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۲۳۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هراخ ِگنس وچ تلد هتشگ یا
؟هراچ تسیچ گنس و هراخ اب

؟ار اههشیش هراچ هچ هراخ اب
هراپ هراپ دنوش هکنآ زج

قداص ِحبص وچ یدنخیم ناز
هراتِس دهد ناج وت شیپ ات

داشگب شیوخ ِرانک قشع ات
هرانک رب تخیرگ هشیدنا

)۱(تمیزَه نآ دیدب ربص نوچ
هراوسکی تسجب زین وا

ادوس دنامب درخ و ربص دش
)۲(هرارح دنکیم و دیرگیم

)۳(تریصَع ییادج ز یقلخ
)۴(هراصُع نوچ هداتف هار رب

ناشرگج نوخ تسهدش دنچ ره
)۶(هراکَچ و هر نیا رد )۵(دنتسُچ

راک نیا رهب میدش هناگیب
)۷(هراکرازه لد و لقع اب

هَراِماْلا ُةقیقَح ُقْشِعَْلا
هراَمالا ُةَلاَبط ُرعِّشلا َو

.تسا قشع تمالع یهدننز لبط ،رعش و تسا ییاورنامرف تقیقح قشع

ٌریغُم انُریَمأَف َرذحِا
هَراغ ِهْیَدَل ٍرَحَس ُّلُک

.دنک یم تراغ ار زیچ همه هاگرحس ره .تسا رگتراغ ام ریما هک زیهرپب

ًاقارِف فِص َو اذهْ کُْرُتا
هرابِعْلا ِهِلْوَهِل ُّقَْشَنت

.دکرت یم نخس هرهز قارف میب زا .نک فیصوت ار نارجه و راذگ ورف ار نیا

)۸(نِّذؤم یا ماما تخیرگب
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)۸(نِّذؤم یا ماما تخیرگب
)۹(هرانَم زا ورورف شوماخ

رارف :تمیزَه )۱(
نداد ناشن هقالع و یمرگ ،ندناوخ فینصت و دورس :هرارَح )۲(
)یروگنا( بارش :ریصَع )۳(
.دشاب هدش هتفرگ شاهریش هک یروگنا یهلافت ،هریش :هراصُع )۴(
ٌکباچ و زیت :تسُچ )۵(
راوتسا ،هدننز هبرض ،یوق :هراکَچ )۶(
دراد دایز لغاشم هکنآ :هراکرازه )۷(
وگ ناذا :نِّذؤم )۸(
،هتسدلگ ،دنیوگیم ناذا اجنآ زا هک دباعم و دجاسم یالاب رب دننامنوتس و دنلب یاهزاس :هرانَم )۹(
ییانشور یاج ،رون یاج

—————————————

۲۵۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ناج زا نت ِردق هکنانچمه
دَُوب ناناج ِوترپ زا ناج ِردق 

۲۵۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اوه ددزد ار بآ کدنا کدنا
امش زا قمحا مه ددزد نینچ نید 

۱۲۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهد دش نیریش ،)۱۰(لابقا نآ زا نوچ
ناهجِ کلُم یمدآ رب دش درس 

یتخبکین :لابقا )۱۰(
—————————————

۲۵۹۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسادخ ِرهق یقمحاِ جنر :تفگ
تسالتبا نآ ،رهق تسین یروک و جنر 

۱۲۸۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۱(ریتَس ِرون دش هک ،روختمکح ِفرح

ریذپان ار )۱۲(بُجُحیب ِرون وت یا 

هدیشوپ ،روتسم :ریتَس )۱۱(
اههدرپ :بُجُح )۱۲(

—————————————

۱۲۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۳(یوَر یا یریگب قح زا تایح نوچ

یوریم ،لِگ زا )۱۴(ینغتسُم یوش سپ 

دلّقم ای و کلاس ینعم هب اجنیا رد ،وریپ ،ور هلابند :یوَر )۱۳(
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دلّقم ای و کلاس ینعم هب اجنیا رد ،وریپ ،ور هلابند :یوَر )۱۳(
زاینیب :ینغتسُم )۱۴(

—————————————

۲۲۰۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مغ ِنیع رد مغ ِفوخ زا ناشهلمج
مدع رد هداتف یتسه ِیَپ رد 

۱۴۳۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تایح نم مبای )۱۵(تْخَلِ مخز ز ات
)۱۷(تاقِث یا یسوم ِواگ زا )۱۶(لیتق نوچ 

.تسا یگدینامه زا ییاهر و تخانش یارب هظحل نیا رد هنارایشه درد ،تخَل مخز زا روظنم اجنیا رد ،واگ مُد :تخَل )۱۵(
لوتقم ،هتشک :لیتق )۱۶(
نادمتعم :تاقِث )۱۷(

—————————————

۹۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

منک نوریب لد ز سپ نیز ار هبوت
 ؟منک نوچ هبوت )۱۸(دلُخ ِتایح زا 

نادواج ،یگشیمه :دلُخ )۱۸(
—————————————

۱۱۹۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دیهر )۱۹(ینوچ زا هک نوچ نآ دَُوب نوچ
دیسر ینوچیب ِناتستایح رد 

یدام تایح یاهتیفیک ینعم هب اجنیا رد :ینوچ )۱۹(
—————————————

۱۳۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تازجعم لماک ِناج زا دنز رب
تایح نوچ بلاط ِناج ِریمض رب 

۲۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ام ْناور همشچ َدنک اراخ زا قشعِ یاصع
یراَّقب شیب نیز نکم ،ارای رََقبْلاُعوُج نیز وت

۴۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مامتِ میلست هک زج ،لّکوت زُج
ماد و تسرکم همه ،تحار و مغ رد

۲۸۵۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۸۵۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،نیحایر و تابن زا دنک ُرپ ار گرزب یهریزج نآ یلاعت قح ،گرزب تسیا هریزج رد اهنت هک واگ نآ تیاکح
 دوش بش نوچ ،یاهراپ هوک نوچ ،دوش هِبَرف و دروخب ار همه واگ نآ بش هب ات .دشاب واگ ِفلع هک
 نوچمه دوش رغال هّصغ نیزا ات ؟مروخ هچ ادرف مدیرچ ار ارحص همه هک فوخ و هّصغ زا دربن شباوخ
 نامه شبش زاب ،دوش هِبرَف و دروخب زاب ،ید زا دنیب رتهوبنا و رتزبس ار ارحص یهمه دزیخرب زور ،لالخ

.دنکیمن دامتعا و دنیبیم نینچمه وا هک تساهلاس ،دریگب مغ

ناهج ردنا تسه زبسٔ هریزج کی
)۲۰(ناهدْشوخ اهنت تسیواگ وردنا

بش هب ات وا دََرچ ار ارحص هلمج
)۲۲(بََجتنُم و میظع و )۲۱(ْتَفز دوش ات

؟مروخ هچ ادرف هک هشیدنا ز بش
مغ ز رغال وم ِرات نوچ وا ددرگ

تشد زبس ددرگ ،حبص دیآرب نوچ
تشَک و زبس )۲۳(ِلیصَق هتسُر نایم ات

)۲۴(رََقبْلا ُعوج اب ،واگ دتفا ردنا

رس هب رس وا دََرچ ار نآ بش هب ات

دوش )۲۵(ُرتمَل و هِبرف و ْتَفز زاب
دوش ُرپ تّوق و )۲۶(هیپ زا شنت نآ

)۲۷(َعَزف زا دتفا بت ردنا بش زاب

)۲۸(عََجْتنُم ِفْوُخ ز رغال دوش ات

؟روَخ ِتقو ادرف دروخ مهاوخ هچ هک
)۲۹(رََقب نآ ِراک تسا نیا اهلاس

نم لاس نیدنچ هک دشیدنین چیه
نمچ نیز و رازهزبس نیز مروخیم

مایزور دمآین مک یزور چیه
؟مایزوسلد و مغ و سرت نیا تسیچ

تَفز ِواگ نآ ،دوشیم بش نوچ زاب
تفر قزر )۳۰(هَوآ هک رغال دوشیم

ناهج نیا ،تشد نآ و تسواگ نآ ،سفن
نان ِفوخ زا دوش رغال یمه وک

۱۹ هیآ ،)۷۰(جراعم هروس ،میرک نآرق
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۱۹ هیآ ،)۷۰(جراعم هروس ،میرک نآرق

»اًعوُلَه َِقلُخ َناَسْنإِْلا َِّنإ«

».دنا هدیرفآ ابیکشان و صیرح ار یمدآ هنیآ ره«

بجع ؟لبقتسم دروخ مهاوخ هچ هک
؟بلط مزاس اجک زا ادرف )۳۱(ِتوُل

روَخ ز دمان مک و یدروخ اهلاس
رگن یضام و نک لبقتسم ِکرت

رآ دای مه ار هدروخ )۳۲(ِتُوپ و توُل
راز شاب مک و )۳۳(رِباغ ردنا رگنم

.دنکیم ارَچ نآ بوغرم عون زا مه و دروخیم رایسب هزبس مه هک یواگ :ناهدشوخ واگ )۲۰(
یوق ،ربتس :تَفز )۲۱(
لاحرس و قاچ ینعم هب اجنیا رد ،هدش هدیزگرب :بََجتنُم )۲۲(
.تسا فلع ینعم هب اجنیا رد .دنهد نایاپراهچ هب هک وج و مدنگ زبس هتوب :لیصَق )۲۳(
 روظنم اجنیا رد .تسا هدش موسوم رََقبْلا ُعوج هب یرامیب نیا دوشیم التبم رایسب ضرم نادب واگ هک ورنآ زا ،دوشیمن ریس دروخیم هچره نادب یالتبم هک تسا هدعم یاه یرامیب زا :رََقبْلا ُعوج )۲۴(
.تسا تخس یگنسرگ
هبرف ،قاچ :ُرتمَل )۲۵(
یبرچ :هیپ )۲۶(
میب و سرت :َعَزف )۲۷(
هاگارچ :عََجْتنُم )۲۸(
واگ :رََقب )۲۹(
اترسحاو ،ادرد ،اغیرد :هَوآ )۳۰(
یندروخ ،ماعط :توُل )۳۱(
اه یندروخ عاونا :تُوپ و توُل )۳۲(
.تسا هدنیآ ینعم هب اجنیا رد ،راگدنام :رِباغ )۳۳(

—————————————

۷۷۷ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دیابیم وت ِناج ِنورد ز یراک 
دیاشگن یرَد ار وت اههیراع زک

 
هناخ ِنورد زا بآ یهمشچ کی
دیآ نوریب ز نآ هک ییوج نآز ْهِب

۳۵۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 یاههمشچ زا باذتجا و دادمتسا زا وا ِندش ینغتسم و یدبا ِتایح یهمشچرس زا فراع ِدادمتسا ِنایب
 دامتعا اههمشچ نآ ِیاهددم رب نوچ یمدآ هک )۳۴(رورُغْلاِراد ْنَع یفاجَّتلاَ کِلاذ ُةَمالَع هک افویب یاهبآ

.دوش تسس میاد یقاب یهمشچ ِبلط رد دنک

بیرف یارس زا ندیزگ یرود :رورُغْلاِراد ْنَع یفاجَّتلا )۳۴(
—————————————

اهزیچ ِلصا )۳۶(ِزیراک )۳۵(اذَّبَح
اهزیراک نیزا دَرآ تغراف

یشَکیم تبرش )۳۷(عوبنَی دص ز وت
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یشَکیم تبرش )۳۷(عوبنَی دص ز وت
یشوخ دَهاک ،دوش مک دص ناز هچره

)۳۸(ینَس ٔهمشچ ،نورد زا دیشوجب نوچ

ینغ یدَرگ اههمشچ )۳۹(ِقارتسا ز

دَُوب لِگ و بآ ز وچ )۴۰(َتْنیَعْلُاةَّرُق
دَُوب لد ِدرد هّرُق نیا )۴۱(ٔهبتار

نورب زا دیآ بآ نوچ ار هعلق
نوزف رب دشاب نما ِنامز رد

دُنک هقلح نآ ِدِرگ نمشد هکنوچ
دنُک هقرغ ناشنوخ ردنا هک ات

هاپس نآ دنَُّربِب ار نوریب بآ
هانپ اهنآز ار هعلق دشابن ات

نورد زا یروش ِهاچ کی نامز نآ
نورب زا نیریش )۴۲(ِنوحیج دص ز ْهِب

گرمِ یاهرکشل و )۴۳(بابَسالاُ عِطاق
گرب و خاش عطق هب دیآ یَد وچمه

۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

،ار ام بش و زور رد یُدب نیدلا سمش ِقشع هن رگا
 !؟ار ام ببس زا و ماد ز یدوب اجک اهتغارف

،دوخ ِبات ز ام زا رامَد ،یدروآرب توهش ُِتب
ار ام ،بت و بات یدوبن ،شقشع شبات زا رگا

۳۶۰۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راهب زا ناشْدَدَم دوبن ناهج رد
رایِ یور ِراهب ،ناج رد رگم زج

)۴۴(رورُغْلا ُراد ار کاخ دش بقل ،نآز

)۴۶(روبُعْلا َمَْوی )۴۵(سپس ار اپ دَشَک وک

دیودیم پچ رب و تسار رب نآ زا شیپ
دیچن یزیچ ،وت درد منیچب هک

نامَغ ِتقو ار وت رم یتفگب وا
نایم رد ْهُک هَد ،و جنر وت زا رود

مَد تسب ،دمآ جنر هاپس نوچ
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مَد تسب ،دمآ جنر هاپس نوچ
ماهدید نم ار وت دیوگیمن دوخ

لثم دز ناس نیدب ناطیش یِپ قح
)۴۷(لَیِح اب دَرآ مزر رد ار وت هک

۴۸ هیآ ،)۸( لافنا هروس :میرک نآرق

 ٌءيَِرب يِِّنإ َلاَقَو ِهَْيبِقَعٰ ىَلَع َصَكَن ِنَاَتئِفْلا ِتَءاََرت اَّمََلفۖ  ْمُكَل ٌراَج يِِّنإَو ِساَّنلا َنِم َمَْويْلا ُمُكَل َِبلاَغ اَل َلاَقَو ْمُهَلاَمَْعأ ُناَطْيَّشلا ُمُهَل َنََّيزْ ِذإَو«
»ِباَقِعْلا ُديِدَشُ َّهللاَوۚ َ َّهللا ُفاََخأ يِِّنإ َنْوََرت اَل اَم ٰىََرأ يِِّنإ ْمُْكنِم

 ود نوچ ىلو .ميامش هانپ نم و دوشىمن زوريپ امش رب ىسك مدرم زا زورما :تفگ و تسارايب ناشرظن رد ار ناشرادرك ناطيش«
 هب وا هك مسرتىم ادخ زا نم ،دينيبىمن امش هك منيبىم ىياهزيچ هك ،مرازيب امش زا نم :تفگ و تشگزاب وا دندش ورهبور جوف

».دنكىم تبوقع ىتخس

َماوت اب نم ،مهد یرای ار وت هک
مودیم نم وت ِشیپ اهَرطَخ رد

)۴۸(گندخ ریت ِهَگ مشاب تََرپْسِا

گنت ِتقو ردنا مشاب وت )۴۹(ِصَلْخَم

)۵۰(شاعتنِا رد منک وتِ یادِف ناج

شاب هنادرم )۵۱(الِه ،یریش ،یمتسر

)۵۲(اههوشِع نیز درَوآ شرفکِ یوس

)۵۳(اهَد و رکم و هعدُخ ِلاوَج نآ

داتف قدنخ رد ،داهنب مدق نوچ
داشگ بل هدنخ ِهاق اهاق هب وا

وت ز مراد اهعمط نم آیب ،یَه
وت ز مرازیب هک وَر وَر :شدیوگ

 
راگدرک ِلدع ز یدیسرتن وت

رادب نم زا تسد ود ،مسرتیمه نم

)۵۴(یهِب زا دش ادج وا دوخ :قح تفگ

؟یهَر یک مه اهریوزت نیدب وت

رامش ِزور رد لوعفم و لعاف
راسگنس ِفیرح و دناهایسور

داد و مکح رد نیقی )۵۵(نزهَر ،و هَدزهَر
)۵۶(داِهمْلا َْسئِب رد و دندعُب ِهَچ رد

تفیرف ار وک ار لوغ ،و ار لوگ
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تفیرف ار وک ار لوغ ،و ار لوگ
تفیکِش دیابیم )۵۷(زَوف و صالِخ زا

دنا لِگ رد اجنیا ریگرْخ و رخ مه
دنلفآ اجنآ و اجنیا دنلفاغ

۲۰۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق
 

»ُداَِهمْلا َْسئِبَلَوۚ  ُمَّنَهَج ُُهبْسَحَفۚ ِ ْمثإِْلاِبُ ةَّزِعْلا ُهَْتذََخأَ َّهللا ِقَّتا ُهَل َليِق اَِذإَو«

.»دشاب سب ار وا ،دب هاگمارآ نآ ،منهج .دناشك هانگ هب ار وا شاىهاوخدوخ ،سرتب ادخ زا هك دنيوگ وا هب نوچ و«

نآ زا دندرگ او هک ار یناسک زج
نازخ زا دنیآ لضف ِراهب رد

ریذپهبوت ادخ ،و دنرآ هبوت
)۵۸(ریَماْلا َمْعِن وا ،و دنریگ وا ِرما

)۵۹(نینَح ینامیشپ زا دنرآ رب نوچ

)۶۰(نیبِْنُذملا ُنیَنا زا دزرل شرع

دَلَو رب ردام هک ،دزرل نانچنآ
دَشَکیم الاب هب ،دریگ ناشتسد

رورُغ زا هدیرخاو ناتادخ یاک
روفغ ِّبَر کن ،و لضف ِضایر َکن

نادواج ِقزر و گرب ناْتنیزا دعب
نادوان زا هن ،دَُوب قح یاوه زا

درک کشر )۶۱(طیاسو رب ایرد هکنوچ
درک کشَمِ کرت هب ،یهام نوچ هنشت

یهز ،اشوخ :اذَّبَح )۳۵(
تانق ،نیمز ریز رد ناور بآ یارجم :زیراک )۳۶(
همشچ :عوبنَی )۳۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۸(
ندیدزد :قارتسا )۳۹(
وت بوبحم و مشچ رون :َتْنیَعْلُاةَّرُق )۴۰(
یرّرقم ،یرمتسم :هبتار )۴۱(
هناخدور ،دور :نوحیج )۴۲(
 و گرب ناتسمز و نازخ موجه هک روطنامه سپ .تسا یمدآ یویند یاه یگتسباو و اهوزرآ نسر عاّطق گرم هک ورنآ زا ،تسا گرم تفص :بابَسالاُ عِطاق )۴۳(
 .تسا یمدآ دوجو راب و گرب عطاق زین گرم هاپس ،دناکشخیم ار ناتخرد راب
گنرین یارس :رورُغْلا ُراد )۴۴(
بقع :سپس )۴۵(
گرم ماگنه :روبُعْلا َمَْوی )۴۶(
اههلیح :لَیِح )۴۷(
.دراد مکحم بوچ هک تسا تخرد یعون :گندخ )۴۸(
یصالخ لحم ،هاگزیرگ :صَلْخَم )۴۹(
یدوبهب ،ندش لاح وکن :شاعتنِا )۵۰(
ناه ،تسا هیبنت تادا زا :الِه )۵۱(
ییامندوخ ،بیرف :هوشع )۵۲(
یکریز :اهَد )۵۳(
یتخبکین ،تداعس ،یکین ،یبوخ :یهِب )۵۴(
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یکریز :اهَد )۵۳(
یتخبکین ،تداعس ،یکین ،یبوخ :یهِب )۵۴(
هدننک هارمگ و هارمگ :نزهَر و هَدزهَر )۵۵(
تسا خزود روظنم ،تسا یهاگیاج دب :داِهمْلا َْسئِب )۵۶(
یراگتسر :زَوف )۵۷(
تساورنامرف وکن :ریَماْلا َمْعِن )۵۸(
هلان :نینَح )۵۹(
ناراک هنگ یهلان :نیبِْنُذمْلا ُنیَنا )۶۰(
لیاسو :طیاسو )۶۱(

—————————————

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تلیسو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود ،رحب تلیسو ناز

—————————————

:تاغل عومجم
رارف :تمیزَه )۱(
نداد ناشن هقالع و یمرگ ،ندناوخ فینصت و دورس :هرارَح )۲(
)یروگنا( بارش :ریصَع )۳(
.دشاب هدش هتفرگ شاهریش هک یروگنا یهلافت ،هریش :هراصُع )۴(
ٌکباچ و زیت :تسُچ )۵(
راوتسا ،هدننز هبرض ،یوق :هراکَچ )۶(
دراد دایز لغاشم هکنآ :هراکرازه )۷(
وگ ناذا :نِّذؤم )۸(
،هتسدلگ ،دنیوگیم ناذا اجنآ زا هک دباعم و دجاسم یالاب رب دننامنوتس و دنلب یاهزاس :هرانَم )۹(
ییانشور یاج ،رون یاج
یتخبکین :لابقا )۱۰(
هدیشوپ ،روتسم :ریتَس )۱۱(
اههدرپ :بُجُح )۱۲(
دلّقم ای و کلاس ینعم هب اجنیا رد ،وریپ ،ور هلابند :یوَر )۱۳(
زاینیب :ینغتسُم )۱۴(
.تسا یگدینامه زا ییاهر و تخانش یارب هظحل نیا رد هنارایشه درد ،تخَل مخز زا روظنم اجنیا رد ،واگ مُد :تخَل )۱۵(
لوتقم ،هتشک :لیتق )۱۶(
نادمتعم :تاقِث )۱۷(
نادواج ،یگشیمه :دلُخ )۱۸(
یدام تایح یاهتیفیک ینعم هب اجنیا رد :ینوچ )۱۹(
.دنکیم ارَچ نآ بوغرم عون زا مه و دروخیم رایسب هزبس مه هک یواگ :ناهدشوخ واگ )۲۰(
یوق ،ربتس :تَفز )۲۱(
لاحرس و قاچ ینعم هب اجنیا رد ،هدش هدیزگرب :بََجتنُم )۲۲(
.تسا فلع ینعم هب اجنیا رد .دنهد نایاپراهچ هب هک وج و مدنگ زبس هتوب :لیصَق )۲۳(
 روظنم اجنیا رد .تسا هدش موسوم رََقبْلا ُعوج هب یرامیب نیا دوشیم التبم رایسب ضرم نادب واگ هک ورنآ زا ،دوشیمن ریس دروخیم هچره نادب یالتبم هک تسا هدعم یاه یرامیب زا :رََقبْلا ُعوج )۲۴(
.تسا تخس یگنسرگ
هبرف ،قاچ :ُرتمَل )۲۵(
یبرچ :هیپ )۲۶(
میب و سرت :َعَزف )۲۷(
هاگارچ :عََجْتنُم )۲۸(
واگ :رََقب )۲۹(
اترسحاو ،ادرد ،اغیرد :هَوآ )۳۰(
یندروخ ،ماعط :توُل )۳۱(
اه یندروخ عاونا :تُوپ و توُل )۳۲(
.تسا هدنیآ ینعم هب اجنیا رد ،راگدنام :رِباغ )۳۳(
بیرف یارس زا ندیزگ یرود :رورُغْلاِراد ْنَع یفاجَّتلا )۳۴(
یهز ،اشوخ :اذَّبَح )۳۵(
تانق ،نیمز ریز رد ناور بآ یارجم :زیراک )۳۶(
همشچ :عوبنَی )۳۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۸(
ندیدزد :قارتسا )۳۹(
وت بوبحم و مشچ رون :َتْنیَعْلُاةَّرُق )۴۰(
یرّرقم ،یرمتسم :هبتار )۴۱(
هناخدور ،دور :نوحیج )۴۲(
 و گرب ناتسمز و نازخ موجه هک روطنامه سپ .تسا یمدآ یویند یاه یگتسباو و اهوزرآ نسر عاّطق گرم هک ورنآ زا ،تسا گرم تفص :بابَسالاُ عِطاق )۴۳(
 .تسا یمدآ دوجو راب و گرب عطاق زین گرم هاپس ،دناکشخیم ار ناتخرد راب
گنرین یارس :رورُغْلا ُراد )۴۴(
بقع :سپس )۴۵(
گرم ماگنه :روبُعْلا َمَْوی )۴۶(
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بقع :سپس )۴۵(
گرم ماگنه :روبُعْلا َمَْوی )۴۶(
اههلیح :لَیِح )۴۷(
.دراد مکحم بوچ هک تسا تخرد یعون :گندخ )۴۸(
یصالخ لحم ،هاگزیرگ :صَلْخَم )۴۹(
یدوبهب ،ندش لاح وکن :شاعتنِا )۵۰(
ناه ،تسا هیبنت تادا زا :الِه )۵۱(
ییامندوخ ،بیرف :هوشع )۵۲(
یکریز :اهَد )۵۳(
یتخبکین ،تداعس ،یکین ،یبوخ :یهِب )۵۴(
هدننک هارمگ و هارمگ :نزهَر و هَدزهَر )۵۵(
تسا خزود روظنم ،تسا یهاگیاج دب :داِهمْلا َْسئِب )۵۶(
یراگتسر :زَوف )۵۷(
تساورنامرف وکن :ریَماْلا َمْعِن )۵۸(
هلان :نینَح )۵۹(
ناراک هنگ یهلان :نیبِْنُذمْلا ُنیَنا )۶۰(
لیاسو :طیاسو )۶۱(


