
۱۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار هراتسِا وتِ یوس مدرک ماغیپ نم شود
ار هراپ هَم نآ وت نم زا )۱(ناسر تمدخ :شمتفگ

َرب دیشروخ نادِب هدجس نیا :متفگ ،مدرک هدجس
ار هراخ ِیاهگنس رم دنک رَز شبات هب واک

شَمَدومنِب اهمخز ،مدرک زاب دوخ ٔهنیس
ار هراوخ نوخ ِربلد هد ربخ نم زا شمتفگ

دوش شماخ ملد ِلفط ات هک متشگ وس هب وس
ار هراوهگ یسک دنابنُجِب نوچ ،َدپسُخ لفط

ناهَراو ش هیرگ ز ار ام هد ریش ار لد ِلفط
ار هراچیب نم وچ دص مَد ره هدرک هراچ وت یا

لدِ یاج لّوا ز رخآ تسا هدوب تَلصَو ِرهش
؟ار هراوآ ِلد نیا یبیرغ رد یراد دنچ

رامُخِ عفدِ یپ زا نکیلو مدرک شُمَخ نم
ار )۲(هراّمَخ ِسگرن نادرگ !قاّشعِ یقاس

۲۳۹۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

   هدرکزاس ِگنچ اب ،)۳(ّینَغُم نآ دمآزاب
هدرک زاب قشع رب ار بََرطٔ هزاورد

هتسکشَرب نسُح زا ار نافسوی ِرازاب
)۴(هدرک زارف کی کی ار ناّرکِش ِناّکد

ار نارورس ِیاهرس هداهنرد ریشمش



ار نارورس ِیاهرس هداهنرد ریشمش
هدرک زارفرس سب ینعم ز ناشهاگناو

هتسشن ناشنوخ رد ،ار ناقشاع هتشُک دوخ
هدرک زامن کی رهٔ هزانج رب هاگناو

؟یزور تساِرک ِقلح تفلزِ یاههقلح نآ
)۵(هدرک زارد ندرگ هقلح ِنورب ام یا

دراد هحون حون نوچ تقشعِ حون هک سب زا
هدرک زارِ یایرد ار ام ِناجِ یتشک

هدومن tَُخ دص یا ،هتسکش tَُخ کی یا
هدرک زارط دصیس یکُرت هزمغ مین زو

رب خُر هب ار وتِ یاپ هداهن دبا ِتخب
هدرک زان وت هگناو ،منیمکٔ هدنب ِتک

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زاین ِهار نآ تسدابآ نمیا
زاسب هر نآ اب و ریگ شزان کرت

۲۳۹۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نانینزان ِیاهرس تزان ِیاپ ِکاخ یا
)۶(هدرک زاین ِلکش قح وت ِزان ِرهب زو

زیربت {قح ِسمش یا ،قیاقح ِرگرز یا
هدرک )۷(زاگ وچ مهاگ ،هدیُرب َرز وچ مهاگ

۲۵۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۵۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 نوچ درز اه خر .تخادنا هناخ رد ار 7شیوخ ،سرت زا هک صخش نآ ِتیاکح «
 هک دیسرپ هناخ ِدنوادخ .تخردِ گرب نوچ نازرل تسد ،لین نوچ دوبک اه بل ،نارفعز
 رخ کرابم :تفگ ،یا هرخُس هب دنریگیم رخ نوریب :تفگ ؟تسا هعقاو هچ ،تسا ریخ

 زییمت .دنریگ یم ّدج هب تخس :تفگ ؟یسرتیم هچ ،یتسین رخ وت ،دنریگیم
».دنریگ رخ ارم هک مسرت ،زورما تسا هتساخرب

تخیرگیم رد ییهناخ رد یکی نآ
)۸(تخیر گنر و دوبک بل و وُر درز

تسه ریخ :شتفگب هناخ ِبحاص
؟تسد ریپ نوچ ار وت دزرل یمه هک

؟یتخیرگب نوچ ؟تس نوچ هعقاو
؟یتخیر نوچ نینچ هراسخر ِگنر

)۱۰(نورَح ِهاش )۹(ٔهرخُس ِرهب :تفگ

نوُرب زا زورما دنریگ یمه رخ

؟)۱۱(مَع ِناج ،رخ وک دنریگیم :تفگ
؟مغ تسیچ نیز ار وت ،ور ،رخ ییهِن نوچ

تفرگ ردنا مرگ و دنّدِج سب :تفگ
       تفگش دوبن مه ،دنریگ مرخ رگ

تسد دندروآرب یریگرخ ِرهب
تس هتساخرب مه زییمت ،دِج{دِج

دنَرَورَس نامْنایزییمتیب هکنوچ
دنَرب رخِ یاج هب ار رخ ِبحاص

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۱۲(یّرَحَت ،سپ

رَس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۱۳(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۱۴(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب هلبق ره هرخُس

ساپسان ار )۱۵(هِدزییمت یوش نوچ
سانش هلبق )۱۶(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۱۸(ُرب و )۱۷(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاس مین

)۱۹(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

      )۲۰(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۲۵۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریگ هدوهیب ام ِرهش ِهاش تسین
*ریصب و تسا عیمس ،شزییمت تسه

سرتم ناریگرخ ز و شاب یمدآ
سرتم نارودِ یسیع یا ییهِن رخ

تسا ُرپ وت ِرون ز مه )۲۱(مُراچِ خرچ
تسا روخآ تَماقم هک )۲۲(ِ� َشاح

یرترب مه نارتَخا و خرچ ز وت
یروخآ رد تحلصم ِرهب هچرگ

تسا رگید رخ و رگید رخآ ِریم



تسا رگید رخ و رگید رخآ ِریم
تسا رخ ،دش رخآ ردنا هکنآ ره هن

؟رخ ِلابند رد میداتفارد هچ
     َرتِ یاه لُگ زا و یوگ ناتسلگ زا

بیسِ خاش و )۲۳(جنَُرت زا و رانا زا
باسحیب ِنادهاش و بارش زو

تسا رهوگ شجوم هک ایرد نآ زا ای
تسا روانیب و هدنیوگ شرهوگ

دننکیم نیچلُگ هک ناغرم نآ زا ای
دننکیم نیمیس و نیّرز اههضیب

دنرورپ ناکبَک هک نازاب نآ زا ای
دنرَپیم )۲۴(ناتسِا مه مکشِا نوگن مه

**ناهج رد ناهنپ تس ییاه نابدرن
)۲۵(نامسآ ِنانَع ات هیاپ هیاپ

تسا رگید ینابدرن ار هُُرگ ره
    تسا رگید ینامسآ ار شِوَر ره

***ربخیب رگید ِلاح زا یکی ره
رَس و نایاپیب و انهپ ابِ کلُم

شوَخ تسیچ زا وا هک ،ناریح نآ رد نیا
؟شتسیچ تریح هک هریخ نیرد نآو

****هدمآ عِساو )۲۶(�ا ُضَرا ِنحص
هدز رَس ینیمز زا یتخرد ره



خاش و گرب نایوگ رکُش ناتخرد رب
خارف ٔهصرع یهِز و کلُم یهِز هک

هِِرگ ُرپ هفوکش ِدِرگ ن�بلب
هدب ار ام ،یروخیم هچنآ زا هک

عوجر نک ،درادن نایاپ نخس نیا
       )۲۸(عوج و )۲۷(مقَس و ریش و هابور نآِ یوس

۳۷ هیآ ،)۸(لافنا هروس ،میرک نآرق *

َلُوأۚ  َم�نَهَج يِف ُهَلَعْجََيف اًعيِمَج ُهَمُكَْرَيف ٍضْعَبٰ ىَلَع ُهَضْعَب َثيِبَخْلا َلَعْجَيَو ِب{ي�طلا َنِم َثيِبَخْلاُ ��اَ زيَِمِيل «  ُمُه َكِئٰ
».َنوُرِساَخْلا

 نانيا .دنكفا منهج هب و دنك درگ ار همه هاگنآ .دهن مهرب ار ناكاپان و دنايامنزاب کاپ زا ار کاپان ادخ ات «
».دنناراكنايز

۴۸ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق **

 »…اًجاَْهنِمَو ًةَعْرِش ْمُْكنِم َانْلَعَج �لُكِل …«

»…ميداهن ىشور و تعيرش امش زا ىهورگ ره ىارب … «

۵۲و۵۳ هیآ ،)۲۳(نونمؤم هروس ،میرک نآرق ***

َه �ِنإَو « )۵۲( ».ِنوُق�تاَف ْمُك¤بَر اََنأَوً ةَدِحاَو ًة�ُمأ ْمُُكت�ُمأ ِهِذٰ

».دینک طایتحا ؛ميامش راگدرورپ نم و ،دحاو تسا ىنيد امش نيد نيا هنيآ ره «

)۵۳( ».َنوُحَِرف ْمِهْيَدَل اَمِب ٍْبزِح ¤لُكۖ  اًُرُبز ْمَُهْنَيب ْمُهَرَْمأ اوُع�طََقَتف «

».دوب شوخلد دوب هديزگرب هك ىشور هب ىاهقرف ره و دندرك هقرفهقرف ار دوخ نيد سپ «

۵۶ هیآ ،)۲۹(توبکنع هروس ،میرک نآرق ۱****



۵۶ هیآ ،)۲۹(توبکنع هروس ،میرک نآرق ۱****

 ».ِنوُُدبْعاَف َيا�يِإَف ٌةَعِساَو يِضَْرأ �ِنإ اُونَمآ َنيِذ�لا َيِدَابِع اَي «

».ديتسرپب ارم اهنت سپ ،تسا خارف نم ¬مز ،دياهدروآ ناميا نم هب هك نم ناگدنب ىا «

۱۰ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق ۲****

َه يِف اُونَسَْحأ َنيِذ�ِللۚ  ْمُك�بَر اوُق�تا اُونَمآ َنيِذ�لا ِدَابِع اَي ْلُق «  ى�فَُوي اَم�ِنإۗ  ٌةَعِساَوِ ��ا ُضَْرأَوۗ  ٌَةنَسَح اَْين¤دلا ِهِذٰ
».ٍباَسِح ِْريَغِب ْمُهَرَْجأ َنوُرِبا�صلا

 ىكين ىناهجنيا تايح رد هك نانآ ىارب .ديسرتب ناتراگدرورپ زا ،دياهدروآ ناميا هك نم ناگدنب ىا :وگب «
».دوشىم ادا لماك و باسحىب نارباص دزم .تسا روانهپ ادخ ¬مز و .تسا كين شاداپ ،دناهدرك

۲۸۱۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

»قْلَخِ یاهریمَض 7ِسناد َِببَس «

تسا یلاخ اهنیز بآ نآ ِلد نوچ
تسَج بآ رد نورب زا اهور ِسکع

هدشان اّفَصُم نطاب ار وت سپ
)۳۰(هدَد و )۲۹(سانْسَن و وید زا ُرپ هناخ

یرخ رد هدنام هزیتْساِز یرخ یا
؟یَرب وب یحیسمِ حاورا ز یَک

*دُنک رَس یلایخ رگ یسانش یَک
؟دُنَک َرب رَس )۳۱(ینَْمکَم نیمادک زک

نَت ،دُهز رد دوشیم یلایخ نوچ
       )t)۳۲فوُر هنورد زا ت¯ایخ ات

۱۰۴ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق *



۱۰۴ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق *

».اًْعنُص َنُونِسْحُي ْمُه�َنأ َنُوبَسْحَي ْمُهَو ...«

».دننكىم وكين ىراك دنتشادنپىم و …«

۲۵۹۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 رد هکنانچ تسا خسم ِبجوم کلب ،دوب dب بجوم هبوت و دهع ِضقن هکنآ ِنایب رد «
 کوخ و هنيزوب ار ىضعب و ،یسیعٔ هدیام باحصاِ قح رد و (۳۳) ْتبَس باحصا قح
 دشاب لدِ خسم ،تّما نیا ردنا و ،)۳۶(ریزانَخْلاو )۳۵َ(ةَدَرِقْلا ُمُْهنِم )۳۴(َلَعَج َو( تسا هدينادرگ

»).دنهد لد ِتروص ار نت تمایق هب و

اههبوت تسکش و )۳۷(قاثیم ِضقن
*اهتنا رد دوش تنعل ِبجوم

ْتبَس ِباحصا نآ دهع و هبوت ِضقن
)۳۹(تْقَم و ک�هِا و دمآ )۳۸(خْسَم ِبجوم

درک هنیزوب ار موق نآ ادخ سپ
دربن زا دنتسکش قح ِدهع هکنوچ

ندبِ خسَم ُدَبن تّما نیردنا
)۴۰(نَطِفْلاوُذ یا دوب لدِ خسَم کیل

شلد نآ ددرگ هنیزوب ِلد نوچ
شِلگ نآ راوخ دش هنیزوب ِلد زا

)۴۱(رابتخِا ز ار شلد یدوب رنه رگ

؟)۴۲(رامِح نآ تروص ز یدوب یک راوخ

شتریس ُدب شوخ ،باحصاِ گس نآ
؟شتروص نآز )۴۳(تَصَقنَم شدوب چیه

ار تبَس ِلها دوب رهاظِ خسَم



ار تبَس ِلها دوب رهاظِ خسَم
ار )۴۴(ْتَبک رهاظ قلخ دنیبب ات

رگد ِنارازه دص ّرس ِهَر زا
        رخ و کوخ tسکش هبوت زا هتشگ

۶۰ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق ۱*

 ََدبَعَو َريِزَانَخْلاَوَ ةَدَرِقْلا ُمُْهنِم َلَعَجَو ِهْيَلَع َبِضَغَوُ ��ا َُهنَعَل ْنَمۚ ِ ��ا َْدنِع ًةَبُوثَم َكِٰلَذ ْنِم �رَشِب ْمُُكئ{َبُنأ ْلَه ْلُق «
َلُوأۚ  َتوُغا�طلا ».ِليِب�سلا ِءاَوَس ْنَع ¤لََضأَو اًناَكَم́ رَش َكِئٰ

 تنعل ناشيادخ هك ىناسك :مهدب ربخ دنراد نيا زا رتدب ىرفيك ادخ دزن رد هك ىناسك زا ار امش ايآ :وگب «
 نيرتدب ار نانيا ؟دناهديتسرپ تب دوخ و تسا هدينادرگ كوخ و هنيزوب ار ىضعب و هتفرگ مشخ اهنآ رب و هدرك

».دنرتهتشگمگ تسار هار زا و تسا هاگياج

۱۱۴و۱۱۵ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق ۲*

 َانُْقزْراَوۖ  َْكنِم ًةَيآَو اَنِرِخآَو َاِنل�وَِ¸ اًديِع َانَل ُنوُكَت ِءاَم�سلا َنِمً ةَدِئاَم َاْنيَلَع ْلِْزَنأ َان�بَر �مُه�للا ََميْرَم ُنْبا ىَسيِع َلاَق «
)۱۱۴( ». َ¬ِقِزا�رلا ُْريَخ َْتَنأَو

 ار نانآ و ار ام ات ،تسرفب نامسآ زا ىاهدئام ام ىارب ،ام راگدرورپ ىا ،ايادخ راب :تفگ ميرم نب ىسيع «
».ىتسه ناگدنهدىزور نيرتهب وت هك هد ىزور ار ام و ،دشاب وت زا ىناشن و ىديع دنيآىم ام زا دعب هك

)۱۱۵( ».َ¬¹َِاَعْلا َنِم اًدََحأ ُهُب{ذَُعأ َ¯ اًباَذَع ُهُب{ذَُعأ ي{نِإَف ْمُْكنِم ُدْعَب ُْرفْكَي ْنََمفۖ  ْمُكْيَلَع اَهُل{َزنُم ي{ِنإُ ��ا َلاَق «

 شباذع نانچ دوش رفاك سپ نآ زا امش زا هك ره ىلو ؛متسرفىم امش ىارب ار هدئام نآ نم :تفگ ادخ «
».مشاب هدركن باذع نانچ نآ ار ناهج مدرم زا كي چيه هك منكىم

۶۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۳*

».َ¬ِئِساَخً ةَدَرِق اُونوُك ْمُهَل َانْلَُقف ِْتب�سلا يِف ْمُْكنِم اْوََدتْعا َنيِذ�لا ُُمتِْملَع ْدَقَلَو «

 ىناگنيزوب :ميدرك باطخ اهنآ هب سپ ،دندرك زواجت دوخ دح زا هبنش زور نآ رد هك ار هورگ نآ دياهتخانش و «
».ديدرگ شوماخ و راوخ



».ديدرگ شوماخ و راوخ

۱۶۳-۱۶۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۴*

 َ¯ َمَْويَو اًع�رُش ْمِهِْتبَس َمَْوي ْمُهُنَاتيِح ْمِهيِْتأَتْ ِذإ ِْتب�سلا يِف َنوُدْعَيْ ِذإ ِرَْحبْلاَ ةَرِضاَح َْتناَك يِت�لا ِةَيْرَقْلا ِنَع ْمُهَْلأْساَو
)۱۶۳( ».َنوُقُسَْفي اُوناَك اَمِب ْمُهوُْلَبن َكِٰلَذَكۚ  ْمِهيِْتأَت َ¯ۙ  َنُوتِبْسَي

 هك ىزور رد اريز .دنتسكشىم تبس هبنش زور رد هك هاگنآ .سرپب ناشيا زا ايرد هب كيدزن هيرق نآ هرابرد
 ىمدرم هك ار نانيا .دندمآىمن دندركىمن هبنش هك ىزور و دندمآىم بآ ىور رب راكشآ نايهام دندركىم هبنش

».ميدومزآىم ¬نچنيا دندوب نامرفان

 ْمُه�لَعَلَو ْمُك{بَرٰ ىَِلإً ةَرِذْعَم اوُلاَقۖ  اًديِدَش اًباَذَع ْمُهُب{ذَعُم َْوأ ْمُهُِكلْهُمُ ��اۙ  اًمْوَق َنُوظِعَت َِمل ْمُْهنِم ٌة�ُمأ ْتَلاَقْ ِذإَو «
)۱۶۴(».َنوُق�َتي

 ىباذع هب و درك دهاوخ ناشك�ه ادخ هك ديهدىم دنپ ار ىموق ارچ :دنتفگ ناشيا زا ىهورگ هك هاگنآ و «
».دنوش راگزيهرپ هك دشاب و .دشاب ىرذع ناتراگدرورپ دزن ار ام ات :دنتفگ ؟تخاس دهاوخ �تبم كاندرد

 اُوناَك اَمِب ٍسيَِئب ٍباَذَعِب اوُمََلظ َنيِذ�لا اَْنذََخأَو ِءو¤سلا ِنَع َنْوَْهَني َنيِذ�لا َاْنيَجَْنأ ِهِب اوُر{كُذ اَم اوُسَن ا�مََلف «
)۱۶۵(».َنوُقُسَْفي

 و ميداد تاجن دندركىم زيهرپ ىدب زا هك ار نانآ ،دندرك شومارف دوب هدش هداد اهنآ هب هك ار ىزردنا نوچ «
».ميتفرگ ورف تخس ىباذع هب ناشهانگ ببس هب ار ناراكهنگ

 )۱۶۶(».َ¬ِئِساَخً ةَدَرِق اُونوُك ْمُهَل َانْلُق ُْهنَع اوُهُن اَم ْنَع اَْوتَع ا�مََلف «

».ديوش دورطم ىناگنيزوب :ميتفگ ،دندرك ىچيپرس دندوب هدرك ناشعنم نآ زا هك ىزيچ كرت زا نوچ و «

۲۸۱۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

».رَخِ ماصْعِتِْسا رب َْهبور ِْرکَم ِندُش بِلاغ «

)۴۵(تفگ عفد ار وا و دیشوک یسب رخ

تفج دوب رخ اب )۴۶(بَْلکْلا ُعوج کیل

فیعض ُدب شربص و صرح دمآ بلاغ



فیعض ُدب شربص و صرح دمآ بلاغ
)۴۷(فیغَر ِقشع دَُرب هک اهولگ سب

تسد داد قیاقح شِک یلوسر نآز
تسهدمآ رُفک نوکَی َْنا ٌرَْقف َداک

ریسا ار )۴۸(تعاجَم رخ نآ دوب هتشگ
ریگ هدرُم هر کی ،تسرکَم رگا :تفگ

مَهَراو یراب عوُج ِباذع نیز
َما هِب هدرُم نم ،تس نیا تایح رگ

دروَخ دنگوس و هبوت لّوا رخ رگ
        درکب )۴۹(یْطبَخ یرَخ زا مه َتبِقاع

دنک نادان و قمحا و روک ،صرح
دنک ناسآ ناقمحا رب ار گرم

نارَخ ِناج رب گرم ناسآ تسین
نادواج ِناج ِبآ دنرادن هک

)۵۰(تسیقَش وا دیواج ِناج درادن نوچ

تسیقمحا زا لََجا رب وا ِتأرج

تَدَدَرگ )۵۱(د�لَخُم ناج ات نک دهَج
تَدَشاب یگرب گرم ِزور هب ات

دوبن قزار رب زین شدامتعا
دوج بیغ زا وا رب َدناشفاَرب هک

تشادن یزوریب ِلضف شنونکات
تشامگ یعوج َشَنت رب هَگ هَگ هچرگ

رگد ِجنر دص ،عوج دشابن رَگ



رگد ِجنر دص ،عوج دشابن رَگ
رَس وت زا دَرآرب )۵۲(هَضْیَهِ یپ زا

للع نآز دوخ دَُوبٰ یلَوا عوجِ جنر
لَمَع مه ،ت�فِخ هب مه و فطل هب مه

رتهزیکاپ اهجنر زا عوج ِجنر
    رنه و عفن دص تسعوج رد هصاخ

ندناسر میظعت و م�س :ندناسر تمدخ )۱(
شورف بارش ،شورف یم :راّمَخ )۲(
برطُم ،ناوخ هزاوآ :ّینَغُم )۳(
tسب :ندرک زارف )۴(
تبغر و قایتشا ،ندرک یقمحا ،tشاد عمط و صرح هیانک هب :ندرک زارد ندرگ )۵(
هدیرفآ ،هتسب تروص ار زاین :هدرک زاین ِلکش )۶(
هدنُرب و زیتً ازاجم ،یچیق یعون :زاگ )۷(
هدیرپ گنر :هتخیر گنر )۸(
.تسا تفم و یناّجم ینعم هب اجنیا رد ،دزم یب راک ،راگیب :هرخُس )۹(
نامرفان رتسا و بسا ،شکرس :نورَح )۱۰(
ردارب ،ومع :مَع )۱۱(
وجتسج :یّرَحَت )۱۲(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۱۳(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۱۴(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۱۵(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۱۶(
یکین :ّرِب )۱۷(
مدنگ :ُّرب )۱۸(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۱۹(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۲۰(
مراهچ کلف ،مراهچ نامسآ :مُراچِ خرچ )۲۱(
ادخ رب هانپ :� َشاح )۲۲(
.دننکیم تسرد یشرت و اّبرم نآ اب هک تابّکرم عون زا یا هویم ،گنلاب :جنَُرت )۲۳(
زابقاط ح�طصا هب ،هدیباوخ تشپ هب :ناتسِا )۲۴(
نامسآ ٔهنهپ ،تسا نایامن هک نامسآ زا تمسق نآ :نامسآ ِنانَع )۲۵(
یتسه ناهج ،ادخ نیمز :�ا ُضَرا )۲۶(
ندش رامیب ،یرامیب :مقَس )۲۷(
یگنسرگ :عوج )۲۸(
.دراد بیهم یلکیه هک ناسنا هب هیبش موهوم و یاهناسفا یروناج :سانْسَن )۲۹(
هدنرد روناج :هدَد )۳۰(
ندش ناهنپ یاج ،هاگناهن :نَْمکَم )۳۱(
ندرک وراج ،ندیبور :tفوُر )۳۲(
.تسا نایدوهی دارم ،هبنش باحصا :ْتبَس ِباحصا )۳۳(
دادرارق :َلَعَج )۳۴(
اه نومیم ،اه هنیزوب :ةَدَرِق )۳۵(
اه کوخ ینعم هب ،ریزنِخ ِعمج :ریزانَخ )۳۶(



اه نومیم ،اه هنیزوب :ةَدَرِق )۳۵(
اه کوخ ینعم هب ،ریزنِخ ِعمج :ریزانَخ )۳۶(
نامیپ tسکش :قاثیم ِضقن )۳۷(
.هدمآرد ناویح لکش هب ،tفای لکش رییغت :خْسَم )۳۸(
ینمشد و ضغب :تْقَم )۳۹(
اه یرایشوه بحاص :نَطِفْلاوُذ )۴۰(
ندومزآ ،یزیچ زا tفای یهاگآ :رابتخِا )۴۱(
غ¯ا ،رخ :رامِح )۴۲(
ناصقن و یتساک :تَصَقنَم )۴۳(
ندز نیمز رب ،ندرک راوخ :ْتَبک )۴۴(
ندرک درط ،ندنار :tفگ عفد )۴۵(
.دنکیم یگنسرگ ساسحا زاب دروخیم اذغ هچره و هتشاد دح زا شیب یاهتشا رامیب نآ رثا رد هک یایرامیب :بَْلکْلا ُعوج )۴۶(
نان صرق :فیغَر )۴۷(
یگنسرگ :تعاجَم )۴۸(
اطخ ،هابتشا :ْطبَخ )۴۹(
تخب هریت ،تخبدب :یقَش )۵۰(
نادواج :د�لَخُم )۵۱(
لاهسا :هَضْیَه )۵۲(


