
 

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین َتیانِع و تلود زُج ْقشع
تسین تیاده و )۱(لد ِداشُگ زُج

درکن سرد )۲(هفینَحوب ار قشع
تسین َتیاوِر ورَد ار )۳(یعِفاش

Iتسَلََجا ات )۴(زوجَی و زوجَی
تسین تیاهن ار قاّشُعِ مْلِع

باَرکِش رد دناهقرَغ ناقشاع
تسین َتیاکِش ار رصم َرکِش زا

؟رکُش دیوگن نوچ )۵(رومْخَم ِناج
تسین َتیاغ و ّدَح هک ار ییهداب

یدید )۶(شُُرت و مغُرپ ار هِک ره
تسین َتیIو نازَو ْقشاع تسین

تسیغابٔ هدَرپ هچنُغ ره هن َرگ
تسین تَیارس ار )۷(کْشَر و تریغ

قشع ِهَر نیردَنا دشاب یدتبُم
تسین )۸(َتیادب زا فِقاو وا هکنآ

اریز یدوخ زا تسین ،وش تسین
تسین )۹(َتیانِج َتیتسه زا َرَتب

وش )۱۱(تwیعَر ،وشَم )۱۰(یعار چیه
تسین )۱۲(تیاعر ِدَس زُج ییعار

*)zّْ)۱۳اِبٰ یَفک ار هدنب یُدب سب
تسین تَیافِک و شناد نیا شَکیل



تسین تَیافِک و شناد نیا شَکیل

تسا )۱۴(تایاِنک و لکشُم نیا :دیوگ
تسین َتیاِنک نیا تسا حیرَص نیا

َدزَرب ییهزوک هب یروکِ یاپ
تسین )۱۵(َتیاقِو ار شاَّرف :تفگ

؟هَر ِرَس رب تسیچ هساک و هزوک
تسین )۱۷(َتیاَقن )۱۶(َفزَخ نیز ار هار

)۱۸(دیریگَرب هار ِز ار اههزوک

تسین )۲۰(َتیاعَس رد )۱۹(شاَّرف هک ای

تسین هَر رب هزوک ،روک یا :تفگ
تسین )۲۱(َتیارِد ار وت هَر رب کیل

هزوک ِیوس یاهدرک اهَر هَر
تسین )۲۲(َتیاوَغ زُج هب نآ یوَریم

نید ِهَر رد وتِ یتسَم زُج هجاوخ
تسین َتیاغ و ادتبا ِز یَتیآ

َتیآ ِبلاط و وت یَتیآ
تسین َتیآ دوخ بََلط َتیآ ِز ْهِب

ششوک ِهَر رد هَنرَو ،یهَر یب
تسین )۲۳(َتیارِج یب هدنشوک چیه

**تسا )۲۴(ْهََری ٍةwَرذ َلاْقثِم هک نوچ
تسین )۲۶(َتیاکِنیب )۲۵(هَّلز ییهَّرذ

تسین یداشُگ یب ریخٔ هَّرذ
تسین )۲۷(َتیامَع رگا اشْگُب مشَچ

تسَبآِ یناشن یتاَبن ره
؟تسین )۲۸(َتیابِج وزا ار ناک تسیچ

تساهیناشن ار بآ نیا ،نُک سب



تساهیناشن ار بآ نیا ،نُک سب
تسین )۲۹(َتیاصِو ِتَجاح ار هنشت

 ۴۵ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق *

».اًريِصَنِ zwاِبٰ ىَفَكَو اًِّيلَوِ zwاِبٰ ىَفَكَوۚ  ْمُكِئاَدَْعأِب ُمَلَْعأُ zwاَو «

 هدنسب ار امش وا ىراي و درك دهاوخ تيافك ار امش وا ىتسود و دسانشىم رتهب ار امش نانمشد ادخ «
».تسا

۷و ۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق **

)٧(ُ هََري اًْريَخ ٍةwَرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنََمف

.دنيبىم ار نآ دشاب هدرك ىكين ىاهرذ نزو هب سك ره سپ

)۸(».ُهََري ًاّرَش ٍةwَرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنَمَو «

».دنيبىم ار نآ دشاب هدرك ىدب ىاهّرذ نزو هب سك ره و «

۱۷۸۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مرکاچ نامیا و رفک دش مرب ردنا یدمآ ات
نم نامیا وت یور یو نم نید وت ندید یا

*یهَش مدآ یَنب َانْمwَرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه ،یکشخ هب مه

 یم ماگ یکشخ رد مه اریز ،یور یم رامش هب هاشداپ ».میتشاد یمارگ ار ناگداز یمدآ ام« :یلاعت قح ترضح لوق یاضتقا هب وت
.ایرد رد مه و یهن

ناج هب ِرَْحبْلا یلع ْمُهَانْلَمَح هک
نار شیپ ،َربْلا یلع ْمُهَانْلَمَح زا

 ینعم یایرد یوس هب و رذگ رد هدام و کاخ ملاع زا ».میدرک لمح ایرد رب ار نانآ« :یتسه هیآ نیا یانعم لومشم ،حور ثیح زا وت



 ینعم یایرد یوس هب و رذگ رد هدام و کاخ ملاع زا ».میدرک لمح ایرد رب ار نانآ« :یتسه هیآ نیا یانعم لومشم ،حور ثیح زا وت
.باتشب

تسین هار ،)۳۰(َرب یوس ار کی�م رم
تسین هاگآ ،رحَب ز مه ناویح ِسنج

)۳۱(کَلَم زا یناج هب ،ناویح نت هب وت

کََلف رب مه ،نیمز رب مه یوَر ات

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

 َانْقَلَخ ْنwمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلwضَفَو ِتَاب�يwطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو �َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمwرَك ْدَقَلَو «
».ًليِضَْفت

 هب و میتشاد هناور دارم ]بکرم رب[ ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف هک یتسار هب «
».میدیشخب یرترب دیاش و دیاب هکنانچ میاهدیرفآ هچنآ زا یرایسب رب ار نانآ و میداد یزور اههزیکاپ زا ناشیا

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهدناوخ َرثَوکَ کانَیطَعا وت هن
 ؟یاهدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ

لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
 لیلَع یا ،شوخان و تس هتشگ نوخ وت رب

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
 ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
 وخ ریگ وا اب تسوخدمحم وا

۳۷۸۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هنب ایرد رد یاپ ،نامیلس اب
هرز دص دزاس بآ ،دواد وچ ات



هرز دص دزاس بآ ،دواد وچ ات

تسرضاح هلمج ِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس و دنبمشچ تریغ کیل

لوضف وّ یکانباوخ و لهج ز ات
)۳۲(لولَم یو زا ام و ام ِشیپ هب وا

دعرِ گناب درآ رس ِدرد ار هنشت
)۳۳(دعَس ِربا دناشک وک دنادن نوچ

ناور یوج رد تس هدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخ یب

دنار بابسا یوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحم مَرَجI ب�بَسُم زا

نایَع ار ب�بَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج یاه ببس رب لد دهن یک

۳۷۴۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

راوزاب ،)۳۴(عِزانُم ِناغرم هلمج
رایرهش ِزاب ِلبط نیا دیونشب

داحتا یوس ،شیوخ ف�تخا ز
داش دیدرگ ناور بناج ره ز نیه

ُمکَهْجَو او¡لََوف ُمْتُنک ام ُْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذwلا اذهُ هَوْحَن

 هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک دینادرگب نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
.تسا

میتخاسان سب و میناغرم ْروک
میتخانشن یمَد ار نامیلُس نآک



میتخانشن یمَد ار نامیلُس نآک

۱۶۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مهن یغاد رگد لد رب سفنره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا ¡لُک
دیحَی I یدارُم ْنَع ٍءیَش ¡لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق 

ْ§اَو ِتاَواَمwسلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي « ».ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي wلُك ِضْرَ

».تسا یراک رد زور ره وا ،دنک یم ]تجاح[ تساوخرد وا زا تسا نیمز و اه نامسآ رد هک ره «

۲۶۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع زا دناد لصف نارازه دص
)۳۵(موَلظ نآ دنادنیم ار دوخ ِناج

یرهوج ره ِّتیصاخ وا دناد
یرَخ نوچ دوخ ِرهوج ِنایب رد

زوُجَیI و زوُجَی منادیمه هک
)۳۶(زوُجَع ای یزوُجَی وت ینادن دوخ

کیلو ،یناد اوران نآ و ،اور نیا
کین وت نیب ؟ییاوران ای اور وت

تسیچ هک ینادیم )۳۷(هلاک ره ِتمیق
تس یقمحا ،ینادن ار دوخ ِتمیق

ییهتسناد اه سحَن و اهدعَس



ییهتسناد اه سحَن و اهدعَس
)۳۸(ییهتسُشان ای یدعَس وت یرگنن

نیا ،تسا نیا اه ملع هلمج ِناج
)۳۹(نیدِ مَوی رد ما یک نم ینادب هک

۶۱۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟شلد ددرگ ُکنُخ یک ،مزوسن ات
شلزنم و نادناخ ام ِلد یا

زوسب ،یزوسیمه ار دوخ ٔهناخ
؟زوُجَیI :دیوگب هک سَک نآ تسیک

تسَم ِریش یا ار هناخ نیا زوسب شوخ
تسا )۴۰(رتیلوا نینچ قشاع ٔهناخ

مُنک هلبق ار زوس نیا ،نیا زا دعب
منشور شزوس هب ،نم معمش هکناز

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس )۴۲(یراس )۴۱(ناتفُج هلمج رد وا رهز

۶۷۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

گیر وچ رَز یرآ عمج را )۴۳(جارَخ زا
)۴۴(گیر هدرُم دنامب وت زا نآ رخآ

َرز و کلُم ددرگن تناج ِهرمه



َرز و کلُم ددرگن تناج ِهرمه
رظن ِرهب ناتِس همرُس ،هدب َرز

گَنت تس یهاچ ناهج نیک ینیبب ات
گنچ هب یرآ )۴۵(نَسَر نآ هنافُسُوی

ماب هب ییآ هاچ ز نوچ دیوگب ات
*م�ُغ یِل اذهَ یارشُب ای هک ناج

.نم مfغ تسنیا هک اداب هدژم :دنک باطخ وت هب حور ملاع ،یدمآ نوریب تّینامسج و ایند کیرات هاچ زا هکنیمه ات

)۴۶(رظن ِتاساکعنِا هاچ رد تسه

رز ،گنس دیامن هک نآ نیرتمک

ل�تخا ز ار ناکدوک ،یزاب ِتقو
لام و َّرز اه َفزَخ نآ دیامنیم

دناهتشگ رگایمیک شنافراع
)۴۷(دَنَژن ناشیا َِرب اه ناک دش هک ات

۱۹ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق *

َه ٰىَرْشُب اَي َلاَقۖ ُ هَوْلَدٰ ىَلَْدأَف ْمُهَدِراَو اوُلَسَْرأَفٌ ةَراwيَس ْتَءاَجَو « ».…ۚ  ٌمَ�ُغ اَذٰ

»…تسا ىرسپ نيا ،ىناگدژم :تفگ .درك ورف ولد .دنداتسرف ار ناشروآبآ .دمآ ىناوراك «

۱۶۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا ¡لُک
دیحَی I یدارُم ْنَع ٍءیَش ¡لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد
 

۸۱۸  تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۱۸  تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رَمَم ِشقن رب درُسَْفا سحِ مشچ
ّرََقتْسُم وا و ینیبیم رَمَم شُت

تسا لَوَْحا ِدید ِفاصوا ییود نیا
تس لّوا رِخآ ،رِخآ لّوا هنرَو

۳ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق

ْ§ا َوُه …  « »ُرِخْ¯اَو ُلwوَ

»رخآ و لّوا تسوا ...  «

۱۹۳ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح

دنناریح ناربخیب ام یزابرظن رد
دنناد ناشیا رگد مدومن هک منینچ نم

یلو دندوجو راگرپ هطقن ن�قاع
دننادرگرس هریاد نیا رد هک دناد قشع

۷۱ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

شابم وگ ،ملاع ود ره دشابن رگ
" تسا شوخ اهنت ماوت اب ،یمامت " وت

۳۶ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق

»؟…هَْدبَع ٍفاَكِب ¡zا َسْيََلأ «

»؟تسین یفاک شیوخ هدنب یارب دنوادخ ایآ «

۲۹۳۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۹۳۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و میرآ ار وت رم تدابع هک
سب و میراد وت ز مه یرایِ عَْمط

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

°ساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
°ساک یُّلک و تس ینوزفا ِنwظ

۳۱۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شوپب هلاسهمه ،یفابیم هکناز
شونب هلاس همه ،یراکیم هکناز

مد هب مد یاههصُغ نیا تسوت لعف
مَلَقْلا wفَج ْدَق ینعم دوب نیا

ثیدح

».ٍقI َْتنأ امِب ُمَلَقْلا wفَج «

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ «

۳۱۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نآ یک مَلَقْلا wفَج ینعم
؟دوب ناسکی افو اب اهافج هک

مَلَقْلا wفَج افج مه ،ار افج لب
مَلَقْلا wفَج افو مه ار افو نآو

۳۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هتخادگب لد یاه شتآ ز نت
هتخادرپ ادخ ِریغ زا هناخ

۹۷۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زاینیب یادخ فاصوا ز قشع
زاجَم دشاب وا ریغ رب یقشاع

۴۰۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبن مرحم ادخ ریغ ار زار
دوبن مدمه نامسآ زج ار هآ

۶۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیدنیم هر زو وش قشع راوس
دشاب راوهر سب قشع بسا هک

دناسر لزنم ار وت هلمح کی هب
دشاب راومهان هار هچ رگا

قشاع ناج دنادن یراوخ فلع
دشاب رامخ ناقشاع ناج هک

۱۱۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۸(رسهریخ نآ وج و تسُج و ناغف رد

رد هب رد ،نایوج و ناسرُپ ،فرط ره

؟تسیک و وک ار ام بسا دیدزد هک نآک
؟تسیچ هجاوخ یا تسوت نار ریز هکنیا

؟وک بسا نکیل ،تسا بسا نیا یرآ



؟وک بسا نکیل ،تسا بسا نیا یرآ
وج بسا راوسهش یا ،آ دوخ اب

۱۰۷۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُج ْبسا )۴۹(سِراف و نار ِریز ،بسا
؟وک بسا نکیل ،بسا :تفگ ؟نیا تسیچ

؟دیدپ وت ِریز هب نیا تسا بسا هن یَه
؟دید هک یبسا دوخ کیل ،یرآ :تفگ

۲۷۲۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک زور :°فگ زور نایم رد
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۵۰(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا )۵۱(تّلع ِناشن ،°سج ناشن نیو

*وت ِناج رب ات ،ریذپب )۵۲(اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،)۵۳(سکُن یهاوخن رگ
)۵۴(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

».َنوُمَحُْرت ْمُكwلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو…«

».دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ…«

۴۳۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ماهدرم ییادگ زا جنگ رس رب
ماهدرپ رد و تلفغ ردنا کناز



ماهدرپ رد و تلفغ ردنا کناز

۱۲۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۶(یهریب هار و )۵۵(ماگنهیب غرم

یهتِ گید ِنُب رد ُرپ یشتآ

۱۸۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۵۸(َمی وا و ددرگ رُد )۵۷(ش َهبَش نآ

دش هاگآ هک ره صاخ )۵۹(ِیارِج نآ ز
دش )۶۰(هاگیرجِا و برق یازس وا

دوش ناصقن نوچ حور یارِج نآ ز
دوش نازرل نآ )۶۱(ناصُقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۶۲(ِرازنَمَس هک

تشِک ِناصُقن زا صخش نآک نانچمه
تشبن نمرخ ِبحاص یوس )۶۳(هعقُر

داد ریم شیپ دندرب شاهعقُر
دادن او یباوج ،هعقُر وا دناوخ

)۶۴(توُل درد Iِّا تسین ار وا :تفگ

توکس رت یلوا قمحا باوج سپ

چیه ،لصو و قارف درد شتسین
چیه ،لصا دیوجن ،وا تس عرف دنب

ینم و امٔ هدرُم و تس قمحا
ین ،لصا غارف ،شعرف مغ زک

۱۴۰۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۰۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نابز ار نازیم داد یلاعت قح
*ناوخب نامحَرٔ هروس نآرق ز نیه

لهم ار نازیم شیوخ صرح ز نیه
 لضم مصخ ار وت دمآ صرح و زآ

۷-۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق *

)۷(».داهنرب ار وزارت و تخارفارب ار نامسآ «

)۸(».دينكم زواجت وزارت رد ات «

)۹(».دینکم یتسردان نازیم رد چیه و دينك تياعر تلادع هب ار ندركنزو «

۱۸۹۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

قح داهنب نیا رهب وزارت نیا
قبس رد ار ام فاصنا دور ات

منک مک نم ینک مک وزارت زا
منشور نم ینشور نم اب وت ات

۳۱۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نوزفا وت دهج رگ ییهرذ
دوب نوزوم ادخ یوزارت رد

۴۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یتف یا ار دوخ سفن نک مهتم
ار لدع یازج نک مک مهتم

هر هب روآ رس هنادرم ،نک هبوت



هر هب روآ رس هنادرم ،نک هبوت
*هََری ٍلاقثِمِب لَمْعَی ْنََمف هک

.دنیب یم ار نآ یازج دهد ماجنا یا هرذ هزادنا هب ار یلمع سک ره اریز ،یآ رد تياده هب و نك هبوت هنادرم

**)۶۶(یاهّرِغ وش مک سفن )۶۵(ِنوسُف رد
یاهّرذ دشوپن قح ِباتفآ هک

دیفم یا یمسج ِتاّرذ نیا تسه
دیدپ ینامسج ِدیشروخ نیا ِشیپ

)۶۸(راکِتفا و )۶۷(رِطاوَخ ِتاّرذ تسه

راکشآ قیاقح دیشروخ ِشیپ

۷و ۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق *

)٧( ».ُهََري اًْريَخ ٍةwَرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنََمف «

 ».دنيبىم ار نآ دشاب هدرك ىكين ىاهرذ نزو هب سك ره سپ «

)۸(».ُهََري ًاّرَش ٍةwَرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنَمَو «

».دنيبىم ار نآ دشاب هدرك ىدب ىاهّرذ نزو هب سك ره و «

۴۹ هیآ ،)۱۸(فهك هروس ،میرک نآرق **

ºْا ىََرَتف ُبَاتِكْلاَ عِضُوَو « َه ِلاَم َاَنتَْليَو اَي َنوُلوَُقيَو ِهيِف اwمِم َ«ِقِفْشُم َ«ِمِرْجُ  Iِwإً ةَريِبَك Iََوً ةَريِغَص ُرِداَغُي Iَ ِبَاتِكْلا اَذٰ
».اًدََحأ َك¡بَر ُِمْلظَي Iََوۗ  اًرِضاَح اوُلِمَع اَم اوُدَجَوَوۚ  اَهاَصَْحأ

 نيا ،ام رب ىاو :دنيوگىم و دنكانميب تسا هدمآ نآ رد هچنآ زا هك ىنيب ار نامرجم .دوش هدوشگ لامعا رتفد «
 لباقم رد ار دوخ لامعا هاگنآ .تسا هدركن اهر هدشان باسح ار ىگرزب و كچوك هانگ چيه هك تسا ىرتفد هچ

».دنكىمن متس ىسك هب ،وت راگدرورپ و دنبايب دوخ



ردص حرش ،نورد یاضف طاسبنا :لد ِداشُگ )۱(
.یرمق یرجه۱۵۰ ٔهتشذگرد ،یفنح بهذم سسؤم و مودٔ هدس ناگرزب زا تباث نب نامعن :هفینَحوب )۲(
 .یرمق یرجه۲۰۴ ٔهتشذگرد ،هّیعفاش سسؤم ،سیردا نبدمحم :یعِفاش )۳(
)۴( Iتساور و تسین اور ،تسا زیاج و تسین زیاج :زوجَی و زوجَی
رامُخ ،شوهدم و تسم :رومْخَم )۵(
سوبع ،ق�خا دب ،مخادب :شُُرت )۶(
دسح :کْشَر )۷(
راک لوا ،یزیچ لوا ،زاغآ :تَیادب )۸(
هانگ :تیانِج )۹(
ناپوچ :یعار )۱۰(
مدرم ۀماع .دنشاب کلام کی نامرف تحت کلم کی رد هک زرواشک یعمج :تwیعَر )۱۱(
لامعا و لاوحا تبقارم ،میلست تلاح و روضح یرادهگن :تیاعر )۱۲(
.دنکیم تیافک دنوادخ :zّْاِبٰ یَفک )۱۳(
°فگ نخس هدیشوپ ،تحارص لباقم ،تیانک و هیانک عمج :تایانِک )۱۴(
تظفاحم ،یرادهگن :َتیاقِو )۱۵(
یلِگ فرظ ،لافس :َفزَخ )۱۶(
بختنم ،هدبُز :َتیاُقن ،ندوب یراع ،یگزیکاپ :َتیاَقن )۱۷(
ییاج زا یزیچ °شادرب :°فرگَرب )۱۸(
راکتمدخ ،تمدخشیپ ،نآ دننام و طاسب و شرف هدنرتسگ :شاَّرف )۱۹(
راک و ششوک :َتیاعَس )۲۰(
°سناد ،°شاد یهاگآ :َتیارِد )۲۱(
ندش هاریب ،ندش هارمگ :َتیاوَغ )۲۲(
دزم ،هریج ،ناور هفیظو :َتیارِج )۲۳(
.دید دیهاوخ ار یا هّرذ نزو هب :ْهََری ٍةwَرذ َلاْقثِم )۲۴(
شزغل ،تwلز :هَّلز )۲۵(
تازاجم ،ماقتنا ،نمشد ندرک حورجم ای °شُک :َتیاکِن )۲۶(
. مشچ ود رهزا ییانیب مامت °فر نیب زا ،ندیدرگ روک :'یمَع )۲۷(
جارخ و جاب ندرک عمج ،°فرگ جاب :َتیابِج )۲۸(
ّتیصو ،شرافس ،تحیصن و زردنا و دنپ :َتیاصِو )۲۹(
یکشخ :َرب )۳۰(
هتشرف :کَلَم )۳۱(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۳۲(
سحن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۳۳(
رگ هزیتس ،هدننک عازن :عِزانُم )۳۴(
رگمتس رایسب :موَلظ )۳۵(
نز ریپ :زوُجَع )۳۶(
عاتم ،Iاک :هلاک )۳۷(
کاپان :هتسُشان )۳۸(
زیخاتسر زور ،ازج زور :نیدِ موَی )۳۹(
رتراوازس :رتیلوا )۴۰(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۴۱(
هدننکتیارس :یراس )۴۲(
جاب ،تایلام :جارَخ )۴۳(
.دشاب هدنام یقاب هدرُم زا هک یلام ،ثاریم :گیر هدرُم )۴۴(
نامسیر :نَسَر )۴۵(
.دیآ یم دیدپ یناسفن ت�یامت رثا رب هک تسا ییاه ینیبژَک روظنم :رظن ِتاساکعنِا )۴۶(
ریقح ،هدرمژپ :دَنَژن )۴۷(
هتفشآ و ناشیرپ :رسهریخ )۴۸(
بسا رب راوس ،راوس بسا :سِراف )۴۹(
هدننک بذج رایسب ،هدنشَک رایسب :بوذَج )۵۰(
یرامیب :تّلع )۵۱(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۵۲(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۵۳(



دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۵۲(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۵۳(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۵۴(
لحم یب سورخ :ماگنهیب غرم )۵۵(
 ههاریب زا هیانک ،هدنور هار نودب هار :یهریب هار )۵۶(
قارب و هایس گنس یعون َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۵۷(
ایرد :مَی )۵۸(
یرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج )۵۹(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۶۰(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۶۱(
.دیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :رازنَمَس )۶۲(
همان :هعقُر )۶۳(
ماعط ،اذغ :توُل )۶۴(
بیرف :نوسُف )۶۵(
هتفیرف ،یزیچ هب رورغم ،ندش هتفیرف ،ندش رورغم :هّرِغ )۶۶(
اه هشیدنا ،رطاخ عمج :رِطاوَخ )۶۷(
ندیشیدنا :راکِتفِا )۶۸(


