس نیز

)۱۶(یاهرابتضایر دشاب اجک ره

یاهراچ دشابن شااهدگل زا

eتسایبنا رب ^ب بلغا مرج
تس^ب ناماخ نداد تضایر هک

دیور )۱۸(اغرُی ممد زا )۱۷(دیناکُسْکُس
دیوش ناطلس بکْرَم و )۱۹(شاوُی ات

بر تفگ اْوَلاعَت ْلُق اْوَلاعَت ْلُق
بدا زا هدیمر ناروتس یا

وشم نیگمغ یبن یا دنیاین رگ
وشم نیک زا رُپ وت )۲۰(نیکمتیب ود ناز

تسا رک اهاوَلاعَت نیز یضعب شوگ
تسا رگید )۲۱(یلَبطِص ار یروتس ره

ادن نیز یضعب دندرگ )۲۲(مِزَهنُم
ادج وا ٔهلیوط یبسا ره تسه

)۲۴(صَصَق نیز یضعب دندرگ )۲۳(ضِبَْقنُم

سفق دراد ادج یغرم ره هکناز

۱۵۱ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق *

...ْمُكْيَلَع ْمُك�بَر َم~رَح اَم ُلَْتأ اْوَلاَعَت ْلُق

یسراف همجرت

...مناوخب هدرک مارح امش رب ناتراگدرورپ ار هچنآ ات دییایب :وگب

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

Say: "Come, I will rehearse what Allah hath (really) prohibited you from"

]هدش رارکت ریز تایآ رد[ اْوَلاََعت ْلُق *

نوقفانم هروس ۵ هیآ و ماعنا هروس ۱۵۱ هیآ و ءاسن ۶۱ هیآ و نارمع لآ ۱۶۷ و ۶۴ و ۶۱ هیآ

۲۰۲۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا شکرس نید فص زا وک یسک ره
تسا سپاو ناک یفص یوس دوریم

نُکم مک اولاعَت راتفگ ز وت
نُخَس نیا تسا فرگش سب یایمیک

)۲۵(ریفن تراتفگ ز ددرگ یسِم رگ

ریگماو یو زا چیه ار ایمیک

شرحاس سفن تسب رگ نامز نیا
شرخآ رد دنک شدوس وت تفگ

م^غ یا اْوَلاعَت ْلُق اْوَلاعَت ْلُق
**م^~سِلل اوُعَدیَ rا ~ناِ هک نیه

)۲۶(یرَس زا و ینم زا آ زاب هجاوخ

یرورس نک بلط مک ،وج یرورس

۲۵ هیآ ،)۱۰( سنوي هروس ،میرک نآرق  **

ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِصٰ ىَِلإ ُءاَشَي ْنَم يِدْهَيَوِ مَ^~سلا ِراَدٰ ىَِلإ وُعَْديُ ~rاَو

یسراف همجرت

.دنكىم تياده تسار هار هب دهاوخب ار هك ره و ،دناوخىم ارف تم^س ىارس هب ]ار امش[ ادخ و

یسیلگنا همجرت

But Allah doth call to the Home of Peace: He doth guide whom He pleaseth to a way that is straight.

۷۲۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۲۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(مامت اجنیا ایب :شدییوگب سپ

م^~سلاِب اوُعَدیَ rا ~ناِ هک ،دوز

۲۰۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لَیذُه زا درک یرورس ربمیپ نوچ
)۲۸(لیَخ روصنم رکشل یارب زا

تشادن تقاط دسح زا یلوضفلاوب
تشارف رب )۲۹(م�لَسُنeَ و ضارتعا

دنایناملظ نوچ هک رگنب ار قلخ
دنایناف نوچ ییناف عاتم رد

هقرفت ردنا هلمج ربکت زا
)۳۰(هقَرْخَم ردنا هدنز ناج زا هدرم

تسا ردنا نادنز هب ناج هک بجع نیا
تسد هب شنادنز حاتفم یهگناو

ناوج نآ نیگرس قرغ رس ات یاپ
ناور یوج شنماد رب دنزیم

رارقیب ولهپ هب ولهپً امیاد
)۳۱(رادْتشپ و هاگمارآ یولهپ

هاوگ وج و تسج و تسناهنپ رون
هانپ دیوجیمن لد )۳۲(هفازگ زک

)۳۳(صانَم ار ایند سبح یدوبن رگ

ص^خ یتسُج لد هن تشحو یُدب هن

دشَکیم )۳۴(ل�کَوُم نوچمه تتشحو
)۳۷(دَشَر )۳۶ِ(جاْهنِم ،)۳۵(ّلاض یا وجب هک

تسا )۳۸(نَْمکَم رد ناهن و جاْهنِم تسه
تسا £سج )۳۹(هفازِگ نهر شتفای
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تسا £سج )۳۹(هفازِگ نهر شتفای

نیمک ردنا عمج نایوج هقرفت
نیب بولطم خر بلاط نیرد وت

)۴۰(نُب ز هتسجرب غاب ناگدرم

نک مهف ار یگدنزٔ هدنهد ناک

رد هب مد ره ناینادنز نیا مشچ
)۴۱(روهدژم سک یتسین رگ ؟یدب یک

وُجْبآ ناگدولآ رازه دص
وُج ِبآ یدوبن رگ ؟یدندب یک

تسین مارآ ار تولهپ نیمز رب
تس یرتسب و فاحل هناخ رد هک ناد

رارقیب دشابن )۴۲(یهاگرقمیب
رامُخ نیا دشابن )۴۳(نکشا رامخیب

نکم rا لوسر ای هن هن :تفگ
)۴۴(نُهَک خیش رگم رکشل رورس

دازریش را ناوج rا لوسر ای
دابم رکشل رس ریپ درم ریغ

اوگ وت تفگ و یتستفگ وت مه
اوشیپ دیاب ریپ دیاب ریپ

رگن رکشل نیرد rالوسر ای
رتشیپ یو زا و ریپ نیدنچ تسه

نیبم ار شدرز گرب نآ تخرد نیز
نیچب ار وا ٔهتخپ یاه بیس

؟تس یهت یک دوخ وا درز یاهگرب
تس یلماک و یگتخپ ناشن نیا

دیپس یوم نآ و شیر درز گرب
دیون درآیم هتخپ لقع رهب



Page 6 of 12

619_Qazal & Mathnavi 12/9/16 3:38 PM

دیون درآیم هتخپ لقع رهب

مافزبسٔ هدیسر ون یاه گرب
ماخ تسا هویم نآ هکنآ ناشن دش

تس یفراع ناشن )۴۵(یگربیب گرب
)۴۶(تس یفراص ییور خرس رز یدرز

تسا )۴۸(طخ ون را تسا )۴۷(ضراع لُگ وا هکنآ
تسا طخ ون )۴۹(َربْخَم هاگ بتکم هب وا

دوب )۵۰(ژمژک وا طخ یاه فرح
دودیم نت رگا تس لقع )۵۱(نَْمزُم

دنام زاب هچ را تعرس زا ریپ یاپ
دنار جوا رب ،رپ ود وا لقع تفای

رگن رد رفعج هب یهاوخ لثم رگ
رپ شاپ و تسد یاج رب قح داد

۲۰۸۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هدننک ضارتعا مJKسلاهیلع یفطصم lفگ باوج

)۵۲(وخدنق یافطصم روضح رد

وگ و تفگ زا برع نآ دُرب دح ز نوچ

َسبَع ناطلس و مْج~نلاَو هش نآ
سب :تفگ ار )۵۴(مَدْدرس نآ )۵۳(دیزگ بل

)۵۵(ناهد رب شعنم رهب دزیم تسد

؟ناهن یاناد شیپ ییوگ دنچ

کشخ )۵۶(نیگرس ییهدُرب اناد شیپ
)۵۷(کشُم فان یاج هب ار نیا رخب هک

)۵۹(خُمهدَنگ زغمهدنَگ یا ار )۵۸(رْعَب

)۶۰(؟ُخا هک ییوگ و یهنب ینیب ریز

)۶۱(جاک جیگ یا یتشادرب یُخا ُخا

؟جاور دبای تدب یeاک هک ات
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؟جاور دبای تدب یeاک هک ات

ار کاپ ماشم نآ یبیرف ات
ار ک^فا نشلگٔ هدیرچ نآ

تخاس )۶۲(لوگ هچ رگا ار دوخ وا ملح
تخانش دیاب یکدنا ار £شیوخ

نهد بشما دنام زاب رگ ار گید
£شاد دیاب مرش مه ار هبرگ

)۶۳(َرف بوخ نآ درک هتفخ رگ £شیوخ

ربم شراتسد تسرادیب تخس

افصیب جوجل یا ییوگ دنچ
؟یفطصم شیپ وید )۶۴(نوسف نیا

هورگ نیا دنراد )۶۵(ملح نارازه دص
هوک وچ دص اهنآ زا یملح یکی ره

دنک هلبا ار رادیب ناشملح
دنک هرمگ ار مشچ دص کریز

)۶۶(زغَن بوخ بارش نوچمه ناشملح

زغم یeاب دور رب )۶۷(کزغن زغن

تفگش رپ بارش نآز نیب ار تسم
تفرگ £فر ژک تسم )۶۸(نیزرف وچمه

ریگدوز بارش نآز )۶۹(انُرب درم
ریپ وچ دتفایم هار نایم رد

تس یلب �مُخ زا هک هداب نیا هصاخ
تس یبش کی وا یتسم هک ییَم هن

لَقن و لُقن زا فهک باحصا نآ هکنآ
لقع دندرک مگ لاس هن و دصیس

دناهدروخ یماج رصم نانز نآز
دناهدرک هحرش هحرش ار اه تسد

دنتشاد یسوم )۷۰(ِرکُس مه نارحاس
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دنتشاد یسوم )۷۰(ِرکُس مه نارحاس
دنتشاگنایم رادلد ار راد

تسم دوب یم نآز راّیط رفعج
تسد و اپ دوخیب درکیم ورگ نآز

۲۰۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار سرخ رورغم دنپ ٔهغلابم زا دعب حصان درم نآ lفگ کرت

)۷۱(تَفت و درک هلبا کرت ،ناملسم نآ

تفر زاب نایوگ )۷۲(لْوَحe بل ریز

لادِج زو مدنپ )۷۳(ِدج زا نوچ :تفگ
لایخ دیازیم شیپ وا لد رد

دش هتسب تحیصن و دنپ هر سپ
دش هتسویپ ***ُمُْهنَع ْضِرَْعا رما

سپ ،درد دیازفیم تیاود نوچ
****َسبَع ناوخ رب وگب بلاط اب هصق

تسدمآ قح بلاط )۷۴('یمَعا هکنوچ
)۷۵(تسَخ هنیس دیاشن ار وا ،رقف رهب

نارتهِم )۷۶(ِداشَر رب یصیرح وت
نارورَس زا ماع دنزومایب ات

کولُم زا یموق هک یدید ،ادمحا
)۷۸(کوب هک شوخ یتشگ ،دنتشگ )۷۷(عَِمتسَم

شوَخ دندرگ نید رای ،ناسیئر نیا
)۷۹(َشبَح رب و دنرس اهنیا برع رب

کوَبت و هرصب زا )۸۰(تیص نیا درذگب
ْ±ا ِنید 'یلَع ُسا~نَلا کناز )۸۱(کولُ

)۸۳(یَدتْهُم )۸۲(ریرَض زا وت ببس نیز

یدمآ گنت و یدینادرگب ور



Page 9 of 12

619_Qazal & Mathnavi 12/9/16 3:38 PM

یدمآ گنت و یدینادرگب ور

)۸۴(خانُم نیا دتفا مک ،تصرف نیرد هک

خارف وت تقو و ینارای ز وت

گنت تقو رد میدرگیم )۸۵(مِحَدزُم
گنج و مشخ زا هن منکیم تحیصن نیا

ریرَض کی نیا ادخ دزن ،ادمحا
ریزو دص و )۸۶(تسرصیق دص زا رتهب

۳۰ هیآ ،)۳۲( هدجس هروس ،میرک نآرق ***

َنوُرَِظْتنُم ْمُه~ِنإ ْرَِظْتناَو ْمُْهنَع ْضِرَْعأَف

یسراف همجرت

.دنرظتنم مه نانآ هک شاب رظتنم و نادرگرب یور نانآ زا نیاربانب

یسیلگنا همجرت

So turn away from them, and wait: they too are waiting. 

۱۲-۱ هیآ ،)۸۰( سبع هروس ،میرک نآرق ****

)۱(ٰ ى~لََوتَو ََسبَع

³ْاُ هَءاَج َْنأ )۲(ٰ ىَمْعَ

)۳(ٰ ى~ك~َزي ُه~لَعَل َكيِرُْدي اَمَو

)۴( ٰىَرْك�ذلا ُهَعَْفَنَتف ُر~ك~َذي َْوأ

)۵(ٰ َىنَْغتْسا ِنَم ا~َمأ

)۶( ٰى~دَصَت ُهَل َْتَنأَف

)۷(ٰ ى~ك~َزي ~eَأ َكْيَلَع اَمَو

)۸(ٰ ىَعْسَي َكَءاَج ْنَم ا~َمأَو
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)۸(ٰ ىَعْسَي َكَءاَج ْنَم ا~َمأَو

)۹( ٰ ىَشْخَي َوُهَو

)۱۰(ٰ ى~هََلت ُْهنَع َْتَنأَف

)۱۱(ٌ ةَرِكَْذت اَه~ِنإ ̂~َك

)۱۲(ُ هَرَكَذ َءاَش ْنََمف

یسراف همجرت

)۱( ،دينادرگ ىور و ديشك مه رد هرهچ

)۲( ؛دمآ وا شيپ انيبان درم نآ هك

)۳( ،ديارگ ىكاپ هب وا دياش ،ىناد هچ وت و

)۴( .دهد شدوس زردنا و دريذپ دنپ اي

)۵( ،درادنپىم زاينىب ار دوخ هك سك نآ اما

)۶( ؛ىزادرپىم ودب وت

)۷( .تسين ]ىتيلوؤسم[ وت رب ،ددرگن كاپ رگا هكنآ اب

)۸( ،دمآ وت شيپ ناباتش هك سك نآ اما و

)۹( ،ديسرتىم ]ادخ زا[ هك ىلاح رد

)۱۰( .ىزادرپىم نارگيد هب وا زا وت

)۱۱( .تسا ىدنپ ]تايآ[ نيا ،]نكم «نچ[ راهنز

)۱۲( .دريگ دنپ نآ زا ،دهاوخ هك ره ات

یسیلگنا همجرت

(The Prophet) frowned and turned away (1)
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Because there came to him the blind man (interrupting). (2)

But what could tell thee but that perchance he might grow (in spiritual understanding)? (3)

Or that he might receive admonition, and the teaching might profit him? (4)

As to one who regards Himself as self-sufficient, (5)

To him dost thou attend; (6)

Though it is no blame to thee if he grow not (in spiritual understanding). (7)

But as to him who came to thee striving earnestly, (8)

And with fear (in his heart) (9)

Of him wast thou unmindful. (10)

By no means (should it be so)! For it is indeed a Message of instruction (11)

Therefore let whoso will, keep it in remembrance. (12)

قاچ :هبرف )۱(
روجنر ،هدرسفا،نیگهودنا :َمژُد )۲(
نهذ ،یدوبان ،یتسین ناهج ،دوشیمن هدید و تسا ناهنپ هک یناهج :مدع متک ،هاگ ناهن :متَک )۳(
ندش دهعمه ،£سب نامیپ ،£سب دهع مه اب :دُهاعَت )۴(
کچوک :هِک )۵(
گرزب :هِم )۶(
جنرطش هحفص :عطَن )۷(
دشاب هتشادن زیرگ هار و دوش راتفرگ هاش ۀرهم نآ رد هک یتلاح ،جنرطش رد ،ناریح ،نادرگرس :تام )۸(
هعلق ،جرب لکش هب یاهرهم ،جنرطش رد ،هرهچ ،یور :خُر )۹(
یقاس :هِدرَس )۱۰(
ناب لبطصا ،لبطصا سیئر :رُخآ ِریم )۱۱(
روتس عمج ،نایاپراهچ ،ناروتس :ناروتُسا )۱۲(
بسا ندرک مار ،ندرک تیبرت :تضایر )۱۳(
ضاّوُر :عمج ،روتس و بسا هدننک تیبرت :ضیار )۱۴(
هدش تیبرت روتس و بسا :ض~ورم )۱۵(
.تسا مدرم تیبرت قشاع هک تسا یسک ینعم هی هراب تضایر .تسا دنمق^ع و هدنراد تسود ینعم هب هراب دنوسپ :هرابتضایر )۱۶(
دور راومهان و دب هک یروتس :کُسْکُس )۱۷(
دشاب ورزیت و راوهار هک یروتس :اغرُی )۱۸(
هدش تیبرت و راتفر مرن بسا :شاوُی )۱۹(
شکرس و نامرفان ینعی نیکمت یب .ندرک تعاطا ینعم هب اجنیا رد :نیکمت )۲۰(
لبطصا ففخم :لَبطِص )۲۱(
هدروخ تسکش ،نازیرگ :مِزَهنُم )۲۲(
هدش ضبق راچد ،هتفرگ :ضِبَْقنُم )۲۳(
تیاکح ،ناتساد ،هّصق عمج :صَصَق )۲۴(
هدنمر ،نازیرگ :ریفن )۲۵(
یرورس ینعم هب یردصم یای +رَس :یرَس )۲۶(
رهاظ موسر و نطاب ص^خا اب ،دوجو مامت اب :مامت )۲۷(
.تسا رکشل ینعم هبً اقلطم اجنیا رد .دوش یم ق^طا ناراوس ربً ازاجم و نابسا همر ینعم هب لیَخ ،زوریپ هاپس ،دنمرفظ رکشل :لیَخ روصنم )۲۸(
)۲۹( eَمیوش یمن میلست :م�لَسُن
ارتفا ،غورد :هقَرْخَم )۳۰(
نابیتشپ ،یماح :رادْتشپ )۳۱(
ثبع ،هدوهیب :هفازگ )۳۲(
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نابیتشپ ،یماح :رادْتشپ )۳۱(
ثبع ،هدوهیب :هفازگ )۳۲(
.تسا هاگهانپ و ندرب هانپ ینعم هب صَون زا :صانَم )۳۳(
دشاب یرما رادهدهع هک یسک ،هدش هدرپس وا هب یراک هک یسک ،رومأم :ل�کَوُم )۳۴(
هارمگ :ّلاض )۳۵(
جِهانَم :عمج ،راکشآ هار ،ادیپ هار ِ:جاْهنِم )۳۶(
ندمآرد یهارمگ زا ،£فر تسار هار هب :دَشَر )۳۷(
نِماکَم :عمج ،هاگنیمک ،ندش ناهنپ یاج :نَْمکَم )۳۸(
باسح و دح یب ،رایسب :هفازِگ )۳۹(
لصا ،هشیر :نُب )۴۰(
فاصنا و یگدنراد دنوسپ رو ،دیون و هدژم بحاص :روهدژم )۴۱(
هاگرارق :هاگرقم )۴۲(
دنتفگ یم نکشا رامخ ارنآ هک دنداد یم ییاهوراد وا هب دنروآ سرایشوه هب ار تسم هکنآ یارب ابطا میدق رد ،یتسم هدننک لئاز :نکشا رامخ )۴۳(
ریپ ،یمیدق :نُهَک )۴۴(
تسادخ زا ریغ هچ ره هب لد یاه شزیوآ و اوه دنب زا یگدازآ و قلعت مدع هیامرس :یگربیب گرب )۴۵(
دسانش یم زاب هرسان زا ار هرس میس و رز هکنآ ،فاّرص :یفراص )۴۶(
هرهچ شوخ ،دراد ابیز و فیطل ،لگ دننام یتروص هک نآ :ضراع لُگ )۴۷(
.تسا هدرک عورش ار تباتک و طخ و هتفر بتکم هب هزات هک یکدوک ،زومآ ون ،دشاب هتسُر شتروص یوم هزات هک یناوجون :طَخ ون )۴۸(
هبرجت لحم و £فای یهاگآ :َربْخَم )۴۹(
تساران و جک :ژمژک )۵۰(
.تسا صقان شلقع هک یسک ینعی لقع نَْمزُم ،دشاب هدش وضع صقن راچد هک یسک :نَْمزُم )۵۱(
دشاب می^م و نابرهم هک یسک :وخدنق )۵۲(
درک توکس هب هراشا :دیزگ بل )۵۳(
وگ هوای :مَدْدرس )۵۴(
لباقم صخش ندرک توکس هب هراشا :نداهن ناهد رب تسد )۵۵(
رتسا و غeا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرس )۵۶(
 کشم هب و تسا رطعم رایسب هک دوش یم جراخ برچ و گنر یا هوهق یا هدام نآ ذفنم زا و دراد رارق َ£ُخ رن یوهآ مکش ریز رد هک جنران کی هزادنا هب یا هسیک :کشُم فان )۵۷(
.تسا فورعم
دنفسوگ ای رتش لگشپ ،نیگرس ،لگشپ :رْعَب )۵۸(
هدش هابت شروعش و لقع هک یسک :خُمهدَنگ زغمهدنَگ )۵۹(
دننک یم راهظا ار یشوخ و تذل نآ اب هک یتاوصا زا :ُخا )۶۰(
نیبود ،چول :جاک )۶۱(
قمحا ،هلبا :لوُگ )۶۲(
ل^ج بحاص :َرف بوخ )۶۳(
وداج و رحس ،گنرین ،هلیح :نوسف )۶۴(
یرابدرب :ملح )۶۵(
بان ،فیطل :زغَن )۶۶(
مارآ مارآ ،ناشوخ شوخ :کزغن زغن )۶۷(
.بسا تکرح زج هب تسا تکرح عرن مهمه یاراد هک جنرطش رد ریزو هرهم :نیزرف )۶۸(
ناوج :انُرب )۶۹(
نآ دننام و بارش ندیشون زا ندش تسم ،یتسم :رکُس )۷۰(
باتشاب ،زیت ،دنت ،ترارحاب :تَفت )۷۱(
)۷۲( eهب هراشا :لْوَح eو َلْوَح e اَ ة~وُقeّ اِبr ادخ یورین زا ریغ تسین ییورین چيه ينعم هب
ش^ت ،ندیشوک :دج )۷۳(
انیبان :'یمَعا )۷۴(
 ندیناجنر :£سَخ هنیس )۷۵(
یراگتسر ،£فر تسار هار هب ،تیاده :داشَر )۷۶(
هدنونش :عَِمتسَم )۷۷(
هک دیاش ،هک دُوب :کوب )۷۸(
هشبح هیحان :َشبَح )۷۹(
هزاوآ :تیص )۸۰(
ْ±ا ِنید 'یلَع ُسا~نَلا )۸۱( دنا شیوخ ناهاشداپ نییآ وریپ مدرم :کولُ
روک ،انیبان :ریرَض )۸۲(
هتفایتسارهار ،هدشتیاده :یَدتْهُم )۸۳(
رتش باوخ یاج :خانُم )۸۴(
محازم اجنیا رد ،هدننک یهوبنا و هدننک ماحدزا :مِحَدزُم )۸۵(
مور ناهاشداپ زا یا هلسلس بقل :رصیق )۸۶(


