
۲۰۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ندرگ هب ات ران رد متسشن یسب هچرگ
ندرگ هب ات رای اب ملصو ِبآ رد نونکا

مقرغ تاهفطل رد ندرگ هب ات :هک متفگ
ندرگ هب ات رادلد نم زا تشگن عناق

وریم قشع ِرعق ات ،نک مدق رس :هک اتفگ
ندرگ هب ات راک نیا دَیان تسار هک اریز

نکیل تسوت )۱(ِنیلعَن ناج یا نم ِرس :متفگ
ندرگ هب ات راب نیا هدید ود یا وش عناق

اهلگ ِراظتنا زک یراخ ز مک وت :اتفگ
؟ندرگ هب ات راخ نآ هَم هُن دوب کاخ رد

َتناتِسُلگ رهب زک ؟دَْوب هچ راخ :هک متفگ
ندرگ هب ات رایسب متسشن لُگ وچ نوخ رد

شَکاشََکِ ملاع زا )٢(یتسَر قشع هب :اتفگ
ندرگ هب ات راگیب یدیشک یمه اجناک

یتسََرن fشیوخ زا اّما ملاع ز یتسَر
ندرگ هب ات راع نیو ،وت ِیتسه تسراع

نک مک هلیح و ماد وت ْهِن مک راوراّیع
ندرگ هب ات راّیع دنام شیوخِ ماد رد

ناریش و ناهَش یو زک ایندِ ماد تسیماد
ندرگ هب ات )۳(رادرُم ردنا گس نوچ دندنام

ینیب هداتف یو زک ،نیز )۴(رتهفُرط تسیماد



ینیب هداتف یو زک ،نیز )۴(رتهفُرط تسیماد
ندرگ هب ات رایشه و )۵(بعَک هب ات لقعیب

هدیُرب دَُوب مَد ناک رخآ fفگ ز نک سب
ندرگ هب ات راتفگ رخآ دَْوَبن )۶(هِسات زک

۳۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷(طابِر ره ردنا هکنآِ مsغ نم
)۸(طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسر رد نکسم هب ات

 
۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

  
وجران و ران تسمرس اسب یا
وا دناد قلطم رون ار fشیوخ

۲۱۴۶  تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مادُم ِتسم یا یماب ِرانک رب
)۱۰(مzsسلاَو ،آ دورف ای )۹(نیشنب تْسَپ

۵۵-۵۹ هیآ ،)۲۳(نونموم هروس ،میرک نآرق

)۵۵( ».َ�َِنبَو ٍلاَم ْنِم ِهِب ْمُه�دُِمن اَمzَنأ َنُوبَسْحََيأ «

»،ميرادىم ناشينازرا هك دنزرف و لام نآ هك دنرادنپىم ايآ «

)۵۶( ».َنوُرُعْشَي َ� ْلَبۚ  ِتاَْريَخْلا يِف ْمُهَل ُعِراَسُن «

».دنبايىمن رد نانآ هك ،هن ؟ميناسرب اهنآ هب ىريخ ميشوكىم هك تسا نآ ىارب «

)۵۷( ».َنوُقِفْشُم ْمِه�بَر ِةَيْشَخ ْنِم ْمُه َنيِذzلا zِنإ «



)۵۷( ».َنوُقِفْشُم ْمِه�بَر ِةَيْشَخ ْنِم ْمُه َنيِذzلا zِنإ «

»،دننازرل ناشراگدرورپ فوخ زا هك ىياهنآ «

)۵۸( ».َنُونِمُْؤي ْمِه�بَر ِتاَيآِب ْمُه َنيِذzلاَو «

»،دنروآىم ناميا ناشراگدرورپ تايآ هب هك ىياهنآ و «

)۵۹( ».َنوُكِرْشُي َ� ْمِه�بَرِب ْمُه َنيِذzلاَو «

»،دنروآىمن كرش ناشراگدرورپ هب هك ىياهنآ و «

۶۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدَقت و هدنب دنک ریبَدت
دنامن دنوادخ ِریدَقت هب ریبَدت

دنیب هچ تسادیپ ،دشیدنیب وچ هدنب
دناوتن ییادخ کیل ،دنکب تَلیح

تسداهن تسار واک دیآ نانچ ود یماگ
؟دناشک شاهاجک هک دناد هک هاگناو

نک بلط قشع ِتکلمم ،نکم )۱۱(هزیتسِا
دناهر )۱۲(تُوْ�اُ ِکلَم زا تتکلمم نیاک

۶۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیاین تسار نانچ ،تشگ نینچ و تشگ نانچ
دیدنچ هک دینادم ،دینوچ هک دینادم

۴۴۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۳(یفقاوان نیزک نک یدْلَج کرت

)۱۴(یفَخْلاِب ْمَلعاُ �ا ،دنبب بل

۱۰۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۰۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِشوه مه هدش وا شوگ ِدنب
وا ِشوهدم یا راد قح اب شوه

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس )۱۵(تلیسو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود ،رحب تلیسو ناز

۲۳۵۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هِلگ دمآ رفک ،تسوا ماّسَق هکنوچ
هَل�صلا ُحاتفِم ربِص ،دیاب ربص

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رکش و ربص هشیت هب وت یدرگن هدیشارت ات
نوُرِباzصلا ّ�ِا و ناوخ یم ورف اهاّقَُلی'�

  
   ۸۰ هیآ ،)۲۸( صصق هروس ،میرک نآرق

».َنوُرِباzصلا zِ�إ اَهاzقَُلي َ�َو …«
    

».دنباين ارنآ نايابيكش زج و …«

۶۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(هلُک رس دبایب نامیا زا ربص

*هَل َنامیا sَف َْربَص � َْثیَح

دادن نامیا شادخ :ربمغیپ تفگ
داهن رد دشابن یربص ار هک ره

ثیدح *



ثیدح *

».ُهَل َناميا � ،ُهَل َْربَص � نَم «

».دشابن نامیا ار یو ،دشابن ربص ار هکره «

۴۴۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نکم شلوزعم ،تسا قشع ِلماع
نکم شلوغشم شیوخ قشع هب زج

تسا ِبجْحُم تیوُر ز منآک یبصنم
تسا بصنم شمان و تسیلوزعم ِنیع

۶۵۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نیب ْنتً امیاد نتٔ هدید
دوب نیب ْنف ُرپ ِناج ،ناجٔ هدید

۴۱۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۷(هِرِف رد شلصو ز دَْوَبن وک هدید

ْهِب ،روک و دیپس هدید نانچ نآ

۵۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگدمه ِفsِخ ملاوحا تسه
رثا رد فلاخم مه اب یکی ره

منزیم ار دوخ هار مد ره هکنوچ
؟منک نوچ یراگزاس سَک رگد اب

نیبب ملاوحا یاهرکشل جوم
نیک و گنج رد یرگید اب یکی ره

نارگ ِگنج نینچ دوخ رد رگنیم



نارگ ِگنج نینچ دوخ رد رگنیم
؟نارگید ِگنج هب یلوغشم هچ سپ

دَرَخاو تّقح ،گنج نیز رگم ای
دََرب تگنر کی حلص ناهج رد

تسین دابآ و یقاب زج ناهج نآ
تسین دادضا زا بیکرت نآ هکناز

۲۴۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکم لصاحیب ریبدت ،نکم لد رد وا قشع زج
یتعاس ار ناکم نک � ،نکم لزنم ناکم ردنا

۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب قیفوت یب وچ ،ینوعرف ِدهَج
دوب )۱۸(قیتَفت نآ ،تخودیم وا هچره

۷۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغ دیص یارب ندرک ادف ناج
ریخ ز یدیمون و ناد قلطم رفک

نایطوط شیپ دنق نوچ وشم نیه
نایز زا نمآ وش وش یرهز کلب

باطخ رد یشابداش یارب ای
بsِک شیپ نک رادرم نوچ شیوخ

۴۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرپ تّمه ِسم نآِ مsغ نم
تسکش دَران ایمیک ِریغ هب وک

اعد رد روآرب هتسکشِا ِتسد



اعد رد روآرب هتسکشِا ِتسد
ادخ ِلضف دََرپ هتسکشِا یوس

گنت ِهاچ نیز تدیاب ییاهر رگ
گنردیب رذآ رب ور ردارب یا

لِهِب دوخ ِرکم و نیب ار قح ِرکم
لجخ ناراّکم ِرکم شرکم ز یا

ّبَر ِرکم یانف دش ترکم هکنوچ
بَجَعلاُوب ینیَمک کی ییاشگرب

اقب دشاب نیمک نآ ٔهنیمک هک
اقِترِا و جورُع ردنا دبا ات

۱۵۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوَخ ِنامشچ زا وت نک ناهنپ ،راک
َدبِ مشچ زا میلس تَراک دَُوب ات

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

۳۵۱۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفص رد ازفم شیوخ نیرق رب
تبقاع رد نیقی درآ قارف ناک

کیلو ،هزادنا رب ُدب یسوم ِقطن
کین ِرای ِتفگ ز دمآ نوزف مه

)۱۹(قاقِش دمآ رِضَخ اب ینوزف نآ

*قارِف اذه )۲۰(یرِْثکُم وت ْوَر :تفگ

وش رود ،ییوگ رایسب ،ایسوم
وش روک و شاب گنُگ نم اب هن رو



وش روک و شاب گنُگ نم اب هن رو

)۲۱(یاهتسِش هزیتس زو ،یتفرن رو

یاهتسسگب یاهتفر ینعم هب وت

زامن رد هگان وت یدرک ثَدَح نوچ
   زاتب ْوَر تراهط یوس :تدیوگ

یوشیم )۲۲(نابنُخ ،کشخ ،یتفرن رو
)۲۴(یوَغ یا )۲۳(نیشیپ تفر تزامن دوخ

دنَُوت ِتفجمه هک اهنآ ِرب ور
       دنَُوت ِتفگ ٔهنشت و ناقشاع

٧٨ هیآ ، )١٨( فهك هروس ،میرک نآرق *

َه َلاَق « »… َكِْنَيبَو يِْنَيب ُقاَرِف اَذٰ

»…تسوت و نم نايم ىيادج ]نامز[ نيا :تفگ «

۱۷۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یفطصم تفگ نینچ ،تسا ّزیمُم نمؤم
)۲۵(میدَشرم تفگیب هک دنبب ناهد نونکا

ثیدح

».ٌرِذَح ٌنِطَف ٌس�َیک ْنِمؤَ�ا «

».تسراگزیهرپ و رایشوه ،کریز نموم «

۱۵۶۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نادَم )۲۶(َپز نت ٔهمان حتف کیل
نایع یدید لد �رس سک ره هنرو

بْعَص و تسراوشد هچ نداشگب همان



بْعَص و تسراوشد هچ نداشگب همان
        )۲۷(بْعَک ِنsفط هن ،تسنادرم ِراک

میاهتشگ عناق تسرهف رب هلمج
میاهتشغآ اوه و صرح رد هکنآز

ار هماع یماد ،تسرهف نآ دشاب
ار همان fم دنناد نانچ ات

)۲۸(باتَم ندرگ ،ار همانرَس نک زاب

باوzصلاِب مَلَْعاُ �اَو ،نخس نیز

.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ

نابز ِرارقِا وچ ناونع نآ تسه
ناحتما نک ار هنیس ٔهمان fِم

؟وت ِرارقا اب تسه قفاوم هک
وت ِراک دَْوَبن راوقفانم ات

یَربیم ینارگ سب )۲۹(یلاوَج نوچ
یرگنب یو رد هک ،)۳۰(مک دیابن نآز

؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد یراد هچ هک
شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ

گنس ز ار تلاوج نک یلاخ هنرو
گنن و راگیب نیا زا ار دوخ رخ زاب

۱۴۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم ،یولوم

 هیلع یسیع زا اه ناوختسا ندرک هدنز ،م4ّسلا هیلع یسیع هارمه ندرک سامتلا «
».م4ّسلا

قیفر هلبا یکی یسیع اب تشگ



قیفر هلبا یکی یسیع اب تشگ
قیمعٔ هرفح رد دید اه ناوختسا

 )۳۱(ینَسِ مان نآ ،هارمه یا :تفگ
ینک هدنز ار هدرُم وت نآدِب هک

منک ناسحا ات زومآ ارم رم
منک ناج اب نآدب ار اه ناوختسا

تسین وت ِراک نآ هک نک شماخ :تفگ
تسین وت ِراتفگ و )۳۲(سافَنا ِقی�

رتکاپ ناراب ز دهاوخ سََفن ناک
 )۳۳(رتکاّرَد شور رد هتشرف زو

دش کاپ مَد ات تسیاب اهرمُع
دش کsفا ِنزخم نیما ات

تسار تسد رد اصع نیا یتفرگ دوخ
؟تساجک زا یسوم ِناتسد ار تسد

ناوخرارَسا متسین نم رگا :تفگ
  ناوختسا رب ار مان ناوخرب وت مه

؟تسیچ رارَسا نیا بر ای :یسیع تفگ
؟تسیچ )۳۴(راگیب نیرد هلبا نیا ِلیم

؟ار رامیب نیا تسین دوخِ مغ نوچ
؟ار رادرُم نیا تسین ناجِ مغ نوچ

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَس و )۳۵(ْربَح ار ریغ رَم یُنک ات
یُنکیم یلاخ و وخَدب ار شیوخ

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تس هدرک اهر ار دوخٔ هدرم
 )۳۶(وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

تسوُجرابْدِا ،)۳۷(رگرابْدِا :قح تفگ
تسوا ِتشِکِ یازج هدییور ِراخ

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۵۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد دَراک راخ مخت هکنآ
ناتسلگ رد وجم ار وا ناه و ناه

دوش یراخ فک هب ،دریگ یلُگ رگ
دوش یرام ،دَوَر یرایِ یوس رو

 )۳۹(یقَش نآ تسرام و رهز )۳۸(ِیایمیک
 )۴۰(یِقzتُم یایمیک ِفsخ رب

۲۴۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اوقzتاِب ینک دنب ار مشچ زور هس ود رو
ینک نایع رد رحب ار سح مشچ همشچ

۲۹۹۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۹۹۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یتشاذگُب ارم :قداص نآ تفگ
یتشادیم نم ِساپ نونکا هب ات

ماهدوب یسوسُف نونکا ات :تفگ
ماهدوب یسولپاچ رد عَمط زو

نم هک متشگ وت ِدردمه ،نامز نیا
نَت هب متشگ ادُج وت زا بلط رد

رتُش ِفصو یمَدیدزُدیم وت زا
رُپ ْمشَچ دش دوخ ِنآ دید نم ِناج

شبلاط مدوبن ،مدیباین ات
شبلاغ َرز ،دش بولغم نونک سِم

*رکُش ،تاعاط همه دش )۴۱(َمتائ�یَس
رکُش ،تابثا ّدِج وّ یناف دش )۴۲(لْزَه

قح هب دش تَلیسَو نوچ َمتائ�یَس
)۴۳(قَد چیه َمتائ�یَس رب نَزَم سپ

دوب هدرک بلاط ،وت ِقدِص ار وت رم
      دوشگ یقدِص ،بلط و ّدِج ارم رم

۷۰ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق *

َلُوأَف اًحِلاَص sًَمَع َلِمَعَو َنَمآَو َباَت ْنَم zِ�إ « ».اًميِحَر اًرُوفَغُ �zا َناَكَوۗ  ٍتَانَسَح ْمِهِتَائ�يَسُ �zا ُل�َدُبي َكِئٰ

 و دنكىم لدب اهيكين هب ار ناشناهانگ ادخ .دننك هتسياش ىاهراك و دنروآ ناميا و دننك هبوت هك ناسك نآ رگم «
».تسا نابرهم و هدنزرمآ ادخ

۲۹۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۹۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت هک ار وت رم دسرنیم راک ِدزم ناز
یهگ هگ ،راک نیرد وت یتسین هتسویپ

۳۰۰۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت fسُج رد دْرَوآ وت ِقدِص
ارم یقدِص رد دْرَوآ منتسُج

متشاکیم نیمز رد تلودِ مخت
متشادنپیم راگیب و )۴۴(هرخُس

تسُچ دوب یبْسَک ،راگیب ُدَبن نآ
)۴۵(تسُرِب دص َمتشِک هک هناد یکی ره

)۴۶(تسدریز دُش ییهناخِ یوس دزُد

تسا دوخ ٔهناخ ناک دید ،دمآرد نوچ

دسر یمرگ ات ،درَس یا شاب مرگ
دسر یمرن ات ،زاس یتشرُد اب

۱۰۶۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناوج یا یدرک جرخ اج رگد ار دوخ ِیم رگ
ریحَز دشاب فرط نیا ،دشاب مرگ اج نآ هک ره

ییمرگ اب ییدرس و ییدرس اب ییمرگ
ریزگان اجنیا یدرس ،یدوب مرگ اجنآ هکنوچ

۳۰۱۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرتُشا کی نآ ،تسین رتُشا ود نآ
تسَُرپ سب ینعم ،ظفل دمآ گَنت

ناسران هشیمه ینعم رد ظفل



ناسران هشیمه ینعم رد ظفل
*ناسِل zلَک ْدَق :تفگ ربمَیپ نآز

باسح رد دشاب )۴۷(ب�ُرطُْسا ،قطُن
؟باتفآ و خرچ ِز دناد رَدَق هچ

تسا یاه�َرپ وز کَلف نیک یخرچ هصاخ
        تسا یاهَّرذ شباتفآ زا باتفآ

ثیدح *

».ُهُناسِل zلَک هِتاذِبَ �ا َفَرَع ْنَم َو ُهُناسِل َلاط ِهِتافِصِبَ �ا َفَرَع ْنَم «

 شومخ شنابز ،دسانش شتاذ هب ار ادخ هک ره و دوش ایوگ شنابز ،دسانشب شتافص هب ار ادخ هک ره «
».ددرگ

۴۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هوک وچ شَصرح و هَن یهاک شتمسق
هوجو ِلیصحت هدرک و هَن هجَو

ناهج رد ار ام هدرک رzسَیُم یا
ناهَراو ار ام ،راگیب و هرخُس

)۴۸(تْسَش هدوب نآو ،ام هب هدومنِب همعط

تسه هک ار نآ ام هب امنِب نانچنآ

ثیدح

َ�ا اَنَِرا zمُهّلَلا « ».َیِهاَمک َءایشْ

».امنب ام هب دنتسه هک هنوگنآ ار اه هدیدپ ادنوادخ «

۲۳۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۳۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

میرک یا ،مرادن یزیچ فلا نوچ
میم مشچ زا رتگنتلد یلد زج

۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
انَع دص نیا تسا مراد مهو ز هک

۴۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

».یوشن روک ات یِرگ مک هک ار یدهاز ،یصخش ِندیناسرت «

لمع رد :یرای تفگ ار یدهاز
)۵۰(لَلَخ دیآن ار مشچ ات )۴۹(یِْرگ مک

لاح تسین نوریب ود زا :دهاز تفگ
لامج نآ دنیبن ای دنیب مشچ

؟تسا مغ هچ دوخ ،قح ِرون دنیبب رگ
تسا مک هچ هدید ود ،قح ِلاصو رد

ورب :وگ ار قح دید دهاوخن رو
وش روک :وگ یقشِ مشچ نینچ نیا

تسار وت یسیع ناک ،هدید زا روخم مغ
تسارِ مشچ ود تدَشخَب ات ،ورَم پچ

تسا رضاح وت اب وتِ حورِ یسیع
تسا رصان شوخ وک ،هاوخ یو زا ترصن

ناوختسا ُرپ ِنَت راگیب کیل
نامز ره وت هِنَم یسیع ِلد رب

ناتساد ردنا هک هلبا نآ وچمه



ناتساد ردنا هک هلبا نآ وچمه
ناتسار ِرهب میدرک وا ِرکذ

تایسیع زا وجم ،نَت �یگدنز
تایسوم زا هاوخم ینوعرفِ ماک

شاعم ٔهشیدنا هِن مک دوخ ِلد رب
*شاب هاگرد رب وت ،دیآن مک ،شیع

ار حور دمآ )۵۱(هاگرخ ،ندب نیا
ار حون رم ییتشک ِلاثم ای

یهَگرخ دبایب ،دشاب نوچ کُرت
    یهَگرَد ِزیزع دشاب نوچ هصاخ

۱۳۲ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق *

».ٰىَوْقzتِلل َُةبِقاَعْلاَوۗ  َكُُقزَْرن ُنْحَنۖ  اًْقزِر َكَُلأْسَن َ�ۖ  اَهْيَلَع ْرَِبطْصاَو ِةzsَصلاِب َكَلَْهأ ْرُْمأَو «

 ىزور وت هب ام .ميهاوخىمن ىزور وت زا .رشفيب ىاپ راك نآ رد دوخ و هد نامرف زامن هب ار دوخ ناسك «
».تسا ناراگزيهرپ ِنآ زا ريخ تبقاع و .ميهدىم

۳۵۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ترس ِقرف رب تسانْمzَرکِ جات
ترب ِزیوآَ کانَیطَعا ِقوط

.دننکیم اپ هب نایناحور رتشیب هک هاتوک ۀیور اب هنشاپیب شفک یعون :نیلعَن )١(
ندش اهر ،ندیهر :fسَر )٢(
.دشاب هدشن حبذ هک هدرم ناویح ۀش� :رادرُم )٣(
ردان ،بیجع ،تفگش :هفُرط )۴(
اپ تشپ دنلب ناوختسا :بعَک )۵(
سفن ندش گنت ،یرارق یب ،بارطظا :هِسات )۶(
ارسناوراک :طابِر )۷(
ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۸(
نیشنب رت بقع :نیشنب تْسَپ )۹(



ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۸(
نیشنب رت بقع :نیشنب تْسَپ )۹(
داب وت رب مsس :مzsسَلا )۱۰(
ینورد تمواقم ،هزیتس :هزیتسِا )۱۱(
لیئارزع :تُوْ�اُ ِکلَم )۱۲(
ینهذ نم شناد و تامولعم :یفقاوان )۱۳(
 ناهنپ لئاسم هب تساناد ادخ طقف :یفَخْلاِب ْمَلعاُ �ا )۱۴(
هلیسو :تلیسو )۱۵(
هsک ،رس جات :هلُک رس )۱۶(
دایز رایسب ،هدیدنسپ ،بوخ :هِرِف )۱۷(
fفاکش :قیتَفت )۱۸(
ینمشد و ییادج :قاقِش )۱۹(
وگرُپ :رِْثکُم )۲۰(
.تسا هتسشن ففخم :هتسِش )۲۱(
نابنج :نابنُخ )۲۲(
شیپ زا :نیشیپ )۲۳(
هارمگ :یوَغ )۲۴(
هدش ییامنهار ،هتفای داشرا :دشرم )۲۵(
ناسآ ،تفم :پَز )۲۶(
.دنا لوغشم یزاب هب هک یلافطا :بْعَک ِنsفط )۲۷(
باتم خُر ،نکم یچیپرس :باتَم ندرگ )۲۸(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۲۹(
مک ِتسد ،ّلقا� ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن نآز )۳۰(
.تسا مظعا مسا نامه ،ینَس مان ،یلاع ،عیفر و دنلب :ینَس )۳۱(
اه سفن ،اه مَد ،سفن عمج :سافَنا )۳۲(
هدنبایردکین ،هدنبایرد :کاّرَد )۳۳(
لصاح یب و دزم یب راک :راگیب )۳۴(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۳۵(
شرف ای هماج یگراپ fخود :وفَر )۳۶(
یزورهریت ،یتخبهریت ،یگتشگرب تخب :رابْدِا )۳۷(
ریسکا :ایمیک )۳۸(
تخبدب ینعم هبّ یقش فّفخم :یقَش )۳۹(
اسراپ ،راگزیهرپ ،اوقتاب :یِقzتُم )۴۰(
ناهانگ ینعم هب هئیسِ عمج :تائ�یَس )۴۱(
یخوش ،حازم :لزَه )۴۲(
ندرک شهوکن ،ندز هنعط ،fفوک :قَد )۴۳(
.دننک دنخشیر ار وا مدرم هک یسک :هرخُس )۴۴(
ندمآ دیدپ ،ندییور :fسُر )۴۵(
یناهنپ :تسدریز )۴۶(
.دوریم راک هب اهنآ ناکم ندرک صخشم و ناگراتس عافترا یریگهزادنا یارب هک تسا جردم ۀحفص دنچ لکش هب یاهلیسو :ب�ُرطُْسا )۴۷(
یریگیهام بsق :تْسَش )۴۸(
نک هیرگ مک :یِْرگ مک )۴۹(
همدص ،بیسآ :لَلَخ )۵۰(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۵۱(


