
۲۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یدنخب را ددرگ هچ ،هکرس وچ ور هدرک یا
)۲(یدَنَبنَرب چیه وت ،)۱(ییور هکرس ز 5اَو

ْهِد رَس و شونِب یلیس ،ْهِد َرکِش ،ناتِس یخلت
یدنمجرا هکناز رگ ،لُگ نوچ ریمب نادنخ

هَقْهَق و تسا هدنخ رد ،ْهَم نآ تسَدُش وم نوچ
)۳(یدنَر هامِ یوخ زا ،هَگ هَگ هک دوش َمک ِْتچ

هروغ و یاهروغ وت ،هروش تسا هتُفکشِب
؟)۴(یدنَْمتْسُم دنچ ات ،یرادن ناج وت رخآ

؟ینیب هنوگچ یداش ،ینیشن مغ ِناک اب
؟یدنلب سَک تفای یِک ،)۵(هناخ شوم و شوم زا

یلیئربج دَنبای ،یلینِ خرچِ ی`اب
یدَنَزگیب دَنبای ناکاپِ یاپِ کاخ زو

ادیپ تسوت ِرارسا ،امیس و یورِ گنر ناز
؟یدنسپیم رای هچ ؟ییوک مادک ردنَاک

   
دیامنیم مشچ رد ،دیاشگیم مشچ نوچ
یدنمشوه ِریش رو ،)۶(یواگ ِشیر هکناز رگ

دُش ورف ْهَچ ِرْعَق رد ،)۷(یوْلَد لاثم ْنوراق
)۸(یْدنََمک شوخ دوْمنِب ،نودرگِ ماب هب یسیع

درادن ْهَچ ِبآ زُج ،دَرآَرب رَس وْلَد َرگ



درادن ْهَچ ِبآ زُج ،دَرآَرب رَس وْلَد َرگ
)۹(یدَنَژن و تملظ رد ،دَسوپب ،دوش هراپ

`اب هدیرَپ ` اب ،`` )۱۰(ِنایلول یا
یدنچ و نوچ ز غراف ،̀ویَه نیز هتسراو

۵۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگدمه ِفzِخ ملاوحا تسه
رثا رد فلاخم مه اب یکی ره

منزیم ار دوخ هار مد ره هکنوچ
؟منک نوچ یراگزاس سَک رگد اب

نیبب ملاوحا یاهرکشل جوم
نیک و گنج رد یرگید اب یکی ره

نارگ ِگنج نینچ دوخ رد رگنیم
؟نارگید ِگنج هب یلوغشم هچ سپ

دَرَخاو تّقح ،گنج نیز رگم ای
دََرب تگنر کی حلص ناهج رد

تسین دابآ و یقاب زج ناهج نآ
تسین دادضا زا بیکرت نآ کناز

۱۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک نوزفا )۱۱(یگکرس هکرس هکنوچ
دوب ینوزفا بجاو ار رکش سپ

نیبگَنا نوچمه فطل ،هکرس رهق
)۱۲(نیبجَنکسِا ره نکُر دشاب ود نیک

)۱۴(لَخ ز )۱۳(درآ مک یاپ رگ نیبگنا



)۱۴(لَخ ز )۱۳(درآ مک یاپ رگ نیبگنا

)۱۵(لَلَخ ردنا نیبجنکسا نآ دیآ

 ۳۲۱۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
)۱۶(ل`َدوُذ یا وت ناج ردنا تسین

دَوَر نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دوش نوریب )۱۷(یِبجعُم نیا وت ز ات

تس هدب یریَخ اَنا سیلبا تلع
تسه قولخم ره سفن رد ضرم نیو

۱۲ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق

».ٍ�ِط ْنِم َُهتْقَلَخَو ٍراَن ْنِم يَِنتْقَلَخ ُْهنِم ٌْريَخ اََنأ َلاَق …«

».یاهدیرفآ لگ زا ار وا و شتآ زا ارم .مرتهب مدآ زا نم :تفگ سیلبا …«

۷۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دناد زار هک ره هک شاب شوخ
دناشک یشوخ یشوخ هک دناد

رکاش شاب وت َرکِش وچ نیریش
دناتس َرکِش مد ره رکاش

۲۲ هیآ ،)۱۳( دعر هروس ،میرک نآرق

 ََةئ�ي�سلا َِةنَسَحْلاِب َنوُءَرَْديَو ًةَيِنzََعَو ًاّرِس ْمُهَانَْقزَر ا�مِم اوَُقْفَنأَوَ ة�zَصلا اوُماََقأَو ْمِه�بَر ِهْجَو َءاَغِْتبا اوَُربَص َنيِذ�لاَو «
َلُوأ ».ِرا�دلا َىبْقُع ْمُهَل َكِئٰ

 هب هچنآ زا راكشآ و ناهن رد و دندرازگ زامن و ،دندرك هشيپ ربص شيوخ راگدرورپ باوث بلط هب هك نانآ «



 هب هچنآ زا راكشآ و ناهن رد و دندرازگ زامن و ،دندرك هشيپ ربص شيوخ راگدرورپ باوث بلط هب هك نانآ «
».تسا نانآ صاخ ترخآ ىارس .دننكىم عفد ىكين هب ار ىدب و دندرك قافنا مياهداد ىزور اهنآ

۳۹۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وجخاروس ،دش شوم ،شناجِ غرم
)۱۸(اوُج�رَع وا ناگبُرگ زا دینش نوچ

رارق و دید نطو شناج ببس ناز
راوشوم ایندِ خاروس نیردنا

تفرگ ییّاَنب خاروس نیرد مه
تفرگ ییاناد ،خاروس ِروخرد

)۱۹(دیزَم رد ارورم هک ییاههشیپ

دیزگ ،دیآ راک خاروس نیردناک

ندش نوریب زا دنَک رب لد هکنآ ز
ندب زا ندیهر ِهار دش هتسب

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(هیت )۲۰(�رَح ردنا یسومِ موق وچمه

 )۲۲(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب یی هدنام

)۲۳(هلَورَه بش ات زور ره یور یم

هلحرم لوا رد ینیب یم شیوخ

وت هلاس دصیس ِدعُب نیز یرذگن



وت هلاس دصیس ِدعُب نیز یرذگن
وت هلاسوگ نآ ِقشع یراد هک ات

۳۷۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ یا تسهناد و ماد نارازه دص
اونیب صیرح ناغرم وچ ام

میون ماد ٔهتسب ام مدب مد
میوش یغرمیس و زاب رگ یکی ره

زاب و ار ام یمَد ره یناهریم
زاینیب یا میوریم یماد یوس

مینکیم مدنگ ،رابنا نیرد ام
مینکیم مُگ ،هدمآ عمج مدنگ

شوه هب ام رِخآ میشیدنینیم
شوم رکم زا تسا مدنگ رد لَلَخ نیک

تس هدز )۲۴(هرفُح ام رابنا ات شوم
تسدش ناریو ام رابنا )۲۵(َشَنف زو

نُک شوم �رَش عفد ناج یا لوا
)۲۶(نک شوج مدنگ عمج رد ناهگناو

)۲۷(رودُص ِردَص نآ رابخا زا ونشب

*روضُحْلاِب ّ`ِا �َمتَ ةولَص `

تسام رابنا رد دزد یشوم هن رگ
تساجک هلاس لچ لامعا مدنگ

ارچ هزور ره قدص هزیر هزیر
؟ام رابنا نیرد دیانیم عمج



؟ام رابنا نیرد دیانیم عمج

یوبن ثیدح *

».بْلَقْلا روضُحْلاِب ّ`اَِ ةولَص ` «

».تسین لماک روضح نودب )تدابع(زامن «

۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناج یاپ رب یاهتسب )۲۸(نودام جنگ زا یرگنل
شیوخ نوراق اب زور ره یوریم رتورف ات

۶۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۰(یسَخ یطایخ )۲۹(�یوعد دنک نوچ

یسلطا ،هش وا شیپ رد دنکفا

خارف )۳۱(قاطلَغَب ار نیا ُربِب هک
خاش ود ار وا دوش ادیپ ناحتما ز

یدب ره ناحتما یدوبن رگ
یدب متسُر )۳۳(اغَو رد )۳۲(ث�نَخُم ره

۳۱۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب ،وس نآ طارِص )۳۴(لوپ نوچ ربص
تشز )۳۵(ِی`` کی ،بوخ ره اب تسه

تسین لصو ،یزیرگیم `` ز ات
تسین )۳۶(لصَف ،دهاش ز ار `` هکنآز

۶۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۶۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیباتم یور هم ز ،دیشابن یور هم وچ
دیدنبم شیوخ رس ،دیشابن روجنر وچ

دیاین تسار نانچ ،تشگ نینچ و تشگ نانچ
دیدنچ هک دینادم ،دینوچ هک دینادم

دیتشگن بآ ارچ تیدیدب همشچ نآ وچ
دیدنسپ شیوخ ارچ تیدیدب شیوخ نآ وچ

۳۷۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ زا تسا رایسب �قَح ار ایبَنا
نامِنایاپ زا دندرک ربخ هک

راخ هک زج َدیوَرن ،یراکیم هچنآک
)۳۷(راطَم وز یباَین یَّرپ فرط نیو

دَهَد )۳۸(یعْیَر ات هک ،َرب نم زا مْخُت
دَهَج وس نآ ریت هک ،َرپ نم َِرپ اب

تسه و نآ �یبِجاو ینادن وت
تسهُدب بجاو نآ رِخآ ییوگ وت مه

تسا وت نآ وت نیا هن اّما تسا وت وا
تسا وشنوریب ِفقاو ،رِخآ رد هک

تَل�َواِ یوتِ یوس رِخآِ یوت
)۳۹(تَلِص و هیبَنت ِرهب زا تسهدمآ

)۴۰(نیفَد دمآ یرگید رد وتِ یوت

نینچ ینیبدوخ ِدرَمِ مzغ نم

ناوج دنیبیم هنییآ رد هچنآ



ناوج دنیبیم هنییآ رد هچنآ
نآ زا شیپ َدنیب )۴۱(تْشِخ ردنا ْریپ

میدمآ نوریب شیوخ ِهاش ِرَما ز
میدش )۴۲(یغای ردپ ِتایانع اب

۳۶۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیوش مزاع ،دشک لد ناتاجک ره
دیور )۴۴(ناشفا تسَد ،)۴۳(5ا ِناَما یِف

ابُرشُه شمان ،هعلق کی نآ ریغ
ابَق )۴۵(نارادهَُلک رب دَرآ گنت

)۴۷(رَ̄وصلا ُتاذ )۴۶(ِزِد نآز 5ا 5ا

رطخ زا دیسرتب و دیشاب رود

تسپ و فقس و شاهجُرب ِتشپ و ور
تسا تروص و راگن و )۴۸(لاثمِت هلمج

)۴۹(رَوُص ُرپ اخیلزٔ هرجح نآ وچمه

رظن )۵۰(شماکان هب فسوی دنک ات

دیرگننیم وا یوس فسوی هکنوچ
)۵۱(دیکَم نآ درک دوخ شقن رپ ار هناخ

)۵۲(راذِعشوخ نآ دََرگْن هِک وس ره هب ات

رایتخایب وا دنیب ار وا یور

درف ِنادزی ،نانشور هدید رهب
درک تایآ )۵۳(ِرَهظَم ار تهج شش

دنََرگْن هِک )۵۴(یمان و ناویح ره هب ات
دنََرچ )۵۶(یناّبَر ِنسُح )۵۵(ِضایِر زا



دنََرچ )۵۶(یناّبَر ِنسُح )۵۵(ِضایِر زا

وا )۵۷(هَپسِا نآ اب دومرف نیا رهب
*ُهُهْجَو �َمَثف ُْمْتی�لَو ُْثیَح

.تسا یهلا تاذ اجنامه دینک یور هك فرط ره هب :دومرف نانمؤم ليخ هب باطخ دنوادخ ورنيا زا

دیروخ یبآ شطع رد رگ )۵۸(حَدَق زا
دیرظان ار قح ،بآ نورد رد

رد بآ رد وا ،تسین قشاع هکنآ
)۵۹(رَصَبْبحاص یا دنیب دوخ تروص

وا رد دش یناف وچ قشاع تروص
وگب ؟دنیب ار هک نونکا بآ رد سپ

)۶۰(روُح یور ردنا دننیب قح ِنسُح

)۶۲(رویَغ )۶۱(ِعنُص زا ،بآ رد هَم وچمه

تس یقداص و یقشاع رب شتریغ
تسین )۶۳(روتُسا رب و وید رب شتریغ

دُرب یوگ مه ،دوش قشاع رگا وید
درُمِب یوید نآ ،و تشگ یلیئربج

**دیدپ دش اجنآ ،ُناطْی�شلا َمَلَْسا
دیزیاب شلضف ز دش یدیزی هک

۱۱۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

³ْاِ 5�ََو « ³ْاَو ُقِرْشَ ».ٌمِيلَعٌ عِساَوَ �5ا �ِنإۚ ِ �5ا ُهْجَو �َمَثف ا̄ولَُوت اََمْنَيأَفۚ  ُبِرْغَ

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

ثیدح **



ثیدح **

».یَدیِب یناطْیَش َمَلَْسا «

».دش میلست نم تسد هب مناطیش «

۲۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رظن و تسا ناج موعطم نآ هچرگ
رسپ یا تسا بیصن ناز مه ار مسج

)۶۴(لُوَکا ار نآ مسج ِوید یتشگن رگ

لوسر یدومرفن ناطی�شلا َمَلَسا

.دش ناملسم نم ناطیش :هک دومرف یمن لوسر ترضح هاگچیه ،دروخ یمن ماعط نآ زا یناطیش مسج رگا

دوش یَح هدرُم هک یتوُل نآز وید
؟دوش یک ناملسم ،دماشآین ات

رَک و روک ،قشاع تسایند رب وید
رگم د�ُرب رگد یقشع ار قشع

دَشِچ یَم نوچ نیقی هناخ ناهن زا
دشک اجنآ قشع ِتخر کدنا کدنا

۳۷۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاش ِلوق میتسناد لهَس
ار )۶۵(هابَْشایب ِیاهتیانع نآو

همه )۶۶(قَْدنَخ رد میداتُفارَدْ َکن
)۶۷(همَحْلَمیب ،zَب ٔهتسخ و هتشُک

شیوخِ گنهرف و دوخ ِلقع رب هیکت



شیوخِ گنهرف و دوخ ِلقع رب هیکت
شیپ هب دمآ zب نیا ات ،نامدوب

)۶۸(ّقِر ز یب و شیوخ میدید ضرم یب

)۶۹(ّقِد ِرامیب ار شیوخ هکنانچنآ

۳۷۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ّقر هب شکولمم هاش نارازه دص
قد هب هداد ار ردب نارازه دص

۳۷۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راکشآ دش نونک ناهنپ ِتّلع
راکش و میتشگ دَنب هکنآ زا دعب

قح ِرکذ زا تسا ْهِب ربهر ٔهیاس
َقَبط و )۷۰(توُل دص هک ْهِب تعانق کی

۴۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ
)۷۲(ِهجِب ناسآ )۷۱(قاطُی ` ِرارف رد

۵۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوت مه ترورض )۷۳(�یتفُم :تفگ
یوش مرجم ،یروخ رگ ترورضیب

هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ )۷۴(ِنامَض یراب ،یروخ رو

نامز نآ تفر ورف دوخ رد سب غرم
)۷۶(نانِع ِبذج زا َدتسب رَس )۷۵(َشنَسوت



)۷۶(نانِع ِبذج زا َدتسب رَس )۷۵(َشنَسوت

دنامب )۷۷(َخف ردنا ،مدنگ نآ دروخب نوچ
دناوخ ماعنََ̀ا و نیسای وا دنچ

؟هآ هچ و سوسفا هچ ندنامرد ِدعب
هایس ِدود نیا تسیاب نآ زا شیپ

سوه و دیبنج صرح هک نامز نآ
سردایرف یا هک وگیم نامز نآ

۳۷۸۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

اصع دصیس زا رتهب انیبِ مشچ
)۷۸(اصَح زا ار رَهُگ دَسانشب ْمشچ

ناهُْدَنا زا دندمآ )۷۹(ص¯حََفت رد
؟ناهج رد نیا بَجَع دَْوب هک ِتروص

ریسم رد ص¯حََفت ِرایسب ِدعب
ریصَب یخیش ار زار نآ درک فشک

شوهِ یحَو زا ْلَب ،شوگ ِقیرط زا هَن
ْیور یب وا ِشیپ ُدب اهزار شوپ

نیا تسا )۸۰(نیورپِ کشَر ِشقن :تفگ
نیا تسا نیچٔ هدازْهَش ِتروص

وا تسْناهنپ نینَج نوچ و ناج وچمه
وا تسْناویا و هدَرپ )۸۱(م�َتکُم رد

نَز هن ،دراد هَر درَم هن واِ یوس
)۸۲(َ¼ِف زا ار وا درک ناهنپ هاش

واِ مان رب ِکلَم دراد یتریغ



واِ مان رب ِکلَم دراد یتریغ
واِ ماب رب مهْ غرم د�َرَپن هک

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تلیسو یم تروص هچ ره
 شدزادنا رود رحب تلیسو ناز

۳۷۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داتف ادوس نینچ ْشِک ْلد نآِ یاو
دابم ادوس نینچ نیا ار سَک چیه

تشاک لهَجِ مخت هکنآِ یازس نیا
تشاد لهَس و داسَک ار تَحیصَن نآو

شیوخ ِریبدت رب درک یدامتعا
شیپ ْلقع اب دوخ ِراک نم مََرب هک

دَُوب ْهِب تیانع نآز هَّرذ ْمین
)۸۳(دَصَر دصیس دَرِخ ِریبدت ز هک

۳۸۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرتهب تیانع ٔهیاس یاهرذ
تسََرپتعاط ششوک نارازه زا

َدَنکرب تعاط تشخ ناطیش هکنآز
دنُک هر ار دوخ ،تسا تشخ دص ود رگ

۳۸۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد یگنهرف چیه ندرُم ریغ
رگهلیح یا ،یادخ اب دریگن رد

داهتجا نوگ دص ز هِب تیانع کی



داهتجا نوگ دص ز هِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسفوخ ار دهج

تامَم فوقوم تسه تیانع نآو
)۸۴(تاقِث ار هر نیا دندرک هبرجت

تسین زین تیانعیب ،شگرم هکلب
تسیاَم ییاج ناه و ناه ،تیانعیب

ریپ �یعفا نیا دشاب ̄درُُمز نآ
؟)۸۵(ریرَض یعفا دوش یک ̄درُُمز یب

۷۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندنک ناج همه ،هبوت یب رمع
تسا ندوب قح زا بیاغ ،رضاح ِگرم

۱۶۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اهرهق نایم رد یفخم ِفطل
اهبیب ِقیقع ،ناهنپ )۸۶(ثَدَح رد

تسنم ملح دص ز رتهب قح رهق
تسندنک ناج قح ز ناج ندرک عنم

نَْوک ود ملح زا هب ،شرهق نیّرتب
)۸۷(نْوَع َمْعِن و نی³َاعْلاُّبَر َمْعِن

!تسا یروایوکن هچ و !تسا نایناهج راگدرورپ هک یراگدرورپ تسوکن هچ .تسا رتهب ناهج ود ِیرابدرب زا ادخ رهق نیرتدب

۳۷۹۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ریما یا ریگ ¼شیوخ ِرکَمِ کَرت
ریمِب شوخ ،تیانع ِشیپ ،شَکِب اپ



ریمِب شوخ ،تیانع ِشیپ ،شَکِب اپ

تسین دودعَم ٔهلیح ِردق هب نیا
تسین دوس یریَمن وت ات )۸۸(لَیِح نیز

یغامد یب ،ییور شرت :ییور هکرس )۱(
ندش دنم هرهب ،ندرب دوس :¼سبَرب )۲(
ندرتس ،یزیچ زا ندرک ادج :ندیدنَر )۳(
هراچیب ،اونیب :دنَْمتْسُم )۴(
شوم ه̀ن :هناخ شوم )۵(
هلبا ،قمحا :واگ ِشیر )۶(
.دنشکب هاچ زا بآ نآ اب هک یمرچ ای فرظ ،یشکبآ فرظ ،لطس :وْلَد )۷(
ندش قّفوم ،¼خادنا هنارهام دنمک :یْدنََمک شوخ )۸(
یناشیرپ ،یکانمغ ،ینیگهودنا :یدَنَژن )۹(
 طاشن اب ،تسمرس ینعم هب یلول ِعمج :نایلول )۱۰(
یشرت :یگکرس )۱۱(
نیبجنکس )نیبگنا +هکرس( نیبگنکرس برعم :نیبجَنکسِا )۱۲(
ندمآ مک :ندروآ مک یاپ )۱۳(
هکرس :لَخ )۱۴(
یبارخ و ناصقن ،یتسس :لَلَخ )۱۵(
همشرک و زان بحاص :ل`َدوُذ )۱۶(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۱۷(
دینک جورع :اوُج�رَع )۱۸(
یتدایز و ینوزفا :دیزَم )۱۹(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۲۰(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ،فلع و بآ یب و رازنش نابایب :هیت )۲۱(
درخیب ،نادان :هیفَس )۲۲(
ندیود و ¼فر هار نیب یتلاح ،¼فر هار دنت :هلَورَه )۲۳(
لادوگ :هرفُح )۲۴(
ریوزت ،یگدنبیرف ،ییاناد ،تعنص و رنه و ملع :ّنَف )۲۵(
دایز ندرک یعس :ندرک شوج )۲۶(
ناگرزب گرزب :رودُص ِردَص )۲۷(
رت تسپ ،رت نییاپ :نودام )۲۸(
ندرک اعدا :یوعد )۲۹(
هیامورف ،تسپ ناسنا :سَخ )۳۰(
سابل ،ابق :قاطلَغَب )۳۱(
.دراد هنانز راوطا هک یدرم ،درمان :ث�نَخُم )۳۲(
راکیپ و گنج :اغَو )۳۳(
لپ :لوپ )۳۴(
درم یبرم ،هدنب و مzغ ،هلـل :`` )۳۵(
ندرک ادج :لصَف )۳۶(
ندیرپ یاج ،زاورپ یاج :راطَم )۳۷(
نداد هرمث و هویم ،لصاح و هرمث :ْعیَر )۳۸(
ندناسر لاصو هب ،ندرک لصو و نداد دنویپ :تَلِص )۳۹(
هدش نفد ،نوفدم :نیفَد )۴۰(
هتخپن و ماخ رجآ :تْشِخ )۴۱(
نامرفان ،شکرس :یغای )۴۲(
ادخ ناما رد :5ا ِناَما یِف )۴۳(



نامرفان ،شکرس :یغای )۴۲(
ادخ ناما رد :5ا ِناَما یِف )۴۳(
فعش و ینامداش زا هیانک ،ندیصقر و ندز تسد لاح رد :ناشفا تسَد )۴۴(
گرزب ،هدازهاش ،هاشداپ ،راد هzک :رادهَُلک )۴۵(
هعلق ،ژِد :زِد )۴۶(
راگن و شقن رپ :رَ̄وصلا ُتاذ )۴۷(
ریوصت ،شقن ،هدشیشاقن تروص :لاثمِت )۴۸(
ةروص عمج ،اهتروص :رَوُص )۴۹(
دهاوخب هکنآ یب ،هتساوخان :ماکان هب )۵۰(
گنرین ،بیرف :دیکَم )۵۱(
.تسا هراسخر ینعم هب راذِع .راسخر ابیز :راذِعشوخ )۵۲(
ندش راکشآ یاج ،روهظ لحم :رَهظَم )۵۳(
هایگ ،هدننک ّومن :یمان )۵۴(
اه غاب ،هضور عمج :ضایِر )۵۵(
یهلا لامج :یناّبَر ِنسُح )۵۶(
هاپس :هَپسِا )۵۷(
گرزب ۀساک ،هلایپ :حَدَق )۵۸(
ریصب ،انیب :رَصَبْبحاص )۵۹(
یتشهب یابیز نز :روُح )۶۰(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۶۱(
تریغاب ،دنمتریغ :رویَغ )۶۲(
رتسا و غ`ا و بسا دننام شکراب ناویح ،روتُس :روتُسا )۶۳(
هدنروخ رایسب ،روخرپ :لُوَکا )۶۴(
اهدننام ،نادننامه ینعم هب ،ْهبِشِ عمج :هابَْشا )۶۵(
.دندرکیم رفح هعلق ای رهش درگادرگ لیس ندنادرگرب ای نمشد ۀلمح زا یریگولج یارب هک یقیمع و ضیرع لادوگ :قَْدنَخ )۶۶(
تخس ِرازراک ،شروش ،گنج :همَحْلَم )۶۷(

یگدرب ،یگدنب :ّقِر )۶۸(
.دنک یم رغ` و فیحن ار صخش هک هتسویپ و لّصتم بت یعون :ّقِد )۶۹(
یندروخ ،ماعط ،اذغ :توُل )۷۰(
ندروآ ناوتن بات هک :قاطُی ` )۷۱(
نک رارف یناسآ هب :ِهجِب ناسآ )۷۲(
هدنهد اوتف :یتفُم )۷۳(
¼فرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۷۴(
شکرس بسا :نَسوت )۷۵(
بسا هناهد ،ماگل :نانِع )۷۶(
ماد :َخف )۷۷(
هزیرگنس ،گیر :اصَح )۷۸(
ندرک قیقحت ،ندرک وجتسج :ص¯حََفت )۷۹(
ایّرث ،نیورپ هراتس :نیورپ )۸۰(
ناهنپ ،هدیشوپ ،موتکم :م�َتکُم )۸۱(
هنتف :َ¼ِف )۸۲(
.تسا بیصن و هرهب ینعم هب اجنیا رد ،¼سشن نیمک رد :دَصَر )۸۳(
.دنشاب نارگید دامتعا دروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث )۸۴(
روک ،انیبان :ریرَض )۸۵(
نیگرس ،عوفدم :ثَدَح )۸۶(
.تسا بوخ یرای هچ :نْوَع َمْعِن )۸۷(
دنفرت ،هلیح :لَیِح )۸۸(


