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۳۱۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرادافو نم وچ ،خَوآ )۱(خَوآ
یراوخ نوخ وت نوچ یّانمت رد

یزیر نوخ ِبیبط ،خَوآ خَوآ
یرامیب راز راز ِرس رب

نم اب یاهدرک هک )۲(اهافَج نآ
یرای اب رای چیه دنکن

یراد نم ِنوخ ِدصق :شمتفگ
یرآ :تفگ ؟هانگ و اطخ یب

دَشُکَنیم هانگیب زج قشع
یراکهنگ نم ِقشع دَشُکَن

مزوسیمه ینشلُگ نامز ره
یراخ ؟نم شیپ هب یشاب هچ وت

)۳(بََرطِ گنچ رازه متسکشب
یرات ؟نم ِگنچ هب یشاب هچ وت

ناریو نم ِهاپس زا اهرهش
یراوید هتسکش ؟یشاب هک وت

وت ِیزاب )۴(هنیمَک زا :شمتفگ
)۵(یراّیَع چیه تسهدُربن ناج

وت )۶(هgُرط یوم ِرات رَه ز یا
)۸(یراَّرط هتسب )۷(راسوگنرَس

)۹(خُر هش نیز ،هن رگو مزابب رگ
)۱۰(یراب ،نم ْتام ِتام و متام
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)۱۰(یراب ،نم ْتام ِتام و متام

دیرخب وا هکنآ و دیرْخَن هک نآ
یرازاب بیرغ ،نامیشپ دش

ار همه نآ ،دیوگ دیرْخِب هک نآ و
یرادیرخ یمدوب نم شاک

)۱۱(دیاخیم تسد ،دیرْخَن هک نآ و

یراوخ و هداتف و دیماان

هدنکفا لصا هتفرگب عَرف
)۱۲(یرادرُم هتفرگ ،هدادِب ناج

)۱۳(ینیلعَن ِقشع هب ،هدیُرب اپ

)۱۴(یراتسَد ِقشع هب ،هدادِب رس

؟)۱۵(هفرَص َدُنک یرتشم نینچ اب
؟یرایشه هدنام )۱۶(هداب نینچ زا

ْدنامب و دیُزگ نت ِراز فلع رخ
یراز فلع رد رادرُم ِرخ

۲۹۷۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شابَم لد ُکزان ،)۱۷(ریپ یدیزُگ نوچ
شابَم لِگ و بآ وچ )۱۸(هدیزیر و تسُس

یوش هنیک رُپ وت یمخز ره هب رگ
؟یوش هنییآ ،)۱۹(لقیص یب اجک سپ

۹۰۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهن ناجیب رگا وج لد ِبحاص
یاهن ناطلس ِدض رگ وش لد ِسنج

ار وت رم دیآ شوخ وا )۲۰(ِقَرز هکنآ
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ار وت رم دیآ شوخ وا )۲۰(ِقَرز هکنآ
ادخ ِصاخ هن ،تسوت gیلو نآ

تسیز وت ِعبط رب و وخ رب وا هک ره
تس یبن و تساّ یلو وتِ عبط ِشیپ

دوش تیوب ات ،راذگب اوه ،ور
دوش )۲۱(تیوُجَربَع شوخِ ماشَم نآو

تسا دساف تغامد )۲۲(ینار اوه زا
تسا )۲۳(دِساک تزغم ِشیپ َربنَع و کشُم

       ۳۳۸۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دننک اه تدابع ناشیا هک ناسَک سب
دنهن نآ ِباوث و )۲۴(ناوضِر هب ،لد

)۲۶(یفَخ دشاب )۲۵(تیصْعَم تقیقح ،دوخ

)۲۸(یفَص درادنپ هک دشاب )۲۷(رَِدک نآ

       ۳۳۹۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۳۰(روخ رَد )۲۹(َرا ،فرح هب وت gسح ِشوگ
تسا رَک وت )۳۱(ِریگ ْبیغ ِشوگ هک ناد

        ۱۴۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یکی دوخ ،دراد دوس وک یرتشم
تس یکش و )۳۲(بیَر وا رد ار ناشیا کیل

هوکشیب gیرتشم یاوه زا
هورگ نیا دنداد داب ار یرتشم

)۳۳(*'یَرتْشاُ َ�ا تسام gیرتشم

آ رترب نیه یرتشم رهِ مغ زا

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

)۳۴(تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه

تسا َدب هقوشعم ود اب یزابقشع

۱۱۱ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا َنِم ٰىََرتْشاَ ��ا �ِنإ …َة�نَجْلا ُمُهَل �َنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ�ِنِمْؤُ

…تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانمؤم لام و ناج ،دنوادخ

۱۳۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 درذگن هزادنا زا ات درکیم رخ ِبیضَق رد ییودک و هنایمدآ ندنار توهش دوب هتخومآ سرخ و زب نوچ ار وا و دناریم توهش نوتاخ ِرخ اب هک کزینک نآ ناتساد
 دمآ زاب هانگ یب کزینک .تحیضف هب دش کhه و ودکیب دش عمج رخ اب و رود یاج درک هار هب هناهب هب ار کزینک دیدن ار ودک ٔهقیقد نکل تفای فوقو نآ رب نوتاخ
 .ٌنوُعلَم ٍصِقانٍ مَهف َو ٍَرَظن qُلک ینعی ٌنوُعلَم ٍصِقان qُلک .یدیدن رگد نآ ،یدید َرکَذ .یدیدن ودک ،یدید ار رخ یلسانت تلآ منشور مشچ یا و مناج یا :هک درک هحون و

.درک بضغ و باتِع یفن و تنعلِ یفن و جرَحِ یفن ،ٌجَرَح 'یمَْعاْـلا یَلَع َْسيَل :ناوخرب ،دنا هن نوعلم ،دنا موحرم رهاظِ مشچ ِناصقان هن رگا و

ثیدح

 ٌنوُعلَم ٍصِقان �لُک

دنا نوعلم ناصقان همه

۱۷ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق

ْ�ا ىَلَع َسْيَل …ٌجَرَحٰ ىَمْعَ

…تسين ىجرح روك رب

دنکف دوخ رب یرخ کی کزینک کی
دنزگ )۳۶(ِطَرف و توهش )۳۵(ِروفُو زا

۱۳۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۳۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِنوتاخ و رغ� دش یمه رخ
؟وم وچ رخ نیا دش هچ زک زجاع هدنام

تسیچ هک رخ نآ دومن ار )۳۷(نادنبلعَن
؟تس یرغ� شهجیتن هک وا ِتّلع

دشن رهاظ وردنا تّلع چیه
دشن )۳۸(رِبخُم نآ gرِس زا سک چیه

ّدِج هب وا داتفا ردنا )۳۹(ص�حََفت رد
ّدَِعتسُم مَدامَد ار ص�حََفت دش

دوب هدنب ناج هک دیاب ار ّدِج
دوب هدنبای هدنیوج دِج هکنآز

)۴۰(کَشِا ِلاح زا درک ص�حََفت نوچ

)۴۱(کَسِگَرن نآ ،رخ ِریز هتفخ دید

ار لاح نآ دیدب رد ِفاکش زا
ار )۴۲(لاز نآ ،نآ زا دمآ بجع سب

۱۳۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نکمم نیا نوچ :تفگ ،دش دسح رد
تسا نم )۴۳(ِکلِم رخ هک رت یلَوا نم سپ

هتخومآ و هتشگ )۴۴(ب�ذَهُم رخ
هتخورفا غارچ و تس هداهن ناوخ

تفوکب هناخ ِرد و هدیدان درک
؟)۴۵(تفوُر هناخ یهاوخ دنچ کزینک یاک

نُخَس نیا تفگیم )۴۶(شوپور ِیپ زا
نک زاب رد ،مدمآ کزینک یاک
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نک زاب رد ،مدمآ کزینک یاک

تفگن ار کزینک و شوماخ درک
)۴۷(تفُهَن دوخِ عمِط ِرهب زا ار زار

داسف ِت�آ هلمج کزینک سپ
داشگ ار رد دش شیپ ،ناهنپ درک

َمن ِز ُرپ هدید ود و درک شُُرت ور
)۴۸(ما مِیاص ینعی ،دیلام ورف بل

نم هک ،)۴۹(یبوراج همرن وا ِفک رد
)۵۰(نَطَع ِرهب متفوُریم ار هناخ

داشگ او ار رد بوراج اب هکنوچ
داتسوا یاک :بل ِریز نوتاخ تفگ

فک هب یبوراج و یدرک شُُرت ور
؟فلع زا هتسسُگرب رخ نآ تسیچ

۱۳۵۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زینک زا درک ناهن ،نیا تفگ بل ریز
زیزع نامرُجیب وچ مَد نآ شتشاد

رس هب هِن رداچ هک شتفگ نآ زا دعب
َرب ماغیپ نم ز ،هناخ ن¡ف ور

نانچنآ و ،نک نینچ نیو ،وگ نینچ نیا
نانز ٔهناسفا نم مدرک رصتخم

ریگب نآ ِزغم ،تسدوصقم هچنآ
)۵۱(ریتَس ِلاز نآ درک شهار هب نوچ

نامداش توهش gیتسم زا دوب
نامز نآ تفگیمه و تسب ورف رد

گناب رکُش زا منز ،تولخ متفای
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گناب رکُش زا منز ،تولخ متفای
)۵۳(گناد ود زا و )۵۲(گناد راچ زا ماهتسَر

رازه نز نآ ُِزب هتشگ بََرط زا
رارقیب رخ ِتوهَش )۵۴(ِرارَش رد

تفرگ ُزب ار وا توهش نآک ؟ناُزب هچ
تفگش دوبن ار جیگ )۵۵(¥فرگ ُزب

روک و ار لد دنک رک ،توهش ِلیم
رون ران ،فسوی وچ رخ دیامن ات

وُجران و ران ِتسمرس اسب یا
وا دناد قلطم ِرون ار ¥شیوخ

قح ِبذج ای ،ادخٔ هدنب رگم زج
قرو َدنادرگب ،دَرآ شهر اب

)۵۶(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات

هیِراع ّ�ِا تسین تقیرط رد

)۵۷(هَرَش دیامنب بوخ ار اه تشز

هَر ِتافآ ز )۵۸(َرَتب ،توهش نوچ تسین

گنن درک ار شوخِ مان نارازه دص
)۵۹(ْگنَد درک ار ناکریز نارازه دص

دومن یرصم ِفسوی ار یرخ نوچ
؟دوهُج نآ دیامن نوچ ار یفسوی

درک دهش شنوسف ار )۶۰(نیگرِس وت رب
؟دربن ِتقو دنک نوچ دوخ ار دهش

روَخ ز نک مک ،دوب ندروخ زا توهش
رَش ز وش نازیرگ ،نک )۶۱(یحاکِن ای

مَرَحِ یوس دَشَکیم ،یدروخب نوچ
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مَرَحِ یوس دَشَکیم ،یدروخب نوچ
مَرَج� دیابب یجرخ ار لخَد

� َو َلْوَح� وچ دمآ حاکِن سپ
¡ب ردنا دنکفن توید هک ات

.دنکن ¡ب راتفرگ ار وت تسفن ناطیش ات تسا �اِب ّ�ِاَ ة�وُق � َو َلْوَح� هلزنم هب جاودزا سپ

دوز هاوخ نز ،یندروخ ِصیرح نوچ
دوبر هبنُد و هبرگ دمآ هنرو

دهجیم هک یرخ رب یگنس ِراب
دهنرب وک نآ زا شیپ هِن رب دوز

)۶۲(دَْرب ،وت ینادیمن ار شتآ ِلعف

دَرگَم شناد نینچ اب شتآ ِدِرگ

ار وت دوبن را شتآ و گیدِ ملع
)۶۳(اَبا هن ،َدنام گید هن رَرَش زا

زین گنهرف و دیاب رضاح ،بآ
)۶۴(زیَزا رد ملاس گید نآ دزپ ات

یرگنهآ ِشناد ینادن نوچ
یرذگب اجنآ وچ دزوس وم و شیر

دیشک ار رخ و نز نآ تسب ورف رد
دیشچ رفیک مَرَج� هنامداش

ناشک شدروآ هناخ ِنایم رد
)۶۵(ناتِس رخرن نآ ریز ردنا تفُخ

زینک زا وا دید هک یسرک نآ رب مه
زین )۶۶(هبحَق نآ دوخِ ماک رد دسر ات

۱۳۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۳۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دادب ناج نز نآ لاح رد ،دزن مَد
داتف وسکی زا نز ،وسکی زا یسرک

نوگن نز ،دش نوخ ز ُرپ هناخ ِنحَص
)۶۷(نُونَمـْلا ُْبیَر ناج دُرب و وا درُم

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هگ هریچ هاگ یوزج ِلقع
ْ�ا ُْبیَر زا نِمیا یلک ِلقع نونَ

۳۰ هیآ ،)۵۲(روط هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َْبيَر ِهِب ُص�بََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ ِنُونَ

.ميراگزور ثداوح رظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي

۱۳۹۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۸(یُبن زا ونشب **ِْیزِخْلا ُباذَع وت

یدِف ار ناج نکم یگنن نینچ رد

.ینکن ینابرق یگنن و یئاوسر نینچ رد ار دوخ ناج ات ،ونشب میرک نآرق زا ار » یراوخ ِباذع « وت

تسا رخ َرن ،)۶۹(یمیهَب ِسَفن نیا هکناد
تسا رتنیگنن نآ زا ندوب وا ِریز

)۷۰(ینَم رد یریمب را سفن ِهَر رد

ینز نآ ِلثم هک ناد تقیقح وت

وا دهْدِب رخ ِتروص ار ام ِسَفن
وُخ )۷۱(ِقفَو رب دنک اه تروص هکنآز

زیختسَر رد ّرِس ِراهظِا دَُوب نیا
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زیختسَر رد ّرِس ِراهظِا دَُوب نیا
زیرگ رخ نوچ ِنت زا �ا �ا

ران ز دزیا درک میب ار نارفاک
راع ز 'یلوا ران :دنتفگ نارفاک

تساهراع ِلصا ران نآ ،ین :تفگ
تساکب ار نز نیا هک یران نیا وچمه

دوَخ ِصرح زا دروخن هزادنا همقل
َدبِ گرم همقل تفرگب ولگ رد

صیرح ِدرم یا روخ هزادنا همقل
)۷۲(صیبَخ و اولح همقل دشاب هچرگ

نابز ار )۷۳(نازیم داد یلاعت قح
ناوخب ***نامحرٔ هروس نآرق ز نیه

لِهَم ار نازیم شیوخ ِصرح ز نیه
)۷۴(لِضُمِ مصَخ ار وت دمآ صرح و زآ

لُک ز وا دیآ رب ،لُک دیوج ،صرح
)۷۵(لُجُفْلا ِنْبا ّلُجُف یا تسَْرپَم صرح

هآ :تفگیم و دشیم کزینک نآ
هار هب ار )۷۶(اتُسا وت نوتاخ یا یدرک

¥خاس یهاوخ داتسایب ِراک
¥خاب یهاوخب ناج هن¡هاج

مامتان یملع هدیدزد نم ز یا
؟ماد ِلاح یسرپب هک دمآ تگنن

شنَمرِخ زا غرم هناد یدیچب مه
شندرگ رد )۷۷(نَسَر یداتفین مه

)۷۸(ُوفر نیدنچ نکم ،روخ رتمک هناد
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)۷۸(ُوفر نیدنچ نکم ،روخ رتمک هناد

****اُوفِرْسُت � ناوخب یدناوخ اوُُلک نوچ

.نکم وفر ندروخ اب ار دوخ مسج و ،نک هدافتسا رتمک یناسفن ظوظح زا
ناوخب زین ار اُوفِرْسُت �ِ یهن ،یا هدناوخ ار اوُُلک ِرما رگا

ماد هب وت یتفین ،هناد یروخ ات
م¡�سلاَو ،تعانق و ملع دنک نیا

مغ هن ،لقاع دَروخ ایند زا تمعن
)۷۹(مََدن رد هدنام مورحم ن¡هاج

ماد )۸۰(ِلبَح ناشولگ رد دتفا رد نوچ
مارح هلمج رب تشگ ندروخ هناد

؟دَروخ یک هناد ماد ردنا غرم
دََرچ َرا ،ماد رد تسَرَهز نوچ هناد

ماد ز هناد دروخیم لفاغِ غرم
)۸۱(ماوَع نیا ،ایندِ ماد ردنا وچمه

دنمشوه )۸۲(ِریبَخ ِناغرم زاب
)۸۳(دَنبکشُخ ار دوخ هناد زا دناهدرک

)۸۴(تسابرَهز هناد ،ماد ِنوردناک

تساوخ هناد )۸۵(َخف رد هک یغرم نآ روک

دیرب رس ار ناهلبا ،ماد ِبحاص
دیشک اه سلجم هب ار نافیرظ نآو

راک هب دیآیم تشوگ اهنآ زا هک
راز و ریز ٔهلان و گناب نافیرظ زو

رد ِفاکشِا زا دمآ کزینک سپ
رخ ِریز هدرُمِب ار نوتاخ دید

؟دوب هچ نیا قمحا ِنوتاخ یا :تفگ
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؟دوب هچ نیا قمحا ِنوتاخ یا :تفگ
دومن یشقن دوخ داتسا ار وت رگ

ناهن وت زا شَرِس ،یدید شرهاظ
!؟ناکد یداشگب هتشگان اتسوا

؟یدیدن ار ودک نآ هک دش هچ دنمزآ یا سپ ،یدید شخب تذل لسع و ینیریش دننام ار رخ تلآ هک وت

رخ ِقشع رد یدش )۸۶(قَرَغتسُم وچ ای
؟رظن زا تَدنامب ناهنپ ودک نآ

داتسوا ز یدیدب تعنص ِرهاظ
؟داش ِداش یتفرگرب یداتسوا

فوقوُیب ِلوگ )۸۷(ِقاَّرز اسب یا
)۸۸(فوُص ِریغ هدیدن نادرم ِهَر زا

)۹۰(فارِتْحِا کدنا ز )۸۹(ناخوُش اسب یا

ف� و تفگ زج هتخومان ناهَش زا

مایسوم هک ،اصع فک رد یکی ره
مایسیع :هک ناهلبا رب دمدیم

ناقداص ِقدص هک یزور نآ زا هآ
ناحتماِ گنس ،وت زا دهاوخ زاب

سرپب ار یقاب داتسا زا رخآ
)۹۱(سرُخ و دنناروک هلمج ناصیرح نیا

همه زا یدنام زاب ،یتسُج هلمج
همَر هلبا نیا دنناگُرگ ِدیص

نامجرت یتشگ ،هدینشب یتروص
نایطوط نوچ ،دوخ ِتفگ زا ربخیب

۱۶ هیآ ،)۴۱(تلّصف هروس ،میرک نآرق **
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۱۶ هیآ ،)۴۱(تلّصف هروس ،میرک نآرق **

.َنوُرَْصُني َ� ْمُهَوۖ  َٰىزَْخأ ِةَرِخْ·ا ُباَذَعَلَوۖ  اَْين�دلا ِةاَيَحْلا يِف ِْيزِخْلا َباَذَع ْمُهَقيُِذِنل …

 یراي ناشیا و تسا رتهدننكراوخ ترخآ باذع هتبلا و .ایند یناگدنز رد ميناشچب نانآ هب ار ىراوخ باذع هنیآ ره …
.دنوشن

۹۸ هیآ ،)۱۰(سنوی هروس ،میرک نآرق **

�� َسُنُوي َمْوَق �ِ�إ اَهُناَمِيإ اَهَعََفَنف َْتنَمآ ٌةَيْرَق َْتناَك َ�ْوََلف  ْمُهَانْع�تَمَو اَْين�دلا ِةاَيَحْلا يِف ِْيزِخْلا َباَذَع ْمُْهنَع َاْنفَشَك اُونَمآ اَ

ٍ�ِحٰ ىَِلإ

 دندروآ ناميا نوچ هك سنوي موق رگم دندرواين ناميا دادىم ناشدوس ناشناميا هك ىماگنه هب ىاهيرق چيه مدرم ارچ
.ميدرك ناشرادروخرب ىگدنز زا ديسر ارف ناشلجا هك ىماگنه ات و ميتشادرب نانآ زا ار ايند رد تلذ باذع

۹ و ۸ و ۷ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ***

)۷(َنَازيِْ�اَ عَضَوَو اَهَعَفَر َءاَم�سلاَو

.داهنرب ار وزارت و تخارفارب ار نامسآ

)۸(ِنَازيِْ�ا يِف اْوَغْطَت �َ�أ

.دينكم زواجت وزارت رد ات

)۹(َنَازيِْ�ا اوُرِسْخُت َ�َو ِطْسِقْلاِب َنْزَوْلا اوُميَِقأَو

.دینکم یتسردان نازیم رد چیه و دينك تياعر تلادع هب ار ندركنزو

۳۱ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ****

ْ�ا �بِحُي َ� ُه�ِنإۚ  اُوفِرْسُت َ�َو اُوبَرْشاَو اوُلُكَو ٍِدجْسَم gلُك َْدنِع ْمَُكَتنيِز اوُذُخ َمَدآ يَِنب اَي �ِفِرْسُ

 فارسا ىلو ديماشايب و ديروخب و .ديشوپب ار دوخ یاه هماج یهاگتدابع ره رد زامن ماگنه هب ،ناگدازیمدآ ىا
.درادىمن تسود ار ناراك فارسا ادخ هك ،دينكم
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سوسفا ،غیرد ،هآ :خَوآ )۱(
متس ،روج :افَج )۲(
ینامداش ،یداش :بََرط )۳(
هیامورف ،شزرا مک ،نیرتمک :هنیمَک )۴(
 دزد ،تسدرت :راّیَع )۵(
یناشیپ رانک رد هدیبات یوم ۀتسد :هgُرط )۶(
نازیوآ ،قّلعم :راسوگنرَس )۷(
دزد ،رگ هلیح :راَّرط )۸(
دزادنا رطخ هب زین ار وا خر و دهد شیک فیرح هاش هب هک یماگنه بسا تکرح جنرطش رد ،خرهاش ففخم :خُر هش )۹(
لاحره هب ،تروصرهرد :یراب )۱۰(
ندرک ینامیشپ راهظا ،ندیزگ تسد : نديياخ تسد )۱۱(
.دشاب هدشن حبذ هک هدرم ناویح ۀش� :رادرُم )۱۲(
.دننکیم اپ هب نایناحور رتشیب هک هاتوک ۀیور اب هنشاپیب شفک یعون :نیلعَن )۱۳(
لامتسد ،دندنبب رس رود هک لاش :راتسَد )۱۴(
ییوج هفرص :هفرَص )۱۵(
یِم ،بارش :هداب )۱۶(
خیش ،دشرم :ریپ )۱۷(
ناوتان و تسس :هدیزیر )۱۸(
ندش هدودز ،¥فای ¡ج :ندروخ لقیص )۱۹(
هلیح ،رکم :قرَز )۲۰(
ربنَع زیو�د یوب هدنیوج :وُجَربَع )۲۱(
ینار سوه :ینار اوه )۲۲(
جاوریب ،قنوریب :دِساک )۲۳(
.تسا کین ناگدنب زا یلاعت قح یدونشخ روظنم ،تیاضر و یدونشخ :ناوضِر )۲۴(
ینامرفان ،هانگ :تیصْعَم )۲۵(
ناهنپ :یفَخ )۲۶(
ل�زان ،هریت :رَِدک )۲۷(
ل�ز و فاص :یفَص )۲۸(
رگا :َرا )۲۹(
راوازس ،قی� :روخرَد )۳۰(
یبیغ یاهمایپ هدنریگ :ریگ ْبیغ )۳۱(
نامگ ،کش :بیَر )۳۲(
.دور یم راک هب ندیرخ ینعم هبً ابلاغ اما تسا ¥خورف مه و ندیرخ ینعم هب مه ءارِتْشِا ،دیرخ :'یَرتْشِا )۳۳(
ندرک بلط اجنیا رد ،ندرک ییادگ ،ندرک سمـل :ندیشک تسد )۳۴(
یناوارف ،یرایسب :روفُو )۳۵(
¥شذگ ّدح زا ،یناوارف ،یرایسب :طَرف )۳۶(
رگ لعن ،دنک لعن ار ناروتس هک نآ :دنبلعَن )۳۷(
هدنهد ربخ :رِبخُم )۳۸(
ندرک شواک ،ندرک وجتسج :ص�حََفت )۳۹(
یکرت ظفل ،رخ :کَشِا )۴۰(
کزینک زا هیانک ،سگرن رّغصم مسا :کَسِگَرن )۴۱(
نز ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،نزریپ :لاز )۴۲(
دشاب صخش فرصت و هضبق رد هچنآ ،لام :کلِم )۴۳(
هدش تیبرت ینعم هب اجنیا رد ،ق¡خا شوخ ،صقن و بیع زا ندش هزیکاپ :ب�ذَهُم )۴۴(
ندرک وراج ،ندیبور :¥فوُر )۴۵(
ندناشوپ ینعم هب ردصم مسا :شوپور )۴۶(
ندرک ناهنپ و هدیشوپ :¥فُهَن )۴۷(
راد هزور :مِیاص )۴۸(
دننک یم یریگدرگ نآ اب و دنزاس یم فیطل و مرن یهایگ زا هک وراج یعون ،همرن وراج :وراج همرن )۴۹(
هریغ و نارتش و نادنفسوگ ندیباوخ یاج :نَطَع )۵۰(
دراد زنط هبنج اجنیا رد ،فیفع نزریپ :ریتَس ِلاز )۵۱(
ریثک زا هیانک :گناد راچ )۵۲(
لیلق زا هیانک :گناد ود )۵۳(
شتآ هقرج :رارَش )۵۴(
¥فرگ یزاب هب ،ندرک هرخسم :¥فرگ ُزب )۵۵(
نیشتآ :هیِران )۵۶(
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¥فرگ یزاب هب ،ندرک هرخسم :¥فرگ ُزب )۵۵(
نیشتآ :هیِران )۵۶(
زآ و صرح :هَرَش )۵۷(
رتدب :َرَتب )۵۸(
ندوک ،قمحا ،هلبا :ْگنَد )۵۹(
رتسا و غ�ا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف ،عوفدم :نیگرِس )۶۰(
جاودزا دقع :حاکِن )۶۱(
شاب رود :دَرب )۶۲(
شآ :اَبا )۶۳(
گید ندمآ شوج هب :زیَزا )۶۴(
زابقاط :ناتِس )۶۵(
یپسور ،هراکدب نز :هبحَق )۶۶(
راوگان ثداوح :نُونَمـْلا ُْبیَر )۶۷(
نآرق :یُبن )۶۸(
یناویح :یمیهَب )۶۹(
ینیبدوخ ،تّینانا :ینَم )۷۰(
زیچ ود نایم تقباطم ،ندش راگزاس :قفَو )۷۱(
.دنیوگ زین هشورفآ ای هشورَفا نادب هک دنزپ نغور و امرخ اب هک ییاولح :صیبَخ )۷۲(
وزارت :نازیم )۷۳(
هدننکهارمگ :لِضُم )۷۴(
ریقح و تسپ مدآ زا هیانک ،هداز هچبُُرت هچبُُرت :لُجُفْلا ِنْبا ّلُجُف )۷۵(
داتسا :اتُسا )۷۶(
راسفا ،نامسیر :نَسَر )۷۷(
.دوش یم ظفلت ُوفُر یسراف رد .شرف و سابل خاروس و یگراپ ¥خود :ُوفَر )۷۸(
تمادن و ینامیشپ :مََدن )۷۹(
نامسیر :لبَح )۸۰(
یداع مدرم :ماوَع )۸۱(
اناد ،هاگآ :ریبَخ )۸۲(
.تسا ¥شادزاب ینعم هب اجنیا رد .دنرب راکب رت یوراد هکنآ یب مخز ¥سب :ندرک دَنبکشُخ )۸۳(
مومسم شآ ،کانرهز شآ :ابرهَز )۸۴(
ماد :َخف )۸۵(
بآ رد هدنورورف ،هدنوشروهطوغ :قَرَغتسُم )۸۶(
رّوزم و رگ هلیح رایسب :قاَّرز )۸۷(
یمشپ سابل :فوُص )۸۸(
خاتسگ ینعم هب خوش عمج :ناخوُش )۸۹(
ندش هفرح بحاص ،یرو هشیپ :فارِتْحِا )۹۰(
ل� ینعم هب سَرَْخا عمج :سرُخ )۹۱(


