
 

۴۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسکشب یتشک ٔهتخت رِضَخ هک یدینش نآ
)۱(*تسَرِب رّابَجِ ملاظ ِفََک ز یتشک هک ات

تسکش ز یفوص هک تسا قشع وت ِتقو )۲(ِرِضَخ
تسشنب یتسَپ هب )۳(درُد َِلثَم و تسَیفاص

دَیوج یتسپ هک تسهداب وچ رقف ِّتذل
تسَم ِرَس عضاوت و تسهدجُس ِقشاع همه هک

تسیگِزَمیب زا همه رbبکَت هک ینادب ات
تسا سب قوذیب ِرس رfبکتُمِ یازس سپ

تسَرَس ِدرد زا هک هَن بش همه عمش ٔهیرگ
تسَرِب هیرگ زا ،دش رون همه تسَر رَس ز نوچ

دَورب )۴(غkمَدُم fمُخ ِرس ز یتسه ِفَک
تسد ِفک رب ناجٔ هداب )۵ِ(حدَق دریگب نوچ

وجب )۶(رحَب زا لدِ ماک ار وت هچ ره ایهام
تسَش ز ماک )۷(دلَخَن ات ،نُکَم ماخِ عَمط

بآ ِتُّما یاِک دیوگیم و دkرُغیم رحَب
؟تسه هلِگ ار سَک )۸(هدیام نیا رب دییوگ تسار

شون و شوخ رد وا ِتّما و لد ِرحب مَد هب مَد
)۱۰(**تسََلا و دنایلب )۹(ِتاباجُم و تاباطخ رد

تفرگب رَس یلد ِدرد زا سَک مَزب نآ رد ین
)۱۱(تسَخِب راخ زا سَک یاپ نمچ و غاب نآ رد ین

دنَهَرِب ناریسا تیشومخ هب شماخ هله
)۱۳(تسَجِب شوماخ و قطان وت )۱۲(ٔهناشومخ ز



)۱۳(تسَجِب شوماخ و قطان وت )۱۲(ٔهناشومخ ز

رای هتسب ِبل هک یدید وچ دنبورف بل
تَسبِب ریبدت هچ هب ار نانزریشمش ِتسد

۶۵-۸۲ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق *

)۶۵(.اًمْلِع اkنُدَل ْنِمُ هَانْمkلَعَو اَنِْدنِع ْنِم ًةَمْحَرُ هَاْنَيتآ اَنِدَابِع ْنِم اًْدبَع اَدَجََوف

دوخ و ميدوب هتشاد ىنازرا وا رب شيوخ تمحر هك ار ام ناگدنب زا ىاهدنب اجنآ رد
.دنتفايب ،ميدوب هتخومآ شناد ودب

)۶۶( .اًدْشُر َتْمfلُع اkمِم ِنَمfلَعُت َْنأٰ ىَلَع َكُعِبkَتأ ْلَهٰ ىَسوُم ُهَل َلاَق

؟ىزومايب ىلامك نم هب دناهتخومآ وت هب هچنآ زا ات ميايب وت اب ايآ :شتفگ ىسوم

)۶۷( .اًْربَصَ يِعَمَ عيَِطتْسَت ْنَل َكkِنإ َلاَق

.تسين نم اب ىهارمه بيكش ار وت :تفگ

)۶۸( .اًْربُخ ِهِب ْطِحُت ْمَل اَمٰ ىَلَع ُرِبْصَت َفْيَكَو

؟درك ىهاوخ ربص ىاهتفاين ىهاگآ نادب هك ىزيچ ربارب رد هنوگچ و

)۶۹( .اًرَْمأ َكَل يِصَْعأ َ�َو اًرِباَصُ �kا َءاَش ِْنإ يِنُِدَجتَس َلاَق

.منكن ىنامرف ار وت ىراك چيه رد هك نانچنآ تفاي ىهاوخ رباص ارم ،دهاوخب ادخ رگا :تفگ

)٧٠( اًرْكِذ ُْهنِم َكَل َثِدُْحأٰ ىkتَح ٍْءيَش ْنَع يِنَْلأْسَت َ�َف يَِنتَْعبkتا ِنِإَف َلاَق

.منك هاگآ نآ زا ار وت دوخ نم ات ىسرپب ىزيچ نم زا هك ديابن ،ىيآىم نم ىپ زا رگا :تفگ
 

)٧١( اًرِْمإ ًاْئيَش َْتئِج ْدَقَل اَهَلَْهأ َقِرُْغِتل اََهتْقَرََخأ َلاَقۖ  اَهَقَرَخ َِةنيِفkسلا يِف َابِكَر اَِذإٰ ىkتَح اَقََلطْناَف

 شمدرم ات ىنكىم خاروس ار ىتشك :تفگ .درك خاروس ار ىتشك .دندش راوس ىتشك هب ات دنداتفا هار هب سپ
.تسا تشز و گرزب تخس ىراك ىنكىم هك ىراك ؟ىزاس هقرغ ار

)٧٢( اًْربَصَ يِعَمَ عيَِطتْسَت ْنَل َكkِنإ ْلَُقأ ْمََلأ َلاَق

؟تسين نم اب ىهارمه بيكش ار وت هك متفگن :تفگ



؟تسين نم اب ىهارمه بيكش ار وت هك متفگن :تفگ

)٧٣( اًرْسُع يِرَْمأ ْنِم يِنْقِهُْرت َ�َو ُتيِسَن اَمِب يِْنذِخاَُؤت َ� َلاَق

.ريگم تخس نم رب هزادنا نيدب و نكم تساوخزاب ارم ماهدرك شومارف رگا :تفگ

)۷۴( اًرْكُن ًاْئيَش َْتئِج ْدَقَل ٍسَْفن ِْريَغِب ًةkيَِكز اًسَْفن َتَْلتََقأ َلاَق ُهََلتََقف اًمَ�ُغ اَيِقَل اَِذإٰ ىkتَح اَقََلطْناَف

 دشاب هدش ىلتق بكترم هكنآىب ار ىكاپ ناج ايآ :تفگ ىسوم ،تشك ار وا ،دنديسر ىرسپ هب ات دنتفر و
.ىديدرگ تشز ىراك بكترم ؟ىشكىم

)۷۵( اًْربَصَ يِعَمَ عيَِطتْسَت ْنَل َكkِنإ َكَل ْلَُقأ ْمََلأ َلاَق

؟تسين نم اب ىهارمه بيكش ار وت هك متفگن :تفگ

)۷۶( اًرْذُع يfنُدَل ْنِم َتْغَلَب ْدَق ۖ يِنْبِحاَصُت َ�َف َاهَْدَعبٍ ءْيَشْ نَعَ كُتْلََأسْ نِإَ لَاق

.ىشاب روذعم نم بناج زا هك ،نكم ىهارمه نم اب مسرپ ىزيچ وت زا سپ نيا زا رگا :تفگ

 َلاَقۖ  ُهَماََقأَف kضَْقَني َْنأ ُديُِري اًراَدِج اَهيِف اَدَجََوف اَمُهُوفfيَضُي َْنأ اَْوَبأَف اَهَلَْهأ اَمَعَْطتْسا ٍةَيْرَق َلَْهأ اََيَتأ اَِذإٰ ىkتَح اَقََلطْناَف
)٧٧( اًرَْجأ ِهْيَلَع َْتذَخkتَ� َْتئِش ْوَل

 دنديد ىراويد اجنآ .دنتفاترب رس ناشينابزيم زا .دنتساوخ ىماعط هد نآ مدرم زا .دنديسر ىهد هب ات دنتفرب سپ
.ىتساوخىم ىدزم راك نيا ربارب رد شاك :تفگ ىسوم .درك تسار ار راويد .دزير ورف دوب كيدزن هك

َه َلاَق )٧٨( اًْربَص ِهْيَلَعْ عَِطتْسَت ْمَل اَم ِليِْوَأتِب َُكئfَبُنأَسۚ  َكِْنَيبَو يِْنَيب ُقاَرِف اَذٰ

:منكىم هاگآ ىتشادن ار ناشلمحت هك اهراك نآ زار زا ار وت و تسوت و نم نايم ىيادج نامز نونكا :تفگ

)٧٩( ًابْصَغ ٍَةنيِفَس kلُكُ ذُْخأَي ٌِكلَم ْمُهَءاَرَو َناَكَو اََهبيَِعأ َْنأ ُتْدََرأَف ِرَْحبْلا يِف َنوُلَمْعَي َ±ِكاَسَِ° َْتناَكَف َُةنيِفkسلا اkَمأ

 ناشرتوس نآ رد اريز ،منك شبويعم متساوخ .دندركىم راك ايرد رد هك دوب ىناياونيب ِنآ زا ىتشك نآ اما
.تفرگىم بصغ هب ار اهيتشك هك دوب ىهاشداپ

)٨٠( اًْرفُكَو اًناَيُْغط اَمُهَقِهُْري َْنأ َانيِشَخَف َِْ±نِمْؤُمُ هاََوَبأ َناَكَف ُمَ�ُغْلا اkَمأَو

.دزادنارد رفك و نايصع هب ار ود نآ هك ميديسرت .دندوب نمؤم شردام و ردپ ،رسپ نآ اما

)٨١( اًمْحُر َبَرَْقأَوً ةاََكز ُْهنِم اًْريَخ اَمُهbبَر اَمُهَلِْدُبي َْنأ اَنْدََرأَف



)٨١( اًمْحُر َبَرَْقأَوً ةاََكز ُْهنِم اًْريَخ اَمُهbبَر اَمُهَلِْدُبي َْنأ اَنْدََرأَف

.وا زا رتكيدزن ىنابرهم هب و وا زا رتهب ىكاپ هب دزاس ناشبيصن ىزيچ ناشراگدرورپ وا ضوع رد ات ميتساوخ

ْ°ا يِف ِْ±َميَِتي ِْ±َمَ�ُغِل َناَكَف ُراَِدجْلا اkَمأَو  اَمُهkدَُشأ اَغُْلَبي َْنأ َكbبَر َداََرأَف اًحِلاَص اَمُهُوَبأ َناَكَو اَمُهَلٌ ْزنَك َُهتْحَت َناَكَو َِةنيِدَ
)٨٢( اًْربَص ِهْيَلَعْ عِطْسَت ْمَل اَم ُليِْوأَت َكِٰلَذۚ  يِرَْمأ ْنَع ُُهتْلَعَف اَمَوۚ  َكfبَر ْنِم ًةَمْحَر اَمَُهْزنَك اَجِرَْختْسَيَو

 حلاص ىدرم ناشردپ ،نارسپ ِنآ زا ،دوب ىجنگ شريز رد .دوب رهش نيا مدرم زا ميتي رسپ ود ِنآ زا راويد اما
 دوخ ليم هب ار راك نيا نم و .دنرآ نوريب ار دوخ جنگ و دنسر دشر دح هب ود نآ تساوخىم وت راگدرورپ .دوب

.تسين نآ بيكش ار وت :متفگ هك نخس نآ زار تسا نيا .دوب تراگدرورپ تمحر .مدركن

۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق **

 َْنأۛ  اَنْدِهَشۛ ٰ ىََلب اوُلاَقۖ  ْمُكfبَرِب ُتْسََلأ ْمِهِسُْفَنأٰ ىَلَع ْمُهَدَهَْشأَو ْمَُهتkيfُرذ ْمِهِروُُهظ ْنِم َمَدآ يَِنب ْنِم َكbبَرَ ذََخأْ ِذإَو «
َه ْنَع اkنُك اkِنإ ِةَماَيِقْلا َمَْوي اوُلوَُقت  ».َِ±لِفاَغ اَذٰ

 نم ايآ :ديسرپ و تفرگ هاوگ ناشدوخ رب ار نانآ و .دروآ نوريب ار ناشنادنزرف مدآىنب تشپ زا وت راگدرورپ و «
».ميدوب ربخىب نآ زا ام هك دييوگن تمايق زور رد ات .ميهدىم ىهاوگ ،ىرآ :دنتفگ ؟متسين ناتراگدرورپ

۵۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۴(دریگ نارَک ام زا وا ،مییآ نایم ردنا ام وچ

دشاب نایم ردنا وا ،میریگ نارک دوخ زا ام وچ

۲۰۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

کاخ هب نم مَهَن یور ،ناج ز نم مُنک هدجس
ارم ین�ف ِقشع همه اهنیزا میوگ

لاصو ِنامز تسه نم ِشیپ دبا ِرمع
ارم ینامز چیه ورَد دجُنگَن هکناز

نآ رد یفاص ِتبرش لصو و )۱۵(تسیناَوا رمع
؟ارم یناواِ جنر مََدیآ راک هچ وت یب

نیزا شیپ ارم دوب وزرآ رازه تسیب
ارم )۱۶(یناَما چیه دنامن دوخ شسَوَه رد

۱۸۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۸۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

داد دَنپ مَلْعِف هب وک :یطوط تفگ
)۱۷(دادِو و زاوآ ِفْطُل نُک اهَر :هک

درک دنب رد ار وت تزاوآ هکنآز
درک دنپ نیاِ یپ هدرُم ،ºشیوخ

صاخ و ماع اب هدش برطم یا :ینعی
ص�خ یبای ات هک ،نم نوچ وش هدرُم

دننچ رب تناکغرم ،یشاب هناد
دننَک رب تناکدوک ،یشاب هچنغ

وش ماد یلکب ،نک ناهنپ هناد
وش )۱۸(ماب ِهایگ ،نک ناهنپ هچنغ

)۱۹(دازَم رد ار دوخ ِنسُح ،وا داد هک ره

داهن وُر واِ یوس ،َدبِ یاضق دص

اه کشَر و اه مشخ و اه هلیح
اه کشَم زا بآ وچ دزیر شرس رب

دنرَدیم تریغ ز ار وا ،نانمشد
دنَربیم شراگزور ،مه ناتسود

راهب و تشک زا دوب لفاغ هکنآ
؟راگزور نیا ِتمیق دناد هچ وا

تخیرگ دیاب قح ِفطل ِهانپ رد
تخیر حاورا رب ،فطل نارازه وک

۱۸۱۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یگتفشآ نیا ،رای دراد تسود
یگتفخ زا هب هدوهیب ششوک

تسین راک یب وا ،تسا هاش وا هکنآ



تسین راک یب وا ،تسا هاش وا هکنآ
تسین رامیب وک ،)۲۰(هفُرط یو زا ،هلان

:رسپ یا نامحر دومرف نیا رهب
رسپ یا نأَش یِف َوُهٍ مَوی bلُک

.تسا یراک هب زور ره رد وا :دومرف نامحر ترضح هک تسا نیمه یارب ،یونعم رسپ یا

شارخیم و شارتیم ،هر نیردنا
شابم غراف یمد ،رخآ مد ات

۹۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسد ود ره وتً امیاد نز بلط رد
تسا ربهر وکین ،هار رد بلط هک

بدایب و )۲۲(لکش هتفخ و )۲۱(کول و گنل
بلطیم ار وا و )۲۳(ژیغیم وا یوس

۱۸۲۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب رِخآ یمَد ،رِخآِ مَد ات
دَُوب ْرِسبِحاص وت اب َتیانِع هک

۲۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسکش ار یتشک رحَب رد رضِخ رگ
تسه رضِخ ِتسکش رد یتسرد دص

رنه و رون همه اب یسومِ مهَو
َرپَم ،َرپ یب وت ،)۲۴(بوجحَم نآ زا دش

ناوخَم شنوخ وت تسا خرس ِلُگ نآ
ناوخَم شنونجم وت ،وا تسا لقع ِتسَم

واِ ماک ،ناملسم ِنوخ یُدب رگ
واِ مان ،نم یمدُرب رگ مرفاک

*)۲۶(یقَش )۲۵ِ(حدَم زا شرَع دزرلبیم



*)۲۶(یقَش )۲۵ِ(حدَم زا شرَع دزرلبیم
)۲۷(یقkتُم شحدم ز ددرگ ناُمگدب

دوب هاگآ سب ِهاش و دوب هاش
دوب �ا ٔهصاخ و دوب صاخ

دَشُک یهاش نینچ شِک ار یسک نآ
دَشَک یهاج نیرتهب و تخبِ یوس

وا ِرهق رد وا ِدوس یدیدن رگ
وُجرهَق ،قَلطُم ِفطل نآ یدش یک

)۲۸(ماجَح ِشین نآ زا دزرلیم هّچب

ماکداش ،مغ نآ رد )۲۹(قِفشُم ِردام

دهد ناج دَص و َدناتسِب )۳۰(ناج ْمین
**دهد نآ ،دیاین )۳۱(تَمهَو رد هکنآ

کیلو یریگیم شیوخ زا سایق وت
کین وت رگنب ،یاهداتفا روُد ِروُد

ثیدح *

ً».ُشْرَعْلاَ ِکلِذل kَزتْهاَو bبkرلا َبِضَغ ُقِسافْلا َحِدُم اذِا «

».دزرلب شرع وا مشخ زا و دَرآ مشخ دنوادخ ،دریگ رارق شیاتس دروم راکهبت صخش هاگ ره «

ثیدح **

ْ±َع � ام َ±ِحِلاkصلا َىِدابِعِل ُتْدَدْعأ « ».ٍرَشَب ِبْلَق ىَلع ََرطَخ �َو ،ْتَعِمَس ٌنُُذأ �و ،َْتأَر ٌ

 بلق رب هن و هدینش ارنآ یشوگ هن و هدید ارنآ یمشچ هن هک مرآ مهارف یشاداپ نانچ ما هتسیاش ناگدنب یارب «
».تسا هدرک روطخ نایمدآ زا یدحا

۲۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

*باوج و یحو وا َدبای قح زا هکنآ
)۳۲(باوَص ِنیع دَُوب دیامرف هچره



)۳۲(باوَص ِنیع دَُوب دیامرف هچره

تساوَر ،دَشْکُب رگا دشخب ناج هکنآ
تسادخ ِتسد وا ِتسد و تسا بیان

هنِب رَس ششیپ ،لیعامسا وچمه
هدب ناج شغیت ِشیپ نادنخ و داش

َدَبا ات نادنخ ْتناج َدنامب ات
دََحا اب دمحا کاپ ِناج وچمه

 
۱۰ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق *

 َدَهاَع اَمِبٰ ىَفَْوأ ْنَمَوۖ  ِهِسَْفنٰ ىَلَع ُثُْكَني اَمkنِإَف َثَكَن ْنََمفۚ  ْمِهيِْدَيأ َقَْوفِ �kا َُديَ �kا َنوُعِيَاُبي اَمkِنإ َكَنوُعِيَاُبي َنيِذkلا kِنإ «
».اًميِظَع اًرَْجأ ِهيِتُْؤيَسَفَ �kا ُهْيَلَع

 و .تسا ناشياهتسد ى�اب ادخ تسد .دننكىم تعيب ادخ اب هك تسين نيا زج دننكىم تعيب وت اب هك نانآ «
 ار وا ،دنك افو تسا هتسب ادخ اب هك تعيب نادب هك ره و .تسا هتسكش دوخ نايز هب ،دنكشب ار تعيب هك ره

».دهد دنمارك ىدزم

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 )۳۳(یشابداش یارب ای
)۳۴(ب�ِک شیپ نک رادرم نوچ شیوخ

تسکش نیا یارب یتشَک رضِخ سپ
تسَر زاب )۳۵(بِصاغ ز یتشک نآ هک ات

)۳۷(ینَس دمآ نآ رهب )۳۶(یرْخَف ،رَقف

ینَغ رد مزیُرگ )۳۸(ناعاَّمط ز ات

دنهَن نآز یبارخ رد ار اهجنگ
دنهَر او )۳۹(نارمُع ِلها ِصرح ز ات



دنهَر او )۳۹(نارمُع ِلها ِصرح ز ات

نیُزگ تولخ وَر ،دَنک یناَتن َرپ
نیا و نآِ جرخ هلمج یدرگن ات

راوخهمقل مه ،یاهمقل مه وت هکنآز
رادشوه ناج یا )۴۱(یلوکأم و )۴۰(لِکآ

۳۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک ناریو ار مسج رم ،ناج ِهار
دنک نادابآ ،یناریو نآ زا دعب

رزِ جنگ ِرهب هناخ ،ناریو دَرک
)۴۲(َرترومعَم دُنک شَجَنگ نامه زو

درک کاپ ار وُج و دیْرُبب ار بآ
دروَخ ِبآ درک ناور وُج رد نآ زا دعب

۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۲۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا دنیب هتسکش سب ار دوخ هچرگ
وج ریز )۴۳(نیگرس و ناد یفاص بآ

۳۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیشک ار ناکیپ و تفاکشب ار تسوپ
)۴۴(دیمدَرب شَنآ زا دعب هزات ِتسوپ

)۴۵(َدتِس رفاک زا و درک ناریو هعلق

دَس و جُرب دص شتخاسَرب نآ زا دعب

؟دهن تیفیک هک ار نوچیب ِراک
دهدیم ترورض مه متفگ هکنیا

نیا fدِض هَگ و دیامنب نینچ هَگ



نیا fدِض هَگ و دیامنب نینچ هَگ
نید ِراک دشابن یناریح هک زُج

تسواِ یوس شتشپ هک ناریح نانچ یَن
تسود ِتسم و قرغ و ناریح نانچ لب

تسود ِیوس دش وا ِیور ار یکی نآ
تسوا ِیور ،دوخ وا ِیور ار یکی نآو

ساپ رادیم ،رگنیم کی ره ِیور
سانشوُر ،تمدخ ز وت یدَرگ )۴۶(هکوب

تسه یوُْرمدآ ِسیلبا یسب نوچ
تسد داد دیاشن یتسد رهب سپ

۱۶۳۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَشَکیم یزیچ زیچ ره ناهج رد
)۴۷(دَشَر ار دِشرُم و ار رفاک رفک

تسه سیطانغم و تسه مه ابرهَک
)۴۸(تسَش هب ییآ ،یهَک ای ،نهآ وت ات

ینهآ وت را ،تسیطانغم دُرب
یَنتیم رب ابرهک رب ،یهَک رو

رای ،)۴۹(رایَخا اب تسین نوچ یکی نآ
)۵۱(راج ،)۵۰(راّجُفِ یولهپ دش مَرَج�

)۵۳(میَمذ سب )۵۲(یطبِق ِشیپ ،یسوم تسه

)۵۵(میجَر سب )۵۴(یطبِس ِشیپ ،ناماه تسه

هدش یطبِق ِبذاج ناماه ِناج
هدش یطبِس ِبلاط یسوم ِناج

)۵۶(باذِتجِا رد دشَک هَک رخٔ هدعِم

بآ مدنگ )۵۷(ِبوذَج مدآٔ هدعم

)۵۸(مَ�ظ زا ار یسک یسانشن وت رگ



)۵۸(مَ�ظ زا ار یسک یسانشن وت رگ

ماما تس هدیزاس شوُک ار وا رگنب

۸۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رشب یا یباذع ردنا ندب نیز
 رگد یسنج اب هتسب تحورِ غرم

ندش ص�خ ،ندش اهر :ºسَر )۱(
کانزبس رایسب یاج ،زبس :رِضَخ )۲(

.دِرل ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۳(
قمحا ،دشاب هدیسر بیسآ شزغم هب هک یسک :غkمَدُم )۴(

هلایپ ،گرزب هساک :حدَق )۵(
ایرد :رحَب )۶(

.رگید زیچ ای ندب رد خیس ای ،نزوس ،راخ دننام ،زیتکون و کیراب یزیچ ºفرورف :ندیلَخ )۷(
هرفس ،ناوخ ،یندروخ :هدیام )۸(

.دشاب هدورس رگید رعاش رعش باوج رد یرعاش هک ییاهرعش :تاباجُم )۹(
.درادن ادتبا هک ینامز ،لزا :تسََلا )۱۰(
ندش هدرزآ ،ندش یمخز :ºسَخ )۱۱(
یشوماخ و توکس تلاح :هناشومخ )۱۲(

ºفای ییاهر ،ندرک زیخ :ºسَج )۱۳(
.ºفرگ هشوگ ،قلخ زا ندیزگ یرود :ºسج نارک )۱۴(
اهنادبآ و فورظ ینعم هب ءانِا و هینآِ عمج :یناوا )۱۵(

.اهوزرآ و اهدیما ینعم هب هkینُماِ عمج :یناما )۱۶(
تبحم و یتسود :دادِو )۱۷(

.دشابن هجوت دروم هک یزیچ ای یسک زا هیانک :ماب ِهایگ )۱۸(
.تسا نداهن شورف ضرعم هب و هدیازم ینعم هب :دازَم )۱۹(

بیجع ،روآ یتفگش :هفُرط )۲۰(
ینوبز و یزجاع ،یتسس و فعض تدش زا دور هار تسد و وناز هب هک نآ :کول )۲۱(

هدیمخ ،هدیباوخ :هتفخ )۲۲(
ºفر هار هتسشن وناز یور هب ،ºفر هار ناکدوک دننام اپ و تسد راهچ ،ندیزخ :ندیژیغ )۲۳(

ناهنپ ،هدش هدیشوپ هدرپ رد :بوجحَم )۲۴(
شیاتس :حدَم )۲۵(

تخبدب ،رگمتس ،ملاظ :ّیقَش )۲۶(
 اسراپ و راگزیهرپ ،اوقت اب :یقkتُم )۲۷(

هدننک تماجح :ماّجَح )۲۸(
زوسلد ،نابرهم :قِفشُم )۲۹(

.هدوسرف و هتسخ یناج .تسا هدیسرن لامک بتارم هب و هتشگن نشور تفرعم رون هب تسرد تیبرت و تدهاجم رثا رب هک یناسنا ناج :ناج ْمین )۳۰(
نامگ ،رّوصت ،لایخ :مهَو )۳۱(

ّقح ،یتسرد و یتسار :باوَص )۳۲(
نیرفآ ،شاب شوخ ینعی ندوب داش هب رما .تینهت و کیربت یاج هب نیسحت هملک :شابداش )۳۳(

بلَک عمج ،ناگس :ب�ِک )۳۴(
رگمتس ،هدننک بصغ :بِصاغ )۳۵(
یدنلبرس و راختفا هیام :رخَف )۳۶(
عیفر ،�او ،هبترم یلاع :ینَس )۳۷(
دنمزآ ،عمط رپ ،صیرح :عاَّمط )۳۸(

تسرپ ایند مدرم :نارمُع لها )۳۹(
 هدنروخ :لِکآ )۴۰(

هدش هدروخ :لوکام )۴۱(
هدش دابآ ،هدش ریمعت :رومعَم )۴۲(

نایاپراهچ عوفدم :نیگرس )۴۳(
ندش زبس و ندییور :ندیمدَرب )۴۴(
یسک زا یزیچ ºفرگ :ندناتس )۴۵(

رگم ،دیاش :هکوب )۴۶(
ºفر تسار هار هب ،تیاده :دَشَر )۴۷(

ماد ،یریگیهام ب�ق :تسَش )۴۸(
نارتوکین ،ناگدیزگرب ،رfیَخ عمج :رایَخا )۴۹(



ماد ،یریگیهام ب�ق :تسَش )۴۸(
نارتوکین ،ناگدیزگرب ،رfیَخ عمج :رایَخا )۴۹(

رِجافِ عمج ،ناراکهابت :راّجُف )۵۰(
ناریج :عمج ،هیاسمه :راج )۵۱(

نوعرف موق :یطبِق )۵۲(
دنسپان ،تشز ،هدیهوکن :میَمذ )۵۳(

یسوم موق :یطبِس )۵۴(
نوعلم ،دورطم :میجَر )۵۵(

ندیشک دوخ یوس هب ،ندرک بذج :باذِتجِا )۵۶(
هدننک بذج رایسب ،هدنشَک رایسب :بوذَج )۵۷(

یکیرات :مَ�ظ )۵۸(


