
۱۷۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(میدهاش تخس ام هک لولَم وشَم ام زا
میدش یرداچ رد هک تسَتَریغ و کشَر زا

نَدب ِرداچ ناج ز مینکَفا هک یزور
)۲(میدَقَرف و میهام ِترسح و کشَر هک ینیب

ام ِدید ِرهب زا وش کاپ و وشب ار ور
میدوَخ ِدهاش ام هک شاب رود وت ین رو

)۳(زوجَع دوش ادرف هک میاهِن یدهاش نآ
میدَق شوخ و مارSد و ناوج دَبا ات ام

دشن نهُک دهاش ،دش )۴(قَلَخ را رداچ نآ
میدَحیب ِرمع ام و رداچ ِرمع تسیناف

دَر درک سیلبا ،مدآ ز دید وچ رداچ
میدَر ام هن ،یّدَر وت درک شادِن مدآ

دندمآ ردنا دوجس هب ناگتشرف یقاب
میدز یدهاش رب :هک دوجس رد دنتفگ

وا ،تافص زک یُتب تسا رداچ ریز رد
میدمآ ردنا دوجس و دُرب لقع ز ار ام

نادهاش ِلاکَشا ز ریپ هدَنگ ِلاکَشا
)۵(میَدترُم قشع رد ،دنادن ام ِلقع رگ

وا تسادخ ِریش هک تسدهاشِ یاج هچ
میدَجَبا ِلفط اب هک میدز مَد هنfفِط



میدَجَبا ِلفط اب هک میدز مَد هنfفِط

ار لفط دَنبیرف زیوَم اب و )۶(زوج اب
؟میدجُنک و میزوج ِقیS هچ ام هک ین رو

ییهزوجع دش ناهن وچ هرز رد و دوُخ رد
)۷(میدَجَما ِراکیپ ِفَصِ متسر :هک دیوگ

تسََنز واک دنناد همه وا jرف و َّرک زا
؟میدمحا ِرون رد هک ،مینک طلغ نوچ ام

*یفطصم تفگ نینچ ،تسا ّزیمُم نمؤم
)۸(میدَشرم تفگیب هک دنبب ناهد نونکا

شیقاب زیربت )۹(ِرخفَم سمش ز ونشب
میَدتسَن هاش نآ زا هّصقِ مامت اریز

ثیدح *

».ٌرِذَح ٌنِطَف ٌسjَیک ْنِمؤpَا «

».تسراگزیهرپ و رایشوه ،کریز نموم «

۳۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(طابِر ره ردنا هکنآِ مfغ نم

)۱۱(طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسر رد نکسم هب ات

۵۹۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیلّوا و نیرخآ دوب ومه دوخ
نیبَم )۱۰(لَوَحأ هدید زا زج کرش

 
 .دید ناوت یمن نانیبود مشچ زا زجب ار کرش .تسا قح ترضح نامه رخآ و لوا



 .دید ناوت یمن نانیبود مشچ زا زجب ار کرش .تسا قح ترضح نامه رخآ و لوا

۳ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق

xْا َوُه « ».ٌمِيلَع ٍْءيَش jلُكِب َوُهَوۖ  ُنِطَابْلاَو ُرِهاyظلاَو ُرِخzْاَو ُلyوَ

».تساناد ىزيچ ره هب وا و ،نطاب و رهاظ و رخآ و لّوا تسوا «

۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایم رد ام ییوت رِخآ و لّوا
نایب رد دیاین هک یچیه چیه

 و تسین نایب لباق ینهذ نم ناونع هب مه ام یزیچان .میوش هدنز نآ هب دیاب و تسین نایب لباق یهلا تیاهن یب تمظع هک روطنامه
.میوش هدنز وا هب و مینک راکنا ار نآ رتدوز هچ ره دیاب .درادن نایب شزرا

۵۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ییاشامت را قوشعم ِریغ
دَُوب ییادوس هزره ،دَوَبن قشع

۲۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب یگنرِ یپ زک ییاه قشع
دوب یگنن تبقاع ،دَْوَبن قشع

۵۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رصان یهز ،ظفاح یهز ،رظان یهز ،رضاح یهز
دشاب نم ِناهرب وا وچ ،رکنم رهِ مازلا یهز

۹۱۸ تیب مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع رد ار ام تخادنا اضق رگ
؟)۱۱(باطتسُمِ عبط و وخ نآ دور یَک

؟موش یَک ورادگ ،متشگ ادگ رگ



؟موش یَک ورادگ ،متشگ ادگ رگ
َماون نم ،ددرگ هنهک مسابل رو

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

۱۵۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیبن ار شیوخ ِربلد ات
مینیشَن لد ِنوخِ َکت رد زُج

تحیصن زا میوَشَن ْهِب ام
مینیهب نآ ِقشع ِهرمگ نوچ

۱۵۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناج تسدش )۱۲(نیرق وت اب ات
مناتسلگ هب ،مَوَر هک اج ره

دش لد ِنیرق وت ِتروص ات



دش لد ِنیرق وت ِتروص ات
منامسآ رب ،َمیِن کاخ رب

۱۵۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیُزگ رگدمه ِتبحص ام
مینیشِن رگدمه ِنماد رب

دینیشِن رتشیپ همه ،نارای
 مینیبب رگدمهٔ هرهچ ات

۲۰۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۳(نیعَم ِبآ ،ادخ ٔهبذج دسر رگ

نیمز زا دشوجب ،هدنکان هاچ

شابم نآ ِشوگ هب ،وت نُکیم راک
شارتیم ار هَچ ِکاخ کدنا کدنا

 
دیدپ دش یجنگ ،دید یجنر هک ره
دیسر )۱۵(یّدَج رد ،درک )۱۴(یّدِج هک ره

  
دوجس و تسا عوکر :ربمغیپ تفگ

دوجو ٔهقلح �فوک ،قح ِرد رب

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ ِفاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ ِفاص کاپ ِتاذ ینیبب ات

۳۴۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(َرَفظ ناشیا ِلد رب دباین سک

رَهُگ رب یَن ،ررض دیآ فدص رب

٣٣٩۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

».دوب سیلبا دروآ سایق ،َْصن ٔهلباقم رد هک یسک لّوا «

دومن اه کسایق نیک سک نآ لّوا
دوب سیلبا ،ادخ ِراونا ِشیپ

تسا رتهب کش یب کاخ زا ران :تفگ
تسا ردَکاِ کاخ ز وا و ران ز نم

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

*دیسر نودرگ رب )۱۷(ْریَضSٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

 نک عطق )ار ام یاپ و تسد نوعرف یا( کنیا ناه .دسر یمن ام هب یررض چیه :دنتفگ دیسر یم نامسآ هب هک دنلب یگناب اب نارحاس
.تفای تاجن ندنک ناج زا ام ناج هک

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
مییزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق *



۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق *

».َنُوِبلَْقنُم َانjبَرٰ ىَِلإ اyِنإۖ  َْريَض Sَ اوُلاَق «

».میدرگزاب نامراگدرورپ یوس هب هک دریگن ورف ار ام ینایز چیه :نارحاس دنتفگ «

۳۶۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وش رون jدعتسم ،یهاوخ رون
وش رود و نیبشیوخ ،یهاوخ رود

)۱۸(بِرَخ ِنْجِس نیزا یهاوخ یهر رو

ْبَِرتْقاَو ْدُجْسا َو تسود زا شکم رس

 هب و نک هدجس :تسا هدومرف هک نکم یشکرس ،یقیقح تسود زا ،سپ ،یوش اهر نت نادنز زا ات یبایب یهار هک یهاوخیم رگا و
.وش کیدزن ادخ

۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ضَوِع ار مَد ره یاج رب هنب سپ
ضرغ یبای ْبَِرتقاو ْدُجْساَو ز ات

١٢٠٩ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس

ْبَِرتقاو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم
 

.دوش یم قح هب هدنب برق بجوم ،دوجس و تسا ندروآ هدجس دننامه هدنبسچ یاه گنس نیا ندنک

۱۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدعو تدایز ،ار رکاش هکناز
تسا هدجس ِدزُم ،برُق هکنانچنآ

ام ِنادزی ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو :تفگ



ام ِنادزی ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو :تفگ
ام ِنادَبا هدجس دش ناج ِبرُق

 یم ادخ هب ام حور بّرقت بجوم دریگ یم تروص ام یاه مسج طّسوت هک یا هدجس .وش کيدزن و نك هدجس :دومرف ام هب یلاعت قح
.دوش

۱۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدش هدنخ مُدب هیرگ ،مدش هدنز مُدب هدرم
مدش هدنیاپ ِتلود نم و دمآ قشع تلود

ارم تسا ریلد ِناج ،ارم تسا ریسٔ هدید
مدش هدنباتٔ هرُهز ،ارم تسَریشٔ هرَهز

۲۹۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ات هک وک )۲۱(زjیَمُم )۲۰(سjَیک ِنمؤم
؟)۲۳(ٰیَتف زا ار )۲۲(ناکَزیح َدناد زاب

۶۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنایشرع ینامگیب اه لد و لقع
دنَیزیم یشرع ِرون زا باجح رد

کاپ ود نآ تورام وچ و توراه وچمه
کانمهس ِهاچ هب اجنیا دناهتسب

۳۳۴۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج ِناقلخ قسِف و هانگ نوچ
نایع ود ره رب )۲۴(هکّابُش زا دشیم

مشخ ز یدنتفرگ ندییاخ تسد
مشچ هب یدندیدن دوخ ِبیع ،کیل

درم تشز نآ دید هنییآ رد شیوخ



درم تشز نآ دید هنییآ رد شیوخ
درک مشخ و نآ زا دینادرگب ور

دیدب یمرُج یسک زا نوچ ،نیبشیوخ
دیدپ دش خزود ز ،یو رد یشتآ

ار رِبک نآ وا دناوخ نید ِتیمَح
ایرِبک ِسفن ،شیوخ رد درگنن

تسرگید یناشن ار نید ِتیمَح
)۲۵(تسرَضَخا یناهج ،شتآ نآ زا هک

دیرگ نشور امش رگ :ناشقح تفگ
دیرگنم لَفْغُم ِناراکهیس رد

نارکاچ و هاپس یا دییوگ رکُش
نار ِکاچ زا و توهش زا دیاهتسَر

امش رب نم مَهَن ینعم نآ زا رگ
       امَس دریذَپن شیب ار امش رم

تسا نت رد ار امش رم هک یتمصع
تسا نم ِظفح و تمصع ِسکع ز نآ

نیه و نیه ،دوخ زا هن ،دینیب نم ز نآ
نیعل ِوید امش رب دبَرچَن ات

لوسرِ یحو ِبتاک هک نانچنآ
لوصا ِرون و دوخ رد تمکح دید

ادخ ِناغرم ِنحَل مه ار شیوخ
ادَص نوچ یریفص ُدب نآ ،درمشیم

یوش فِصاو رگا ار ناغرم ِنحل
؟یوش فقاو یک ،غرم ِدارم رب



؟یوش فقاو یک ،غرم ِدارم رب

یلبلب ِریفص یزومایب رگ
؟یلُگ اب دراد هچ وک ،یناد هچ وت

نامُگ زا مه نآ دشاب ،ینادب رو
    ناَرک یاهناُمگ ،نابنُجبل ز نوچ

».شیوخ ِروجنر ٔهیاسمه َِرب َرک hِفر تدایع هب «

)۲۶(یاهیام نوزَفا تفگ ار یَرک نآ

یاهیاسمه دش روجنر ار وت :هک

)۲۷(ناِرگ ِشوگ اب هک ،َرک دوخ اب تفگ

؟ناوج نآ ِتفگ ز مبایرد هچ نم

دش زاوآ فیعض و روجنر ،هصاخ
)۲۸(ُدب تسین ،اجنآ تفر دیاب کیل

دوش نابنُج ،شبل ناک منیبب نوچ
دوخ ز مه ار نآ مریگ یسایق نم

؟مَشَکتنحِم یا ینُوچ :میوگب نوچ
:مشوخ ای مکین :تفگ دهاوخب وا

؟)۲۹(اَبا یدروخ هچ ،رکُش :میوگب نم
)۳۰(ابْشام ای یتبرش :دیوگب وا

نآ تسیک ،تَشُون ،)۳۱(ّحُص :میوگب نم
نfف :دیوگ ؟وت ِشیپ نابیبط زا

وا تساْپکرابم سب :میوگب نم
وکن تَراک دوش ،دمآ وا هکنوچ

ام میتسَدومزآ ار وا یاپ



ام میتسَدومزآ ار وا یاپ
اوَر تجاح دوشیم ،دش اجک ره

درک تسار ،یسایق ِتاباوج نیا
درمْکین نآ ،دش روجنر نآ شیپ

!رکُش :تفگ ،مدرُم :تفگ ؟ینُوچ :تفگ
)۳۲(رکُن و رازآُرپ روجنر ،نیزا دش

تس هُدب ام )j)۳۳ودع وا ؟تسرکُش هچ نیک
تس هدمآ َژک نآ و درک یسایق رَک

رهز :تفگ ؟یدروخ هچ :شتفگ نآ زا دعب
رهق تشگ نوزفا ،)۳۴(هّحِص ،تَشون :تفگ

وا تسیک نابیبط زا :تفگ نآ زا دعب
وت ِشیپ هراچ هب دیآیمه وک

ورب ،دیآیم لیئارزع :تفگ
وش داش ،کرابم سب شیاپ :تفگ

:نامداش وا تفگب دمآ نورب رَک
  نامز نیا تاعارم مدرک شک ،رکُش

  
تسام ِناج jودع نیا :روجنر تفگ
)۳۵(تسافَج ِناک ،وک میتسنادن ام

)۳۶(طَقَس دص نایوج ،روجنر ِرطاخ

)۳۷(طََمن ره زا دنک شماغیپ هک ات

َدب ِشآ دشاب هدروخ وک یسک نوچ
دنک یَق ات شلد َدناروشبیم

*نُکم یق ار نآ :تسا نیا )۳۸(ْظیَغِ ْمظَک



*نُکم یق ار نآ :تسا نیا )۳۸(ْظیَغِ ْمظَک
نُخُس نیریش ازج رد یبایب ات

وا دیچیپیم ،ربص شدوبن نوچ
وک )۳۹(زیح jیپسورْنز ِگس نیک

دوب هتفگ هچنآ یو رب مزیرب ات
دوب هتفخ مریمض ِریش نامز نآک

تسا )۴۰(یمارآْلد ِرهب ،تدایع نوچ
)۴۱(تسا یماک نمشد ،تسین تدایع نیا

)۴۲(راَزن ار دوخ ِنمشد دنیبب ات

رارق شتشز ِرطاخ دریگب ات

دننک اه تدابع ناشیا هک ناسَک سب
دنهَن نآ ِباوث و )۴۳(ناوضر هب ،لد

)۴۴(یفَخ دشاب تیصعَم تقیقح ،دوخ

       )۴۶(یفَص درادنپ هک دشاب )۴۵(رَِدک نآ

تسا هتشادنپ یمه هک رَک نآ وچمه
**تسَج سکعرب نآ و درک ییوکن وک

ماهدرک تمدخ :هک شوخ هتسشن وا
ماهدروآ اجب هیاسمه jقح

تسا هتخورفا یشتآ وا دوخ ِرهب
تسا هتخوس ار دوخ و روجنر ِلد رد

***اوُُمتْدَقَْوا یتyلا َرّانلا اوُقyتاَف
pَا یِف ُْمکyنِا اوُُمتْدَْدزِا ةَیِصْعْ

.دیا هدوزفا ار ناهانگ امش انامه هک دیا هتخورفا دوخ هک یشتآ زا دیزیهرپب

ام )j)۴۷یبارعا هب ربمغیپ تفگ



ام )j)۴۷یبارعا هب ربمغیپ تفگ
یَتف ای jلَصُت ْمَلْ کyنِا jلَص

اهفوخ نیأ هراچ یارب زا
****انِدهِا یزامن ره ردنا دمآ

ادخ یا زیمایَم ار مزامن نیک
ایر ِلها َو نیّلاض ِزامن اب

نیزُگ رَک نآ درکب هک یسایق زا
نیدِب دش لطاب هلاس هد ِتبحص

)۴۸(نود jسح ِسایق هجاوخ یا هصاخ

نوُزف دح زا تسه هک یا یحو نآ ردنا

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

»…ِساyنلا ِنَع َ¤ِفاَعْلاَو َْظيَغْلا َ¤ِمِظاَكْلاَو ِءاyرyضلاَو ِءاyرyسلا يِف َنوُقِْفُني َنيِذyلا «

 مدرم ىاطخ زا و دنروخىمورف شيوخ مشخ و دننكىم قافنا ىتسدگنت و ىرگناوت رد هك ناسك نآ «
»…دنرذگىمرد

۱۰۳و۱۰۴ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق **

xْاِب ْمُُكئjَبُنن ْلَه ْلُق « )١٠٣( ».Sًاَمَْعأ َنيِرَسْخَ

»؟دوب ناشنايز هب همه زا شيب ىناسك هچ رادرك هك مينك هاگآ ار امش ايآ :وگب «

)۱۰۴( ».اًْعنُص َنُونِسْحُي ْمُهyَنأ َنُوبَسْحَي ْمُهَو اَْيندلا ِةاَيَحْلا يِف ْمُهُيْعَس yلَض َنيِذyلا «

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

۲۴ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۱***



۲۴ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۱***

»..ُ.ةَراَجِحْلاَو ُساyنلا اَهُدوُقَو يِتyلا َراyنلا اوُقyتاَف …«

».دنتسه اهگنس و نامدرم نآ مزيه و هدش اّيهم نارفاك ىارب هك ىشتآ زا ديسرتب …«

۶ هیآ ،)۶۶(میرحت هروس ،میرک نآرق ۲***

»ُ…ةَراَجِحْلاَو ُساyنلا اَهُدوُقَو اًراَن ْمُكِيلَْهأَو ْمُكَسُْفَنأ اوُق …«

»…ديراد هگن دنتسه اهگنس و مدرم نآ مزيه هك ىشتآ زا ار دوخ هداوناخ و دوخ «

۶ هیآ ،)۱(دمح هروس ،میرک نآرق ****

pْا َطاَرjصلا اَنِدْها « ».َميَِقتْسُ

».نك تياده تسار هار هب ار ام «

بوبحم ،ابیز :دهاش )۱(
.دنیوگ نیَدَقرف ای نادقرف ار هراتس ود نیا ،لامش بطق کیدزن هراتس ود زا یکی :دَقَرف )۲(
ریپ هدنگ ،لاس نهک ،نزریپ :زوجَع )۳(
هدیسوپ ،هنهک :قَلَخ )۴(
رفاک ،هتشگرب نید زا :َدترُم )۵(
ودرگ :زوج )۶(
رتدرمناوج ،رتراوگرزب :دَجَما )۷(
هدش ییامنهار ،هتفای داشرا :دشرم )۸(
.دننک رخف نآ هب هچنآ ،ندیزان و ندرک رخف یاج :رَخفَم )۹(
ارسناوراک :طابِر )۱۰(
ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۱۱(
نیبود ،چول :لَوَحا )۱۲(
هزیکاپ و کاپ :باطتسُم )۱۳(
بحاصم ،رای ،نیشنمه :نیرق )۱۴(
اراوگ و ناور بآ :نیعَم ِبآ )۱۵(
ششوک و ش�ت :ّدِج )۱۶(
بیصن و هرهب :ّدَج )۱۷(
 �فای تسد ،یزوریپ :َرَفظ )۱۸(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۱۹(
ناریو نادنز :بِرَخ ِنْجِس )۲۰(
هدنبسچ :بِزَل )۲۱(



ناریو نادنز :بِرَخ ِنْجِس )۲۰(
هدنبسچ :بِزَل )۲۱(
شوهاب ،اناد ،کریز :س�یَک )۲۲(
.تشز زا بوخ هدننک ادج ،هدنهد صیخشت :ز�یَمُم )۲۳(
ّثنخم ،راکدب ،درمان :زیح )۲۴(
میرک ،درمناوج :ٰیَتف )۲۵(
  هرجنپ خاروس ،ریصح یاهخاروس زا یکی :هکّابُش )۲۶(
زبس :رَضَخا )۲۷(
.دشاب یق�خا و یونعم یاه هیام یاراد هک یسک ای و دنمتورث :هیام نوزَفا )۲۸(
.تسا نیگنس هک یشوگ :ناِرگ ِشوگ )۲۹(
ریُزگ ،هراچ :ُدب )۳۰(
ردپ :اَبا )۳۱(
شام ِشآ :اب ْشام )۳۲(
.تسا حیحص فّفخم :ّحُص )۳۳(
هتسیاشان و شوخان و تفگش ،یساپسان :رکُن )۳۴(
نمشد :ّودَع )۳۵(
یشاب تیفاع ،یشاب تم�س :هّحِص )۳۶(
یرهم یب و ییافو یب ،دادیب ،متس :افَج )۳۷(
ازسان ،مانشد :طَقَس )۳۸(
عون ،هقیرط ،شور :طََمن )۳۹(
ندرب ورف ار دوخ مشخ :ْظیَغِ ْمظَک )۴۰(
.دنیوگ ار ّثنخم و درمان :زیح )۴۱(
لد هب نداد شمارآ :یمارآْلد )۴۲(
.ندرک ینمشدً اعسوت ،تسا نمشد لیم قباطم هک یلمع :یماک نمشد )۴۳(
ناوتان ،رغ� :راَزن )۴۴(
.تسا کین ناگدنب زا یلاعت قح یدونشخ روظنم ،تیاضر و یدونشخ :ناوضر )۴۵(
ناهنپ :یفَخ )۴۶(
ل�زان ،هریت :رَِدک )۴۷(
ل�ز و فاص :یفَص )۴۸(
نیشنارحص برع :یبارعا )۴۹(
هیامورف ،تسپ ،نییاپ :نود )۵۰(


