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۱۴۱۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسَم و قشاع و بیرغ ،مرادید ِقاتشم ،"د
متسبرب تخَر کدنا نم ،مراد )۱(اِقلِ مزع نونک

منادرگن ور هلبق ز ،ملاع همه هلبق ییوت
متسه نم هک )۲(یداو ره هب ،مرآ زامن هلبق نیدب

؟بهذم َماوت زج هگنآ و بلاق نیرد یناج ارم
متسج نورب وت ِقشع هب اناج یتسین زا نم هک

مَراد ِرس ِراوازس ،مراد یرس وت زج رگا
متسد نیا داب هدیرب ،مریگ تنماد زج رگو

ینعمیب میفرح یکی وت یب مَوَر هک اج ره هب
متسشنب قشع رد نیش وچ ،مداشگب مشچ ود یه وچ

؟ار شه ماهدرک مگ ارچ ،منیش نم وچ ،ما یه نم وچ
)۳(متسسگب بیکرت زا نم ،دهاوخ یم بیکرت شه هک

دوخ ِلایخ ِساوسو ز دترُم و هرمگ یناهج
)۴(متسَر dشیوخ cرش ز یقشع نینچ ِلابقا هب

دش یفاص هک دمآ نآ زا لد نیا قشع ِی"اب رس هب
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دش یفاص هک دمآ نآ زا لد نیا قشع ِی"اب رس هب
متسپ نیرد لدیب ِنم لِگ و بآ )c)۵یدرُد زا هک

مداتفا شاپ رد نوچ هک وا ِلایخ ِفطل یهز
)۶(متسَخ بل ود ِبیسآ هب ار شلایخِ یاهمدق

قطنم زا مدرک تراهط ،dفگ زا تسد متسُشِب
متسکشب هبوت ِیوضو ،دش یپایپ نوچ ثداوح

۱۸ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

مرب تعجارم ِرهب ناهج ناز دیسر همان
مربیم خرچ هب تخر ،منکیم عوجرِ مزع

ور شیوخ ِرهش هب زاب ،ونش یعَجْرِا :هک تفگ
مرفاسم و )۷(هدشلد ،مدمایب ات :متفگ

۲۸۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش اضق نم زامن هک دش اجک ماهلبق خر
یناحتما وت و نم هب هرامه دسر اضق ز

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۸(یّرَحَت ،سپ

رَس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۹(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۱۰(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب هلبق ره )۱۱(هرخُس

ساپسان ار )۱۲(هِدزییمت دوش نوچ
سانش هلبق )۱۳(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۱۵(ُرب و )۱۴(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاس مین

)۱۶(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

)۱۷(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۳۸ هیآ ،)۴۳(فرخز هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َدْعُب ََكْنَيبَو يِْنَيب َْتيَل اَي َلاَق اَنَءاَج اَِذإٰ ى~تَح  ُنيِرَقْلا َْسئَِبف ِْ�َقِرْشَ

 برغم و قرشم ىرود وت و نم ىرود شاك ىا :ديوگىم ،ديآ ام دزن هك هاگنآ ات
.ىدوب ىدب هارمه هچ وت و .دوب
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.ىدوب ىدب هارمه هچ وت و .دوب

۳۷۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ُمکَهْجَو او�لََوف ُمْتُنک ام َْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذ~لا اذهُ هَوْحَن

 ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
.تسا هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک دینادرگب نامیلس نآ

میتخاسان سب ،و میناغرمْروک
میتخانشن یمَد ار نامیلُس نآک

میدش نازاب ِنمشد ،نادغج وچمه
میدش ناریؤ هدناماو مَرَج"

۲۷۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام )۱۹(ِنامرِح ،ار هدید ،)۱۸(هد طلغ نیا
)۲۱(تساضَقلا ُءوس ،ار بلَق ،)۲۰(بcلَقُم نیو

 و .دوش هابتشا راچد ام مشچ ،دوش یم ثعاب هک تسام )ینهذ نم( یتخبدب نیا
 یاضق انامه ،دنادرگ یم زاب تقیقح تخانش و هدهاشم زا ار بلق هک یزیچ نآ

.تسام )ینهذ نم( دب

دش هلبق ار امش ،نیگنس ُِتب نوچ
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دش هلبق ار امش ،نیگنس ُِتب نوچ
دش )۲۲(هُّلظ ار امش یروک و تنعل

قح )۲۳(ِزابَنا ناتگنس دیاشب نوچ
؟قح زارمه ناج و لقع دیاشن نوچ

کیرش دش ار امه ،هدرم ٔهّشپ
؟)۲۴(کیلَم ِزارمه هدنز دیاشن نوچ

تسامشٔ هدیشارت ،هدرم رگم ای
تسادخٔ هدیشارت ،هدنز ٔهّشپ

شیوخ ِدرکتعنص و دیشیوخ قشاع
شیک تسا رام ِرَس ار نارام cمُد

یتمعن ،وّ یتلود ،مُد نآ رد ین
یّتذل وّ یتحار ،رس نآ رد ین

رام cمُد نآ دَُوب نادرگ رس ِدِرگ
رای ود ره نآ دنروخرد و دنقی"

یونزغ میکح دیوگ نانچ نآ
یونشب شوخ رگ )۲۵(همانیهلا رد

)۲۶(رَدَق مکح رد وت نک یلوضف مک
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)۲۶(رَدَق مکح رد وت نک یلوضف مک

رخ ِشوگ اب رخ ِصخش دمآ روخرد

۱۰۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهلمج داتسا و عبوز هچ رگا
ار نُونَ�ا ُْبیَر هلیح دناد هچ

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج ِلقع
ْ�ا ُْبیَر زا نِمیا ،یّلک ِلقع )۲۷(نونَ

۳۰ هیآ ،)۵۲(روط هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َْبيَر ِهِب ُص~بََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ « » ِنُونَ

 ».ميراگزور ثداوح رظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي «

۳۲۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 » نداتفا ورف هایس رام ،هزوم زا و ندرک نوگن و اوه رب ندرب و م:ّسلا هیلع یفطصمٔ هزوم ،باقع ندوبر «

)۲۸(�َص ِزاوآک دندوب نیرَدَنا

�ُعِ یوس زا دینْشب یفطصُم

درک هزات ار وضو ،و ّیبآ تساوخ



Page 7 of 19

787_Qazal & Mathnavi 10/29/19 3:04 PM

درک هزات ار وضو ،و ّیبآ تساوخ
درَس ِبآ ناز وا تسش ار ور و تسد

یار درک )۲۹(هزوم هب ،و تسُش اپ ود ره
یابُرهزوم کی دوبْرِب ار هزوم

)۳۰(باطِخْشوخ نآ درب هزومِ یوس ،تسد

باقُع َشتسد زا دوبْرِب ار هزوم

داب وچ وا دُرب اوه رَدَنا ار هزوم
داُتف یرام نآ زا ،و درک نوگِن سپ

هایس ِرام کی هزوم زا داُتف رَد
هاوخْ کین شَباقُع دش تیانِع ناز

زاب درَوآ ار هزوم نآ ،باقُع سپ
زامنِ یوس ور ،و ناتسِب نیه :تفگ

یا یخاتسگ نیا مدرک ،ترورض زا
)۳۱(یا یخاش هتسکش مراد بدا ز نم

دَهَنیم ییاپ خاتسُگ وک ِیاو
دهَد یوَتف اوه شِک ترورض یب

ام :تفگ و درک رکُش شلوسَر سپ
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ام :تفگ و درک رکُش شلوسَر سپ
افَو دوخ نیا دوب و میدید افج نیا

مدش مَهرَد نم وّ یدوبْرِب هزوم
مدش مغ رد نم وّ یدُرب مَمغ وت

دومِن ار ام ادخ یبیَغ ره هچرگ
دوب لوغشم دوخ هب هظحل نآ رد لد

تسُر وت رد تَلفَغ هک وت زا رود :تفگ
تسوت سکع مه ،ار بیَغ نآ مندید

اوه رب منیبب هزوم رد رام
یَفطصُم یا تسوت سکع ،نم زا تسین

دَُوب نشور همه ،ینارون )۳۲(سکع
دَُوب )۳۳(نَخُلگ همه ،یناملظ سکع

دَُوب یرون همه �اُدبَع سکع
دَُوب یروک همه هناگیب سکع

نیبب ناج یا نادِب ار سَک ره سکع
نیشِنیم ،یهاوخ هک یسنِجِ یولهَپ

» ارُْسی ِرْسُعْلاَ عَم Pِنا هک Iسناد نیقی و ،تیاکح نیزا Iفرگ تربع هجو «
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» ارُْسی ِرْسُعْلاَ عَم Pِنا هک Iسناد نیقی و ،تیاکح نیزا Iفرگ تربع هجو «

ار وت رَم ناج یا هصق نآ تس تربع
*ادخِ مکح زا یشاب یضار هک ات

نامگ وکین یا یشاب کریز هک ات
ناهگان َدب ٔهعقاو ینیبب نوچ

نآِ میب زا درَز دندرگ نارگید
نایز و دوس ِهَگ ،نادنخ لُگ وچ وت

ینُکیم شگرب ْگرب رگ لُگ هک ناز
)۳۴(یَنْثنُم ددرگن ،دراذگَن هدنخ

؟مغ هب َمتُفا ارچ یراخ زا :دیوگ
ماهدروآ راخ ز دوخ نم ار هدنَخ

اضَق زا ددرگ هوای وت زا هچره
)۳۵(�َب زا تَدیرَخ هک ناد نیقی وت

حََرفْلا ُنادْجِو :لاق ؟فّوَص~تلا ام
حَر~تلا ِنایتِا َْدنِع ِداُؤفْلا یِف

».هودنا و مغ موجه ماگنه هب بلق رد dفای یداش :داد باوج ؟تسیچ فّوصت :دندیسرپ تقیرط خیاشم زا یكي زا «

وا هک ناد یباقُع ار )۳۶(شباقِع نآ
وخکین نآ ز ار هزوم نآ دوبُر رَد
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وخکین نآ ز ار هزوم نآ دوبُر رَد

رامِ مخز زا ار شاپ دناهَر ات
رابغ یب دشاب هک یلقع )۳۷(ُکنُخ یا

**ُْمکَتاف امٰ ىَلَع اْوَسأَت َ" :تفگ
ُْمکَتاش ٰىدَْرا َو ناحْرcسلا یََتا ْنِا

».دنک ک�ه ار ناتنادنفسوگ و دیایب )ریش ای و( گرگ هچرگا ،دیشابم نیگهودنا دیا هداد تسد زا هچنآ رب :دومرف یلاعت قح «

گرزبِ یاه�بِ عفد ،�َب ناک
)۳۸(گُرتِسِ یاه نایزِ عنَم ،نایز ناو

۶ هيآ ،)۹۴( حارشنا هروس ،ميرك نآرق *

» اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم ~ِنإ «

.تسا یناسآ یراوشد ره اب دیدرت یب ]یرآ[

۲۳ هيآ ،)۵۷( دیدح هروس ،ميرك نآرق **

» ٍروُخَف ٍلَاتْخُم ~لُك �بِحُي َ"ُ ~�اَوۗ  ْمُكاَتآ اَمِب اوُحَْرَفت َ"َو ْمُكَتاَف اَمٰ ىَلَع اْوَْسأَت َ�ْيَكِل «

 ،تسا هدرک اطع امش هب هچنآ رب و ،دیروخن فسأت ،تفر امش تسد زا هچنآ رب ات
 رورغم اه تمعن هب هک[ ار اتسدوخ شکندرگ چیه ادخ و دیوشن شوخلد و نامداش

.درادن تسود ]تسا هدش

۴۰۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

افصَ یایوج ز مراد بَجَع نم
افَج زا لقیَص ِتقو رد دَمَر وک

هاُوگ ندید افَج ،یوعَد نوچ قشع
هاَبت یوعَد دش ،تسین تهاُوگ نوچ

جنَرَم ،یضاق نیا دهاوخ تهاُوگ نوچ
جنگ وت یبای ات ،رام رب هِد هسوب

رسپ یا دشابن وت اب افَج نآ
رد وت ردَنا ،یَدب ِفصَو اب هکلب

َدز درَم ار نآ هک یبوچ ،دََمن رب
دز دَرگ َرب ،َدَزن ار نآ دََمن رب

)۳۹(شَک هنیک نآ ار پَسا رَم َدزِب رگ

)۴۰(شَکُسکُس رب دز پَسا رب َدَزن نآ

دوش )۴۱(یِپشوخ ،دَهَراو کُسکُس ز ات
دوش یِم ات ینک نادنز ار هریش

یدز ار کَمیَتی نآ نادنچ :تفگ
؟یدزیا ِرهَق ِز یدیسرتن نوچ

؟تسود و ناج یا مدز یک ار وا :تفگ



Page 12 of 19

787_Qazal & Mathnavi 10/29/19 3:04 PM

؟تسود و ناج یا مدز یک ار وا :تفگ
تسوردنا وک مدز یوید نآ رب نم

داب وت گرم :ار وت دیوگ را ردام
داسف گرم و دهاوخ وخ نآ گرم

دنتخیرگب بدا زک یهورگ نآ
دنتخیر نادرم بآ و یدرم بآ

دندنار او )۴۳(اغَو زا )۴۲(ناشن"ِذاع
دندنام )۴۵(ث~نَخُم و )۴۴(زیح نیُنچ ات

ونش مک ار )۴۷(اخژاژ )۴۶(ٔهّرُغ و ف"
ورم )۴۸(اجْیَه فص رد اه نینچ اب

قح تفگ *ً"ابَخ ُْمکوُداز هکناز
قرو نادرگرب ،تسس )۴۹(قافِر زک

).وش نادرگ یور رصنع تسس ناهارمه و ناتسود زا ».دنیازفین امش هب یهابت زج « :دومرف دنوادخ اریز (

دنوش هرمه امش اب ناشیا رگ هک
دنوش هک نوچمه زغمیب )۵۰(نایزاغ

دننک فصمه امش اب ار dشیوخ
دننکشب فص لد و دنزیرگ سپ

رفن نیا یب یکدنا یهاپس سپ
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رفن نیا یب یکدنا یهاپس سپ
رَشَح دیآ قافن لها اب هک هب

۴۷ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق *

َ»َو ً"َابَخ ~ِ"إ ْمُكوُدَاز اَم ْمُكيِف اوُجَرَخ ْوَل «  ْمُكيِفَو ََةْنتِفْلا ُمُكَنوُْغَبي ْمُكَلَ�ِخ اوُعَضْوَ
ِ�ا~ظلاِب ٌمِيلَعُ ~�اَوۗ  ْمُهَل َنوُعا~مَس ِ�َ «

ً املسم و دندوزفا یمن امش هب داسف و ّرش زج ،دندمآ یم نوریب امش اب ]مه[ رگا
 مه زا یارب[ ات دنداد یم رارق امش نایم رد ]یماّمن و[ ینیچ نخس یارب ار دوخ
 یارب یناسوساج امش نایم رد و دننک ییوج هنتف ]م�سا هاپس هزاریش dسسگ
.تساناد ناراکمتس هب ادخ و ؛]دننک یم ینیچربخ ناشعفن هب هک[ دنتسه نانآ

۳۷۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ورهار یا تدیآ )۵۱(یضبَق هکنوچ
وشم )۵۲(لد شتآ ،تسوتِ ح�َص نآ

۳۷۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیب طسَب یو رد وت ،دیآ ضبَق هکنوچ
)۵۳(نیبَج رد نکفیم نیچ و شاب هزات

۲۱۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۱۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یُدب ادیپ را شهار و ناهج نیا
یُدب اجنآ یاهظحل کی یسک مک

وشم )۵۴(عِماط ،ین :هک دمآیم رما
ورب ،دش نوریب راخ تیاپ ز نوچ

وا ناج اجنآ دزیم )۵۵(یلوُم لوُم
وا ناسحا و تمحر یاضف رد

۹۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دزیرگب ناهگان هک شفطل ِنماد ریگب
دزیرگب نامک زا هک شریت وچ وت شکم یلو

؟تسنامگِ غرم ،دوجو ردنا ورزیتِ کیپ هن
دزیرگب نامگ زا راد نیقی هک نادب نیقی

یلولم ز ین ،سرت ز مزیرگب نآ و نیزا
دزیرگب نآ و نیزا مفیطل ِراگن نآ هک

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یسکِ مشچ رد هدمآ دَُوَبن تلایخ هکنوچ
)۵۷(یرگن هریخ و هریت دَُوب )۵۶(هتشُک ِزبِ مشچ

یگمه نم مدب وت اب ناهج ِنادنز ز شیپ
یرذگ یدوبن چیه مهگماد نیرب شاک

مورنیم رفس چیه ،مشوخ :هک متفگب دنچ
)۵۸(یُرث هب ات یلُع ز هر رگن بعص ِرفس نیا

مرم چیه ورب :تفگ ،ارم تفیْرفب وت ِفطل
یرطخ دشابن وت رب ،ممرک دشاب هقردب

یوش هتخپ ،)۵۹(ینک هجُرف ،یورب یبیرغ هب نوچ
یرنه رپ ،یربخ اب نطو هب ییایب زاب

۳۶۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۰(شوپشوه یقاب و یشوه نآ وت هک

 شوکم هوای ،نکم مگ ار dشیوخ

گَنب وچ و تسرمَخ وچ توهش ره هکناد
)۶۱(گنَد تسوز لقاعو تسشوهٔ هدرپ

شوه cیتسمرس تسین اهنت ،رمخ
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شوه cیتسمرس تسین اهنت ،رمخ
شوگ و مشچ ددنب تسیناوهش هچ ره

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم" زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

۱۳۹۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دود و ران نیز دش کاپ دمحم نوچ
*دوب �ا ُهْجَو ،درک ور اجک ره

ار هاوخدب ٔهسوسو یقیفر نوچ
؟ار ~�ا ُهْجَو ~َمث ینادب یک

 هارمه نوچ ،تسا هدشن کاپ سوه و یوه دئاز یاهوم زا تلد مشچ هک یسک یا
 یمدآ هک دش یهاوخ فقاو تقیقح نیدب یک ،یتسه هاوخدب ناطیش یاه هسوسو

؟تسا یلجتم اجنآ رد قح ترضح تاذ ،دروآ یور اج ره هب

)۶۲(باب ِحتف هنیس ز دشاب ار هک ره

باتفآ دنیبب ،یرهش ره ز وا

نارگید نایم زا تسا دیدپ قح
)۶۳(ناَرتَخا نایم ردنا ،هام وچمه

هِن ،مشچ ود رب تشگنا ِرس ود
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هِن ،مشچ ود رب تشگنا ِرس ود
هد فاصنا ؟ناهج زا ینیب چیه

تسین )۶۴(مودعَم ناهج نیا ،ینیبن رگ
تسین موش ِسفن ِتشگنا ز زج بیع

۱۱۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

ْ�اِ �cََو ْ�اَو ُقِرْشَ ٌمِيلَعٌ عِساَوَ ~�ا ~ِنإۚ ِ ~�ا ُهْجَو ~َمَثف او�لَُوت اََمْنَيأَفۚ  ُبِرْغَ

 یور اجنآ دینک ور اجک ره هب سپ ؛تسادخ هژیو طقف برغم و قرشم ِّتیکلام
.تساناد و هدننک اطع رایسب ادخً انیقی .تسادخ

تاق�م ،رادید :اِقل )۱(
نیمزرس :یداو )۲(
ندش هدیرب ،ندش ادج :dسسُگ )۳(
dفای تاجن ،ندش اهر :dسَر )۴(
.دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ ،دِرل :درُد )۵(
 ندش حورجم ،ندرزآ :dسَخ )۶(

رارق یب ،هتفر تسد زا لد :هدشلد (۷)
وجتسج :یّرَحَت )۸(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۹(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۱۰(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۱۱(
تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۱۲(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۱۳(
یکین :ّرِب )۱۴(
مدنگ :ُّرب )۱۵(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۱۶(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۱۷(
.دنک هابتشا راچد ار یمدآ هک زیچ ره ،زادنا طلغ :هد طلغ )۱۸(
ندنام هرهبیب :نامرِح )۱۹(
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.دنک هابتشا راچد ار یمدآ هک زیچ ره ،زادنا طلغ :هد طلغ )۱۸(
ندنام هرهبیب :نامرِح )۱۹(
هدننک نوگژاو ،هدننک نوگرگد :بcلَقُم )۲۰(
یماجرف دب ،دب یاضق :اضَقلا ُءوس )۲۱(
راد هیاس ،نابیاس :هُّلظ )۲۲(
کیرش :زابَنا )۲۳(
یهلا ءامسا زا ،هاشداپ ،کلُم بحاص :کیلَم )۲۴(
.تسا یيانس ةقيقحلا ةقیدح باتک نامه :همانیهلا )۲۵(
.هدومن ردقم دوخ ناگدنب یارب دنوادخ هچنآ و تشونرس ،یهلا نامرف :رَدَق )۲۶(
راوگان ثداوح :نونَ�ا ُْبیَر )۲۷(
)زامن( ة�ص فّفخم :�َص )۲۸(
همکچ ،شفک :هزوم )۲۹(
راتفگ نیریش :باطخشوخ )۳۰(
.تسا ندروآ زاب یدرسنوخ زا و ندرک بدا ینعم هب dسکش خاش اریز ،داقنم ،عیطم :خاش هتسکش )۳۱(
.تسا ساکعنا ینعم هب اجنیا رد :سکع )۳۲(
مامح ۀناخشتآ :نَخُلگ )۳۳(
اتود ،هدیمخ :یَنْثنُم )۳۴(
.تسا هدرک ظفح تنحم و �ب زا ار وت :�ب زا تدیرخ )۳۵(
باذع ،دب رادرک یازج ،نداد ار یسک دب راک و هانگ یازس ،رفیک :باقِع )۳۶(
…ِلاح هب اشوخ :ُکنُخ )۳۷(
میظع ،گرزب :گُرتِس )۳۸(
هدنریگ ماقتنا ،وجماقتنا :شک هنیک )۳۹(
 ،دوش دیدش یاه ناکت راچد راوس هک یروط هب دنابنجب تخس ار دوخ dفر هار نمض و دنک تکرح دنت هک یبسا :کُسکُس )۴۰(
.راوهار دض ،ورزیت بسا ،دورب هار دب هک یبسا
وخ شوخ ،راوهار و راتفر شوخ :یپشوخ )۴۱(
هدننک تحیصن ،رگتم�م ،هدننک شنزرس :لِذاع )۴۲(
لاجنج و راج ،دایرف و داد ،گنج :اغَو )۴۳(
درمان :زیح )۴۴(
.تسا هنانز شراوطا و راتفر هکنآ ،درمان :ث~نَخُم )۴۵(
 .دنلب زاوآ ،ندیرغ :هّرُغ )۴۶(
وگ هدوهیب :اخژاژ )۴۷(
دربن ،گنج :اجْیَه )۴۸(
.نادرگرب یور ینعی اجنیا رد ،ناهارمه ، نارای ،هقفر عمج :قافِر )۴۹(
وجگنج :یزاغ )۵۰(
جنر و یگنتلد ،یگتفرگ :ضبَق )۵۱(
لاح ناشیرپ و تحاران ،هتخوسلد :لد شتآ )۵۲(
یناشیپ :نیبَج )۵۳(
هدننک عمط :عِماط )۵۴(
نک گنرد :لوُم لوُم ،ندرک ریخأت ،ندرک گنرد :ندیلوُم )۵۵(
هدش حبذ ،هدرم :هتشُک )۵۶(
ناریح ،درگنن رگید یاج هب و دزود رظن یی هطقن هب هک یسک :یرگن هریخ )۵۷(
کاخ ات ک�فا زا :یُرث هب ات یلُع ز )۵۸(
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ناریح ،درگنن رگید یاج هب و دزود رظن یی هطقن هب هک یسک :یرگن هریخ )۵۷(
کاخ ات ک�فا زا :یُرث هب ات یلُع ز )۵۸(
 شدرگ اب هودنا و مغ زا ییاهر ،ندرک جّرفت :ینک هجُرف )۵۹(
شوه هدنناشوپ :شوپشوه )۶۰(
شوه یب ،قمحا :گنَد )۶۱(
رد ندوشگ :باب ِحتف )۶۲(
ناگراتس :ناَرتَخا )۶۳(
دوبان و تسین :مودعَم )۶۴(


