
 

۳۰۶۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرادلدِ مشچ تسهدید ود ِنابهاگن
یرای رگدِ خُر زا رظن راد هاگن

ربلد نآ ِریغ هب َدیآرد هنیس هب َرگَو
یراوخرگج زا مسَرت یمَه هک وُرب :وگب

درگِن وتِ مشچ هب شمشچ هک دابم ،Jَه
)۱(یرایَْغا ِلایخ دنیب وتِ مشچ ِنورد

درک اهناحتما رای ارم هک رگِن نم هب
یرازلُگ هب )۲(ناشَکْشَک ارم دُرب هلیح هب

تخیریم واِ کشَر ز اهُلگ هک دومِن یُلگ
یراتفرگ وا ِشیپ ناُتب هلمج هک یُتب

دینابنُجِب یرَس بّجعت هب ،نینچ نینچ
یراب ،رگنرد ،تَسبیرغ و تسَرِدان هک

تسوت ِیپ رد دزد :)۳(میراَرط تفگ هکنانچ
یراتسَد دوبُر ،مدیَرگِن سپس نم وچ

تسُر َرب اههزبس دووادٔ هدید ِبآ ِز
یراّظَن دَرکِب یشقن هب هکنآ ِرذُع هب

تشهب ِز ناشَک ْناشَک ار تردپ رَم ْدنارِب
)۴(یراکمتس یکی َرت ٔهلبنس هب رظن

*تسوت رب هَشِ مشچ هک وربا ِلبنس ِز ،َرذَح
یرادیرخ وتِ یوس دَرگِنیم هک ،Jَه



یرادیرخ وتِ یوس دَرگِنیم هک ،Jَه

تسَمّویَق rیَح وتِ مشچ ود rیرتشم وچ
یرادرُم وچ ار مشچ هدَم غازِ گنچ هب

یقاب ضَوِع یَرب یناف هلاک وت یهد
یرازاب ْدنمدوس ییرتشم فیطل

یتسَب ار مشچ وت هچرگا هک ،شُمَخ شُمَخ
یراعشا و مظن هب تَدیشَک قلخِ یایر

تسوت اب نید سمش زیربت ِرَخفَم کیلو
یرای نینچ اب کین و دب ز یروخ مغ هچ

۱۹-۲۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۱*

َه اَبَرَْقت َ�َو اَُمْتئِش ُْثيَح ْنِم Jَُكَف َة~نَجْلا َكُجْوَزَو َْتَنأ ْنُكْسا ُمَدآ اَيَو « ِ�ا~ظلا َنِم اَنوَُكَتفَ ةَرَج~شلا ِهِذٰ ِ�َ.« )۱۹(

 ديوشم كيدزن تخرد نيا هب ىلو ديروخب ديهاوخ هك اج ره زا .ديريگ ناكم تشهب رد ترسمه و وت ،مدآ ىا «
رب رامش رد هك

».دش ديهاوخ ناگدننكمتس شيوخ

َه ْنَع اَمُك�بَر اَمُكاَهَن اَم َلاَقَو اَمِهِتآْوَس ْنِم اَمُْهنَع َيِروُو اَم اَمُهَل َيِْدُبِيل ُناَطْي~شلا اَمُهَل َسَوْسََوف «  َْنأ ~ِ�إ ِةَرَج~شلا ِهِذٰ
)۲۰( ».َنيِِدلاَخْلا َنِم اَنوُكَت َْوأ ِْ�َكَلَم اَنوُكَت

 و .دنك راكشآ ناشرظن رد دوب هديشوپ اهنآ زا هك ار ناشهاگمرش ات ،درك هسوسو ار ود نآ ناطيش سپ «
».ديوش ناناديواج اي ناگتشرف زا دابم ات درك عنم تخرد نيا زا ار امش ناتراگدرورپ :تفگ

)۲۱( ».َ�ِحِصا~نلا َنَِ� اَمُكَل يrِنإ اَمُهَمَساَقَو «

».ميامش هاوخكين هك دروخ دنگوس ناشيارب و «

 اَمُه�بَر اَمُهاَداَنَوۖ  ِة~نَجْلا ِقَرَو ْنِم اَمِهْيَلَع ِناَفِصْخَي اَقَِفطَو اَمُهُتآْوَس اَمُهَل ْتََدبَ ةَرَج~شلا اَقاَذ ا~مََلفۚ  ٍروُرُغِب اَمُه~�ََدف «
)۲۲( ».ٌ�ِبُم �وُدَع اَمُكَل َناَطْي~شلا ~ِنإ اَمُكَل ْلَُقأَو ِةَرَج~شلا اَمُكْلِت ْنَع اَمُكَهَْنأ ْمََلأ

 
 نديشوپ هب و دش راكشآ ناشياههاگمرش دندروخ تخرد نآ زا نوچ .دنكفا ىتسپ هب و تفيرفب ار ود نآ و «
 هتفگن و مدوب هدركن عنم تخرد نآ زا ار امش ايآ :داد ادن ناشراگدرورپ .دنتخادرپ تشهب ىاهگرب زا شيوخ



 نديشوپ هب و دش راكشآ ناشياههاگمرش دندروخ تخرد نآ زا نوچ .دنكفا ىتسپ هب و تفيرفب ار ود نآ و «
 هتفگن و مدوب هدركن عنم تخرد نآ زا ار امش ايآ :داد ادن ناشراگدرورپ .دنتخادرپ تشهب ىاهگرب زا شيوخ

»؟تسامش نمشد اراكشآ هب ناطيش هك مدوب

)۲۳( ».َنيِرِساَخْلا َنِم ~نَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َان~بَر َ�اَق «

 ناگديدنايز زا ىرواين تمحر ام رب و ىزرماين ار ام رگا و ميدرك متس دوخ هب ،ام راگدرورپ ىا :دنتفگ «
».دوب ميهاوخ

ْ¡ا يِف ْمُكَلَوۖ  �وُدَع ٍضَْعِبل ْمُكُضْعَب اُوطِبْها َلاَق « )۲۴( ».ٍ�ِحٰ ىَِلإ ٌعَاتَمَو �رََقتْسُم ِضْرَ

 ».دوب دهاوخ امش عتمت ىاج و هاگرارق �مز تمايق زور ات و ،رگيد ىخرب نمشد ىخرب ،ديوش ورف :تفگ «

۳۴-۳۷ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۲*

)۳۴( ».َنيِرِفاَكْلا َنِم َناَكَو ََربَْكتْساَوٰ ىََبأ َسِيْلِبإ ~ِ�إ اوُدَجَسَف َمَدِ¤ اوُدُجْسا ِةَكِئJََمِْلل َانْلُقْ ِذإَو «

 وا و .تسج ىرترب و دز زابرس هك ،سيلبا زج دندرك هدجس همه .دينك هدجس ار مدآ :ميتفگ ناگتشرف هب و «
».دوب نارفاك زا

َه اَبَرَْقت َ�َو اَُمْتئِش ُْثيَح اًدَغَر اَْهنِم Jَُكَو َة~نَجْلا َكُجْوَزَو َْتَنأ ْنُكْسا ُمَدآ اَي َانْلُقَو «  َنِم اَنوَُكَتفَ ةَرَج~شلا ِهِذٰ
ِ�ا~ظلا ِ�َ.« )۳۵(

 هب نآ تارمث زا ،ديهاوخ هك اج ره و ،ديهاوخ هچ ره و .ديريگ ىاج تشهب رد تنز و دوخ ،مدآ ىا :ميتفگ و «
 ».دييآرد ناراكمتس هرمز هب هك ،ديوشم كيدزن تخرد نيا هب و .ديروخب ىشوخ

ْ¡ا يِف ْمُكَلَوۖ  �وُدَع ٍضَْعِبل ْمُكُضْعَب اُوطِبْها َانْلُقَوۖ  ِهيِف اَناَك ا~مِم اَمُهَجَرَْخأَف اَْهنَع ُناَطْي~شلا اَمُه~َلَزأَف «  �رََقتْسُم ِضْرَ
)۳۶( ».ٍ�ِحٰ ىَِلإ ٌعَاتَمَو

 ىخرب ،ديور �ياپ :ميتفگ .دنار نوريب دندوب نآ رد هك ىتشهب زا و ،تشاداو اطخ هب ار ود نآ ناطيش سپ «
».دشاب �مز رد تمايق زور ات امش ىرادروخرب ىاج و هاگرارق و ،رگيد ىخرب نمشد

)۳۷( ».ُميِح~رلا ُبا~و~تلا َوُه ُه~ِنإ هْيَلَع َبَاَتف ٍتاَِملَك ِهrبَر ْنِم ُمَدآٰ ى~قََلَتف «

».تسا نابرهم و ريذپهبوت اريز ،تفريذپب ار وا هبوت ادخ سپ .تفرگ ارف دنچ ىاهملك شراگدرورپ زا مدآ «



».تسا نابرهم و ريذپهبوت اريز ،تفريذپب ار وا هبوت ادخ سپ .تفرگ ارف دنچ ىاهملك شراگدرورپ زا مدآ «

۷۴۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ردپ یا تسا ناحتما رب ناحتما
رَخَم ار دوخ ،ناحتما رتمک هب ،نیه

۱۱۲۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لوغ دییارآ رب هک ار )۵(ییهلوغ
)۶(لوگ تسه هک یسک درادنپ هتخپ

وا ناج دیامن نوچ شیامزآ
وا نادند نومزآ ز ددرگ دنُک

دومنیم هناد ماد نآ سوه زا
دوب ماخ دوخ نآ و صرح لوغ سکع

وج ریخ و نید راک ردنا صرح
ور زغن دشاب صرح دنامن نوچ

ریغ سکع زا هن دنزغن اهریخ
ریخ بات دنام تفر را صرح بات

تفرب نوچ ایند راک زا صرح بات
تفت هب رگخا زا هدنام دشاب محف

)۷(رارِغ درآیم صرح ار ناکدوک
راوسنماد لد قوذ زا دنوش ات

شدب صرح نآ تفر کدوک ز نوچ
شدیآ هدنخ لافطا رگد رب

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۸(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

)۹(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

دوبن )۱۱(ایوپ ات و )۱۰(اریگ ات لفط
دوبن اباب ندرگ زج شبکرم

دومن اپ و تسد و تشگ یلوضف نوچ
 )۱۳(دوبک و روک رد و داتفا )۱۲(انَع رد

اپ و تسد زا شیپ قلخ یاهناج
 افص ردنا افو زا دندیرپیم

دندش یدنب *)۱۴(اُوطِبْهِا رما هب نوچ
 دندش یدنسرخ و صرح و مشخ سبح

هاوخریش و میترضح )۱۵(لایِع ام
** هلJِِْل ٌلایِع ُقلَخَْلا :تفگ

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

۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *

».َنُوَنزْحَي ْمُه َ�َو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ Jََف َياَدُهَ عَِبت ْنََمف ىًدُه يrنِم ْمُك~َنيِْتأَي ا~مِإَفۖ  اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق «

 ،دننك ىوريپ ارم تیاده هك اهنآ ،دیسر امش یوس هب نم زا یتیاده رگا سپ؛دییآ دورف تشهب زا همه :ميتفگ «
».یهودنا هن و دنراد یمیب هن

ثیدح **



ثیدح **

».هِلايِعِل مُهُعَْفنأِ ³ا يلإ مُه�بََحأف ³ا ُلايِع مُه�لُك ُقلَخَْلا «

».تسا رتبوبحم دنوادخ دزن ،دشاب رتدنمدوس مدرم یارب هک یسك و دنتسه دنوادخ راوناخ ،مدرم همه «

۲۴۵۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یسک مشچ رد هدمآ دوبن تلایخ هکنوچ
 یرگن هریخ و هریت دوب هتشک زب مشچ

۲۷۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ْ�اَ ک�بُح ّمِصُیَ کیمْعُی ءایْشَ
مَِصتْخَت � َْتنَج ادو~سلاَ کُسَْفن

.تسا هدش بکترم یهانگ نینچ وت راکهایس سفن اریز ،نکم هزیتس نم اب .دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع

ثیدح .۱

ْ�اَ ک�بُح «  ».ّمِصُی و یمْعُی َءی~شَ

».دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع «

ثیدح .۲

».َتوُراَمَو َتوُراَه ْنِم ُرَحَْسأ اَه~نِإَف اَْين�دلا اوَُرذْحا «

».تسا تورام و توراه زا رترگوداج ایند انامه هک ایند زا دیزیهرپب «

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم rیروک نیا تس قشع یروک
)۱۶(نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی rبُح

 قشاع یرک و یروک بجوم ،قشع هک نادب نَسَح یا .یلومعم یروک هن تسا قشع یروکً اعطق یروک نآ ،مشاب یروک راچد ،نم رگا یرآ



 قشاع یرک و یروک بجوم ،قشع هک نادب نَسَح یا .یلومعم یروک هن تسا قشع یروکً اعطق یروک نآ ،مشاب یروک راچد ،نم رگا یرآ
.دوش یم

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۱۷(ِیاضتقم

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(هیت )r)۱۸رَح ردنا یسومِ موق وچمه

)۲۰(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب یی هدنام

)۲۱(هلَورَه بش ات زور ره یور یم

هلحرم لوا رد ینیب یم شیوخ

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ِراک هن ،تسا میلست ِطرش
زاتْکُرت تلJَض رد دَْوَبن دوس

۱۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَرتْشاُ ³ا تسام rیرتشم
آ رترب نیه یرتشُم رهِ مغ زا

.ایب رت�اب رابتعا دقاف ِنایرتشم مغ زا شاب شوهب .تسام یرتشم ،» درخ یم دنوادخ « :تسا هدومرف هک یسک 

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

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

۵۵۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۵۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هحِضاف وید دُرب ترمع هکنوچ
هحتاف و ذوَُعا دشاب کمنیب

۲۲۴۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

سیسخ دزد ز زجب ار ادخ رهق تسین هک
وا تمیزع دوب یناف هلاک یوس هک

۱۱۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

».هنع :ا یضر رمع دهع رد ار لایخ ،صخش نآ (شادنپ ل"ه «

رَمُع دهع رد تشگ هزور هام
رفن نآ دندیود یهوک رس رب

لاف دنریگ ار هزور لJه ات
لJه کنیا ،رَمُع یا :تفگ یکی نآ

دیدن ار هم ،نامسآ رب رَمُع نوچ
دیمد وت ِلایخ زا هَم نیک تفگ

ار کJَفا مرتانیب نم هنرو
؟ار کاپ ِلJِه منیبیمن نوچ

لامب وربا رب و تسد نک َرت :تفگ
لJِهِ یوس رگن رب وت ناهگنآ

دیدن هَم ،وربا درک رت وا هک نوچ
دیدپان دش ،هَم تسین ،هش یا :تفگ

نامک دش وربا یوم ،یرآ :تفگ
نامُگ زا یریت دنکفا وت ِیوس

دز هار ار وا ،دش ژک ییوم هکنوچ



دز هار ار وا ،دش ژک ییوم هکنوچ
دز هام ِدید ِف� ،یوعد هب ات

دوب نودرگٔ هدرپ نوچ ژک یوم
؟دوب نوچ دش ژک تازجا همه نوچ

ناتسار زا ار تازجا نُک تسار
ناتسآ نآز ،وَرتسار یا شَکَم رس

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

دش )۲۲(گنسمه ناتساران اب هک ره
دش )۲۳(ْگنَد شلقع و داتفا یمک رد

شاب *راُّفکْلایَلَع ُءاّدَِشا وَر
شاپ رایَغاِ یرادلد رب کاخ

.شاپب کاخ ،داهَنَدب ِنامرحمان یتسود و قشع رس رب و شاب تبJص اب و تخس ،نارفاک هب تبسن ورب

شاب ریشمش نوچ رایَغا ِرَس رب
شاب ریش ،یزابهابور نُکم نیه

)۲۴(دنَُلکْسَن نارای وت زا تریغ ز ات

دنَُلگ نیا rودع ،ناراخ نآ هکناز

دنپس نوچ ناگرُگ هب نز ردنا شتآ
دنفسوی rودع ،ناگرُگ نآ هکناز

نیه سیلبا تدیوگ اباب ناج
نیعَل ِوید تََدبیْرفِب مد هب ات

درک تاباب اب )۲۵(سیبَْلت نینچ نیا
درک تام ،خُرهیِس نیا ار یمدآ

)۲۷(بارُغ نیا تسا )۲۶(تسُچ جنرطش رس رب



)۲۷(بارُغ نیا تسا )۲۶(تسُچ جنرطش رس رب

باوخمین مشچ هب یزاب نیبم وت

یسب دناد )۲۸(اهدنبنیزرف هکناز
یسخ نوچ تیولگ رد دریگب هک

اه لاس ،وا )۲۹(سَخ دنام ولگ رد
اه لام و هاج رهِم ؟سَخ نآ تسیچ

تابثیب یا تسه وچ دشاب سَخ ،لام
تایح بآ عنام تیولگ رد

ینف رپ یّوُدَع تلام درب رگ
ینزهر دشاب هدرب ار ینزهر

» رگید ریگرام زا ار یرام ،ریگرام ندیدزد «

دُرب رام یریگرام زا یکدزُد
درُمِشیم تَمینَغ ار نآ یهَلبَاز

رامِ مَخز زا ریگرام نآ دیهَراو
راز راز ار وا ِدزُد نآ تشُک رام

َشتخانشِب سَپ ،دید شریگرام
َشتخادَرپ نم ِرام ناج زا :تفگ

وزا مناج یتساوخیم اعُد رد
وزا َمناتسِب رام ،َمبایب شِک

دش دودرَم اعُد ناک ار قح ِرکُش
دش دوس نآ ،متشادنِپ نایز نم

کJَه و تسا نایز ناک اهاعُد سَب
کاپ ِنادَزی دَونشَنیم مََرک زَو

۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق *



۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق *

»…ْمَُهْنَيب ُءاَمَحُر ِرا~فُكْلا ىَلَع ُءا~دَِشأ …«

»… نابرهم و قیفش دوخ اب و ریگتخس نارفاک رب …«

۱۵۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مُدب هدیرْخب بویعم )۳۰(ٔهلاک
مدش فقاو )۳۱(هَگِپ شبیع زک رکُش

یدش هیامرس ،تسد زک نآ زا شیپ
یدمآ نوریب بویعم تبقاع

)۳۲(بیسَن یا ،هتفر رمع ،هتفر لام

)۳۳(بیعَم ٔهلاک یپ هداد ناج و لام

)۳۵(مََدتْسِب )۳۴(یبلق rرز ،مداد تخر

مدشیم هناخِ یوس ناداش ِداش

نونک دش ادیپ بلق ،رز نیک رکُش
نوزف یتشذگب رمُع هکنآ زا شیپ

مندرگ رد دبا ات یدنام بلق
مندرک عیاض رمع یدوب فیح

دومن وُر واِ یبلق رتهَگپ نوچ
دوز دوز نم مَشَکاو وُز دوخِ یاپ

دُنک ادیپ ینمشد نوچ وت ِرای
دنز نوریب واِ کشَر و )۳۷(دقِح )r)۳۶رَگ

نکم ناغفا وا )۳۸(ِضارعِا نآ زا وت
نکم نادان و هلبا ار ºشیوخ

۳۰۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۳۰۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یروخن مغ وت رگد ات ،ناجِ یم تََمناروخ
یَربِب وِرگ ْنامداش ره ِز هک ؟مغِ یاج هچ

لاب و َرپ دص ود اب ،کاپ تََمُنک ییهتشرف
یرَشَب ِترودک ،َدناَمن چیه وت رد هک

نَت ِز )۳۹(هتسَر ِناج تسهنوگچ هک تََمیامن
یروناج ِرابغ زا دوخ ِنماد هدناشف

دنَروخ صاخ )۴۰ِ(حار ْحاورا هک حوبَص نآ رد
)۴۱(یرمُش بش و زور ِز َمیامن صJخ ار وت

تخادنا یمَه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یرپس سپس نآ زا تیانع هب دنُک ار وت

لاصو ِناتِسَرکِش زا میسَن تسدُش ناور
یَرکِش َْرکِش دُنک مگ نآ )۴۲(ِتَوJَح زا هک

دیشروخ نوچِ ماج دْرَوایب دادماب ِز
)۴۳(یَرگ صقر تفرگ یِو زا نم ِوزُج وزُج هک

مهدب رگد نیه :تفگ ،مدش تسم تخس وچ
)۴۴(یَرگِد نیا َدنامن وت و نم ِنایم ات هک

۱۹۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت مشچ و نابز نم ار وا هتفگ
وت مشخ و اضر نم و ساوح نم

یوت رِْصُبی یب َو عَمْسَی یب هک ْوَر
یوت رِسْبحاصِ یاج هچ ،یوت رِس

*)۴۵(هَلَو زاَ ³ِ َناک ْنَم یدش نوچ



*)۴۵(هَلَو زاَ ³ِ َناک ْنَم یدش نوچ
هَلُ ³ا ناک هک مشاب ار وت نم

منم یهاگ ،ار وت میوگ یوت هگ
منشور ِباتفآ ،میوگ هچ ره

ثیدح *

» هَلُ ³ا َناكَ ³ َناك ْنَم «

».تسوا یارب زین ادخ ،دشاب ادخ یارب هک ره «

۳۰۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهج ِنایقاس ِناج یا هلَه ،هدِب هدِب
)۴۶(یرَمَق دُنک رَمَق ،َدیامن میرک مََرک

اتمهیبِ یادخ ِلJج ِباتفآ هب
یرفَس )۴۷(ِقَْرَزاِ خرچ یهَم وت نوچ دیدن

یبوخ رد مامت یا ،وگب وت نیاِ مامت
یرحسٔ هداب )۴۸(ِْرکُس ارم درک هتسب هک

 

نانمشد ،نافلاخم ،ناگناگیب ینعم هب ریغ ِعمج :رایَغا )۱(
ندیشک لاح رد ،ناشک ناشک :ناشَکْشَک )۲(
 رب بیج ،دزد :راَّرط )۳(
.تشهب زا مدنگ ندروخ ببس هب مدآ ندش هدنار هب هراشا :یراکمتس یکی َرت ٔهلبنس هب رظن )۴(
هروغ :هلوغ )۵(
نادان :لوگ )۶(
ندروخ لوگ :رارِغ )۷(
یرامیب :تّلع )۸(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۹(
یوق ،هدنریگ :اریگ )۱۰(
هدنیوپ ،هدنور هار :ایوپ )۱۱(
یتخس ،جنر ،ءانع فّفخم :انَع )۱۲(
نآ زا یشان یاه بیسآ و ینهذ نم دید :دوبک و روک )۱۳(
دینک طوبُه ،دییآ دورف :اُوطِبْهِا )۱۴(
راوناخ :لایِع )۱۵(
وکین ،بوخ :نَسَح )۱۶(



راوناخ :لایِع )۱۵(
وکین ،بوخ :نَسَح )۱۶(
هدش اضتقا ،همز� :اضتقم )۱۷(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۱۸(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ،فلع و بآ یب و رازنش نابایب :هیت )۱۹(
درخیب ،نادان :هیفَس )۲۰(
ندیود و ºفر هار نیب یتلاح ،ºفر هار دنت :هلَورَه )۲۱(
نزو مه :گنسمه )۲۲(
شوهیب ،قمحا :ْگنَد )۲۳(
ندیرب ،ندرک هراپ :ندیُلکِس )۲۴(
شیوخ رکم ندرک ناهنپ ،تقیقح ندرک ناهنپ ،ºخاس گنرین :سیبَْلت )۲۵(
ک�اچ ،کباچ :تسُچ )۲۶(
غاز ،هایس هJک :بارُغ )۲۷(
.دنیوگ یم مه ریزو نآ هب هزورما هک جنرطش رد یا هرهم :نیزرف )۲۸(
کاشاخ و راخ :سَخ )۲۹(
�اک :هلاک )۳۰(
دوز حبص ،هاگپ فّفخم :هَگِپ )۳۱(
لیصا :بیسَن )۳۲(
راد بیع :بیعَم )۳۳(
یبّلقت :یبلق )۳۴(
ºفرگ :ندناتس )۳۵(
بویعم اجنیا رد ،لچک :َّرگ )۳۶(
هنیک :دقِح )۳۷(
ندنادرگرب یور :ضارعِا )۳۸(
 هتفای تاجن ،هدش اهر :هتسَر )۳۹(
هداب ،بارش :حار )۴۰(
 یباوخ یب :یرمُش بش )۴۱(
یریذپلد ،ینیریش :تَوJَح )۴۲(
ندرک صقر ،یصاّقر :یرَگ صقر )۴۳(
تّیریغ ،یگناگیب :یَرگِد )۴۴(
تریح :هَلَو )۴۵(
یناشفارون ،رمق تیصاخ :یرَمَق )۴۶(
هدندرگ کلف ،نادرگ یدروج� دبنگ :قَرَزا خرچ )۴۷(
ندش تسم ،یتسم :ْرکُس )۴۸(


