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۱۲۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

سرت مارهب زا ،هرهبیب ِلد یا
سرت )۱(مارکِا ِتعاس رد ناهش زو

هاشِ مارکِا دَُوب نیریش هناد
سرت ماد زا نامز نآ ،یدید هناد

سرت قرب زا ،تستمعن ناراب هچ رگ
سرت مایا زا وت ،یماّیا ِداش

دنک تخاتسگ هچ رگ ناهاش فطل
سرت ماگنهان Sیخاتسگ ز وت

شابم نمیا وت ،ریش ددنخب نوچ
سرت ماشآ نوخِ مخز زا نامز نآ

چیپم ر\کِش بل اب ،لد سگم یا
سرت ماداب زا ،تسماداب مشچ

۴۳۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴(مَمِه نیو ،)۳(ِمیازَع )۲(ِخسَف نیردنا
مدق ره هَر رد دوب اشامت رد

تفای زاب وا ار جنگ ،دمآ هناخ
تفای زاس ییادخ ِفطل زا شراک

۲۰۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش رتمک تا یگنس ات نک دهج
دوش رَوَنا وتِ گنس ،)۵(یلعَل هب ات

)۶(انَع رد و داهج ردنا نک ربص
انف ردنا اقب نیبیم مد هب مد

دوشیم مک نامز ره یگنس ِفصو
دوشیم مکحم وت رد یلعَل ِفصو
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دوشیم مکحم وت رد یلعَل ِفصو

ترکیپ زا دوریم یتسه ِفصو
تَرَس رد دیازفیم یتسم ِفصو

راوشوگ وت یگرابکی وش )۷(عمَس
راوشوگ یبای لعَل ٔهقلح ز ات

یسک رگ نَکیم کاخ )۸(نَک ْهَچ وچمه
یسر یبآ رد هک ،یکاخ ِنت نیز

)۹(نیعَم ِبآ ،ادخ ٔهبذج دسر رگ
نیمز زا دشوجب ،هدنکان هاچ

شابم نآ شوگ هب ،وت نُکیم راک
شارتیم ار هَچ ِکاخ کدنا کدنا

دیدپ دش یجنگ ،دید یجنر هک ره
دیسر )۱۱(یّدَج رد ،درک )۱۰(یّدِج هک ره

دوجُس و تسا عوکُر :ربمغیپ تفگ
دوجو ٔهقلح �فوک ،قح ِرد رب

دنزیم وک نآ ره رد نآ ٔهقلح
دنک نوریب یرَس تلود وا ِرهب

۳۰۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(وخهشیدنا ِلد یا راد هگن نیه

وا شیپ رد یدب ٔهشیدنا ز لد

)۱۳(شومخ دنار یمه ار رخ و دناد

شوپیور یارب ددنخ تَخُر رد

)۱۴(ناشساوسو نآ تسناد نوچ ریش

)۱۵(ناشساپ مد نآ تشاد و تفگناو

ازس میامنب :تفگ دوخ اب کیل
ادگ )۱۶(ِناسیسَخ یا ار امش رم
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؟نم یار دماین سب ار امش رم
؟نم )۱۸(ِیاطعِا رد تسا نیا )۱۷(ناتSَنظ

نم یار زا ناتیار و درخ یا
نم )۱۹(یارآناهج یاهاطع زا

؟رگد )۲۰(دَلاگْسا هچ شاّقن اب شقن
ربخ و دیشخب شوا شِلاگِس نوچ

نم هب هناسیسخ Sَنظ نینچ نیا
)۲۱(نََمز ِناگَنن ؟دوب ار امش رم

)*۱(ار ؤ�سلا \َنظِ �اِب نّیناظ
ادج مزادنیب رس قفانم نوچ

ناتگنن زا ار خرچ مناهر او
ناتساد نیا ناهج رد دنامب ات

شاف هدنخ دزیم رکف نیا اب ریش
شابم نمیا ،ریش یاه مّسبت رب

قح یاه مّسبت دش ایند لام
)۲۲(قَلَخ و رورغم و تسم ار ام درک

)۲۳(َدنَس یا تتسا هب یروجنر و رقف

َدَنک رب ار دوخ ماد ،مّسبت ناک

۶ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق )*۱(

ْ�ا َبSذَعُيَو ْ�اَو َ�ِقِفَانُ ْ�اَو ِتاَقِفَانُ ْ�اَو َ�ِكِرْشُ …ۚ ِءْو\سلا \َنظِ \�اِب S�َنا\ظلا ِتاَكِرْشُ

...دنک باذع دنرب یم دب نامگ ادخ هب هک ار کرشم نانز و نادرم و قفانم نانز و نادرم و

۳۰۴۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ام نایم ار اهدیص نک شخب گرگ یا یآ شیپ هک 7فگ و ار گرگ ریش ندرک ناحتما - ۱۴۳ شخب

نک شخب ار نیا گرگ یا :ریش تفگ
نُهَک گرگ یا نک ون ار )۲۴(تَلِدعَم
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نُهَک گرگ یا نک ون ار )۲۴(تَلِدعَم

یرگتمسق رد شاب نم بیان
؟یرهوگ هچ وت هک دیآ دیدپ ات

تسوت شخب ،یشحو واگ ،هش یا :تفگ
)۲۶(تسُچ و)۲۵(تفَز و گرزب وت و گرزب نآ

طسو و تسا هنایم زب هک ،ارم زب
طلغ یب ،)۲۷(ناتسِب شوگرخ ،اهَبور

وگب ؟یتفگ نوچ گرگ یا :تفگ ریش
؟وت و ام ییوگ وت ،مشاب نم هک نوچ

دید شیوخ وک دَُوب گس هچ دوخ گرگ
؟)۲۸(دیَدن و لثم یب ِریش ،نم نوچ شیپ

دیدب دوخ وک یرخ یا ،آ شیپ :تفگ
دیرد ار وا دز هجنپ ،دمآ ششیپ

)۲۹(دیشَر ِریبدت ِزغم شدیدن نوچ

دیشک رس زا شتسوپ )۳۰(تسایس رد

دُرَبن دوخ زا َتنَم ِدید نوچ :تفگ
درُم راز دیابب ار ناج نینچ نیا

نم ِشیپ ردنا یناف یدوبن نوچ
ندز ندرگ ار وت رم دمآ لضف

وا ِهجَو زج )*۲(ٌِکلاه ٍْءیَش �لُک
وجم یتسه ،وا ِهجَو رد یاهن نوچ

انف دشاب ام ِهجَو ردنا هک ره
ازَج دَوَبنٌ ِکلاه ٍْءیَش �لُک

تشذگ � زا وا تسّ�ِا رد هکنآز
تشگن یناف وا تسّ�ا رد هک ره

دنزیم ام و نم ،رد رب وا هک ره
دنتیم � رب و وا تسا باب Sدَر

۸۸ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق )*۲(
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۸۸ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق )*۲(

َِلإِ \�اَ عَم ُعَْدت َ�َو َِلإ َ�ۘ  َرَخآ اًهٰ َنوُعَجُْرت ِهْيَِلإَو ُمْكُحْلا ُهَلۚ  ُهَهْجَو \ِ�إ ٌكِلاَه ٍْءيَش �لُكۚ  َوُه \ِ�إ َهٰ

یندش ک¤ه وا تاذ رگم یزیچ ره ،تسین یدوبعم وا زج ،ناوخم رگید یدوبعم ادخ اب و  
.دیوش یم هدنادرگزاب وا یوس هب طقف و ،تسوا هژیو ]یتسه ناهج همه رب[ ییاورنامرف ،تسا

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یي هدید اه ببس نوچ یلفط ز وت
)۳۱(یي هدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ ّببسُم زا اه ببس اب
یلیام ناز اه شوپور نیا یوس

ینزیم رس رب ،تفر اه ببس نوچ
ینکیم اهان\بر و ان\بر

ببس یوس ورب :دیوگیم بر
!بجع یا ،یدرک دای )۳۲(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۳۳(همَدمَد نآ و ببس یوس مرگنن

تسوت راک ،)*۳(اوُداعَل او�دُر :شدیوگ
تسس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 ار وت هاگره :دیامرف یم تسا فقاو یا هدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
 دای زا ارم و یوش یم یرهاظ للع و بابسا نامه نوتفم هرابود ،منادرگ زاب بابسا ملاع هب

.دهع تسس و نکش هبوت هدنب یا تسا نیمه وت راک .یرب یم

منک )*۴(تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهدب ،تدب دهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مد نیا ،مرک زا

٢٨ هيآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق )*۳(
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٢٨ هيآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق )*۳(

.َنُوبِذاَكَل ْمُه\ِنإَو ُْهنَع اوُهُن اَِ� اوُداَعَل او�دُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب

 هدروآ زاب ناهج نیدب نانآ رگا و ،دوش راکشآ نانآ رب دنتشاد یم هدیشوپ شیپ نیز هک ار هچنآ هکلب
.نانز غورد دنا ناشیا هتبلا و .دندرگزاب دنا هدش یهن نآ زا هچنادب هرابود ،دنوش

۱۵۶ هيآ ،)۷(فارعا هروس ،ميرك نآرق )*۴(

…ٍْءيَش \لُك ْتَعِسَو يِتَمْحَرَو…

... تسا هتفرگ ارف ار ءایشا همه )یلاعت قح( نم تمحر و …

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیزُگ ناقشاع رب ،)۳۴(هدیرَج قشاع یا
ندیرفآ رد رگنب ،هدیرفآ ز رذگب

۱۵۱۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناگدننک ناحتما شیپ ،نامقل یکریز و لضف ندش رهاظ - ۳۱ شخب

یو هب یدنَدیروآک یماعط ره
یپ ز یداتسرف نامقل یوس سک

دََرب نآ یوس تسد نامقل هک ات
دروَخ شدروخسپ هجاوخ اتً ادصاق

یتخیگنا روش ،و یدروخ وا )۳۵(ِرؤُس
یتخیر یدروخن نآک یماعط ره

اهتشا یب و لد یب یدروخب رو
اهتنا یبِ یدنویپ دَُوب نیا

ناغمرا دندوب هدروآ هزبرخ
ناوخب ار نامقل ِدنزرف ،ور :تفگ

)۳۶(نیُرب کی ار وا داد ،و دیرب نوچ

)۳۷(نیبگنا نوچ ،و شدروخ ر\کِش وچمه

مُوُد ار وا داد ،دروخ هک یشوخ زا
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مُوُد ار وا داد ،دروخ هک یشوخ زا
مهدفه ات )۳۸(اه چرَک نآ دیسر ات

مروخ نم ار نیا :تفگ ،یچرَک دنام
مرگنب نیا ،تسا هزبرخ نیریش هچ ات

وا ِقوذ زک دروخیم شوخ نینچ وا
وجهمقل ،و )۳۹(یَهتشُم دش اه عبط

تخورف شتآ شَیخلت زا ،دروخب نوچ
تخوس قلح مه ،)۴۰(ِهلِبآ درک نابز مه

نآ Sیخلت زا دش دوخیب یتعاس
ناهج و ناج یا هک شتفگ نآ زا دعب

؟ار رهز نیدنچ وت یدرک نوچ شون
؟ار رهق نیا یتشاگنا نوچ فطل

؟تسور هچ زا یروبص نیا ؟تسربص هچ نیا
؟تسودَع تناج نیا وت شیپ رگم ای

؟یت\جُح )۴۱(تَلیح هب یدرواین نوچ
یتعاس نک سب ،تسا یرذع ارم هک

وت ِشخبتمعن ِتسد زا نم :تفگ
)۴۲(وت ود ممرش زا هک نادنچ ماهدروخ

َتَفک زا خلت یکی هک دمآ ممرش
تفرعمبحاص وت یا مشونن نم

وت )۴۳(ماعنِا زا مازجا همه نوچ
وت ماد و هناد قرغ ،و دناهتسُر

داد و دایرف منک یخلت کی ز رگ
داب مازجا رس رب هر دص کاخ

تشادب تشخبَرکِش ِتسد ِتذل
؟تشاذگ یک یخلت )۴۴(خّیطِب نیردنا



Page 8 of 13

652_Qazal & Mathnavi 3/28/17 12:35 PM

دوش نیریش اه خلت ،تبحم زا
دوش نیّرز اه سم ،تبحم زا

دوش یفاص )۴۵(اهدرُد ،تبحم زا
دوش )۴۶(یفاش اهدرَد ،تبحم زا

دننکیم هدنز هدرم ،تبحم زا
دننکیم هدنب هاش ،تبحم زا

تسا شناد ٔهجیتن مه تبحم نیا
؟تسشن یتخت نینچ رب )۴۷(هفازگ یک

؟داز قشع نیا اجک صقان ِشناد
)۴۸(دامَج رب اما ،صقان دیاز قشع

دید وچ یبولطم گنر ،یدامَج رب
دینش یبوبحم ِگناب ،)۴۹(یریفَص زا

ار قرف دنادن صقان ِشناد
ار قرب دناد دیشروخ مَرَج�

لوسر ار صقان دناوخ )۵۰()*۵(نوُعلَم هکنوچ
)۵۲(لوُقُع )۵۱(ِناصُقن ،لیوأت رد دوب

مْحَرِ موحرم دَُوب نت صقان هکنآز
)*۶(مخز و )۵۳(نْعَل ،قی�ِ موحرم رب تسین

تسا یروجنرَْدب هکنآ تسا لقع ِصَقن
تسا یرود یازس تنعَل ِبجوم

تسین رود اهدرِخ ِلیمکت هکنآز
تسین رودقم ندب ِلیمکت ،کیل

دیعب )۵۴(ِرَبگ رهِ ینوعرف و رُفک
دیدپ دمآ لقع ِناصُقن زا هلمج

)۵۵(جََرف دمآ ندب ناصُقن رهب

)*۷(جَرَح یمَْعاـْلا یَلَع ام هک )۵۶(یُبن رد
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 ،تسا هدمآ زین یجرف و شیاشگ ،یندب صقن یارب میرک نآرق رد
.تسین یکاب ،انیبان رب :دیامرف یم قح ترضح هکنانچ

افو یب سب ،و دشاب )۵۷(لِفآ ،قرب
افص یب ،ینادن یقاب زا لِفآ

وگب ؟ددنخیم هک رب ،ددنخ قرب
وا رون رب دهن لد هک یسک رب

تسا یپ هدیْرُبب خرچ یاهرون
؟تسا یک )*۸(یبرغ � و یقرش � وچ نآ

ناد )*۹(راصَْباـْلا ُفَطْخَی وخ ار قرب
ناد )۵۸(راصَنا همه ار یقاب رون

.نادب مشچ روای و رای ار قح نادواج رون یلو ،دیابر یم ار مشچ ییانیب ،هقعاص رون

ندنار ار ،)۵۹(سََرف ایرد ِفک رب
ندناوخ یقرب رون رد یاهمان

تسا ندیدان تبقاع یصیرح زا
تسا ندیدنخ دوخ ِلقع رب و لد رب

تیصاخ زا لقع تسا نیب تبقاع
تبقاع دنیبن وک دشاب سفن

دش سفن وا ،سفن ِبولغَم وک لقع
دش سحن ،دش )۶۱(لَُحز تام ،)۶۰(یرتشُم

رظن نیا نادرگب یسحن نیرد مه
رگن رد تسحن درک هک یسک رد

)۶۲(دَم و ّرَج نیا درگنب هک رظن نآ

دز )۶۴(بَقن )۶۳(یدعَس یوس یسحن ز وا

لاح هب یلاح تََدنادَرگ یمه نآز
لاقتنا رد نانکادیپ دض هب دض
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لامSشلا ُتاذ زا دیاز تفوخ هک ات
)*۱۰(لاجرSلا یِجُری ،نیَمیْلا ُتاذ ِّتذَل

 یوش یم کانمیب یریگ رارق ناهارمگ رامش رد هکنیا زا وت ،لاح نیا رد
.دنراد دیما ناگدش تیاده رامش رد ندوب ِّتذل هب هک دنتسه قح هار نادرم اهنت و

هرَپ کی غرم هک یشاب رپ ود ات
)۶۵(هرَس یا ندیرپ زا دیآ زجاع

م¤ک رد میاین ات ،نک اهر ای
مامت میوگ ات ،روتسد هدب ای

تسار وت نامرف ،نآ هن یهاوخ نیا هنرو
؟تساجک دصقم ار وت رم َدناد هچ سک

رون هب ات دیاب میهاربا ِناج
)۶۶(روصُق و سودرف ،ران ردنا دنیب

)۶۷(روَخ و هام رب دور رب هیاپ هیاپ

رَد ِدنب هقلح وچمه دنامن ات

نیمتفه نامسآ زا لیلخ نوچ
)*۱۱(نیلِف²ْا �بُِحا � هک درذگب

 نیح رد و درذگب زین متفه نامسآ زا لیلخ میهاربا ترضح دننام
.مراد یمن تسود ار ناگدننک لوفا نم :دیوگب اه نآ زا روبع

دش زادناطلغ ،نت ِناهج نیا
دش زاب توهش ز وک ارنآ رم زج

ثیدح )*۵(

ٌنوُعْلَم ُصِقّانَلا

.تسا هدش نيرفن ،صقان

ثیدح )*۶(
 

.َكِلذ ِرْدَق 'یلَعَف ِدَسَجْلا َنِم َص\َقن ام و ِبون�ذِللٌ ةَرِفْغَمِ عْم\سلا ُباهَذ و ِبون�ذِللٌ ةَرِفْغَم ِرََصبْلا ُباهَذ
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.َكِلذ ِرْدَق 'یلَعَف ِدَسَجْلا َنِم َص\َقن ام و ِبون�ذِللٌ ةَرِفْغَمِ عْم\سلا ُباهَذ و ِبون�ذِللٌ ةَرِفْغَم ِرََصبْلا ُباهَذ

 ناهانگ شزرمآ بجوم ،ییاونش �فر تسد زا و ،تسا ناهانگ شزرمآ بجوم ،ییانیب �فر تسد زا
.دهد شزرمآ رادقم نامه هب دهاک مسج زا هزادنا ره و ،تسا

۱۷ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق )*۷(

µْا ىَلَع َسْيَل µْا ىَلَع َ�َو ٌجَرَحٰ ىَمْعَ …ٌجَرَحِ جَرْعَ

…گنل رب زین و انیبان رب تسین یهزب

۳۵ هیآ ،(۲۴)رون هروس ،میرک نآرق )*۸(

µْاَو ِتاَواَم\سلا ُرُونُ \�ا ٍةَرَجَش ْنِم ُدَقُوي ºيSرُد ٌبَكْوَك اَه\َنأَك ُةَجاَج�زلاۖ  ٍةَجاَُجز يِف ُحَابْصِْ�اۖ  ٌحَابْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِرُون َُلثَمۚ  ِضْرَ  

ُ\�ا ُبِرْضَيَوۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ \�ا يِدْهَيۗ  ٍرُونٰ ىَلَع ٌرُونۚ  ٌراَن ُهْسَسَْمت ْمَل ْوَلَو ُءيِضُي اَُهْتَيز ُداَكَي ٍة\يِبْرَغ َ�َو ٍة\يِقْرَش َ� ٍةَنُوْتَيز ٍةَكَرَابُم  

µْا ٌمِيلَع ٍْءيَش Sلُكِبُ \�اَوۗ  ِسا\نِلل َلَاثْمَ  

 نایم رد غارچ نآ و ،تسا یغورف رپ غارچ ،نآ رد هک تسا ینادغارچ دننام شرون فصو ؛تسا نیمز و اه نامسآ رون ادخ
 هن هک تکرب رپ ینوتیز تخرد ]نغور[ زا ]غارچ نآ و[ ،تسا ینابات هراتس ییوگ نیرولب لیدنق نآ هک ،تسا ینیرولب لیدنق
 کیدزن ،دسر نادب یشتآ هکنآ یب ]قارتحا یگدامآ و یفاص ،یکاپ زا[ نآ نغور و ،دوش یم هتخورفا یبرغ هن و تسا یقرش
 تیاده دوخ رون یوس هب دهاوخب ار سک ره ادخ ؛)تسا ینشور رب ینشور( یرون زارف رب تسیرون .ددرگ رو هلعش تسا

.تساناد زیچ همه هب ادخ و ]دنمهفب ار قیاقح ات[دنز یم اهلثم مدرم یارب ادخ و دنکیم

۲۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق )*۹(

اوُماَق ْمِهْيَلَع َمَْلَظأ اَِذإَو ِهيِف اْوَشَم ْمُهَل َءاََضأ اَم\لُكۖ  ْمُهَراَصَْبأ ُفَطْخَي ُقَْربْلا ُداَكَي  ۚ 

ٌريِدَق ٍْءيَش Sلُكٰ ىَلَعَ \�ا \ِنإۚ  ْمِهِراَصَْبأَو ْمِهِعْمَسِب َبَهَذَلُ \�ا َءاَش ْوَلَو

رد ،دهد ینشور ار نانآ هک ینامز ؛دیابرب ار نانآ یاه مشچ ]ِینشور ،هدنشخر رایسب[ ِقرب نآ هک تسا کیدزن  
ادخ رگا و دنتسیا یم ،دنک کیرات نانآ رب ار طیحم نوچ و دنور یم هار ینشور نآ  

.تساناوت یراک ره رب ادخ اریز ؛درک یم دوبان ار نانآ مشچ ]ِییانیب[ و شوگ ]ِییاونش[ تساوخ یم

۱۸ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق )*۱۰(

ِديِصَوْلاِب ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب ْمُُهبْلَكَوۖ  ِلاَمSشلا َتاَذَو ِ�َِميْلا َتاَذ ْمُُهبSلَُقنَوۚ  ٌدوُقُر ْمُهَو ًاظاَْقَيأ ْمُُهبَسْحَتَو  ۚ 

َ�َو اًراَرِف ْمُْهنِم َْتي\لَوَل ْمِهْيَلَع َتْعَل\طا ِوَل ًابْعُر ْمُْهنِم َْتِئلُ

 رب ناشگس و .میدنادرگ یم پچ و تسار تمس هب ار نانآ ام و ،دنا ناگتفخ هک یلاح رد دنرادیب نانآ هک یتشادنپ یم وت و
.یدیسرت یم تخس نانآ زا و یتخیرگ یمً ارهق یتفر یم نانآ غارس هب رگا .دوب هدرتسگ شیوخ تسد ود راغ هناتسآ
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.یدیسرت یم تخس نانآ زا و یتخیرگ یمً ارهق یتفر یم نانآ غارس هب رگا .دوب هدرتسگ شیوخ تسد ود راغ هناتسآ

۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق )*۱۱(

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي\للا ِهْيَلَع \نَج ا\مََلف َِ�لِف²ْا �بُِحأ َ� َلاَق َلََفأ ا\مََلفۖ  يSبَر اَذٰ

نم :تفگ درک بورغ هراتس نآ نوچ .تسا نم راگدرورپ نیا :تفگ ،دید یناشخرد هراتس دش رادومن وا رب بش نوچ سپ  
.)تفرگ مهاوخن ییادخ هب( مرادن تسود ار یندش دیدپان و یندرک بورغ یاهزیچ

�شاد یمارگ ،�شاد گرزب :مارکِا )۱(
هلماعم ندز مه رب ،�سسگ ،ندرک ادج :خسَف )۲(
هدارا و دصق ینعم هب ةمیزَع عمج :ِمیازَع )۳(
اه تساوخ ،اه تمه ،ة\مِهِ عمج :مَمِه )۴(
توقای دننام ،خرس گنر هب موینیمولآ تابیکرت زا یتمیق گنس یعون :لعَل )۵(
یتخس و جنر :انَع )۶(
شوگ :عمَس )۷(
نَک هاچ :نَک ْهَچ )۸(
اراوگ و ناور بآ :نیعَم ِبآ )۹(
ششوک و ش¤ت :ّدِج )۱۰(
بیصن و هرهب :ّدَج )۱۱(
یهاو ت�ایخ هکلب باوص رکف هن اما ،تسا رکف رد هتسویپ هک یسک .رکف و هشیدنا تشرس و عبط یاراد :وخهشیدنا )۱۲(
ندرک ارادم و تاشامم زا هیانک :ندنار شومخ ار رخ )۱۳(
درذگب لد رب هک دب هشیدنا :ساوسو )۱۴(
�شاد هاگن تمرح :�شاد ساپ )۱۵(
تسپ ،هیامورف :سیسَخ )۱۶(
نامگ :َّنظ )۱۷(
ندیشخب :اطعِا )۱۸(
لومش ناهج و هدرتسگ زا هیانک .ناهج هدنهد شیارآ :ارآناهج )۱۹(
دب هشیدنا صوصخب ،ندرک رکف و ندیشیدنا :ندیلاگِس )۲۰(
راگزور ،نامز :نََمز )۲۱(
هدیسوپ ،هنهک ،هدنژ :قَلَخ )۲۲(
 دامتعا دروم صخش :َدنَس )۲۳(
داد و لدع :تَلِدعَم )۲۴(
ربتس ،گرزب :تفَز )۲۵(
ک�اچ :تسُچ )۲۶(
�فرگ ینعم هب ندناتس ردصم زا ،ریگب :ناتسِب )۲۷(
دننام و ریظن :دیَدن )۲۸(
لماک ،هدنبای دشر ،دشر یاراد :دیشَر )۲۹(
رفیک ،تازاجم :تسایس )۳۰(
یا هدیبسچ :یي هدیسفچ )۳۱(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۳۲(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۳۳(
اهنت :هدیرَج )۳۴(
.دنیوگ راوخشِب یسراف هب هک هدروخ سپ ،یزیچ هیقب :رؤُس )۳۵(
هناودنه و هزبرخ زا دننام ل¤ِه یشُرب ،شاق :نیُرب )۳۶(
لسع :نیبگنا )۳۷(
شاق :چَْرک )۳۸(
اهتشااب :یَهتشُم )۳۹(
لوات :ِهلِبآ )۴۰(
ییوج هراچ ،ریبدت :تَلیح )۴۱(
هدیمخ ،�ود :وت ود )۴۲(
دوخ رتکچوک هب گرزب صخش ششخب ،نداد تمعن :ماعنِا )۴۳(
هزبرخ :خّیطِب )۴۴(
ی� ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۴۵(
افش ،شخبافش :یفاش )۴۶(
هوهیب و هزره :هفازگ )۴۷(
. ناویح و تابن لباقم بوچ و گنس دننام تکرح یب و ناج یب دوجوم ،ناج یب زیچ ره :دامَج )۴۸(
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هوهیب و هزره :هفازگ )۴۷(
. ناویح و تابن لباقم بوچ و گنس دننام تکرح یب و ناج یب دوجوم ،ناج یب زیچ ره :دامَج )۴۸(
دایرف و گناب :ریفَص )۴۹(
هدش تنعل :نوُعلَم )۵۰(
یتساک ،یمک :ناصُقن )۵۱(
لقع عمج :لوُقُع )۵۲(
نیرفن :نْعَل )۵۳(
رفاک :ربَگ )۵۴(
شیاشگ :جََرف )۵۵(
نآرق :یُبن )۵۶(
هدننکبورغ ،هدنورورف :لِفآ )۵۷(
ریصن و رصان عمج ،نارای :راصَنا )۵۸(
بسا :سََرف )۵۹(
نامسآ دعس ،ربکا دعس .دراد رارق لحُز و خیرم نیب هک یسمش هموظنم هراّیس نیرتگرزب :یرتشُم )۶۰(
ربکا سحن ،ناویک :لَُحز )۶۱(
.دهد یم تسد یمدآ رب هک تسا یشوخان و یشوخ ت�اح زا هیانک :دَم و ّرَج )۶۲(
سحن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۶۳(
نیمز ریز رد کیراب هار و خاروس :بَقن )۶۴(
وکین ،بوخ ،هدیدنسپ ،صلاخ :هرَس )۶۵(
اه خاک ،رصق عمج :روصُق )۶۶(
دیشروخ :روَخ )۶۷(


