
 

۲۴۵۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یَرَبن نابوخ ِلد زُج ،یرگِنرَد ،یرُذگَرب
یَرَبن ناج ،یُنک هچ ره وزا هک لد یا شکَم رَس

اضر هب دیاشُگَن رَد ،شَرَدِ کاخ یوشن ات
یَرَبن ناتِسُلگ ز لُگ شَمَغ ِراخ یشَکَن ات

دسرن یلْعَل هب تسد ،یسَب هوک یَنکَن ات
یَرَبن ناجرَم و رهوگ ،یورن ایردِ یوس ات

یوشَن رَسیب وت هک ات ،ار وت ْخَرچ دَهَنن رَس
یَرَبن )۱(نازیمِ یوس ات ،ار وت ِدَقن دَرَخَن سَک

ادُج وت زا دوشن مغ ،ادخ ِتسَمِ یوشن ات
یَرَبن ناعَنک ِفُسوی ،یرَد گُرگ َِتفِص ات

؟یوَش )۳(دومحم همه یِک ،ینُکن )۲(یزاَیا وت ات
یَرَبن نامیلُسِ کلُم ،یهََرن یوید ِز وت ات

دُنک مار نَت )۴(ِتنحِم ،دُنک ماخ نَت ِتمعن
یَرَبن نامیا ِتلود ،یشکَن ات نید ِتنحِم

ناهج ِرازاب ِبناج ،ورَم هریخ ،ایَم هریخ
یَرَبن نآ ،یهدن نیا ،)۵('یرَش و ْعیِب نیرَد هکناز

دوشن نیرسن و نسوس ،)۶(دَلِهَن یکاخ هک کاخ
یَرَبن ناطلُس )۸(ِتَعلَخ ،نَهُک )۷(ِقْلَد یَنکَن ات

دوشن شوخ وت ِرطاخ ،یا هدُش )۹(وراِدگ هآ
یَرَبن ناملسم ِلام ،ییرفاک یُنکَن ات



یَرَبن ناملسم ِلام ،ییرفاک یُنکَن ات

ناهج )۱۰(ِنابَنا ِز هرهُم یسک تسَدُرَبن چیه
یَرَبن ْنابَنا ز هرهُم مه وت هک ناز ،وشَم هجنَر

مَربِب نامیا ِرهوگ ،مََرَبن ناْبَنا ِز هرهُم
یَرَبن ناناج َِرب ناج ،یُنک )۱۱(لخُب ناج هب وت َرگ

تَمََرک َدنیشَِننیم ،ادخ ِقشع ِششِک یا
یَرَبن ناشیزا لد ات )۱۲(ناهِک ِز یرادن تسد

ناشوخ هب ار ام ِنَماد ،ناشِکِب نیه ناشِکِب نیه
یَرَبن )۱۳(ناشیرپ ِهار ،یَرب وت هک یلد هکناز

شِشِک ز یرادن تسد ،دوخ هدعَو یُنک تسار
*یَرَبن نادیم ِبِناج ناُنک صقَر ار همه ات

دوش زاب نم ِلد ات ،نم ِبل یا وگم چیه
یَرَبن )۱۵(ناشخََدب )۱۴(ِلْعَل ،یلد گنس ات وت هکناز

یهَدِب یطرَش همه یب ،یُنک طرَش دص هک هچ رگ
یَرَبن )۱۶(نادْمُرُح هب َرز ،یعََمط یب سَب وت هکناز

۶ هیآ ،)۸۴(قاقشنا هروس ،میرک نآرق *

».ِهيِقَ�َُمف اًحْدَك َك�بَرٰ ىَِلإ ٌحِداَك َك�ِنإ ُناَسْنِْ�ا اَه�َيأ اَي «

».ديد ىهاوخ ار نآ شاداپ سپ ؛ىشكىم ناوارف جنر تراگدرورپ هار رد وت ،ناسنا ىا «

۲۸۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نادب ،اجنیا وحن هن دیابیم وحم
نار بآ رد رطخیب ،یوحم وت رگ

دَهَن رَس رب ار هدرُم ایرد ِبآ
؟دَهَر یِک ایرد ز هدنز دَُوب رو



؟دَهَر یِک ایرد ز هدنز دَُوب رو

رَشَب ِفاصوا ز وت یدرُمِب نوچ
رَس ِقرف رب دَهَن تَرارسا ِرحب

۳۲۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییوت نم )۱۷(ِناوخ هحتاف ،ییوت نم ِناور و ناج
تََمناوخب لد هب هک ات یرسکی وت وش هحتاف

)۱۸(یاهتسَج ماد ز هچ رگ ،نم ِراکش ،ینم ِدیص

)۲۰(تَمنارب یوَرن رَو ،ور زاب ماد )۱۹(ِبناج

۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

 تساضر ِنامسآ رب تیانع ِربا رازه
مَراب تَرَس رب ربا نآ زا مَرابِب رگا

  ۲۲۸۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناَنکهوک ِتهج زو ناهج و یناج ورسخ
هدم داهرف هب هک زُج ناِرگ تسا یدنُلک وت اب

۱۲۴۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیا نوزوم یتعاس ینآ نازیم یتعاس
شیوخ نوزوم یوش ات وش دوخ نازیم نیا زا دعب

۱۲۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار وزارت ار وزارت مه
درک تْساک وزارت ار وزارت مه

دش )۲۱(گنَسمَه ناتساران اب هک ره
دش )۲۲(گنَد شلقع و داتفا یَمک رد

۱۴۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رشب رد دیآ رد یگرگ یتعاس
رَمَق نوچمه یخُْرفسوی یتعاس

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و ح�َص ،ناهنپ ِهر زا

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَد هب مَد یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
*مَلَقْلا �فَج دَقِ ینعم دَُوب نیا

)۲۳(دَشَر زا ام ِّتنُس ددرگن هک

َدب تسار َدب دَُوب یکین ار کین

تسا هدنز نامیلس هک نیه نُک راک
تسا هدن�ُرب وا غیت یوید وت ات

ثیدح *

».ٍق� َْتَنا امِب ُمَلَقْلا �فَج «

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ «

۱۸۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یوم وچ متشَگ وت قشع زا زاَیا یا
یوگب نم ٔهّصق وت ،هّصِق زا مدنام

۳۳۵۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تفای رون یم�غ وت زا زاَیا یا
تفاتش نودرگِ یوس یتسَپ زا تَرون

یگدنب دش ناگدازآ ترسح



یگدنب دش ناگدازآ ترسح
یگدنز یداد وت نوچ ار یگدنب

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َدَنز ییار ّرَشِ عفد ِرهب عرش
َدُنک تّجُح ٔهشیش رد ار وید

۹۴۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

*)۲۵(راصْبْ�اوُلُوا دیونشب )۲۴(اورَِبتْعاَفِ یادن
؟)۲۶(دییاخیم هچ نیتسآ ِرس ،تیکدوک هن

؟ سَج وج ز زج هب دشاب هچ رابتعا دوخ
)۲۷(دییانُرب وچ ،فرط نآ دیهجب وج ز ،�ه

۲ هیآ ،)۵۹(رشح هروس ،میرک نآرق *

ْ¢ا يِلُوأ اَي اوُرَِبتْعاَف …« » ِراَصْبَ

».ديريگب تربع ،تريصب لها ىا سپ …«

۲۸۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هابتنا رکش و تلفغ درآ تمعن
هاش رکش ماد هب نک تمعن دیص

۱۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَرتْشاُ £ا تسام �یرتشم
آ رترب نیه یرتشُم رهِ مغ زا

.ایب رت�اب رابتعا دقاف ِنایرتشم مغ زا شاب شوهب .تسام یرتشم ،» درخ یم دنوادخ « :تسا هدومرف هک یسک



تسا وت ِنایوُج هک وُج ییرتشم
تسا وت ِنایاپ و زاغآِ ِملاع

تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه
تسا َدب هقوشعم ود اب یزابْقشع

۵۵۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هحِضاف وید دُرب ترمع هکنوچ
هحتاف و ذوَُعا دشاب کمنیب

۳۱۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح
  

یور دنادرگب هک اشاح وت روج زا ظفاح
مدازآ ماوت دنب رد هک زور نآ زا نم

۲۶۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

 ۳۱۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نآ یک مَلَقْلا �فَج ینعم
؟دوب ناسکی افو اب اهافج هک

مَلَقْلا �فَج افج مه ،ار افج لب
مَلَقْلا �فَج افو مه ار افو نآو

۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع رد ار ام تخادنا اضَق رگ
؟باَطتسُم عبط و وخ نآ دور یک

؟موش یک ورادگ ،متشگ ادگ رگ



؟موش یک ورادگ ،متشگ ادگ رگ
َماُون نم ،ددرگ هنهک مسابل رو

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

دش داش سَک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هنَم یَو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَم� و ناکم ردنا میودیم

۱۹۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دُش هدنبِ یاضر قح یاضق نوچ
دُش هدنَهاوخٔ هدنب  ار واِ مکُح

 ۱۹۸۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین تسه زا دشن وا نوچ ،دَُوب �
تسا یسبً اهُْرک ،دشن �ً اعَْوط هکنوچ

۴۴۷۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنایدنب ِناگدنب ،شن�قاع
دنایدنق و یّرکِش ،شناقشاع

ن�قاع راهمً اهَْرک ایْتئِا



ن�قاع راهمً اهَْرک ایْتئِا
ن�دیب راهبً اعَْوط ایْتئِا

.تسا ناقشاع راهب ،دییایب یدنسرخ و اضر یور زا اما ،تسا ن�قاع راسفا ،دییایب یلیم یب و تهارک یور زا

١١ هيآ ،)۴۱(تلصف هروس ،میرک نآرق

ْ¨ِلَو اَهَل َلاََقف …« ».ªَِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط اَيِْتئا ِضْرَ

».ميدمآ هنارادربنامرف :دنتفگ .دييايب رابجا یور زا هچ و ليم یور زا هچ :تفگ ªمز و نامسآ هب سپ …«

۶ هیآ ،)۸۴(قاقشنا هروس ،میرک نآرق

».ِهيِقَ�َُمف اًحْدَك َك�بَرٰ ىَِلإ ٌحِداَك َك�ِنإ ُناَسْنِْ�ا اَه�َيأ اَي «

».ديد ىهاوخ ار نآ شاداپ سپ ؛ىشكىم ناوارف جنر تراگدرورپ هار رد وت ،ناسنا ىا «

۲۷۲۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

  ۱۹۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟گنس زبسرس دوش یک ناراهب زا
گنر گنر ییورب لگ ات ،وش کاخ

شارخلد یدوب گنس وت اه لاس
شاب کاخ ینامز کی ،ار نومزآ

۲۸۷۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یَرفَس ِبیرَغ ِزیخ ُکبَس ِناج یا ور ور
یرَهُگ یمارگ هک یناعَمِ یایردِ یوس

تسه تدای رگا لزنم یسَب ِز یتشُذگَرب



تسه تدای رگا لزنم یسَب ِز یتشُذگَرب
یَرُذگَرب مه هَبطْصَم نیَزک ،هزیتسِا نُکَم

ُکبَس شاب و لِگ و بآ نیزا یوش وُرف َرپ
یَرَپن هک یُنک هچ هدیَرپ ِنارایِ یپ

۳۰۷۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ییِو ِلاب و َّرپ وچ ،َدباَین تارچ ناوَر
؟یرظن ٔهیام وچ ،َدنیَبن تارچ رظن

؟دُنک هبوت وت اب هک ،هبوت دراد هرَهز هچ
؟یربخ شََدنام وت اب ات دشاب هک ربخ

دیآ ایمیک وچ نیکسِم ِسِم نآ تسَِیک
؟یَرز ِفصَو هب یسِم زا دوشَن اَنف وا هک

دیآ راهبون وچ نیکسِم ٔهناد تسَِیک
؟یرجَشِ یپ اَنف ددرگن شیگَناد هک

)۲۹(ران َدتُفارد نوچ هک نیکسِمِ مزیه تسَِیک

؟)۳۰(یرَرَش ٔهلعش هب مزیه ددرگن لََدب

اهشناد و اهلقع همه تساههراتس
یرَدِب ناش هدَرپ هک ،یناهج ِباتفآ وت

)۳۱(زوَمت ِلصف وت و دمآ یخی و فرب وچ ناهج

یرثا ربْ هاش وت نوچ ،وزا َدناَمن رثا

؟َمنام نم وت اب هک نیکسِم ِنم وگب َمیک
یَرگِن نمِ یوس وچ ،نم دص و نم مَوَش اَنف

یزیربت ِسمش ْدنوادخ ِفصو ِلامک
)۳۳(یرَدَق و یَربَج )۳۲ِ(ماهوا ِز تسا هتشذگ

۲۴۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۴۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۳۴(یهَد هار شدوخ هب ات ،رَمَق تشگ کََلف دنچ

یرگِنرَد ودِب وت ات َرکِش )۳۵(دیزادُگ دنچ

ییهلسلِس ِسَوَه رد ،دَرِخ درک نونُج دنچ
یرُذگَرب وَرب وت ات ،ملد تشگ َتفِص دنچ

هدِب هداب و )۳۶(هدَم مَد ،هدِب هداشِ حَدَق نآ
)۳۸(یرَگ هلان زا )۳۷(دش هدنام یرحَس ِسورخ هک نیه

۱۲۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درآ ون )۳۹(هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ هویش ناز رتردان و رت نیریش

۲۴۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیخُر هل� یفََرط ره ناُتب ِتابارَخ هب َرگ
یَرگِد یناتِس هل� یکی ِز وت ،اخُر هل�

یدَرِخ ِلامج وت مه ،یدَدَم ار نونُج وت مه
یَرپِس ار �َب وت مه ،دسر وت زا �َب ِریت

 
۴۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسکشب یتشک ٔهتخت رِضَخ هک یدینش نآ
)۴۰(تسَرِب رّابَجِ ملاظ ِفََک ز یتشک هک ات

۶۸و۶۹ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق

)۶۸( ».اًْربُخ ِهِب ْطِحُت ْمَل اَمٰ ىَلَع ُرِبْصَت َفْيَكَو «

»؟درك ىهاوخ ربص ىاهتفاين ىهاگآ نادب هك ىزيچ ربارب رد هنوگچ و «

)۶۹( ».اًرَْمأ َكَل يِصَْعأ َ�َو اًرِباَصُ �£ا َءاَش ِْنإ يِنُِدَجتَس َلاَق «



)۶۹( ».اًرَْمأ َكَل يِصَْعأ َ�َو اًرِباَصُ �£ا َءاَش ِْنإ يِنُِدَجتَس َلاَق «

».منكن ىنامرف ار وت ىراك چيه رد هك نانچنآ تفاي ىهاوخ رباص ارم ،دهاوخب ادخ رگا :تفگ «

۹۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

بدایب و )۴۲(لکش هتفخ و )۴۱(کول و گنل
بلطیم ار وا و )۴۳(ژیغیم وا یوس

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 ،)۴۴(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

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

۱۸۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 نیا اب ،ندرک لاؤس زا تخاسیم اههقلح دواد هک دید نوچ نامقل ندرکربص «
».دشاب جرف بجوم لاؤس زا ربص هک تین

افَص ِدوادِ یوس نامقل تفر



افَص ِدوادِ یوس نامقل تفر
اههقلح نهآ ز درکیم وک دید

دنگفیم رد رگد مه اب ار هلمج
دنلب ِهاش نآ ،د�وپ ِنهآ ز

دوب هدید مک وا )۴۵(داَّرز ِتعنص
دوزف شساوسَو ،دنامیم بجعرد

وزا مسرُپ او ؟دوب دیاش هچ نیک
؟ُوت هب ُوت هقلح ز یزاسیم هچ :هک

تسا رتیلوا ربص :تفگ دوخ اب زاب
تسا ربهر رتوز دوصقم ات ربص

دوش تفشک رتدوز ،یسرپن نوچ
دَُوب رتناّرپ هلمج زا ربص غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربص یب زا لهَس

نامز رد مه ،)۴۶(َدزِب نَت نامقل هکنوچ
نآ دواد ِتعنص زا مامت دش

وا دیشوپ رد و دیزاس هِرِز سپ
وُخربصِ میرک ِنامقل شیپ

یَتف یا تسا سابل وکین نیا :تفگ
ار مخز ِعفد ،گنج و )۴۷(فاصَم رد

)۴۸(تس یمد وکین مه ربص :نامقل تفگ

تس یمَغ اج رهِ عفاد و هانپ هک

ن�ف یا درک نیرق قح اب ار ربص
*ناوخب هَگآ ار رصَعْلاَو ِرِخآ



*ناوخب هَگآ ار رصَعْلاَو ِرِخآ

دیرفآ قح ،ایمیک نارازه دص
دیدن مدآ ،ربص وچمه ییایمیک

۱-۳ هیآ ،)۱۰۳( رصعلا هروس ،میرک نآرق *

)۱( ِرْصَعْلاَو

 .رصع هب دنگوس

)۲( ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْ�ا �ِنإ

 .تسا یراکنایز رد ىمدآ هك

 )۳( .ِْرب�صلاِب اْوَصاََوتَو �قَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلا�صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ�لا �ِ�إ

 .دندرك شرافس ربص و قح هب ار رگيدكي و دندرك کین ىاهراك و دندروآ ناميا هك اهنآ رگم

رایعم ،سایقم ،وزارت :نازیم )۱(
 .ینهذ نم رماوا یاجب ناطلس رماوا زا ندرک تعاطا و ندوب زایا لثم :یزاَیا :یزاَیا )۲(
هدش هدرک شیاتس ،هدوتس :دومحم )۳(
جنر ،�ب ،یتخس :تنحِم )۴(
هلماعم ،شورف و دیرخ :'یرَش و ْعیِب )۵(
 شه ، شاذگ :ندیله )۶(
یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلَد )۷(
.شاداپ ،هیده .دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ناونع هب گرزب صخش فرط زا هک هتخود ۀماج :تعلخ )۸(
صیرح رایسب ،ورُرپ ،جِمِس :ورادگ )۹(
.ناد هشوت .دننک تسرد دنفسوگ ای زب ۀدشیغابد تسوپ زا هک گرزب ۀسیک :نابَنا )۱۰(
ندوب لیخب ،کشر ،دسح :لخُب )۱۱(
ریقح ،درُخ ،کچوک ینعم هب هِک عمج :ناهِک )۱۲(
هار هروک ،طلغ هار ،هتفشآ و هدنکارپ هار :ناشیَرپ ِهار )۱۳(
.خرس گنر هب موینیمولآ تابیکرت زا یتمیق گنس یعون :لعل )۱۴(
.تسا فورعم نآ لعل هک ناتسناغفا رد یرهش مان :ناشخََدب )۱۵(
.دنتسبیم رمکهب و هتخیر میس و رز نآ رد هک یمرچ یاهسیک :نادْمُرُح )۱۶(
.َدناوخب رامیب رس رب افش یارب ار هحتاف هروس هک یسک :ناوخ هحتاف )۱۷(
ندش ص�خ ، فای ییاهر : سَج )۱۸(
تهج ،یوس :بِناج )۱۹(
 خاس یراج ،ندرک ناور :نَدنار )۲۰(
تبحاصم ،ییاتمه ،نزو مه :گنَسمَه )۲۱(
شوهیب ،قمحا :گنَد )۲۲(
ندمآرد یهارمگ زا ، فر تسار هار هب ،تياده :دَشَر )۲۳(



شوهیب ،قمحا :گنَد )۲۲(
ندمآرد یهارمگ زا ، فر تسار هار هب ،تياده :دَشَر )۲۳(
دیریگب تربع :اورَِبتْعاَف )۲۴(
نیب نشور نامدرم ،تریصب نابحاص :راصْبْ�اوُلُوا )۲۵(
ندرک مرن نادند اب ار یزیچ ،ندیوج :ندییاخ )۲۶(
ناوج :انُرب )۲۷(
مدرم هاگیاج ،ایند ،دننیشن نآ رب هک ییوکس :هَبطْصَم )۲۸(
شتآ :ران )۲۹(
.درپیم اوه هب شتآ زا هچنآ ،هّقرج :رَرَش )۳۰(
.تسا یسمش دادرم ربارب هک یمور یاههام زا مهد هام :زوَمت )۳۱(
رادنپ ،نامگ ،لایخ ینعم هب ،مهَوِ عمج :ماهوا )۳۲(
 دقتعم هک نانآ لابق رد تسا یا هقرف یردق .تسین راتخم نآ رد ناسنا و تسا رابجا یور زا ناسنا لامعا همه تسا دقتعم هک تسا یا هقرف یربج :یرَدَق و یَربَج )۳۳(
  .دنناسنا رایتخا هب
یهد هار دوخ هب ار وا ات :یهد هار شدوخ هب ات )۳۴(
ندش بآ ،ندش بوذ ، خادگ :ندیزادُگ )۳۵(
نداد بیرف :نداد مَد )۳۶(
نداتفا بعَت رد ،ندنام ورف راک زا :ندش هدنام )۳۷(
رایسب ندرک ناغف و هلان :یرَگ هلان )۳۸(
شور و هار :هویش )۳۹(
ندش ص�خ ،ندش اهر : سَر )۴۰(
ینوبز و یزجاع ،دور هار تسد و وناز هب یتسس و فعض تدش زا هک نآ :کول )۴۱(
هدیمخ ،هدیباوخ :هتفخ )۴۲(
 فر هار هتسشن وناز یور هب ، فر هار ناکدوک دننام اپ و تسد راهچ ،ندیزخ :ندیژیغ )۴۳(
بیجع ،روآ یتفگش :هفُرط )۴۴(
رگ هرز ،زاس هرز :داَّرز )۴۵(
ندش شوماخ و ندوب شوماخ :ندز نت )۴۶(
هاگدروآ ،ندیشک فص یاج ینعم هب فَصَم عمج :فاصَم )۴۷(
شوخ و بوخ سفن و مد :مد وکین )۴۸(


