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هدفه هرامش عیجرت ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(لولَم یدرگ رگو ،دریگ تلد رگ
)۲(لوضَف یا ،یرادن هراچ رفس نیز

تسار وّ پچ )۳(ناچیپم ندرگ ،هنب لد
)۴(لوم لوم نک اهر و شاب ناور نیه

)۵(ناشَکشَک تدنربیم کنیا هنرو
لوسر بناج ره و تسیکیِپ فرط ره

تساجک ات ترکف ،هناخ رد یتسین
لوغ تسدُرب ار قلخِ یاهرکف

ار قلخِ مشچ دندرک ییوداج
)۶(لوفُس زا دننادن ار aاب هک ات

دنرگید یناوداج ،ار ناوداج
)۷(لوخُد ناشیا ِلد ردنا دننکیم

راد لصا رد اه هدید ،رگنَم هریخ
لوصایب ندرم ِزور یشابن ات

نک رکُش و ناوخب *۱انلlَزن ُنْحَن
لوزن aاب زا درک یباتفاک

ار یور دزوس هک ین یباتفآ
)۸(لوُفا رد دتفا هک ین یباتفآ

رای تسکیدزن هکنآ ز ،نز مک هرعن
)۹(لولُح دیآ نامگ یکیدزن ز هک

دوش رهاظ ،دَُوب ناهنپ رگا قح
)۱۰(لودُع ِناهاوگ و تستازجعم

نک ربص ،نک مک )۱۱(باتشِا وت کیل
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نک ربص ،نک مک )۱۱(باتشِا وت کیل
۲*» لوجَع ُناسْنyِا « :هک تسدومرف هچرگ

انَْربَص انیَلَع غِْرَفا انlبَر
a ۳*لوحَوْلااَذ یف انَمادَْقا ْلُِزت

.نازغلم کانلِگ نیمز نیا رد ار ام یاهماگ ایادخ .رابب ىيابيكش ام رب ،اراگدرورپ

۲۳ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق ۱*

 ً�يِْزَنت َنآْرُقْلا َكْيَلَع َانْلlَزن ُنْحَن اlِنإ

.وكين ىندركلزان ،ميدرك لزان وت رب ار نآرق ام

۱۱ هیآ ،)۱۷(ارسا هروس ،میرک نآرق ۲*

 aًوُجَع ُناَسْنyِْا َناَكَوۖ  ِْريَخْلاِبُ هَءاَعُد �رlشلاِب ُناَسْنyِْا ُعَْديَو

.تسا هدوب هدزباتش هدوب ات ىمدآ و .ديوجىم ار ىريخ اعد هب ىيوگ هكنانچ دبلطىم ار ىرش اعد هب ىمدآ و

۲۵۰ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ۳*

�lَو  َنيِرِفاَكْلاِ مْوَقْلا ىَلَع اَنْرُصْناَو َانَماَدَْقأ ْت�َبثَو اًْربَص َاْنيَلَعْ غِْرَفأ َانlبَر اوُلاَق ِهِدُونُجَو َتوُلاَجِل اوُزََرب اَ

 رب و نادرگ مدقتباث ار ام و رابب ىيابيكش ام رب ،اراگدرورپ :دنتفگ ،دندش ور هب ور شهاپس و تولاج اب نوچ
.زاس زوريپ نارفاك

۲۵۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تستشگ اهرون ِطیحم وت ِرون هک یسمش نآ وت
؟یراد اور )۱۳(یروتسَم و )۱۲(یدرگاو زیربت ِیوس

۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار هنوردَنا نامیلس سپ
درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد
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درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد

دش تسار مَد نامه شجات نآ زا دعب
دش تساوخیم ار جات هکنانچنآ

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یسکِ مشچ رد هدمآ دَُوَبن تلایخ هکنوچ
یرگن هریخ و هریت دوب هتشُک ِزبِ مشچ

۱۰۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نوزف وا شرع زا ،میوقlتلا ِنَسَْحا
نورب ترکف زا ،میوقlتلا ِنَسَْحا

۴ هیآ ،)۹۵(]تلا هروس ،میرک نآرق

ٍميِوَْقت ِنَسَْحأ يِف َناَسْنyِْا َانْقَلَخ ْدَقَل

.ميديرفايب )یراجنه( ىلادتعا رتوكين رد ار ىمدآ ام هك

۴۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۴(شاهیاد دشاب وچ نادزی ٔهیاس

شاهیاس و لایخ زا َدناهر او

ادخٔ هدنب دوب )۱۵(نادزی ٔهیاس
ادخٔ هدنز و ملاع نیا هدرم

نامگیب رتوز ریگ وا ِنماد
نامزرِخآ ِنماد رد یهر ات

تسایلوا ِشقن l*۴ل�ظلا lدَم َفَْیک
تسادخ ِدیشروخ ِرون ِلیلد وک

 نآ و .تسا دنوادخ لماک رهظم ادخّ یلو هک تسنیا ) » درتسگ ار شا هیاس هنوگچ « ( lل�ظلا lدَم َفَْیک هیآ زا روظنم
.تسا دنوادخ یوس هب مدرم یامنهار وا ینعی .تسا دنوادخ رون رب لیلد ادخ ّیلو نآ ینعی ،هیاس
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.تسا دنوادخ یوس هب مدرم یامنهار وا ینعی .تسا دنوادخ رون رب لیلد ادخ ّیلو نآ ینعی ،هیاس

لیلد نیا یب ورم یداو نیردنا
a ا �بُِحاaلیلَخ نوچ وگ ۵*نیلِف

۴۶ ،۴۵ هيآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،ميرك نآرق ۴*

)۴۵( ً�ِيلَد ِهْيَلَع َسْمlشلا َانْلَعَج lُمث ًانِكاَس ُهَلَعَجَل َءاَش ْوَلَو lل�ظلا lدَم َفْيَك َك�بَرٰ ىَِلإ ََرت ْمََلأ

 ار نآ تساوخ یم رگا و ؟دنارتسگ و داد دادتما ار هیاس هنوگچ هک یتسیرگنن تراگدرورپ ]تمکح و تردق[ هب ایآ
.میداد رارق ]اه ناسنا ی[ امنهار ،هیاس نآ ]�خانش[ یارب ار دیشروخ هاگ نآ ،درک یم تباث و نکاس

)۴۶( اًريِسَي اًْضبَق َاْنيَِلإُ هَانَْضبَق lُمث

.میریگ یم زاب دوخ یوس هب کدنا کدنا ]باتفآ ندش دنلب اب[ ار نآ سپس

۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق ۵*

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيlللا ِهْيَلَع lنَج اlمََلف ِ¢لِفْ¡ا �بُِحأ aَ َلاَق َلََفأ اlمََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

،دش ورف نوچ .نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ .ديد ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ
.مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ

۱۲۵ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،ميرك نآرق ۵*

 ً�ِيلَخ َميِهاَْرِبإُ l£اَ ذَخlتاَوۗ  اًفيِنَح َميِهاَْرِبإ َةlلِمَ َعبlتاَو ٌنِسْحُم َوُهَوِ َ�£ ُهَهْجَو َمَلَْسأ ْنlمِم ًانيِد ُنَسَْحأ ْنَمَو

 قح( فينح نيد زا و دوب راكوكين و درك ادخ بناج هب ىور ص�خا هب هك تسا ىسك نيد زا رتهب ىسك هچ نيد
.ديزگرب دوخ ىتسود هب ار ميهاربا ادخ و ؟درك ىوريپ ميهاربا )ارگ

یلاعتیراب دیحوت رد ،ریطلا قطنم ،راطع

سب و تسنیا لامک ،�صا شابم وت
سب و تسنیا لاصو ،وش a وت ز وت

دَُوب نیا یلولُح وش مگ ورد وت
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دَُوب نیا یلولُح وش مگ ورد وت
دَُوب نیا یلوضَف دوبن نیا هچره

شاب یوس کی یود زا و ور یکی رد
شاب یور کی و هلبق کی و لد کی

۲۲۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رگید دوخ ،نادوخیب یاعد نآ
تسا رواد ِتفگ ،تسین وز اعد نآ

۱۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ک�ه و تسا نایز ناک اهاعد سب
کاپ ِنادزی دونشنیم مََرک زو

۲۸۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

روَخ و باوخ زک یمَد ره ینآ رب وت
رتشیب وُج نیردنا یزیر کاخ

۲۸۱۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

قلخ یاهریمض -سناد ببس

تسا یلاخ اهنیز بآ نآ ِلد نوچ
تسَج بآ رد نورب زا اهور ِسکع

هدشان )۱۶(اّفَصُم نطاب ار وت سپ
)۱۸(هدَد و )۱۷(سانسَن و وید زا ُرپ هناخ

یرخ رد هدنام هزیتسا ز یرخ یا
؟یَرب وب یحیسمِ حاورا ز یک

َدُنک رَس یلایخ رگ یسانش یک
۶*؟َدُنک َرب رَس )۱۹(ینَمکَم نیمادک زک
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۶*؟َدُنک َرب رَس )۱۹(ینَمکَم نیمادک زک

نت ،دهُز رد دوشیم یلایخ نوچ
)۲۰(َ�فوُر هنورد زا تaایخ ات

۱۰۴ هیآ ،)۱۸(فهك هروس ،میرک نآرق ۶*

اًْعنُص َنُونِسْحُي ْمُهlَنأ َنُوبَسْحَي ْمُهَو اَْين�دلا ِةاَيَحْلا يِف ْمُهُيْعَس lلَض َنيِذlلا

.دننكىم وكين ىراك دنتشادنپىم و دش هابت ايند ىگدنز رد ناش ششوك هك ىياهنآ

۲۲۸۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نطو ییایرد هب زج مزاسن نم
)۲۱(نَکَس نم مزاسن ار یریگبآ

موش نِمآ و میوج دح یب ِبآ
مور یم )۲۲(تlحِص و نما رد دبا ات

۲۲۳۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریگبآ نیز نک مزع ایرد یوس
ریگ بادرگ نیاِ کرت و وج رحَب

)۲۳(روذَح نآ تفر یم ،تخاس اپ ار هنیس

رون ِرحَب ات رطخ ابِ ماقم زا

دَُوب گس وا یپ زک وهآ وچمه
دَُوب گر کی شنت رد ات دود یم

تساطخ یپ ردنا گس و شوگرخ ِباوخ
؟تساجک هدنسرتِ مشچ رد دوخ ،باوخ

۲۳۸۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوتِ کاردا ،ناهج ِدید هربَنچ
تسوتِ کاپان ِسح ،ناکاپ هدرپ
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تسوتِ کاپان ِسح ،ناکاپ هدرپ

نایع ِبآ ز وُشب ار سح یتدم
نایفوص یوش هماج ناد نینچ نیا

َدَنک رب هدرپ ،کاپ وت یدش نوچ
دنز یم وت رب شیوخ ناکاپ ِناج

)۲۴(رَوُص و رون دَُوب رگ مَلاع هلمج

ربخ یبوخ نآ زا دشاب ار مشچ

۲۴۳۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هنیس یدوب هدرک هناخ وید
ار هنیک یدوب هدیزاس یی هلبق

)۲۵(تسَخ هک ار اهرگج سب تزیتِ خاش

تسکش ار تزیتِ خاش ما اصع َکن

۲۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تام و یدرک یم روک ار �شیوخ
تاعِقاو و باوخ ز یشیدناََین ات

وت ِشیپ دمآ َکن ؟یزیرگب دنچ
وت ِشیدنارکَمِ کاردِا یروک

۲۵۹۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامداش مَلاع ِلَقن زا )۲۶(لاجِر سپ
ناکدوک نیا نامداش شیاقب زو

روکِ غرم نآ دیدن شوخ ِبآ هکنوچ
روش ِبآ دیامن رثوک وا ِشیپ

۲۵۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۵۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(نیَبگَناِ یوج ِریثات زا هک وب

نیک ِرهز نیا منت رد ددرگ دهَش

ریش هزیکاپ نآ یوج ِسکع ز ای
ریسا ِلقع یمد دبای شرورپ

)۲۸(رمَخ یاهوُج نآ ِسکع زک دَُوب ای

رَما ِقوذ زا مََرب وب ،مدرگ تسم

بآ یاهوُج نآ ِفطل زک دَُوب ای
بارخ هروش ِنت دبای یگزات

دوش ادیپ یی هزبس ار ما هروش
دوش )۳۰(یوأَم ِّتنَج )۲۹(مرازراخ

۳۳۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاَیا یا نک نایب ار قُراچ �رِس
؟زاین نیدنچ تتسیچ قُراچ ِشیپ

)۳۱(تَقُرایکَب و رُقنُس دشونب ات

تَقُراچ و نیتسوپ �رِس �رِس

تفای رون یم�غ وت زا زاَیا یا
تفاتش نودرگ یوس یتسپ زا ترون

یگدنب دش ناگدازآ ِترسح
یگدنز یداد وت نوچ ار یگدنب

دَم و رزَج ردنا هک دشاب نآ نمؤم
دَروخ ترسح وا ِنامیا زا رفاک

۳۳۵۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 9 of 15

750_Qazal & Mathnavi 2/13/19 12:35 PM

۳۳۵۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ناشیا ،وا -فگ باوج و وش ناملسم هک دیزی ابا دهع رد شدنتفگ هک یرفاک تیاکح

دیزیاب نامز رد )۳۲(یربَگ دوب
)۳۳(دیعَس ِناملسم کی ار وا تفگ

؟یروآ م�سا وت رگ دشاب هچ هک
یرورَس و تاجن دص یبایب ات

دیرم یا تسه رگا ،نامیا نیا :تفگ
دیزیاب مَلاعِ خیش دراد هکنآ

نآ ِبات نآ ِتقاط مرادن نم
ناج یاه ششوک ز دمآ نوزف نآک

)۳۴(َمنِقوُمان نید و نامیا رد هچرگ

منمؤم سب وا ِنامیا رد کیل

تسا رترب هلمج ز نآک نامیا مراد
تسا َرف اب و غورف اب و فیطل سب

ناهن رد میوا ِنامیا ِنمؤم
ناهد رب مکحم تسه مرهُم هچرگ

تسامش ِنامیا رگ دوخ ،نامیا زاب
)۳۵(تساَهتشُم هن و متسلیم نآدب هن

دَُوب نامیا یوس شلیم دص هکنآ
دوش )۳۶(رِتاف نآ ،دید ار امش نوچ

ین شینعم و دنیب یمان هکنآز
ینتفگ )۳۷(هزافَم ار نابایب نوچ

دَرُسفب نامیا ِدروآ ز وا ِقشع
درگنب وا امش ِنامیا هب نوچ
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درگنب وا امش ِنامیا هب نوچ

۳۳۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد هیده ار وا یرفاک ِدرم و داد زامنِ گناب ناتسرفاک رد هک ،زاوآ تشز ِّنَذؤُم نآ ِتیاکح

دب ِزاوآ سب تشاد نّذَؤُم کی
دز گناب )۳۸(ناتسرفاک ِنایم رد

زامن ِگناب وگم :شدنتفگ دنچ
زارد )۳۹(اه توادع و گنج دوش هک

)۴۰(زارتحِایب سپ و درک هزیتس وا

زامنِ گناب ناتِسرفاک رد تفگ

)۴۲(یاهّماع ٔهنتف ز دش )۴۱(فِیاخ ،قلخ

یاهماج اب یرفاک دمایب دوخ

فیطل ٔهماج نانچ اب اولح و عمش
)۴۳(فیَلا نوچ دمایب و دروآ هیده

؟تساجک ؟وک نِذّؤُم نیک ناسُرپ سُرپ
)۴۵(تساَزفتحار واِ گناب و )۴۴(�َص هک

؟تشز ِزاوآ نآز دوب تحار هچ نیه
)۴۶(تشِِنک ردنا داتف شزاوآک :تفگ

)۴۷(ینَس سب و فیطل مراد یرتخد

ینمؤُم ار وا دوبیم وزرآ

شرس زا تفریمن )۴۸(ادوُس نیا چیه
شرفاک نیدنچ دادیم اهدنپ

دوب هتسُر نامیا ِرهِم وا ِلد رد
)۵۰(دوع وچ نم ،مغ نیا دوب )۴۹(رَمْجِم وچمه

مُدب هجنکشِا و درد و باذع رد
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مُدب هجنکشِا و درد و باذع رد
مَد هب مَد وا ٔهلسلس دبنجب هک

نآ رد متسنادنیم هراچ چیه
ناذا نآ ن�ذَؤُم نیا دناوخ ورف ات

؟گناب هورکم نیا تسیچ :رتخد تفگ
)۵۱(گنادراچ ود نیا دمآ مشوگب هک

تشز ِزاوآ نینچ نیا رمع همه نم
تشِِنک و )۵۲(رید نیرد مدینشن چیه

ناذا ِگناب نیا هک شتفگ شرهاوخ
نانمؤم ِراعش و م�عِا تسه

رگد زا دیسرپب ،دمان شرواب
ردپ یا یرآ :تفگ مه رگد نآ

)۵۳(دش درز واِ خُر ،شتشگ نیقی نوچ

دش درس وا ِلد یناملسم زا

باذع و شیوشت ز نم َمتسَر زاب
)۵۴(باوخ فوخیب نآ رد متفخ شوخ شود

وا ِزاوآ زا دوب نیا متحار
؟وک درم نآ ،رکش هب مدروآ هیده

ریذپ هیده نیا تفگ ،شدیدب نوچ
ریگتسد و )۵۵(ریجُم یتشگ ارم هک

)۵۶(ّرِب و ناسحا زا نم اب یدرک هچنآ

)۵۷(ّرَِمتسُم ،نم ماهتشگ وتٔ هدنب

یمدرف تورث و کلِم و لام هب رگ
یمدرک رز زا رُپ ار تناهد نم

)۵۹(زاجَم و )۵۸(قَرز امش ِنامیا تسه
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)۵۹(زاجَم و )۵۸(قَرز امش ِنامیا تسه

زامن ِگناب نآ هک نوچمه نزهار

دیزیاب ِقدص و نامیا زا کیل
دیسر مناج و لد رد ترسح دنچ

دیدب رخ )۶۰(عامِج وک نز نآ وچمه
)۶۱(دیَرف ِلحَف نیا تسیچ هَوآ :تفگ

!یریظن یب ِرخ هرن بجع ،اترسح ،اغیرد :تفگ ترسح اب دید ار نارخ شزیمآ یتقو هک ینز نآ دننام

.دننیر یم ام هاگمرش رب ام نارهوش هک هتبلا .تسا نانآ اب دُرب ،دننک یم نارخ هک تسا نیمه شزیمآ رگا

دیزیاب نامیا ِداد هلمج داد
دیرف ِریش نینچ رب اه نیرفآ

دَوَر َرا )۶۲(رحَب رد شْنامیا ز ییهرطق
دوش هقرغ شاهرطق ردنا رحَب

اههشیب رد یاهّرذ شتآ ز وچمه
انف هشیب دوش هّرذ نآ ردنا

هاپس ای هش ِلد رد یلایخ نوچ
هابت ار )۶۳(نامصَخ ،گنج ردنا درک

دومن خُر دّمحم رد هراتس کی
)۶۵(دوهُج و )۶۴(ْرَبگ ِرهوگ دش انف ات

ناَما ردنا تفر ،تفای نامیا هکنآ
نامگ ود دش نایقاب ِیاهرفک

دناَمن یراب نیلّوا ِفرِص ِرفک
دناشن یمیب ای وّ یناملسم ای

تس یندرک نغور و بآ هلیح هب ،نیا
تسین رونٔ هَّرذ )۶۶(ِوُفک اه لثم نیا
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تسین رونٔ هَّرذ )۶۶(ِوُفک اه لثم نیا

)۶۷(مِسَْجنُم یریقح زج دوبن هَّرذ

)۶۹(مِسَْقَنی a )۶۸(ِقِراش دوبن هَّرذ

)۷۰(یفَخ ناد یدارم هَّرذ ِ�فگ

یفک ،مَد نیا یاهن ایرد )۷۱ِ(مرحَم

خیش ِنامیا )۷۲(ِر�َین ِباتفآ
خیش ِناج ِقرش ز خُر دیامن َرگ

)۷۳(یَرث ات دریگ جنگ یتسپ هلمج

)۷۵(یرَضَْخا دریگ )۷۴(دلُخ aاب هلمج

)۷۶(رینُم ِرون زا دراد ناج یکی وا

ریقحِ کاخ زا دراد نَت یکی وا

وگب ؟نآ ای ،وا تس نیا بجع یا
ومع ،لکشم نیردنا مدنامب هک

؟نآ تسیچ ردارب یا تسنیا یَو رگ
نامسآ تفه وا ِرون زا هدش ُرپ

؟تسیچ تسود یا ندب نیا ،تسا نآ یو رو
؟تسیک و تسا نیمادک ود نیز بجع یا

نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۱(
دنکیم هلخادم نارگید راک رد تهجیب هک یسک ،وگهوای :لوضَف )۲(
ندرکن تعاطا ،ندش لدود ،ندوب دّدرتم زا هیانک :ندیچیپ ندرگ )۳(
ندرک تسد نآ تسد نیا لمع ،گنرد و ریخأت :لوم لوم )۴(
 ندیشک تلاح رد ،ناشک ناشک :ناشَکشَک )۵(
یتسپ ،ندشردق مک ،ندش تسپ :لوفُس )۶(
ندش لخاد :لوخُد )۷(
�فر ورف ،ندش ناهنپ ،ندرک بورغ :لوُفا )۸(
یرگید ندب رد یسک حور ندش لخاد ،عورش ،زاغآ :لولُح )۹(
ندرک یّطخت ،ندنادرگور :لودُع )۱۰(
لیجعت ،باتش :باتشِا )۱۱(
ندرک تعجارم ،�شگرب :ندیدرگاو )۱۲(
هدرپرد ،هدیشوپ :روتسَم )۱۳(
دهد شرورپ دوخ ریش اب ار لفط هک ینز :هیاد )۱۴(
تسا باتفآ تکرح عبات وا تکرح و درادن دوجو دوخ زا هک هیاس دننام قح رد یناف لماک درم :نادزی ٔهیاس )۱۵(
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دهد شرورپ دوخ ریش اب ار لفط هک ینز :هیاد )۱۴(
تسا باتفآ تکرح عبات وا تکرح و درادن دوجو دوخ زا هک هیاس دننام قح رد یناف لماک درم :نادزی ٔهیاس )۱۵(
هتفای افص ،صلاخ ،هدش هیفصت :اّفَصُم )۱۶(
دراد بیهم یلکیه هک ناسنا هب هیبش موهوم و یاهناسفا یروناج :سانسَن )۱۷(
هدنرد روناج :هدَد )۱۸(
هاگناهن :نَمکَم )۱۹(
ندرک کاپ ،ندرک وراج ،ندیبور :َ�فوُر )۲۰(
هناخ رد �فرگ یاج ،ندیمرآ ،ندش نکاس :نَکَس )۲۱(
یتسردنت ،یتم�س :تlحِص )۲۲(
.تسا هدمآ طاتحم و شیدنا رود ینعم هب اجنیا رد .دسرتب تخس هک یسک ،هدننک زیهرپ رایسب ینعم هب هغلابم هغیص :روذَح )۲۳(
اه شقن ،تروص عمج :رَوُص )۲۴(
ندرزآ ،ندرک یمخز :�سَخ )۲۵(
ادخ نادرم ینعم هب اجنیا رد ،لُجَر عمج ،نادرم :لاجِر )۲۶(
دهش ،هریش ،لسع :نیَبگَنا )۲۷(
دروآیم یتسم هک یاهباشون ره ،بارش :رمَخ )۲۸(
ناتسراخ :رازراخ )۲۹(
نیرب تشهب :یوأَم ِّتنَج )۳۰(
.تسا نامهب و ن�ف ینعم هب اجنیا رد و یکرت یاه مان زا :َقُرایکَب و رُقنُس )۳۱(
رفاک :ربَگ )۳۲(
دنمتداعس ،تخبکین :دیعَس )۳۳(
هدننک نیقی :نِقوُم )۳۴(
هدش لیم ،دشاب هدش لیم نادب هچنآ :اَهتشُم )۳۵(
تسس :رِتاف )۳۶(
فلع و بآیب نابایب ،هانپ و ییاهر یاج :هزافَم )۳۷(
نارفاک هلحم :ناتسرفاک )۳۸(
ینمشد ،تموصخ :توادع )۳۹(
ندرک طایتحا ،یراد �شیوخ :زارتحِا )۴۰(
هدنراد فوخ ،هدش هدیسرت :فِیاخ )۴۱(
 ماوع عمج ،مدرم همه :هّماع )۴۲(
زاسمد ،مدمه ،هتفرگ وخ :فیَلا )۴۳(
ندز ادص ،نداد زاوآ :�َص )۴۴(
نیشنلد ،شخب شیاسآ :اَزفتحار )۴۵(
نایدوهی هاگتدابع ،ناناملسم ریغ هاگتدابع :تشِِنک )۴۶(
هبترمدنلب ،عیفر :ینَس )۴۷(
یفاب لایخ ،ماخ لایخ :ادوُس )۴۸(
نادشتآ ،لقنم :رَمْجِم )۴۹(
.دنکارپیم شوخ یوب �خوس ماگنه هک گنریاهوهق و وبشوخ یبوچ :دوع )۵۰(
تسا لیقث و تشز ینعم هب اجنیا رد :گنادراچ ود )۵۱(
هعموص :رید )۵۲(
ندش سویأم و هدنمرش :ندش درز خُر )۵۳(
کانفوخ یایور و سوباک نودب :باوخ فوَخیب )۵۴(
سردایرف ،هدنهد هانپ :ریجُم )۵۵(
ییوکین :ّرِب )۵۶(
هتسویپ :ّرَِمتسُم )۵۷(
ریوزت ،هلیح :قرَز )۵۸(
یگتخاس :زاجَم )۵۹(
تبراقُم ،ندرک یکیدزن :عامِج )۶۰(
هناگی َِرن ،دننام یب َِرن :دیَرف ِلحَف )۶۱(
ایرد :رحَب )۶۲(
نمشد :مصَخ )۶۳(
یتشترز ،رفاک :ْرَبگ )۶۴(
.تسا یرگ هزیتس و رگ هزیتس روظنم اجنیا رد ،یدوهی :دوهُج )۶۵(
ریظن ،اتمه :وفُک )۶۶(
ریذپ مّسجت ،هتفای مسج :مِسَْجنُم )۶۷(
عولط ماگنه هب دیشروخ :قِراش )۶۸(
)۶۹( a ریذپان تمسق :مِسَْقَنی
ناهنپ ،هدیشوپ :یفَخ )۷۰(
انشآ ،نیما و یمیمص رایسب :مرحَم )۷۱(
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ناهنپ ،هدیشوپ :یفَخ )۷۰(
انشآ ،نیما و یمیمص رایسب :مرحَم )۷۱(
ناشخرد ،هدنهد ییانشور :ر�َین )۷۲(
نیمز ،کاخ :یَرث )۷۳(
تشهب ،یگنادواج ،ماود :دلُخ )۷۴(
هزات و رت و باداش ،گنرزبس :رَضَْخا )۷۵(
هدننک نشور ،هدنشخرد :رینُم )۷۶(


