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۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدمآ هاگان هقلح رد ؟نیا تسیک نیا ،نیا تسیک نیا
هدمآ هللا ِشیپ زا ،نیا تسیهّللا رون نیا

رگن ار تلود و تخب نیو ،رگن ار تمحر و فطل نیا
هدمآ هام نوچِ یور اب نارتخادبٔ هراچ رد

هدش نونجم ِبلاط شوخ ،رگن ار ابیز ِّیلیل
هدمآ هاک ره ِبذج رد نیب حورِ یابرهک ناو

واِ یاهوخ زا و نسُح زو ،واِ یاهوب ِّتذل زا
هدمآ هاگرد هب اهناج وا )۱(ِیاهولاٰعَت ْلُق زو

)۲(مَلَعبحاص و رکاچ زا مدع رب دزاس شقن دص
هدمآ هاوخلد و ابیز ششوخ ِتالایخ لد رد

دنک اهتقیقح یزور ،دمص نآ ار اهلییخت
هدمآ هارمگ ِلاکشا ،یگدنز رد دسررد ات

آرب ،ور نآرق ِولد رد ،ناهج نیا ِروش ِهاچ زا
هدمآ هاچ رد ِولَد نیا تسوت ِرهب رخآ ،فسوی یا

هدش )۳(ینغتسم وت زا نم ،نابز ِتفگ یا دشاب یک
هدمآ هاش ٔهیاس رد تفرعم ِباتفآ اب

لمع و ملِع زا نک غراف لجا زا شیپ ارم ،بر ای
هدمآ )۴(هاوفا هلمج رد یقطنمِ ملع ز هصاخ

 ۱۵۱ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق

 »...ْمُكْيَلَع ْمُكُّبَر َمَّرَح اَم ُلَْتأ اْوَلاَعَت ْلُق«

 مناوخ امش رب هک دییآ نم یوس هب :وگب ربمایپ یا«
»…تسا هدرک مارح امش رب ناتراگدرورپ هک ار هچنآ

دییایب الاب وگب :وَلاٰعَت ْلُق )۱(
.تسا ییایند نیا ماقم ِبحاص هک تسا یسک دارم :مَلَعبحاص )۲(
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دییایب الاب وگب :وَلاٰعَت ْلُق )۱(
.تسا ییایند نیا ماقم ِبحاص هک تسا یسک دارم :مَلَعبحاص )۲(
زاینیب :ینغتسم )۳(
اهناهد :هاوفا )۴(
-----------

۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

آرب ،ور نآرق ِولد رد ،ناهج نیا ِروش ِهاچ زا
هدمآ هاچ رد ِولَد نیا تسوت ِرهب رخآ ،فسوی یا

۴۵۶۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

درف تشگ ،فراع جنپ زا و شش زا
درن جنپ شش نیز تسهتشگ )۵(زَِرتحُم

تهج شش و ّسح جنپ زا وا تسَر
تهگآ درک همه نآ ِیارو زا

لزا ِتاراشا شتاراشا دش
لََزتْعا وً اُّرط َماهْوَاْلاَ زَواج

ِ ینطاب ِتقیقح اریز .تسا قح ترضح ِتاراشا نوچمه وا ِتاراشا
.تسا هتفرگ هرانك نآ زا و هتفر رتارف ماهوا ۀطیح زاً اّلک لماک ِناسنا

نورب دوبن رگ هشوگ شش ِهَچ نیز
؟نورد زا ار یفسوی دَرآ رب نوچ

)۷(نُتُس یبِ خرچ یالاب )۶(یدراو
نُکهراچ هَچ رد ولد نوچ واِ مسج

هدز شولد رد لاگنچ نافسوی
هدش یرصم ِهش و هاچ زا هتسَر

وجبآ هَچ زا رگید یاهولد
وجباحصا بآ ز غراف وا ِولد

توُق رهب زا بآ ِصاّوغ اهولد
)۸(توح ِناج ِتایح و توق وا ولد

دنلبِ خرچ ٔهتسباو اهولد
دنمروز )۹(ِنیََعبْصِا رد وا ِولد

؟یچِ خرچ ؟و هچ )۱۰(ِلبح ؟و هچ ِولد
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؟یچِ خرچ ؟و هچ )۱۰(ِلبح ؟و هچ ِولد
)۱۱(یَچا یا تسا کیکر سب ِلاثم نیا

؟تسکش یب یلاثم مَرآ اجک زا
تسهدمآ هن و دیآ هن ،نآ وفُک

یکی رد ناهنپ درَم نارازه دص
)۱۳(یکَوان )۱۲ِ(جرَد ریت و نامک دص

یاهنتف ،یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۱۴(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

۱۷ هیآ ، )۸( لافنا هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم« »ٰىَمَرَ َّهللا َّنِكٰ

 یدنارپ ریت هک هاگنآ یدنارپن ریت وت ،ربمایپ یا«
»دنارپ )ناکرشم یوس هب( ریت هک دوب ادخ نیا هکلب

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و کالفا ددرگ هّرذ هّرذ
)۱۵(نیَمک زا تسَج نوچ ،دیشروخ نآ ِشیپ

؟تسا نت ِدروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

تسا سب ،ناج )۱۶(ِقاثِو هتشگ ِنت یا
؟تسشن یکشَم رد رحب َدنات دنچ

رشب ردنا لیئربج نارازه یا
رخ )۱۷(ِفْوَج رد ناهن ِناحیسم یا

)۱۸(سینَک رد ناهنپ هبعک نارازه یا

سیلِب و )۲۰(تیرفِع )۱۹(ِزادناطلغ یا

ناکم رد یناکمال ِهاگهدجس
ناکد ناریو وت ز ار ناسیلب رم

؟منک )۲۱(نیط نیا ِتمدخ نم ارچ هک
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؟منک )۲۱(نیط نیا ِتمدخ نم ارچ هک
؟منک نید نوچ بقل نم ار یتروص

لامب وکین ار مشچ ،تروص تسین
ِرون ٔهعَشعَش ینیبب ات لالج ِ

رادنتشيوخ :زَِرتحُم )۵(
.تساوشیپ و گنهاشیپ ینعم هب اجنیا رد ،هدنوش دراو :دراو )۶(
نوتس ِفّفخم :نُتُس )۷(
یهام :توح )۸(
یهلا ۀیلامج و هیلالج تفص زا هیانک ،تشگنا ود :نیََعبْصِا )۹(
بانط ،نامسیر :لبح )۱۰(
ردارب یانعم هب یکرت یظفل :یَچا )۱۱(
رگید زیچ رد یزیچ ندناجنگ :جرَد )۱۲(
کچوک ریت یعون :کَوان )۱۳(
نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۱۴(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۱۵(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۱۶(
یزیچ ره ِلخاد و مكش :فْوَج )۱۷(
هناختب ینعی اجنیا رد :سینَک )۱۸(
هدنروآ هابتشا هب :زادناطلغ )۱۹(
وید :تیرفِع )۲۰(
لِگ :نیط )۲۱(
-----------

 ۱۶۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دش رخآ رای )۲۳(ِتَقُرف ِبش و )۲۲(نارجه ِزور
دش رخآ راک و رتخا تشذگ و لاف نیا مدز

دومرفیم نازخ هک )۲۵(مَُّعَنت و )۲۴(زان همه نآ
دش رخآ راهب ِدابِ مدق رد تبقاع

لُگ ٔهشوگ هَُلک ِلابقا هب هک دزیا ِرکُش
دش رخآ راخ ِتکوش و )۲۷(ید ِداب )۲۶(ِتوخن

یرود :نارجه )۲۲(
ییادج :تَقُرف )۲۳(
یشورفرخف ،هدافا :زان )۲۴(
ینارذگشوخ :مَُّعَنت )۲۵(
رُّبکت :تَوخَن )۲۶(
یناتسمز ِدرس داب ،هام ید داب :یِد داب )۲۷(
-----------

۲۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور ِزور
)۲۸(غالب دراد شیروک نتسُج ِنیع

یاهدرب ینامگ ینیبیمن رو
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یاهدرب ینامگ ینیبیمن رو
یاهدرپ ردنا وت و تسَحابص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ ِیروک
شاب لضف ِراظتنا رد و شُماخ

 
؟وک زور :نتفگ زور ِنایم رد 
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۲۹(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ِناشن ،نتسُج ناشن نیو

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

تلالد :غالب )۲۸(
هدننک بذج رایسب :بوذَج )۲۹(
-----------

۵۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟وک نشور ِزور :ییوگ و یدنبورف هدید ود وت
اشگُب رد وت ،نم کنیا هک تمشچ رب دیشروخ َدَنز

۱۹۶۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هاگراب نیا تسا ترضح تیاهنیب
هار تسوت ِردص ،راذگب ار ردص

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رتشوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآنمیا
زاسب هر نآ اب ،و ریگ شزانِ کَرت

۵۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناریو ارمِ غاب َدُنک یناتسمز ِداب رگا
َدناتسِب فاصنا ید ز نم ِرایرهش ِراهب

 ۱۶۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح
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 ۱۶۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

)۳۱(بیغٔ هدرپ )۳۰(ِفکتعم ُدب هک دیّماِ حبص

دش رخآ رات ِبش ِراک هک یآ نورب وگ

شیوخ ِلد زا میهد )۳۲(قافآ هب رون نیزا دعب
دش رِخآ رابُغ و میدیسر دیشروخ هب هک

لدِ مغ و زارد ِیاهبش ِیناشیرپ نآ
دش رخآ )۳۳(راگنِ یوسیگ ٔهیاس رد همه

.نیشنهشوگ ؛دنک تماقا رگید ۀشوگ ای دجسم رد تدابع یارب هک یسک :فَِکتْعُم )۳۰(
بيغِ ملاع :بیِغٔ هدرپ )۳۱(
تانئاک ِرسارس ینعی اجنیا رد ،قفا عمج :قافآ )۳۲(
بوبحم ،قوشعم :راگن )۳۳(
-----------

۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم نایافویب ِیادف نوچ
؟یوریم وس نادب ،َدب ِناُمگ زا

۴۱۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسدُش باوخ رد هچ هک نیب وج ِبل رب ییهنشت
   تسدُش )۳۴(باتُرپ هچ هک نیب ادگ ،جنگ ِرَس رب

نیگمشخ ،هتفشآ ،رارقیب :باترُپ )۳۴(
-----------

۵۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناتسم ٔهلان اریزا ناتسد ِلبلب یا لانب
دراد رثا دراد رثا اراخ و هرخص نایم

۱۶۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

زونه )۳۵(مایا یدهعدب ز تسین مرواب
دش رخآ رای )۳۶(ِتلود رد هک هصغ ٔهصق

داب یِم ُرپ تحدق یدومن فطل ایقاس
دش رخآ رامُخ )۳۸(ِشیوشت وت )۳۷(ِریبدت هب هک

ار ظفاح یسک )۳۹(درواین هچ را رامش رد
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ار ظفاح یسک )۳۹(درواین هچ را رامش رد
دش رخآ )۴۰(رامش و ّدحیب ِتنحم ناک ْرکُش

راگزور ِییافویب :ماّیا یدهَعَدب )۳۵(
لابقا و تخب :تلود )۳۶(
یشیدناهراچ :ریبدت )۳۷(
یگتفشآ ،یناشیرپ :شیوشت )۳۸(
ندرواین باسح هب :ندرواین رامش رد )۳۹(
نایاپیب ،هزادنایب :رامش و ّدحیب )۴۰(
-----------

۲۸۸۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

چیه هک دشاب نآ ِرکُش ،یدیهر نوچ
چیپ چیپ یرادن هناد نآ ِیوس

۱۲۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اشُگرب رزُرپ ِّفک و دنبب بل
)۴۱(اخَس روآ شیپ ،راذگب نت ِلخُب

   
تساخَس ،اهتذل و اهتوهشِ کرت
تساخنرب ،دش ورف توهش رد هک ره

تشهب ِورس زا تسا یخاش ،اخَس نیا 
)۴۲(تشِهِب یخاش نینچ فک زک وا یاو

اوه کرت نیا تسا )۴۳(یقثُوْلاُ ةَوْرُع
   امَس رب ار ناج خاش نیا دَشَکرب

ثیدح

 ایند رد نآ ِناراسخاش هک تسا تشهب ِناتخرد زا یتخرد ،یگدنشخب
 تشهب هب ار وا هخاش نآ ،دریگ نآ زا یاهخاش سک ره .تسا هتشهورف
 نآ ِناراسخاش هک تسا خزود ِناتخرد زا یتخرد ،یمشچگنت و .دََرب هار

.دََرب هار خزود هب ار وا ،هخاش نآ ،دریگ نآ زا یاهخاش سک ره .هتشهورف ایند رد

۲۲ ٔهیآ ،)۳۱( نامقلٔ هروس ،میرک نآرق

»ٰىَْقثُوْلا ِةَوْرُعْلاِب َكَسَْمتْسا ِدََقف ٌنِسْحُم َوُهَوِ َّهللا ىَِلإ ُهَهْجَو ِْملْسُي ْنَمَو…«

».تسا هدز گنچ راوتسأ هریگتسد هب ،دشاب راکوکن و ادخ هب دَرآ یور هک ره…«

شیکبوخ یا اخَس خاش دََرب ات



Page 8 of 26

923_Qazal & Mathnavi 2022-07-02, 12:32 PM

شیکبوخ یا اخَس خاش دََرب ات
شیوخ ِلصا ات ناشکالاب ار وت رم

هاچ وچ ملاع نیا و ینسُح فسوی
هلا رما رب تسربص نَسَر نیو

تسد ود نَز رد ،نَسَر دمآ ،افسوی
تسهدش هگیب ،وشم لفاغ نَسَر زا

دنتخیوآ نَسَر نیک ،هلل دمح
دنتخیمآ مهب ار تمحر و لضف

دیدج ِناجِ مَلاع ینیبب ات
دیدپان اراکشآ سبِ مَلاع

هدش ناتسه نوچ ،تسین ِناهج نیا
هدش ناهنپ سب ،تسه ِناهج نآو

دنکیم یزاب ،تسا داب رب کاخ
دنکیم یزاسهدرپ ،ییامنژک

تسوپ و تسا راکیب ،تسا راک رب هکنیا
تسوا ِلصا و زغم ،تسا ناهنپ هکنآو

داب ِتسد رد یتلآ نوچمه کاخ
داژنیلاع و یلاع ناد ار داب

رظن دتُفا کاخ هب ار یکاخِ مشچ
رگد یعون ،دَُوب یمشَچ نیبْداب

دوُج ،یدرمناوج و ششخب ،مََرک :اخَس )۴۱(
نتشاذگورف ،ندرک اهر :نَتشِه )۴۲(
راوتسا و مکحم ۀریگتسد :ىقثُوْلاُ ةَوْرُع )۴۳(
-----------

۱۵۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد وت اب قلخ ِیافج نیا
ناهن دمآ رز ِجنگ ،ینادب رگ

۱۵۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۵۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میهاوخ لام هن ،رز هن ،و میس ین
میهاوخ لاب و ّرپ وت ِفطل زا

میهاوخ مکح هن ،و یمکاح ین
میهاوخ لامتحا وتِ مکح رب

شاب ام ِرمع ،زیزع ِرمع یا
میهاوخ لاس هَن ،هَم هَن ،هتفه ین

۱۷۹۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یاهداتفا نوچ هفرص رد یاهدازرماقم وت رگ
نَتُخ ِبوخ اب هک هصاخ دَُوب اوسر یرگهفرص

۱۵۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۴۴(رَدبِ یپ زا ،و میاهن ردب ام

میهاوخ لاله ِدق وچ ار دوخ

تلایخ ٔهعلاطم ِرهب زا
میهاوخ لایخ زا مک هب ار دوخ

میهاچ نارفاسم )۴۵(ِولد نوچ
میهاوخ )۴۶(لاصخشوخ فسوی ناک

میاُدز دوخ ِشقن هنیآ نوچ
میهاوخ لامج نانچ ِسکع نوچ

وت زج هب دنک رظن مشچ نوچ
میهاوخ لامشوگ وت ز ار ناج

؟یفال دنچ لاق ز شوماخ
؟میهاوخ لاق هچ دمآ لاح نوچ

لماک ِهام :رَدب )۴۴(
لطس :ولَد )۴۵(
تریسوکین :لاصخشوخ )۴۶(
-----------

۳۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسین زاّمغ ارچ یناد ،تا هنیآ
   تسین زاتمم شَخُر زا راگنز هکنآز

۲۴۶۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یلکیههریت هچرگ نهآ وچ سپ
یلقیص ،نک یلقیص ،نک یلقیص

روص رُپ ،ددرگ هنییآ تلد ات
)۴۷(َربمیس یحیلم وس ره وردنا

.دراد هرقن دننام دیفس ینت هک یسک :َربمیس )۴۷(
-----------

۲۶۴۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هتسشنب نوچ رای اب ار رای
دش هتسناد رس حول نارازه دص

رای ِّیناشیپ تسیظوفحمِ حول
راکشآ دیامن َشْنَینَْوک ِزار

)۴۸(مودُق ردنا رای تسا هارِ یداه

)۴۹(موُجُن یباحَصا :تفگ نیز ٰیفطصم

تسامنهر ایرد و گیر ردنا ،)۵۰(مجَن
)۵۱(تساَدتقُم وک ،هِن مجَن ردنا ،مشچ

تفج رادیم وا یور اب ار مشچ
تفگ و ثحب ِهار ز )۵۲(نازیگنَم دَرگ

رابغ نآز ،ناهنپ مجَن ددرگ هکنآز
)۵۳(راثِع اب ِنابز زا رتهب مشچ

کولس و داشرا رما رد ییاوشیپ و تماما ،ییاج هب ندمآ رد ،ندش دراو :مودُق )۴۸(
ناگراتس ؛مجَنِ عمج :موجن )۴۹(
هراتس :مجَن )۵۰(
ربهر ،اوشیپ :اَدتقُم )۵۱(
نکم اپرب کاخ و درگ :نازیگنَم دَرگ )۵۲(
شزغل :راثِع )۵۳(
-----------

۳۶۵۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۵۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

موُجُن یباحَصا :هک ربمغیپ تفگ
)۵۴(موجُر ار ناطیش ،و عمش ار ناورهر

ندرک نارابگنس :موجُر )۵۴(
-----------

ثیدح

»ُمْتيََدتّهِا ُْمْتيََدتْقاِ مِهَِّياَِبفِ موُجُّنلاَك ىباحَْصا«

 ِلابند هب هك دنتسه ینارتخا ِدننام نم ِباحصا«
».تفای دیهاوخ ار تسار ِهار ديورب ناشمادكره

۱۹۵۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۵(نیهِم ِردص یا هک یتفگ شترضح 

؟نیا تساقستسا هچ ،و تساقشع هچ نیا

؟رگد ییوجیم هچ یراد نم رهِم
؟رشب ییوج نوچ ،تسوت اب ادخ نوچ

نیرتگرزب ،گرزب :نیهِم )۵۵(
-----------

۱۳۰۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رََصبْلاَغاز ام :تفگ ار لک ِلقع
رظن وس ره دنکیم ییوزج ِلقع

ناگصاخ ِرون تسا غازام ِلقع
ناگدرم ِروگ ِداتسا غاز ِلقع

۱۷ ٔهیآ ،)۵۳( مجنٔ هروس ،میرک نآرق

».ٰىََغط اَمَو ُرََصبْلاَ غَاز اَم«

».تشذگنرد دح زا و دركن اطخ مشچ«

دََرپ ناغاز ٔهلابند وا هک ناج
دََرب ناتسروگ یوس ار وا ،غاز

 غاز وچ ِسفنِ یپ ردنا ودم نیه
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 غاز وچ ِسفنِ یپ ردنا ودم نیه
 غابِ یوس هن ،دََرب ناتسروگ هب وک

۱۲۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هللاالا و ال یناوخن ات
ار هار نیا )۵۶(ِجهنم یباینرد

نشور و راکشآ ِهار :جهنم )۵۶(
-----------

۲۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

الاب هدیرپ ال اب الال نایلول یا
یدنچ و نوچ ز غراف الویه نیز هتسراو

۲۰۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرایرهش ِلاّمح ،یرایتخا ِناپسا
ندوک و دُنک ِنابسا نیگرس و دنَشَک نالاپ

ینعمِ یایسآ رب ،قطنم تسا )۵۷(ِکل ِکل وچ
)۵۹(نَّـنَقُمِ کل ِکل َزن ،ددرگ بآ ز )۵۸(نوحاط

دهْجِب ولَد ز مدنگ ردارب یا ِکل ِکل ناز
)۶۰(نَّحَطُم و شوخ ددرگ ،دتفارد ایسآ رد

.دزیریم بایسآ هب مدنگ ۀظفحم زا ار مدنگ هک یهاگتسد :ِکل ِکل )۵۷(
بایسآ :نوحاط )۵۸(
هدمآرد نوناق هب :نَّـنَقُم )۵۹(
هدش درآ ،هدش بایسآ :نَّحَطُم )۶۰(
-----------

۴۴۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۱(ماگل نآ وس ره هب دنادرگب ناز

ماخ ِبسا ،)۶۲(سِراف ز دبای ربخ ات

تسا یپوکین نآ ز راسکریز ِبسا
تسا یو رب سِراف هک دنادیمه وک

راسفا :ماگل )۶۱(
راکراوس :سراف )۶۲(
-----------
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۲۰۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تلفَغ و صرح ِولَد زا ،وت ْنایبِ ِکل ِکل زو
)۶۳(نََّیبُم یهر ینعی ،یتُفارد ایسآ رد

ین وگ و تفگ ز اّما ،ناج موشیم مرگ نم
ندعم وچمه زیربت ،نیّرز ِنید ِسمش زا

هدش راکشآ :نََّیبُم )۶۳(
-----------

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدمآ هاگان هقلح رد ؟نیا تسیک نیا ،نیا تسیک نیا
هدمآ هللا ِشیپ زا ،نیا تسیهّللا رون نیا

 ۱۷۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لایخ ای تسَباوخ هک مشچ ود نیا مَلام یم
منم نیاک تسود یا بجع منکیمن رواب

)۶۴(ینَم زا هتفر نورب کیلو منم ،یرآ

َمَنت یم کیراب وت ِردب ز ون ِهام نوچ

ینیبدوخ ،تّینانا :ینَم )۶۴(
-----------

۴۱۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شورخ مک ،شُماخ ،تسا کیدزن حبص
شوکَم وت ،وتِ یپ مشوکیمه نم

 ۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دماین رای و دشب مرمُع هک دیموا ُربَم 
دیآ رحس رد همههن ،هگیب و یو دیآ هگهب

هگان هک هاگیب و هگ ،هگآ و وش بقارم وت
دیآ رصب رد ام ِهش )۶۵(یزَیزُع ِلحُک َلثَم

ایرد وچ مشچ نیا دوش ،دیآرد مشچ نیا رد وچ
دیآ رهگ شَبآ همه وا دَرگن ایرد هب وچ
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دیآ رهگ شَبآ همه وا دَرگن ایرد هب وچ

مشچ تیوقت یارب همرس یعون :یزیزُع ِلحُک )۶۵(
-----------

۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رکُش نارازه ،ناهاگان دومنب ور هک یتخب بجع
ار ام ،بَجَعْلاُوب ِبوخ ِفاصواْفیطل ِقوشعم ز

۸۵۵ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

 دیآ هاگان هب قح ِلضف هک راد شه
دیآ هاگآ ِلد رب دیآ هاگان

نک یلاخ دوخ ز دوخ ِدوجو هاگرخ
دیآ هاگرخ هب هاش دش یلاخ نوچ

۲۰۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دسر تیانع نآ ناهگان رگم
ناهگان نانچِ مالغ نم یا هک

تسا ششوک دص ز هِب قح ِبذج کی هک
؟ناشنیب َِرب دشاب هچ اهناشن

یدابآرصن مساقلاوبا

».ِِنْيَلَقَّثلا َلَمَع یزاُوت ِّقَحْلا ِتاَبذَج ْنِم ٌةَْبذَج«

».دنکیم یربارب ترخآ و ایند ِلمع اب قح یاههبذج زا ییهبذج«

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا
شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

دَُوب یزان نوچ راکِ کَرت هکناز
؟دَُوب یزابناج ِدروخ رد یک زان

مالغ یا دَر هن ،شیدنا لوبق هن
مادُم نیبیم ار یهن و ار رما

)۶۶(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم
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)۶۶(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم

شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون .هراُذگ دش نوچ اه مشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ ،هَّرذ ردنا دنیب
ار رحب ِّلُک ،هرطق ردنا دنیب

ناگدنرپ ۀنایشآ :ّشُع )۶۶(
-----------

 ۹۹ ٔهيآ ،)۱۵( رجِحٔ هروس ،ميرك نآرق

».نُيَِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ىَّتَح َكَّبَر ُْدبْعاَو«

».دسر رد ار وت )گرم( نیقی ات ،نک شتسرپ ار تراگدرورپ و«

۳۱۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یهّللا ،ار هللا دید هک ره
تسا یهام نآ ،ار رحب نآ دید هک ره

۸۰۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسیب ییآ هک تروص ره هب وت
یتسین وت نآ هللاو ،نیا منم ،هک

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگن ار تلود و تخب نیو ،رگن ار تمحر و فطل نیا
هدمآ هام نوچِ یور اب نارتخادبٔ هراچ رد

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدش نونجم ِبلاط شوخ ،رگن ار ابیز ِّیلیل
هدمآ هاک ره ِبذج رد نیب حورِ یابرهک ناو

۱۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسامِ کّیبل وتِ هللا نآ :تفگ
تسام ِکیپ تزوس و درد و زاین نآو
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تسام ِکیپ تزوس و درد و زاین نآو

۳۲۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد وا دَرآ رب اهیتسه ز ات

۱۲۶۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تدناسرتیم هک نیا ناد مرک زا
تدناشنب ینمیا کلُم هب ات

 ۲۵۲۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناحور ِلاب و ّرپ هب یناهنپ هب ،لد یا رپب
یدوشگن تاهرپ نینچ ،هش یدوبن بلاط ترگ

هش نآ تسا قداص هدعو هب ،هش نآ تسا قِباس ناسحا رد
یدوبرن قلخ زا ار وت ،هش نآ تسا قلاخ هن رگا

۱۷۷۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نف و مهف نآ هن تِک ،دیوگن رو
تسا ندرک شسرپ وت ِقوذ نآ کیل

 ۳۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نمِ مکح ِناگوچ رد یودیم و ینمِ یوگ
تَمناودیم هک هچ رگ ،مَوَد یمه وتِ یپ رد

۱۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 وت یاهییوجهراچ و اههلیح
وت یاپ نیا داشگ و دوب ام بذج

۳۶۴۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیقداص و یقشاع رب شتریغ
تسین )۶۷(روتُسا رب و وید رب شتریغ

رتسا و غالا و بسا دننام شکراب ِناویح ،روتُس :روتُسا )۶۷(
-----------

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ یاهوخ زا و نسُح زو ،واِ یاهوب ِّتذل زا
هدمآ هاگرد هب اهناج واِ یاهوَلاٰعَت ْلُق زو

۱۲۳۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
وخ ریگ وا اب تسوخدّمحم وا

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام ِرهب درتسُگ قحِ مکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

رذحیب ناْتنابز رب دیآ هچره
ردپ اب هناگی ِنالفط وچمه

تسا قیالان رگ هچ اهمَد نیا هکناز
تسا قباس مه ،بضغ رب نم ِتمحر

کَلَم یا ْقبَس نیا ِراهظاِ یپ زا
کش و لاکشِا ٔهیعاد مهنب وت رد

 نم وت رب مریگن و ییوگب ات
ندز مَد دراین ممْلِح ِِرْکنُم

ام ملِح ردنا ردام دص ردپ دص
 اَنف رد دتفارد دیاز سََفن ره

 تسامِ ملِح ِرحَب ِّفَک ناشیا ملِح
تساجب ایرد یلو ،دیآ ،دوَر فک

 ١۶۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قح ِبذج زا تسا یتیآ اولاعَت لُق
میوریم یلاعت قح ٔهبذج هب ام

۲۰۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۰۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بَر تفگ اْوَلاعَت لُق اْوَلاعَت لُق
بدا زا هدیمر ِناروتس یا

۱۹۵۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیشک الاب ار وت هک ییادن ره
دیسر الاب زا هک نادیم ادن نآ

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مدرم وا هک ناد یگرگ گناب

۹۲۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دندش یدنب اُوطِبْهِا رما هب نوچ
 دندش یدنسرخ و صرح و مشخ سبح

هاوخریش و میترضح لایِع ام
هِلاْلِل ٌلایِع ُقلَخَْلا :تفگ

دهد ناراب نامسآ زا وا هکنآ
دهد نان تمحر ز وک دناوت مه

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَلَعبحاص و رکاچ زا مدع رب دزاس شقن دص
هدمآ هاوخلد و ابیز ششوخ ِتالایخ لد رد

۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ِراهظاِ یپ ناداتسا هلمج
  )۶۸(راسکنِاِ یاج و دنیوج یتسین

)۶۹(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

تسا رتنوزفا یتسین نیا اجک ره
تسا رَس نآ شهاگراک و قح ِراک

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۶۸(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۶۹(
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دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۶۹(

۳۷۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یتروصیب تَدَرآ ضحَم ِتریح
یتلآیب زا تلآ نوگدص هداز

یمه َدفاب اهتسد ،یتسد ز یب
یمدآ رَّوَصُم دزاس ناج ِناج

 لاصو و رْجَه زا لد ردناک نانچنآ
 لایخ نوگانوگ هدیفاب دوشیم

۳۷۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسا تروصیب نیقی ،قلطم ِلعاف
تسا تلآ نوچ ،وا ِتسد ردنا تروص

 مدعِ متَک زا تروصیب نآ هَگهَگ
 مرک زا دیامن وُر ار رَوُص رم

یتروص ره وا زا دریگ ددم ات
یتردق و لامج زا و لامک زا

 وُر درک ناهنپ وچ تروصیب زاب
وب و گنر رد )۷۰(دک ِرهب زا دندمآ

لامک ،رگید یتروص زا یتروص
 لالَض ِنیع نآ دشاب ،دیوجب رگ

رَهُگیب یا ینکیم هضرع هچ سپ
؟رگد یجاتحم هب دوخِ جایتحا

ییادگ ،یگزویرد :َّدک )۷۰(
-----------

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنک اهتقیقح یزور ،دمص نآ ار اهلییخت
هدمآ هارمگ ِلاکَشا ،یگدنز رد دسررد ات

۵۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا شتآ لیلد ار وا ناخد رگ
تسا شوخ شتآ نآ رد ار ام ناخدیب

الو و برق زا هک شتآ نیا هصاخ
ام هب دمآ رتکیدزن ناخد زا

ناج ز نتفر دوب یراکهیس سپ
)۷۱(ناخُد یوس ناج تالییخَت رهب

دود :ناخُد )۷۱(
-----------

۱۵۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رش و ریخ ره دسریم بِّبسم زا
ردپ یا طیاسو و بابَسا تسین

هارهاش رب دِقعنُم یلایخ زج
هاگ دنچ تلفغ ِرود دنامب ات

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

آرب ،ور نآرق ِولد رد ،ناهج نیا ِروش ِهاچ زا
هدمآ هاچ رد ِولَد نیا تسوت ِرهب رخآ ،فسوی یا

۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۲(ناَبتلَق یا یهَچ رد وّ یوگ رد

نارگید )۷۳(ِلابِس زا راداو تسد

شوَخ و ابیز یسر یناتسُب هب نوچ
شَک و ریگ ناقلَخ ِناماد نآ زا دعب

تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۷۲(
لیبس :لابِس )۷۳(
-----------

۲۳۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نم ِهآ دش )۷۴(نَسَر نوچ ،مدرک هآ
نم ِهاچ رد نَسَر نازیوآ تشگ
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نم ِهاچ رد نَسَر نازیوآ تشگ

مدش نوریب و متفرگب نَسَر نآ
مدش نُوگُلگ و هِبَرف و )۷۵(ْتَفز و داش

بانط ،نامسیر :نَسَر )۷۴(
ربتس ،گرزب :ْتَفز )۷۵(
-----------

 ۹۷۳ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

زور ات یپسُخَن رگ هراتس وچ بش کی
)۷۶(زورفاناج ِهم نینچ نیا َدباترد

پسُخَم وت ،ناویح ِبآ تسیکیرات رد
)۷۷(زوپ یزادنا بآ رد یبش هک دیاش

.ناج ۀدننک نشور و هدننک هزات ،هدنروآ طاشن :زورفاناج )۷۶(
ندش باریس ،ندروخ بآ :نتخادنا بآ رد زوپ ،ناهد ،ناهد رب و رود :زوپ )۷۷(
-----------

۱۴۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بنُُرط و قاط نک کرت هر نیردنا
بنُجَم وت ،دبنجن تزووالق ات

دَُوب مُد ،دبنجب رَسیب وا هک ره
 دَُوب مُدژک ِشبنُج نوچ ششبنُج

کانرهز و تشز و روکبش و ورژَک
کاپِ ماسَجاِ نَتسَخ وا ٔهشیپ

۲۹۴۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رفس نیا ریپیب هک ،نیزْگب ار ریپ
رطخ و فوخ و تفآُرپ سب تسه

  
یاهتفر وت اهراب هک یهر نآ  
یاهتفشآ نآ ردنا ،زووالقیب

 
چیه وت یتسدیدن هک ار یهر سپ  

چیپم رَس ربهر ز ،اهنت ورم نیه

۲۷۲۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۷۲۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شنکسَم دشاب روش ِبآک ،غرم 
؟شنشور ِبآِ یاج دناد هچ وا

تاج تسا روش ٔهمشچ ردنا هک یا
؟تاُرف و نوحیج و )۷۸(ّطش یناد هچ وت

)۷۹(طابِر یناف نیزا هتسَران وت یا

؟طاسبنا و رکُس و وحَم یناد هچ وت

هناخدور :طش )۷۸(
.تسا یناف یایند دارم ،هناخ :طابِر )۷۹(
-----------

۵۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لالز ِبآ تسا هدروخان وک غرم
لاب و ّرپ دراد روش ِبآ ردنا

۸۱۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

روکِ غرم ِقوَج دنشاب اجک ره
روش ِبالیس یا دنیآ عمج وت رب

اه باروش زا ،یروک دیازف ات
'یمَع دیازفا روش ِبآ هکناز

دنالد یمَعا ببس نآز ایند ِلها
 دنالِگ و بآ ٔهباروش ِبِراش

ناهج رد رخیم روک ،هدیم هروش
ناهن رد ناویح ِبآ یرادن نوچ

دای و یهاوخ اقب تلاح نینچ اب
داش وت ییورهیس رد یگنز وچمه

تسا هدوسآ نآز یگنز ،یهایس رد
تسا هدوب یگنز ،لصا و داز ز وک

دوب ورشوخ و دهاش یزور هکنآ
دوب وجکرادت ،ددرگهیس رگ

نیمز رد َدنام وچ هدنّرپِ غرم
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نیمز رد َدنام وچ هدنّرپِ غرم
)۸۰(نینَح و درد و هّصغ ردنا دشاب

دوریم شوخ نیمز رب هناخ غرم
دودیم )۸۱(رطاش و داش و نیچهناد

دوب زاورپیب لصا زا وا هکنآز
دوب زاورپ و هدنّرپ رگد نآو

یراز و هلان :نینَح )۸۰(
کالاچ :رطاش )۸۱(
-----------

۲۵۲۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

روکِ غرم دنیبن نوچ نیریش ِبآ
؟روش بآ ۀمشچ درگ ددرگن نوچ

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدش ینغتسم وت زا نم ،نابز ِتفگ یا دشاب یک
هدمآ هاش ٔهیاس رد تفرعم ِباتفآ اب

۴۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شاهیاد دشاب وچ نادزی ٔهیاس
شاهیاس و لایخ زا َدناهراو

ادخٔ هدنب دوب نادزی ٔهیاس
ادخٔ هدنز و ملاع نیا هدرم

نامگیب رتوز ریگ وا ِنماد
نامزرِخآ ِنماد رد یهر ات

تسایلوا ِشقن َّلِّظلاَّدَم َفَْیک
تسادخ ِدیشروخ ِرون ِلیلد وک

 هک تسنیا » درتسگ ار شا هیاس هنوگچ « َّلِّظلاَّدَم َفَْیک هیآ زا روظنم
 لیلد ادخ ّیلو نآ ینعی ،هیاس نآ و .تسا دنوادخ لماک رهظم ادخ ّیلو
.تسا دنوادخ یوس هب مدرم یامنهار وا ینعی .تسا دنوادخ رون رب

لیلد نیا یب ورم یداو نیردنا
لیلَخ نوچ وگ نیلِفالا ُّبُِحا ال
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لیلَخ نوچ وگ نیلِفالا ُّبُِحا ال

بایب ار یباتفآ هیاس ز ور
 باتب یزیربت ِسمش هش ِنماد

 ۲۲۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لمع و ملِع زا نک غراف لجا زا شیپ ارم ،بر ای
هدمآ هاوفا هلمج رد یقطنمِ ملع ز هصاخ

 ۳۵۱ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تفرگ ملد یلاح هسردم لاق و لیق زا
منک یِم و قوشعم تمدخ زین دنچ کی

۶۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دونش نارجهٔ هوشع مهاوخن نم
؟دومزآ مهاوخ دنچ ،مدومزآ

تس یگناوید و شروش ِریغ هچره
تس یگناگیب و یروُد هر نیردنا

ار ریجنز نآ میاپ رب ْهِنِب نیه
ار ریبدت ٔهلسلس مدیرد هک

------------------------
:تاغل عومجم

دییایب الاب وگب :وَلاٰعَت ْلُق )۱(
.تسا ییایند نیا ماقم ِبحاص هک تسا یسک دارم :مَلَعبحاص )۲(
زاینیب :ینغتسم )۳(
اهناهد :هاوفا )۴(
رادنتشيوخ :زَِرتحُم )۵(
.تساوشیپ و گنهاشیپ ینعم هب اجنیا رد ،هدنوش دراو :دراو )۶(
نوتس ِفّفخم :نُتُس )۷(
یهام :توح )۸(
یهلا ۀیلامج و هیلالج تفص زا هیانک ،تشگنا ود :نیََعبْصِا )۹(
بانط ،نامسیر :لبح )۱۰(
ردارب یانعم هب یکرت یظفل :یَچا )۱۱(
رگید زیچ رد یزیچ ندناجنگ :جرَد )۱۲(
کچوک ریت یعون :کَوان )۱۳(
نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۱۴(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۱۵(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۱۶(
یزیچ ره ِلخاد و مكش :فْوَج )۱۷(
هناختب ینعی اجنیا رد :سیَنک )۱۸(
هدنروآ هابتشا هب :زادناطلغ )۱۹(
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هناختب ینعی اجنیا رد :سیَنک )۱۸(
هدنروآ هابتشا هب :زادناطلغ )۱۹(
وید :تیرفِع )۲۰(
لِگ :نیط )۲۱(
یرود :نارجه )۲۲(
ییادج :تَقُرف )۲۳(
یشورفرخف ،هدافا :زان )۲۴(
ینارذگشوخ :مَُّعَنت )۲۵(
رُّبکت :تَوخَن )۲۶(
یناتسمز ِدرس داب ،هام ید داب :یِد داب )۲۷(
تلالد :غالب )۲۸(
هدننک بذج رایسب :بوذَج )۲۹(
.نیشنهشوگ ؛دنک تماقا رگید ۀشوگ ای دجسم رد تدابع یارب هک یسک :فَِکتْعُم )۳۰(
بيغِ ملاع :بیِغٔ هدرپ )۳۱(
تانئاک ِرسارس ینعی اجنیا رد ،قفا عمج :قافآ )۳۲(
بوبحم ،قوشعم :راگن )۳۳(
نیگمشخ ،هتفشآ ،رارقیب :باترُپ )۳۴(
راگزور ِییافویب :ماّیا یدهَعَدب )۳۵(
لابقا و تخب :تلود )۳۶(
یشیدناهراچ :ریبدت )۳۷(
یگتفشآ ،یناشیرپ :شیوشت )۳۸(
ندرواین باسح هب :ندرواین رامش رد )۳۹(
نایاپیب ،هزادنایب :رامش و ّدحیب )۴۰(
دوُج ،یدرمناوج و ششخب ،مََرک :اخَس )۴۱(
نتشاذگورف ،ندرک اهر :نَتشِه )۴۲(
راوتسا و مکحم ۀریگتسد :ىقثُوْلاُ ةَوْرُع )۴۳(
لماک ِهام :رَدب )۴۴(
لطس :ولَد )۴۵(
تریسوکین :لاصخشوخ )۴۶(
.دراد هرقن دننام دیفس ینت هک یسک :َربمیس )۴۷(
کولس و داشرا رما رد ییاوشیپ و تماما ،ییاج هب ندمآ رد ،ندش دراو :مودُق )۴۸(
ناگراتس ؛مجَنِ عمج :موجن )۴۹(
هراتس :مجَن )۵۰(
ربهر ،اوشیپ :اَدتقُم )۵۱(
نکم اپرب کاخ و درگ :نازیگنَم دَرگ )۵۲(
شزغل :راثِع )۵۳(
ندرک نارابگنس :موجُر )۵۴(
نیرتگرزب ،گرزب :نیهِم )۵۵(
نشور و راکشآ ِهار :جهنم )۵۶(
.دزیریم بایسآ هب مدنگ ۀظفحم زا ار مدنگ هک یهاگتسد :ِکل ِکل )۵۷(
بایسآ :نوحاط )۵۸(
هدمآرد نوناق هب :نَّـنَقُم )۵۹(
هدش درآ ،هدش بایسآ :نَّحَطُم )۶۰(
راسفا :ماگل )۶۱(
راکراوس :سراف )۶۲(
هدش راکشآ :نََّیبُم )۶۳(
ینیبدوخ ،تّینانا :ینَم )۶۴(
مشچ تیوقت یارب همرس یعون :یزیزُع ِلحُک )۶۵(
ناگدنرپ ۀنایشآ :ّشُع )۶۶(
رتسا و غالا و بسا دننام شکراب ِناویح ،روتُس :روتُسا )۶۷(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۶۸(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۶۹(
ییادگ ،یگزویرد :َّدک )۷۰(
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دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۶۹(
ییادگ ،یگزویرد :َّدک )۷۰(
دود :ناخُد )۷۱(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۷۲(
لیبس :لابِس )۷۳(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۷۴(
ربتس ،گرزب :ْتَفز )۷۵(
.ناج ۀدننک نشور و هدننک هزات ،هدنروآ طاشن :زورفاناج )۷۶(
ندش باریس ،ندروخ بآ :نتخادنا بآ رد زوپ ،ناهد ،ناهد رب و رود :زوپ )۷۷(
هناخدور :طش )۷۸(
.تسا یناف یایند دارم ،هناخ :طابِر )۷۹(
یراز و هلان :نینَح )۸۰(
کالاچ :رطاش )۸۱(


