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۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرای رگد ام وچ یباین هک ایب ایب
؟یرادلد تساجک دوخ ناهج ود ره هب ام وچ

ربم راگزور یوس ره هب و ایب ایب
یرازاب ریغ ِشیپ ار وت ِدقن تسین هک

یناراب وچ ام و یکشخ )۱(ِیداو وچمه وت
یرامعم وچ ام و یبارخ ِرهش وچمه وت

تسیداش ِقراشم هک ام ِتمدخ ِریغ هب
یراثآ یداش ز دنیبن و قلخ دیدن

ینیبیم باوخ هب نابنج ِتروص رازه
)۲(یراّید قلخ ز ینیبن ،تفر باوخ وچ

درخِ مشچ یاشگرب و رخِ مشچ دنبب
یراسفا صرح و داتفا رخ وچمه سَْفن هک

نیریش )۳(ٔهدیقع نک بلط قشعِ غاب ز
)۵(یراشفاهروغ و تسا )۴(شورفهکرس عبط هک

شیوخ ِقلاخ )۶(ِیافّشلاراد ِبناج هب ایب
یرامیب زیرگ درادن بیبط نآ زک

هاش نآ یب تسا رسیب ِنت ِلاثم ناهج
یراتسد ِلاثم رس نانچ ِدرگ چیپب

تسد زا هدَم هنیآ ،یاهن هایس رگا
یراگنز مسج و تسوت ٔهنیآ حور هک

علاطیرتشم ِدوعسم ِرجات تساجک
یرادیرخ و مشاب َشنَم )۷(رادمرگ هک

مداد تترکف هک ،نک نم ِترکف و ایب
یراب رخب نم ِناک زا ،یرخیم لعل وچ

داد تیاپ هک ورب سک نآ ِبناج یاپ هب
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داد تیاپ هک ورب سک نآ ِبناج یاپ هب
یرادید داد هک هدید ود هب رگن ودب

تسا یو ِرحب ز فک هک نز واِ یداش هب فک ود
یرامیت و یمغ ار وا ِیداش تسین هک

وا اب وگب نابزیب ،ونش شوگ ز یب وت
یرازآ و فالخیب نابز ِتفگ تسین هک

نابایب :یداو )۱(
یدحا ،یسَک :یراّید )۲(
هویم ینعی اجنیا رد ،هریش :هدیقع )۳(
ورشرت ،دولآ مخاً ازاجم :شورف هکرس )۴(
ندرک هیرگً ازاجم :یراشفا هروغ )۵(
ناتسرامیب ،هناخافش :افّشلاراد )۶(
راوخمغ ،هدنروآ قوش هب ،قّوشم :رادمرگ )۷(
----------

۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص ِیوراد ار هدید ِیاههدرپ 
ردصِ حرش دزاسب مه دزوسب مه

۱ ٔهیآ ،)۹۴( حارشنأ هروس ،میرک نآرق

 »َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ«

»؟ميدوشگن تيارب ار تاهنيس ايآ«

۱۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

انَرْدَقْ َعفْرِا ِّبَر ای ،انَرْدَص ْحَرْشِا ِّبَر ای
ُمکَبابَْرا اوُدبْعَت ال ،انَرَْدب ْرِْهَظا ِّبَر ای

 ،ازفیب ام ِردق هب اراگدرورپ ،نک هداشگ ار ام هنیس اراگدرورپ
.دینکم تدابع یگتخاس نایادخ هب ،نک رهاظ ار ام هام اراگدرورپ

۱۵۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 

)۸(نُک ْخاروس ْببس ،دیاب ییهدید
نُب و خیب زا َدَنک َرب ار بُجُح ات

ناکمال ردنا دنیب بِّبسم ات
ناکد و )۹(باسَکا و دهج دناد هزره
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ناکد و )۹(باسَکا و دهج دناد هزره

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

ببس یهدننک خاروس :نُک ْخاروس ْببس )۸(
اهبسک :باسَکا )۹(
----------

۲۳۸۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(دیدَق نوچ تعیبطِ خیم رب کشخ

)۱۱(دیَزیال شناج ،بابسا ٔهتسب

للع و بابسا )۱۲(ِقْرَخِ یاضف نآ و
)۱۳(لََجا ِردص یا ،هللاُضَرا تسه

۱۰ ٔهیآ ،)۳۹( رمزٔ هروس ،میرک نآرق

»…ٌةَعِساَوِ َّهللا ُضَْرأَو…«

»…تسا روانهپ ادخ نيمز و…«

ناج ِشقن نوچ دوش )۱۴(لَدبُم نامز ره
نایِع رد یناهج دنیب ون هب ون

تشهب )۱۵(ِراهَنا و سودرف دوب رگ
تشز تشگ ،دش تفص کیٔ هدرسف نوچ

دوس کمن هدیکشخ تشوگ :دیدَق )۱۰(
دوشیمن نوزفا :دیزَی ال )۱۱(
ندرک هراپ :قْرَخ )۱۲(
ریزو نیرتگرزب ،مظعا ریزو :لََجا ردص )۱۳(
هدشلیدبت ،هدشضوع :لَدبُم )۱۴(
نارابیوج ،اهرهن :راهَنا )۱۵(
----------

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نتهدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج

مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج



Page 4 of 26

935_Qazal & Mathnavi 2022-09-29, 6:36 AM

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج
تسواِ یوک زا وا ِلَصاک ناج نآمه زج

ار تسود نیا راوْباّصق ،مَمَد رد
ار تسوپ ،شزغن ِزغم نآ دَلِه ات

۴۶۹۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مدع ٔهیام نآ هن ،رذگب همه نیز
؟مَد هب مَد َدیازب و داز ممَلاع

داش ِداش و دیپط رب و دیهَج رب
داتف ردنا دوجس ،دز یخرچ ود کی

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

واِ یوگوتفگ و لوقیب نیرَق زا
وا ِیوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حالص ،ناهنپ ِهر زا

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۱۶(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۶(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرای و نیرق وت یا :ار قشع شود متفگ
نم ِرانک نیا زا بیاغ سََفن کی شابم چیه

 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
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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

۱۴۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۷(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم

شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون ،)۱۸(هراذگ دش نوچ اهمشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ ،هَّرذ ردنا دنیب
ار )۱۹(رحب ِّلُک ،هرطق ردنا دنیب

ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۱۷(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۱۸(
ایرد :رحب )۱۹(
----------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرای رگد ام وچ یباین هک ایب ایب
؟یرادلد تساجک دوخ ناهج ود ره هب ام وچ

ربم راگزور یوس ره هب و ایب ایب
یرازاب ریغ ِشیپ ار وت ِدقن تسین هک

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الب ار وت یتهج ره زا
)۲۰(َتتاهَجیب هب دَشَکزاب ات

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۲۰(
----------

۱۴۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیکی دوخ دراد ،دوس وک یرتشم
 تسیکش و بیَر وا رد ار ناشیا کیل

هوکُشیب ِّیرتشم یاوه زا
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هوکُشیب ِّیرتشم یاوه زا
 هورگ نیا دنداد داب ار یرتشم

)۲۱(یَرتْشاُهللا تسام ِّیرتشٰم

آ رترب نیه یرتشم رهِ مغ زا

 .تسام یرتشم ،»درخیم دنوادخ« :تسا هدومرف هک یسک« 
».ایب رتالاب رابتعا دقاف ِنایرتشم مغ زا شاب شوهب

۱۱۱ ٔهیآ ،)۹( هبوتٔ هروس ،میرک نآرق

»…َةَّنَجْلا ُمُهَل ََّنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ نَيِنِمُْؤمْلا َنِم ٰىََرتْشاَ َّهللا َِّنإ«

»…تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانموم لام و ناج ،دنوادخ«

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

)۲۲(تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه

تسا َدب هقوشعم ود اب یزابْقشع

دَرَخ رگ هیام و دوس یباین وز 
دَرِخ و لقع تمیق دوخ شدْوبن

ديرخ :ىرتشِا )۲۱(
.تسا ندرک بلط روظنم اجنیا رد .عمط یور زا ندرک زارد تسد ،ندرک ییادگ ،ندرک سمل :ندیشک تسد )۲۲(
----------

۲۸۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شوخلد و تسم و بارخ وت ،شَکاشَک رد قلَخ همه
یماب ِرانک زا هله ،نکیم هراظن ار همه

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناراب وچ ام و یکشخ ِیداو وچمه وت
یرامعم وچ ام و یبارخ ِرهش وچمه وت

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت
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یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت

۱۷۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

تساضر نامسآ رب تیانع ربا رازه
مراب تَرَس رب ربا نآ زا ،مرابب رگا

۱۹۴۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا آم ورِف تمحر یکی رب

.نکم تعانق تمحر کی رب تسا تمحر اپارس قح ترضح

۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهد هیده ارم میوگیمن نم
دیوش هیده ِقیال متفگ هکلب

۳۱۵۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

۱۷۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک )۲۴(نمیا و )۲۳(غِراف و شاب داش
نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ

روَخَم مغ وت مروخیم وتِ مغ نم
ردپ دص زا مرتقفشم نم وت رب

وگم سک اب ار زار نیا ناه و ناه
وجتسج سب دنک هَش ،وت زا هچرگ

هدوسآ و تحار :غِراف )۲۳(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۲۴(
----------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیداش ِقراشم هک ام ِتمدخ ِریغ هب
یراثآ یداش ز دنیبن و قلخ دیدن

۳۲۰۷ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

یهَر دیاشگب هک دشاب نآ ،رکف
یهَش دیآ شیپ هک دشاب نآ ،هار

دَُوب هَش دوخ زا هک دشاب نآ ،هاش
دوش هَش رکشل و اهنزخم هب هن

۴۶۰۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

گرمِ عفد دشابن وا ِدید هک ره
گرب هن ،شتسهویم هن هک ،دَْوَبن تسود

تسَم ِقاتشُم یا تسا راک نآ راک
تسا شوخ تگرم دسر را ،راک نآ ردناک

ناوج یا نامیا ِقدص ِناشن دش
نآ ردنا گرم ارت شوخ دیآ هکنآ

نینچ ناج یا وت ِنامیا دشن رگ
نید ِلامکِا وُجب ور ،لماک تسین

تسودگرم دش وت ِراک ردنا هک ره
تسوا ،تسود تهارک یب ،وت ِلد رب

تسین گرم دوخ نآ ،تفر تهارک نوچ
تسیندرک نالُقن و تسگرم ِتروص

دش عفن ندرُم ،تفر تهارک نوچ
دش عفد ،ندرُم هک دیآ تسرد سپ

وا تفگ شِک یسک ،و تسا قح ،تسود
وت ِنآ نم ،و نم ِنآ ییوت هک

دسریم قشاع هک نونکا راد شوگ
دَسَم ْنِم ٍْلبَح هب ار وا ،قشع هتسب
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دَسَم ْنِم ٍْلبَح هب ار وا ،قشع هتسب

۵ و ۴ تایآ ،)۱۱۱( دسمٔ هروس ،میرک نآرق

».ٍدَسَّم نِّم ٌْلبَح اَهِديِج يِف ،َِبطَحْلا َةَلاَّمَح ُهَُتأَرْماَو«

».دراد امرخ فيل زا ىنامسير ندرگ رب و .تسا شكمزيه شنز و«

ناهج ِردصٔ هرهچ وا دیدب نوچ
ناجِ غرم ،نت زا شْدیَّرپ اییوگ

شنت نآ داتفا کشخ ِبوچ وچمه
شنخان ات ناج ِقرف زا دش درس

بالُگ زا و روخُب زا دندرک هچره
باطِخ رد دمآ هن ،و دیبنجب هن

وا ِیور )۲۵(َرفَْعزُم نآ دید نوچ هاش
واِ یوس ،َبکْرَم ز دمآ دورف سپ

)۲۶(ْتَفت هب دیوُجیم تسود قشاع :تفگ

تفرب قشاع نآ ،دمآ قوشعم هکنوچ

وک تسنآ قح و یّقح ِقشاع
)۲۷(وم ِیات وت زا دوبن ،دیایب نوچ

رظن نآ ِشیپ تسیناف وت وچ دص
؟رگم هجاوخ دوخ ِیفن رب یقشاع

باتفآ رب یقشاع ،و ّییهیاس
باتش ددرگ ال هیاس ،دیآ سمش

ینارفعز ،درز :َرفَْعزُم )۲۵(
ترارح و یمرگ :ْتَفت )۲۶(
وم رات :ومِ یات )۲۷(
----------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینیبیم باوخ هب نابنج ِتروص رازه
یراّید قلخ ز ینیبن ،تفر باوخ وچ

موس و لهچٔ هرامش عیجرت ،تاعیجرت ،سمش ناويد ،یولوم
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موس و لهچٔ هرامش عیجرت ،تاعیجرت ،سمش ناويد ،یولوم

زیچ چیه ِرهب زا دَروخ مغ رازه هتفخ
ینزهر ِفوخ ای ،دنیب گرگ ،باوخ رد

نانس دص و غیت دص دنیبب ناج ،باوخ رد
ینزوس هلمج ناز دنیبن ،دش رادیب

۴۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لایخ ره زا وا هک دشاب نآ هتفخ
)۲۸(لاقَم وا اب دنک و دیموا دراد

باوخ هب وا دنیب )۲۹(روُح نوچ ار وید
بآ ،وید اب وا دزیر توهش ز سپ

تخیر هروش رد وا ِلسنِ مخت هکنوچ
تخیرگ یو زا لایخ ،دمآ شیوخ هب وا

دیلپ نت و نآ زا دنیب رَس ِفعض
دیدپان ِدیدپ ِشقن نآ زا هآ

وگتفگ و راتفگ :لاقَم )۲۸(
یتشهب یابیز تیاغب نز :روُح )۲۹(
----------

۸۳۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نک )۳۰(رافغتسا وت ،ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قلاخ ِرما هب مغ

یهاوخرذع ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۳۰(
----------

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَد هب مَدِ یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلاَّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

ثیدح
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ثیدح

».ٍقال َْتنأ امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ«

۳۱۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نوزفا وت ِدهج رگ ییهّرذ
دوب نوزوم ادخ ِیوزارت رد

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درخِ مشچ یاشگرب و رخِ مشچ دنبب
یراسفا صرح و داتفا رخ وچمه سَْفن هک

۱۱۱۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسار وّ پچ ناداش ،باوخ رد یوریم
؟تساجک نادیم نآ ِهار یناد چیه

نک میلست دوخ ،و مشچ نآ دنبب وت
نهک ِرهش نآ رد ینیب ار شیوخ

رامُخِ مشچ دص هک یدنب نوچ مشچ
)۳۱(رارِغ زا وس نیا تسوتِ مشچ ِدنب

یرتشم ِقشع ز وت یمشچراچ
یرورس وّ یرتهم ِدیما رب

باوخب ینیب یرتشم ،یپسخب رو
؟بارخ زج دنیب باوخ یک َدب ِدغج

چیپ چیپ مد ره هب یهاوخ یرتشم
چیه چیه ؟یشورف هک یراد هچ وت

یتشاچ ای یُدب نان ار تلد رگ
یتشاد تغارف نارادیرخ زا

ندروخ لوگ :رارِغ )۳۱(
----------

۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگِن دوخِ مشچ هب ،وت یراد مشچ
ربخیب یهیفسِ مشچ زا رگنَم

ونش دوخ ِشوگ هب ،وت یراد شوگ
؟ورگ یشاب ارچ ار نالوگ ِشوگ

نک هشیپ ار رظن ،یدیلقت ز یب
نک هشیدنا دوخ ِلقعِ یارب مه

۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوَد برغمِ یوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشم ِیوس ،)۳۲(تشاپْرُد ِّسِح

راوس یا تسا نارخ ِهار ،سِح ِهار
راد مرش ،محازم وت ار نارخ یا

سِح جنپ نیا زج ،تسه یّسِح جنپ
سِم وچ اه سِح نیا و خرس ِّرز وچ نآ

دنرهام ناشیاِک رازاب نآ ردنا
؟دنرخ یک ،رز ِسح نوچ ار سِم ِّسح

دروَخیم تملظ ِتوُق ،نادَبا ِّسح
دََرچیم یباتفآ زا ،ناج ِّسح

.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۳۲(
----------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیریشٔ هدیقع نک بلط قشعِ غاب ز
یراشفاهروغ و تسا شورفهکرس عبط هک

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک دازآ ار قلخ نادنز ز
مدرک داش ار ناقشاع ِناور

مدیردرب ار اهدژا ِناهد
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مدیردرب ار اهدژا ِناهد
مدرک دابآ ار قشع ِقیرط

مدرک بیترت نم هک یغاب یهز
مدرک داینب نم هک یرهش یهز

 
۱۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک نوزفا )۳۳(یگکرس هکرس هکنوچ
دوب ینوزفا بجاو ار َرکِش سپ

یشرت :یگکرس )۳۳(
----------

 ۲۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش رَّکِش زا ُرپ ادرف ام ِرهش
دوش رتنازرا ،تسَنازرا رَّکِش

ناییاولح یا دیطلغ َرکِش رد
 ناییارفص ِیروک ،یطوط وچمه

سب و تسا نیا راک دیبوک رکشین
 سب و تسا نیا رای دیناشفارب ناج

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیوخ ِقلاخِ یافّشلاراد ِبناج هب ایب
یرامیب زیرگ درادن بیبط نآ زک

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تسیتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

۲۰۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیب ناطلس نآ ِییاناد و یزاسببس وت
نیب ناکما وا ِفک رد دَُوَبن نکمم هچنآ

۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ربَصِ یوراد ار هدیدِ یاههدَرپ
رْدَصِ حرَش دزاسِب مَه ،دزوسِب مه

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییامنب ور و شوخ ییایب وچ ،ییافش وت
افق دنیامن و دنزیرگ جنر ِهپس

؟تایح ِبآ یا ینک هلاوح هچ شبیبط هب
اود تساجنامه ،درد دسر هک اجنامه زا

۲۲۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسََدب اجنیاک وت ِسفن دیوگ هچنآ
تسهدمآ دض وا ِراک نوچ شََونشَم

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هاش نآ یب تسا رسیب ِنت ِلاثم ناهج
یراتسد ِلاثم رس نانچ ِدرگ چیپب

۱۴۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دَُوب مُد ،دبنجب رَسیب وا هکره
  دوب مُدژک ِشبنُج نوچ ششبنُج

کانرهز و تشز و روکبش و ورْژَک
کاپِ ماسَجا )۳۴(ِنتسَخ وا ۀشیپ

دَُوب نیا شّرِس هک ار نآ بوکب رَس
دَُوب نیا شّرمتسمِ یوخ و قلُخ

.تسا ندز شین دارم اجنیا رد ،ندرک یمخز ،ندرزآ :نَتسَخ )۳۴(
----------

۶۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسینِ یوس ،تسه زا درَگزاب
یتسیناّبر و یّبَر ِبلاط

۱۴۴۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

مدعِ حرش رد وت نونکا درگزاب
مَس شیرادنپ ،و تسرهزاپ وچ هک

۳۶۲۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یتمدخیب یتّلعیب ،یتمحر
یتعاس کرابم ،ایرد زا دیآ

۵۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهراچ وک اضر و میلست هک زج
یاهراوخنوخ ِرن ِریش ِفک رد

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

همه ِناج و رس وت و دننت وچ ملاع همه
؟ادج تشگ وا ِرس هک ینت هدنز دوش یک

۳۲۹۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیعل ِسیلبا لاس نارازه دص
نینِمُْؤمْلاریَما و ،لاْدَبا دوب

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسد زا هدَم هنیآ ،یاهن هایس رگا
یراگنز مسج و تسوت ٔهنیآ حور هک

۳۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسین زاّمغ ارچ یناد ،تاهنیآ
تسین زاتمم شَخُر زا راگنز هکنآز

۲۴۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۴۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت مداهنب تخت رب ،ار وت مداز مدع زا نم
ینک وخ ام اب هک دشاب ،ار وت مداد ییهنییآ

۳۵۸۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ىرِْكنُم ار نتشيوخ )۳۵(ِوير وت رو
؟یَرب ناج یک ،هنیآ و وزارت زا

گنرین ،هلیح و رکم :ویر )۳۵(
----------

۵۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتساخرب هنیآ رد عََمط رگ
یتسام نوچ هنیآ نآ ،قافن رد

لام هب یدوب عََمط ار وزارت رگ
؟لاح ِفصو وزارت یتفگ یک تسار

۵۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لامج ِناشن )۳۶(تسییوج هنیآ
تسَیراع )۳۷(فََلک و بیع زا مخُر هک

.دشاب هنیآ بلط رد هک یسک ِتلاح :ییوج هنیآ )۳۶(
سیپ و کل ،هّکل :فََلک )۳۷(
----------

۱۲۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار وزارت ار وزارت مه
درک تساک وزارت ار وزارت مه

۹۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسیچ ِرهب زا هنیآ رخآ متفگ
؟تسیک و تسیچ وک یسک ره دنادب ات

تساهتسوپ یارب )۳۸(نهآ ٔهنیآ
تساهبْ یگنس ،ناجِ یامیس ٔهنیآ

رایِ یور اّلِا تسین ناج ٔهنیآ
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رایِ یور اّلِا تسین ناج ٔهنیآ
راید نآز دشاب هک یرای نآ ِیور

وجب )۳۹(یُّلک ٔهنیآ لد یا :متفگ
وُج هب دیان رب راک ،ایرد هب ْوَر

دیسر وت ِیوک هب هدنب بلط نیز
دیشَک )۴۰(نُبامرُخ هب ار میرم ،ْدرد

۲۳ ٔهیآ ،)۱۹( ميرمٔ هروس ،میرک نآرق

 ْتَلاَق ِةَلْخَّنلاِ عْذِجٰ ىَِلإ ُضاََخمْلا اَهَءاََجأَف«
َه َْلبَق ُّتِم يَِنْتيَل اَي »اًّيِْسنَم اًيْسَن ُْتنُكَو اَذٰ

 ىا :تفگ .ديناشك ىيامرخ تخرد هنت ىوس هب ار وا نديياز درد«
».مدوب هدش شومارف اهداي زا و مدوب هدرم نيا زا شيپ شاك

دش هدید ار ملد نوچ وتٔ هدید
 دش هدید ِقرغ ،هدیدان ِلد دش

َدَبا مدید ار وت یُّلک ٔهنیآ
دوَخ ِشقن نم ،وتِ مشچ ردنا مدید

متفای نم ار شیوخ رخآ :متفگ
متفای نشور ِهار ،شمشچ ود رد

ناه تسوت ِلایخ ناک :)۴۱(مَمهَو تفگ
نادب دوخ ِلایخ زا ار دوخ ِتاذ

داد زاوآ وتِ مشچ زا نم ِشقن
داحّتا رد ینم وت ،وت منم هک

.تسا هتفریم راک هب هنیآ یاج هب میدق رد هک نهآ یلقیص یاههحفص :نهآ ٔهنیآ )۳۸(
.دشابیم هدیسر لامک هب و هتفای دشر یاهناسنا هب هراشا اجنیا رد :یُّلک ٔهنیآ )۳۹(
لخن ،امرخ تخرد :نُبامرُخ )۴۰(
.دنکیم لّیخت هک زغم زا تمسق نآ ،رادنپ ،لایخ :مهَو )۴۱(
----------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

علاطیرتشم ِدوعسم ِرجات تساجک
یرادیرخ و مشاب َشنَم رادمرگ هک

۲۴۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۴۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهج ِرازاب ِبناج ،ورَم هریخ ،ایَم هریخ
یَرَبن نآ ،یهدن نیا )۴۲(ٰیرَش و ْعیِب نیرَد هکناز

شورف و دیرخ :ٰیرَش و ْعیِب )۴۲(
----------

۱۴۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیکی دوخ دراد ،دوس وک یرتشم
 تسیکش و بیَر وا رد ار ناشیا کیل

هوکشیب ِّیرتشم یاوه زا
 هورگ نیا دنداد داب ار یرتشم

)۴۳(یَرتْشاُهللا تسام ِّیرتشٰم

 آ رترب نیه یرتشم رهِ مغ زا

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

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

ديرخ :ىرتشِا )۴۳(
----------

 ۱۴۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنتفایرد نارباص ار یرتشُم
دنتفاتشن یرتشم ره ِیوس نوچ

یرتشم نآز ور دینادرگ هکنآ
یَرب وز دش اقب و لابقا و تخب

۸۳۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یرگادوس رد زین ار امش رم
؟یرتشم دَْوَبن وچ دبنج یک تسد

؟دَُوب ندیرْخِب لها )۴۴(هراظَن یک
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؟دَُوب ندیرْخِب لها )۴۴(هراظَن یک
دَُوب ندیدرگ )۴۵(لوگ هراظَن نآ

؟دنچ هب نآ و دنچ هب نیک ،ناسُرپ سُرپ
دنخشیر و تقو ِریبعت یپ زا

وت ز دهاوخیم )۴۶(هلاک یلولم زا
وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید راب دص ار هلاک
)۴۸(داب دومیپ ؟وا )۴۷(دومیپ یک هماج

یرتشم َّرف و َّرک و مودُق وک
یرَسرَس )۴۹(ِّیَلگَنگ حازِم وک

یاّهبَح دشابن شکلم رد هکنوچ
؟)۵۰(یاّهبُج دیوج هچ لَگَنگ یپ زج

یاهیامرس شتسین تراجت رد
یاهیاس هچ ،وا ِتشز ِصخش هچ سپ

تسا رز ایند نیا رازاب رد هیام
تسا رتِ مشچ ود و قشع اجنآ هیام

تفر رازاب ییهیامیب وا هک ره
)۵۱(تَفت ماخ وا تشگزاب ،و تفر رمع

اج چیه ؟ردارب یدوب اجک یه
)۵۲(ابچیه ؟ندروخ ِرهب یتخپ هچ یه

نم ِتسد دبنجب ات وش یرتشم
نم )۵۳(ِتسَبآ ندعم دیاز لعل

نایچاشامت ،ناگدننکاشامت :هراظَن )۴۴(
قمحا ،نادان :لوگ )۴۵(
عاتم ،الاک :هلاک )۴۶(
سابل ندیرخ ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج )۴۷(
یراک هدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۴۸(
یخوش ،یگرخسم ،لزه :لَگنَگ )۴۹(
.دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۵۰(
باتش اب و دنت :تَفت )۵۱(
.تسا شآ ینعم هب اب ،چوپ و چیه شآ :ابچیه )۵۲(
نتسبآ :تسَبآ )۵۳(
----------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مداد تترکف هک ،نک نم ِترکف و ایب
یراب رخب نم ِناک زا ،یرخیم لعل وچ

۱۱۳۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تساخ هشیدنا زا ،زاوآ و نخس نیا
تساجک هشیدنا ِرحَب ینادن وت

۶۱۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام ز ین نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۵۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیوش ترکفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار یعِجْرِا ِباطِخ ات

۲۶۷۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییایمیک ربمایپ زا زومایب
ییاضر هدیم ،دهد قح ِتچ ره هک

دیاشگ ّتنج ِرد هظحل نامه
ییالتبا رد یوش یضار وت وچ

وت َِرب دیآ رگا مغ ِلوسر
ییانشآ نوچمه ریگ شرانک

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ مان تسهدش قشع ،تسا یاهنارکیب ِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

۱۴۷۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم 

)۵۴(زازتهِا رد ار رکف دَرآ رکذ

زاس هدرسفا نیا ِدیشروخ ار رکذ

ناسون ،تکرح ،دوخ یاج رد یزیچ ندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۵۴(
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ناسون ،تکرح ،دوخ یاج رد یزیچ ندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۵۴(
----------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد تیاپ هک ورب سک نآ ِبناج یاپ هب
یرادید داد هک هدید ود هب رگن ودب

۱۴۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دََرب ناطلسِ یوس ار نازاب ،لاب
دََرب ناتسروگ هب ار ناغاز ،لاب

۳۰۹۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگن هقوشعم ِیور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوت ِتسد هب نیا

۲۶۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ییهدجس دهاوخ رکش ،دشخبب رَس
ییهدعق دهاوخ رکش ،دشخبب اپ

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا یو ِرحب ز فک هک نز واِ یداش هب فک ود
یرامیت و یمغ ار وا ِیداش تسین هک

 ۱۴۵۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین گرم زا ناگدرُم نآ ِترسح
تسیا میدرک اهشقن ردناک تْسْنآز

فک و تسا شقن نآ هکنیا میدیدن ام
فلع َدبای و دبنُج ایرد ز فک

َرب هب ار اهفک دنگفا رحب هکنوچ
رگن اهفک نآ ،ور ناتسروگ هب وت

ناتِنالوج و شبنُج وک وگب سپ
؟ناتِنارحُب رد تسهدنگفا رحب

لاح هب لب ،ین بل هب تدنیوگب ات
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لاح هب لب ،ین بل هب تدنیوگب ات
لاؤس نیا ،ام زا هن ،نک ایرد ز هک

؟جوم ز یب دبنجب یک فک نوچ ِشقن
؟جوا رب دیآ اجک یداب یب ،کاخ

۱۴۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نیب داب ،یدید شقن ِرابغ نوچ
نیب داجیاِ ُمزْلُق ،یدید وچ فک

 
راک هب دیآ رظن وت زک نیبب نیه

رات و دوپ )۵۶(یمحَل و )۵۵(ّیمحَش تیقاب
 

بات دوزفن اهعمش رد وتِ محَش
بابک دمآن ار رومخَم وتِ محَل

رَصَب رد ار نت هلمج نیا زادگ رد
رظن رد ،ور رظن رد ،ور رظن رد

 
هیپ :مْحَش )۵۵(
تشوگ :مْحَل )۵۶(
----------

۲۶۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

مودُق ردنا رای تسا هارِ یداه
موُجُن یباحَصا :تفگ نیز یفطصم

ثیدح

».دنا ناگراتس نوچمه نم نارای«

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا اب وگب نابزیب ،ونش شوگ ز یب وت
یرازآ و فالخیب نابز ِتفگ تسین هک

۴۶۸۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اشُگَرب مَد نیرد یشوگیب ِشوگ
اشَی ام هللا ُلَعَْفی ِزار ِرهب

۲۷ هیآ ،)۱۴( ميهاربا هروس ،ميرك نآرق
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اشَی ام هللا ُلَعَْفی ِزار ِرهب
۲۷ هیآ ،)۱۴( ميهاربا هروس ،ميرك نآرق

ۖ  ِةَرِخآْلا يِفَو اَْينُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ِتِباَّثلا ِلْوَقْلاِب اُونَمآ َنيِذَّلاُ َّهللا ُتَِّبُثي«
»ُءاَشَي اَمُ َّهللا ُلَعَْفيَوۚ  نَِيمِلاَّظلاُ َّهللا ُّلِضُيَو

 .درادىم رادياپ ترخآ و ايند رد ناشراوتسا داقتعا ببس هب ار نانمؤم ادخ«
».دنكىم نامه دهاوخ هچ ره و دزاسىم هارمگ ار ناملاظ و

۱۹۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیتسه زین تفگ هک شوماخ
)۵۸(نکلا )۵۷(شاُوتِصَْناِ یپ زا شاب

دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۵۷(
لال :نکلا )۵۸(
----------

۱۹۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیشکیم رد ار سرخ ییاهدژا
دیسر شدایرف و تفر یدرمْریش

ددم مَلاع رد دننادرمْریش
دسر نامولظم ِناغفاک نامز نآ

۱۹۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دود اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره

وش تسپ ْوَر ،تدیاب تمحر ِبآ
وش تسم ،تمحر ِرمخ روخ ناهگناو

رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا آم ورِف تمحر یکی رب

.نکم تعانق تمحر کی رب تسا تمحر اپارس قح ترضح

۱۹۴۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رثا ارفَص و بت زا راذگم چیه
َرکِشِ معط ،ناهج زا یبایب ات
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َرکِشِ معط ،ناهج زا یبایب ات

یوپم نّینِع و نک یدرم یوراد
یوْربوخ نوگدص دنیآ نورب ات

۱۹۴۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رود ندرگ و تسد زا )۶۰(لخُب )۵۹(ِّلُغ
نُهُکِ خرچ رد بایرد ون ِتخب

َرپ فطل ٔهبعک هب یناتیمن رو
رگهراچ رب یگراچیب نک هضرع

ریجنز :لُغ )۵۹(
یرظن گنت :لخُب )۶۰(
----------

۱۹۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم یرازیب ،هللا )۶۱(اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

ربا ِناشفاریش و دابِ یوُه یوُه
ربص وت تعاس کی ،دَناامِ مغ رد

؟ییهدینشن ُمکُْقزِر ِءامَّسلا یِف
؟)۶۲(ییهدیسَْفچ رب هچ یتسپ نیردنا

؟تسا نامسآ رد امش ِیزور :دیامرف یم یلاعت قح هک یاهدینشن رگم
؟یاهدیبسچ تسپ یایند نیا هب ارچ سپ 

لوغ ِزاوآ ناد تیدیمون و سرت
)۶۳(لوفُس ِرْعَق ات وت ِشوگ دَشَکیم

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

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مُدرَم وا هک ناد یگرگِ گناب

دیناوخب :اوُعُْدا )۶۱(
یاهدیبسچ :ییهدیسَْفچ )۶۲(
یتسپ :لوفُس )۶۳(
----------

۱۹۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رَرَش نایاپ ،و لّوا نهآ و گنس
رَرَش ناج و ،دننت ود ره نیا کیل

تسرتسپاو نامز رد رگ ررش نآ
تسرترب نهآ و گنس زا تفص رد

تسرتقباس رمث زا خاش ،نامز رد
تسرتقیاف وا ،خاش زا رنه رد

۱۹۷۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۴(الُع زا دمآ ،تسا یتسپ رد هچ ره

اله ،هِن ،یدنلبِ یوس ار مشچ

الُع ردنا رظن دشخب ینشور
الب دَرآ یگریخ لّوا هچرگ

نُک یوخ ییانشور رد ار مشچ
نُک یوس نآ رظن ،یشاّفخ هن رگ

تسوت ِرون ِناشن ینیبْتبقاع
تسوت ِروگ تقیقح ،یلاح ِتوهش

یگرزب ،فرش ،تعفر :الُع )۶۴(
------------------------

:تاغل عومجم

نابایب :یداو )۱(
یدحا ،یسَک :یراّید )۲(
هویم ینعی اجنیا رد ،هریش :هدیقع )۳(
ورشرت ،دولآ مخاً ازاجم :شورف هکرس )۴(
ندرک هیرگً ازاجم :یراشفا هروغ )۵(
ناتسرامیب ،هناخافش :افّشلاراد )۶(
راوخمغ ،هدنروآ قوش هب ،قّوشم :رادمرگ )۷(
ببس یهدننک خاروس :نُک ْخاروس ْببس )۸(
اهبسک :باسَکا )۹(
دوس کمن هدیکشخ تشوگ :دیدَق )۱۰(
دوشیمن نوزفا :دیزَی ال )۱۱(
ندرک هراپ :قْرَخ )۱۲(
ریزو نیرتگرزب ،مظعا ریزو :لََجا ردص )۱۳(
هدشلیدبت ،هدشضوع :لَدبُم )۱۴(
نارابیوج ،اهرهن :راهَنا )۱۵(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۶(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۱۷(
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)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۶(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۱۷(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۱۸(
ایرد :رحب )۱۹(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۲۰(
ديرخ :ىرتشِا )۲۱(
.تسا ندرک بلط روظنم اجنیا رد .عمط یور زا ندرک زارد تسد ،ندرک ییادگ ،ندرک سمل :ندیشک تسد )۲۲(
هدوسآ و تحار :غِراف )۲۳(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۲۴(
ینارفعز ،درز :َرفَْعزُم )۲۵(
ترارح و یمرگ :ْتَفت )۲۶(
وم رات :ومِ یات )۲۷(
وگتفگ و راتفگ :لاقَم )۲۸(
یتشهب یابیز تیاغب نز :روُح )۲۹(
یهاوخرذع ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۳۰(
ندروخ لوگ :رارِغ )۳۱(
.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۳۲(
یشرت :یگکرس )۳۳(
.تسا ندز شین دارم اجنیا رد ،ندرک یمخز ،ندرزآ :نَتسَخ )۳۴(
گنرین ،هلیح و رکم :ویر )۳۵(
.دشاب هنیآ بلط رد هک یسک ِتلاح :ییوج هنیآ )۳۶(
سیپ و کل ،هّکل :فََلک )۳۷(
.تسا هتفریم راک هب هنیآ یاج هب میدق رد هک نهآ یلقیص یاههحفص :نهآ ٔهنیآ )۳۸(
.دشابیم هدیسر لامک هب و هتفای دشر یاهناسنا هب هراشا اجنیا رد :یُّلک ٔهنیآ )۳۹(
لخن ،امرخ تخرد :نُبامرُخ )۴۰(
.دنکیم لّیخت هک زغم زا تمسق نآ ،رادنپ ،لایخ :مهَو )۴۱(
شورف و دیرخ :ٰیرَش و ْعیِب )۴۲(
ديرخ :ىرتشِا )۴۳(
نایچاشامت ،ناگدننکاشامت :هراظَن )۴۴(
قمحا ،نادان :لوگ )۴۵(
عاتم ،الاک :هلاک )۴۶(
سابل ندیرخ ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج )۴۷(
یراک هدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۴۸(
یخوش ،یگرخسم ،لزه :لَگَنگ )۴۹(
.دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۵۰(
باتش اب و دنت :تَفت )۵۱(
.تسا شآ ینعم هب اب ،چوپ و چیه شآ :ابچیه )۵۲(
نتسبآ :تسَبآ )۵۳(
ناسون ،تکرح ،دوخ یاج رد یزیچ ندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۵۴(
هیپ :مْحَش )۵۵(
تشوگ :مْحَل )۵۶(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۵۷(
لال :نکلا )۵۸(
ریجنز :لُغ )۵۹(
یرظن گنت :لخُب )۶۰(
دیناوخب :اوُعُْدا )۶۱(
یاهدیبسچ :ییهدیسَْفچ )۶۲(
یتسپ :لوفُس )۶۳(
یگرزب ،فرش ،تعفر :الُع )۶۴(


