
Page 1 of 12

719_Qazal & Mathnavi 7/10/18 12:37 PM

۱۲۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲(َشنیدعَج )۱(ه/ُرط ناو ،شوخ شیوم و شوخ شیور
شنید رب و شناج رب تعاس ره تمحر دص

درآ ون )۳(هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ هویش ناز رتردان و رت نیریش

دناروشب داب نوچ ار نیچرپ ه/ُرط نآ
شنیچ رد ددرگ مگ )۴(نیچام دص ود و نیچ دص

وا ِنسُح هدز یلیس هم یافق و یور رب
شنیکسم )۵(هدز رَخسَت نوراق هبَدبَد رب

دجنگیمن حرش رد ،ددنخیم هک هام نآ
شنیبیم و شکرد مد ،نمِ غارچ و مشچ یا

وا ِتایح ِبآ رب ددرگ یمه خرچ دص
شنیکمت ِتمدخ رد ددنب رمک هوک دص

)۸(یلومیم هچ هب اجنیا ؟)۷(یلول یا رگم )۶(یلوگ
شنیهاش یهاش رد نک اشامت و دیص ور

ناگنل دورب ششیپ ،ناج درادن بسا رگ
شنیز ِسپس ار ناج )۹(سِراف نآ دناشنب

دهنب رس و ددنب رس ،مه درادن یاپ رو
شنیلاب هب هاش نآ دیآ بیبط ِدننام

تروص دص هب هتفررد ،یناج یکی تسقشع
شنییآ و نف رد نم ،یراب مدش هناوید

دمآ قشع ِتروص رد ردانِ کمن و نسُح
شنیکست یپ زا ناج دبای نوکس و نسُح ات
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شنیکست یپ زا ناج دبای نوکس و نسُح ات

وا تسب بجعِ میوقت دوخ ِهامِ علاط رب
*شنّیتلاَو هروس رد نکیم بلط میوقت

ناج یا دَشُک هک ار نآ دوخِ غیت هب دیشروخ
)۱۱(شنیفکَت و )۱۰(شزیهجَت دزاس دوخ ِشبات زا

ندنک هُک هب تستفر وا یاوه ِداهرف
)۱۲(شنیتیم ِتبرض زا رمرم دوش لعَل ات

ار نیا وگب هدرپ رب ،برطم یا منک سب نم
شنیسحت )۱۳(َِرف و َّرک هدرپ ِسپ ز ونشب

)۱۵(هنیزول و )۱۴(هنیزوج دمآ شیپ هب هک شماخ

شنیمآ دنک اولح ،دیوگ اعد هنیزول

)۹۵(نیت هروس ،میرک نآرق *

)١( ِنُوْتي�زلاَو ِ�/تلاَو
نوتيز و ريجنا هب دنگوس

)٢( َ�ِنيِس ِرُوطَو
انیس روط هب دنگوس

َهَو ْ�ا ِدََلبْلا اَذٰ )٣( ِ�ِمَ
نما رهش نيا هب دنگوس

)۴(ٍ ميِوَْقت ِنَسَْحأ يِف َناَسْنِْ�ا َانْقَلَخ ْدَقَل
.ميديرفآ راتخاس و لادتعا نیرتوكين رد ار ىمدآ ام هك

)۵( َِ�لِفاَس َلَفَْسأُ هاَنْدَدَر �ُمث
.ميدينادرگ نارتورف همه زا رتورف ار وا هاگنآ

)۶( ٍنُونْمَم ُْريَغ ٌرَْجأ ْمُهََلف ِتاَحِلا�صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ�لا �ِ�إ
.هتسسگان تسا یشاداپ ار ناشیا هك دناهدرك )کین( هتسياش ىاهراك و دناهدروآ ناميا هك نانآ رگم

)٧( ِني/دلاِب ُدْعَب َكُب/ذَكُي اََمف
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)٧( ِني/دلاِب ُدْعَب َكُب/ذَكُي اََمف
؟درادىماو تمايق )راکنا( بيذكت هب ار وت لاح نيا اب هك تسيچ سپ

)٨( َ�ِمِكاَحْلاِ مَكَْحأِبُ ��ا َسْيََلأ
؟تسين نارواد نیرتهب ادخ ايآ

۱۶۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دینک انثتسا :دومرف ببس نیز
دینز رب نامیپ هب دهاوخ ادخ رگ

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مهن یغاد رگد لد رب سفن ره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا �لُک
**دیحَی � یدارُم ْنَع ٍءیَش �لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق **

ْ�اَو ِتاَواَم�سلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي �لُكۚ  ِضْرَ

.تسا دیدج ىراك رد هظحل ره وا و ،تسوا هاگرد لئاس تسا �مز و اهنامسآ رد هك سك ره

۱۸۱۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یگتفشآ نیا ،رای دراد تسود
یگتفخ زا هب هدوهیب ششوک

تسین راک یب وا ،تسا هاش وا هکنآ
تسین رامیب وک ،)۱۶(هفُرط یو زا ،هلان

:رسپ یا نامحر دومرف نیا رهب
رسپ یا نأَش یِف َوُهٍ مَوی �لُک

.تسا یراک هب زور ره رد وا :دومرف نامحر ترضح هک تسا نیمه یارب ،یونعم رسپ یا
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.تسا یراک هب زور ره رد وا :دومرف نامحر ترضح هک تسا نیمه یارب ،یونعم رسپ یا

شارخیم و شارتیم ،هر نیردنا
شابم غراف یمد ،رخآ مد ات

۳۰۶۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

زین هدرم ؟دشاب هچ )۱۸(صَرَبا و )۱۷(هَمَکا
زیزع نآ ِنوسف زا ددرگ هدنز

دوب رتهدرم هدرم زک مدع نآ و
دوب )۱۹(َرطضُم مدع ،شداجیا تقو

ناوخب ٍنأَش یِف َوُهٍ مَوی �لُک
نادم یلعفیب و راک یب ارو رم

.راگنیم راکیب ار وا زگره و .ناوخب ار »تسا یراک هب نآ ره ادخ«

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

هب روک دوبن تسود دید هکنوچ
هب رود دشابن یقاب وک تسود

۹۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسد ود ره وتً امیاد نز بلط رد
تسا ربهر وکین ،هار رد بلط هک

بدایب و )۲۱(لکش هتفخ و )۲۰(کول و گنل
بلطیم ار وا و )۲۲(ژیغیم وا یوس

هگ و یشوماخ هب هگ و تفگ هب هگ
هش یوب وس ره ،ریگ ندرک یوب

۱۸۷ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح
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۱۸۷ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

کیل )۲۳(قِفشُم و تسا مداحیسم قشع ِبیبط
؟دنکب اود ار هک دنیبن وت رد درد وچ

راد شوخ لد و راک زادنا دوخ یادخ اب وت
دنکب ادخ ،یعدم دنکن رگا محر هک

شکب هناقشاع هرهچ یرپ ِرای )۲۴(ِباتِع
دنکب افج دص یف¬ت )۲۵(همشرک کی هک

۱۶۳۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًاْروَغ ْمُكُؤاَمَ َحبَْصأ ِْنإ تئارق رب یفسلف راکنا

۳۰ هیآ ،)۶۷(کلُم هروس ،میرک نآرق

 ٍ�ِعَم ٍءاَمِب ْمُكيِْتأَي ْنََمف اًرْوَغ ْمُكُؤاَمَ َحبَْصأ ِْنإ ُْمْتَيأََرأ ْلُق

؟داد دهاوخ ناور بآ ار امش ىسك هچ ،دور ورف �مز رد ناتبآ رگا :وگب
ناور بآ هب ناتدناسر هک ،ناهن نیمز رد ناتبآ ددرگ رگا وگب

باتک یور زا دناوخیم )۲۶(ییرقُم
بآ مدنب همشچ ز ،اًرْوَغ ُمکُؤام

منک ناهنپ )۲۷(اهروَغ رد ار بآ
منک ناتسکشخ و کشخ ار اههمشچ

رگد درآ یک همشچ رد ار بآ
؟رطخ و لضف اب ِلثم یب نم زج

)۲۸(ناَهتسُم /یقطنم /یفسلف

نامز نآ بتکم یوس زا تشذگیم

دنسپان زا وا تیآ دینشب هک نوچ
)۲۹(دنَُلک اب ام ار بآ میرآ :تفگ
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)۲۹(دنَُلک اب ام ار بآ میرآ :تفگ

ربت /یزیت و لیبِ مخز هب ام
)۳۰(َرَبز یتسپ زا میرآ ار بآ

درمریش کی وا دید و تفخب بش
درک روک شمشچ ود ره ،)۳۱(هچناَبط دز

)۳۲(یقَش یا ،مشچ ٔهمشچ ود نیز :تفگ

یقداص را ،رآ رب یرون ربت اب

دید روک مشچ ود و تسج رب زور
دیدپان شمشچ ود زا )۳۳(ضِیاف ِرون

یدش )۳۴(رِفَغتسُم و یدیلانب رگ
یدش رهاظ ،مََرک زا هتفر رون

تسین تسد رد مه رافغِتسِا کیل
تسین تسمرس ره ِلُقن هبوت ِقوذ

دوحُج /یموش و لامعاِ یتشز
دوب هتسب وا ِلد رب هبوت هار

تشگ گنس ِیور وچمه یتخسب لد
تشَک ِرهَب ار نآ هبوت دفاکش نوچ

اعد زا وا ات هک ،وک )۳۵(یبیَعُش نوچ
؟ار هوک دزاس کاخ ¶شِک رهب

۱۶۰۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِنیبسِحٔ هدید رد نز کاخ
شیک و تسا لقع ِنمشد ،سحٔ هدید

***دناوخ )۳۶(شامَعا ادخ ار ،سحٔ هدید
دناوخ شام /دض و تفگ شتسرپتب

دیدن ار ایرد و دید فک وا هکناز
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دیدن ار ایرد و دید فک وا هکناز
دیدن ار ادرف و دید یلاح هکناز

وا ِشیپ یلاح و ادرف ٔهجاوخ
)۳۷(وُسَت کی یجنگ ز دنیبیمن وا

مایپ دَرآ باتفآ نآ ز یاهّرذ
م¬غ ددرگ ار هّرذ نآ باتفآ

ریفَس دش تدحو ِرحَب زک یاهرطق
ریسا دشاب ار هرطق نآ رحَب تفه

واِ ک�اچ دوش یکاخ ِفک رگ
واِ ک¬َفا دهن رس شکاخ ِشیپ

قح ِک�اچ دش هکنوچ مدآ ِکاخ
قحِ ک¬ما دنهن رَس شکاخ ِشیپ

؟دوب هچ زا رخآ ْت�قَشْنا ُءام�سَلا
دوشگ ییکاخ هک یمشچ یکی زا

.دوشگ مشچ یکاخ یناسنا هک تهج نادب ؟دوب هچ یارب نامسآ ندش هتفاكش

بآ ِریز دنیشن )۳۸(یدرُد زا کاخ
باتش زا تشذگب شرع زک نیب کاخ

تسین بآ زک نادب سپ تفاطل نآ
تسین )۴۰(باّهَو )۳۹ِ(عِدبُمِ یاطع زج

ار ران و اوه )۴۱(یلفُس دنک رگ
ار راخ دنارذگب وا لُگ ز رو

****اشَی ام �ا ُلَعَْفی و تسا مکاح
اود دزیگنا درد َنیع ز وا

.دنک نامه دهاوخ هچ ره وا و تسا ناهج یاورنامرف و مکاح ،یلاعت قح اريز
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.دنک نامه دهاوخ هچ ره وا و تسا ناهج یاورنامرف و مکاح ،یلاعت قح اريز
.دنیرفآ یم نامرد و اود ،ضرم و درد تاذ زا هکنانچ

دنک یلفُس ار ران و اوه رگ
دنک )۴۲(یلقِث و یدرُد و یگریت

دنک )۴۳(یولُع ار بآ و نیمز رو
دنک )۴۴(یوطَم اپ هب ار نودرگ ِهار

*****اشَت نَم �زِعُت هک دش نیقی سپ
اشگ رب اهرپ :تفگ ار ییکاخ

.دزاس دنمجرا ار یتسپ دوجوم ره دناوت یم یلاعت قح هک دش مّلسم سپ
.نک زاورپ انعم نامسآ جوا هب و اشگب ار تلقع یاهرپ :تفگ یکاخ رشب کی هب ورنیا زا

وش سیلبا ور :تفگ ار یشتآ
وش )۴۵(سیبَلت اب ،کاخ متفه ِریز

)۴۶(اهُس رب وت ورب یکاخِ مدآ

)۴۷(یَرث ات ور ،یشتآ ِسیلِب یا

َمین یلُوا ِتّلع و عبط راچ
َمیقاب نمً امیاد فّرصت رد

میقتسم و تسا تّلع یب نم ِراک
)۴۸(میقَس یا ،تّلع هن مریدقت تسه

تقو هب منادرگب ار دوخ ِتداع
تقو هب مناشنب ،شیپ زا رابغ نیا

۱۷۹ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ***

ُ�َْعأ ْمُهَلَو اَهِب َنوُهَْقَفي َ� ٌبوُلُق ْمُهَل … َلُوأۚ  اَهِب َنوُعَمْسَي َ� ٌناَذآ ْمُهَلَو اَهِب َنوُرِْصُبي َ� ٌ ْ�اَك َكِئٰ  …�لََضأ ْمُه ْلَبِ ماَعْنَ

 ار ناشیا و ،دننیبن ار قح نادب هک تسا یناگدید ار ناشیا و ،دنباین رد ار قح نادب هک تسا ییاه لد ار ناشیا …
…رت هارمگ لب ،ناروتس دنناشیا و دنونشن ار قح نادب هک تسا ییاه شوگ
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…رت هارمگ لب ،ناروتس دنناشیا و دنونشن ار قح نادب هک تسا ییاه شوگ

۴۰ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق ****

ُءاَشَي اَم ُلَعَْفيُ �ا َكِٰلَذَك …

.نینچ نیا دنک دهاوخ هچنآ ادخ …

۲۶ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق *****

ْ«ا َكِلاَم �مُه�للا ِلُق ْ«ا يِتُْؤت ِكْلُ ْ«ا ُعِْزَنتَو ُءاَشَت ْنَم َكْلُ َك�ِنإۖ  ُْريَخْلا َكَِديِبۖ  ُءاَشَت ْنَم �لُِذتَو ُءاَشَت ْنَم �زِعُتَو ُءاَشَت ْن�مِم َكْلُ
ٌريِدَق ٍْءيَش /لُكٰ ىَلَع

 ینک دنمجرا و .یهاوخ هک ره زا ار کلُم یناتس و .یهاوخ هک ره هب ار کلُم یهد .کلُم هدنراد ییوت ،ادنوادخ وگب
.اناوت زیچ ره رب ییوت و اه یکین همه تسا وت تسد هب .یهاوخ هک ار هک ره ینک راوخ و یهاوخ هک ار هک ره

 ۲۵۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناقمحا زا هوک زارف ،یسیع kخیرگ

تخیرگیم یهوک هب میرم ِیسیع
تخیر تساوخیم وا ِنوخ ییوگ ریش

ریخ :تفگ و دیود یپ رد یکی نآ
؟)۴۹(رَیط وچ یزیرگ هچ ،تسین سک تا یپ رد

)۵۰(تفُج تخاتیم نانچنآ وا باتش اب

تفگن وا ِباوج ،دوخ ِباتش زک

دنارب یسیع یپ رد نادیم ود کی
دناوخب ار یسیع ّدِج /دِج هب سپ

)۵۲(تسیب هظحل کی قح )۵۱(ِتاضرَم یپ زک

تس یلکشم تزیرگ ردنا ارم هک

؟میرک یا یزیرگیم وس نیا هک زا
میب و فوخ و مصَخ هن و ریش تا یپ هن
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میب و فوخ و مصَخ هن و ریش تا یپ هن

ورب ،منازیرگ قمحا زا :تفگ
وشم مدنب ،ار شیوخ مناهریم

یوت هن احیسم نآ رخآ :تفگ
؟)۵۳(یَوتسُم وت زا رک و روک دوش هک

 ۲۵۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک ار َمظَعاِ مسا و نوسُف نآک
نَسَح دش ،مدناوخ روک رب و رک رب

فاکش دش ،مدناوخب نیگنس ِهُک رب
فان هب ات دوخ رب دیردب ار هقرخ

)۵۴(ّیَح تشگ ،مدناوخب هدرم ِنت رب

یَش تشگ ،مدناوخب یَش� ِرس رب

)۵۵(ّدُو هب قمحا ِلد رب ار نآ مدناوخ

دشن ینامرد و راب نارازه دص

تشگن رب وخ ناز و تشگ اراخ ِگنس
تشک چیه دیورن یو زک ،دش گیر

قحِ مسا اجنآک تسیچ تمکح :تفگ
؟)۵۶(َقبَس ار نآ دوبن اجنیا ،درک دوس

ارچ ،یجنر نیا و تسا جنر نامه نآ
؟اود دش ار نآ و ار نیا دشن وا

تسادخ ِرهق یقمحاِ جنر :تفگ
تس¬تبا نآ ،رهق تسین یروک و جنر

دَرَوآ محر ناک تس یجنر ¬تبا
)۵۷(دَرَوآ مخز ناک تس یجنر یقمحا

******تسا هدرک وا رهُم ،تسواِ غاد هچنآ
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******تسا هدرک وا رهُم ،تسواِ غاد هچنآ
تسد دُرب دراین یو رب یاهراچ

تخیرگ یسیع نوچ ،زیرگب ناقمحا ز
تخیر هک اه نوخ یسب قمحا ِتبحص

اوه ددزد ار بآ کدنا کدنا
امش زا قمحا مه ددزد نینچ نید

دهد یدرس و ددزد ار تیمرگ
دهن یگنس ،نوک ِریز وک نآ وچمه

دوب میب زا هن یسیع ِزیرگ نآ
دوب میلعت یپ نآ ،وا تس نمیا

ار قافآ دنک رُپ را )۵۸(ریرَهَمز
؟ار )۵۹(قارشِا اب ِدیشروخ نآ مغ هچ

۷ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ******

ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَوۖ ٌ ةَواَشِغ ْمِهِراَصَْبأٰ ىَلَعَوۖ  ْمِهِعْمَسٰ ىَلَعَو ْمِهِبوُلُقٰ ىَلَعُ ��ا ََمتَخ

.گرزب تسا ىباذع ناشيارب و ،تسا ىاهدرپ ناشنامشچ ىور رب و هداهن رهم ناششوگ رب و ناشياهلد رب ادخ

هماج ۀرانک و هیشاح ،یناشیپ رانک رد هدیبات یوم ۀتسد :ه/ُرط )۱(
راد نکش و نیچ ،دّعجم :نیدعَج )۲(
شور و هار :هویش )۳(
یلصا نیچ ،گرزب نیچ :نیچام )۴(
ندیدنخ یسک هب رخسمت یور زا ،ندرک دنخشیر :ندز رَخسَت )۵(
قمحا ،هلبا :لوگ )۶(
برطم ،وگدورس ،تسمرس ،طاشناب ،مادناشوخ ناوج ،یلوک :یلول )۷(
ندرک یراز ،ندیلان :ندیلوم )۸(
راوس بسا :سِراف )۹(
هدرم نفک لیاسو :زیهجَت )۱۰(
هدرم هب ندناشوپ نفک ،ندرک نفک ار یاهدرم :نیفکَت )۱۱(
یشارت گنس رازبا ،ربت :نیتیم )۱۲(
هوکش و ل¬ج :َرف و َّرک )۱۳(
ودرگ یاولح :هنیزوج )۱۴(
دننک تسرد ماداب زغم و لسع زا هک ییاولح :هنیزول )۱۵(
بیجع ،روآ یتفگش :هفُرط )۱۶(
.دشاب هابت شلقع هک یسک ،دازردام روک :هَمَکا )۱۷(
.دشاب یسیپ یرامیب راچد هکنآ ،دشاب دیفس یاه هکل یاراد شندب تسوپ هک یسک :صَرَبا )۱۸(
هراچیب :َرطضُم )۱۹(
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.دشاب یسیپ یرامیب راچد هکنآ ،دشاب دیفس یاه هکل یاراد شندب تسوپ هک یسک :صَرَبا )۱۸(
هراچیب :َرطضُم )۱۹(
ینوبز و یزجاع ،یتسس و فعض تدش زا دور هار تسد و وناز هب هک نآ :کول )۲۰(
هدیمخ ،هدیباوخ :هتفخ )۲۱(
¶فر هار هتسشن وناز یور هب ،¶فر هار ناکدوک دننام اپ و تسد راهچ ،ندیزخ :ندیژیغ )۲۲(
 نابرهم ،زوس لد :قِفشُم )۲۳(
شنزرس ،ندرک تم¬م :باتِع )۲۴(
هزمغ ،وربا و مشچ اب هراشا ،زان :همشرک )۲۵(
نآرق هدنهد میلعت و هدنناوخ :یرقُم )۲۶(
یزیچ هت ،یدوگ ،رعق :روَغ )۲۷(
ردق یب ،لیلذ ،راوخ :ناَهتسُم )۲۸(
گنَُلک :دنَُلک )۲۹(
�اب :َرَبز )۳۰(
کچ ،یلیس :هچناَبط )۳۱(
تخبدب :یقَش )۳۲(
ناسرضیف ،هدنهدضیف :ضِیاف )۳۳(
هدنهاوخشزرمآ ،دنکیم رافغتسا هک یسک :رِفَغتسُم )۳۴(
دش ثوعبم نَیدَم موق رب و دوب یسوم نزردپ هک یربمغیپ مان :بیَعُش )۳۵(
انیبان ،روک :امَعا )۳۶(
زیچان و ریقح ءیش ،یزیچ زا کچوک تمسق کی :وُسَت )۳۷(
درل ،ی� ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۳۸(
شخبیتسه ،تسین زا تسه ۀدنروآدیدپ ،راگدیرفآ :عِدبُم )۳۹(
دنوادخ یاهمان زا ،هدنشخبرایسب :باّهَو )۴۰(
نیریز ،ینییاپ :یلفُس )۴۱(
ینیگنس ،ندش نیگنس :لقِث )۴۲(
یناقوف ،یی�اب :یولُع )۴۳(
هدش هدیچیپ مه رد ،هدش یط ،هدش هدیدرونرد :یوطَم )۴۴(
یزاب گنرین ،یرگ هلیح :سیبَلت )۴۵(
رغصا بد رد رونمک یاهراتس :اهُس )۴۶(
نیمز ،کاخ :یَرث )۴۷(
رامیب ،تسردان :میقَس )۴۸(
هدنرپ :رَیط )۴۹(
¶فر لعن راهچ ،¶خات باتش اب :¶خات تفُج )۵۰(
یدونشخ :تاضرَم )۵۱(
تسیاب ففخم :تسیب )۵۲(
¶فای دوبهب ینعم هب اجنیا رد ،راومه و ربارب :یَوتسُم )۵۳(
هدنز :ّیَح )۵۴(
تبحم و قشع ،یتسود :ّدُو )۵۵(
درکن ذوفن و ریثأت :َقبَس ار نآ دوبن )۵۶(
ندش قمحا صخش دوخ ای و نارگید هب بیسآ بجوم :ندروآ مخز )۵۷(
تخس یامرس :ریرَهَمز )۵۸(
ندش نشور ،¶شگ نابات ،ندیشخرد :قارشِا )۵۹(


