
۹۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َدزَْرا ناج رازه دص یبش هک بش بسُخَم
دَحیب )۲(ٔهرَدب )۱(ْرَدب نآ دشَخبِب بش هک

*دیآ دورف یبش ره ناهج ِنامسآ هب
دََحا ِلضَف ِهاپس )۳(مLَلظِتُم رهِ یارب

**تفگن فازگ زا و )۴(لْیXللاِ مُق تفگ یادخ
)۵(دَقَرف و هرُهز Lدَق و رف تسیوُر بش ز

یسوم ِشتآ ز ْماخ یا یَزپ بش ِدود ِز
دَدَم ملِع ز ار هماخ نآ دهد بش ِدادم

نونجم یا ،رانِک ار بشِ یلیل ریگب
ددع و )۶(کرِش زور و دیحوت ِتولخ تَسبَش

نونجم شَِیپ رد تَسزور و یلیل تَسبَش
دَشَک شیوخ )۷(ِدْعَج هب ار رَحَس ْلقع ِرون هک

تسیکیرات ِنوردنا تایح ِبآ هک نادِب
؟دوَخ رب یاهتسب بآ ِهر هک ییهام هچ

***تخاس یسابل ار هبعک نیا هَیس )۸(ِهبید هب
)۹(َدنْسُم ناشتسوا و ناعیطُم ِتشپ تسوا هک

دشاب دص زامن کی بش ٔهبعک ِنورد
دبعَم نینچ یسک درادن باوخ ِرهب ز

ادخ ْدنامِب و بش ار ناُتب هلمج تسکش
****دََحا ْوُفک و نیرق ار وا مََرک رد تسین هک

)۱۰(دَسَْکا نآ زا لهَج و تسَداسَک ْرعش هک شُمَخ



)۱۰(دَسَْکا نآ زا لهَج و تسَداسَک ْرعش هک شُمَخ

)۱۱(دَْهَزا ملع وت رد و ملع نیرد !وت یدهاز هچ

 ۳-۵ هیآ ،)۹۷(ردق هروس ،میرک نآرق *

)٣( ».ٍرْهَش ِفَْلأ ْنِم ٌْريَخ ِرْدَقْلا ُةَْليَل «

».تسا هام رازه زا رتهب ردق بش «

ْ�ا ُلXَزَنت « )۴( ».ٍرَْمأ Lلُك ْنِم ْمِهLبَر ِنْذِإِب اَهيِف ُحو�رلاَو ُةَكِئَ�َ

».دنوشىم لزان اهراك نداد ماجنا ىارب ناشراگدرورپ نامرف هب حور و ناگتشرف بش نآ رد «

)۵( ».ِرْجَفْلاِ عَْلطَمٰ ىXتَحَ يِه ٌمَ�َس «

».تسا دورد و م�س همه دادماب عولط ات بش نآ «

 ۲ هیآ ،)۷۳(لّمزم هروس ،میرک نآرق **

».ً�ِيلَق Xِ�إ َلْيXللاِ مُق «

».ار ىكدنا رگم ،رادب هدنز ار بش «

۱۰۶ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق ***

 ُْمْتنُك اَمِب َباَذَعْلا اوُقوَُذف ْمُكِناَمِيإ َدْعَب ُْمتَْرفََكأ ْمُهُهوُجُو ْتXدَوْسا َنيِذXلا اXَمأَفۚ ٌ هوُجُو �دَوْسَتَوٌ هوُجُو �ضَْيَبت َمَْوي «
 ».َنوُُرفْكَت

 سپ امش ايآ :دنيوگىم دناهدش ىورهيس هك نانآ هب دنوش ىورهيس ىهورگ و ىورديپس ىهورگ هك زور نآ «
».ار ادخ باذع ديشچب ناتندش رفاك ببس هب ؟ديدش رفاك ناتندروآ ناميا زا

۴ هیآ ،)١١٢(صIخا هروس ،میرک نآرق ****

».ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو «

».تسوا ىاتمه سك چيه هن و «
 

۱۰۵۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۰۵۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۶۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مَهَن یغاد رگد لد رب سََفن ره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا �لُک
دیحَی � یدارُم ْنَع ٍءیَش �لُک

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

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۱۲(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۱۳(نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۱۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟زاب تسه تحرش هن حَرْشَن ْمََلا هک
؟)۱۴(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ

۱-٣ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق *



۱-٣ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق *

)١( » َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ «

» ؟ميدوشگن تيارب ار تاهنيس ايآ «

)٢( » َكَْرزِو َْكنَع َانْعَضَوَو «

» ؟ميتشادنرب تتشپ زا ار تنارگ راب و «

)٣( » َكَرَْهظ َضَْقَنأ يِذXلا «

» ؟دركىم ىنيگنس وت تشپ رب هك ىراب «

۱۷۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

انَرْدَقْ َعفْرِا Lبَر ای ،انَرْدَص ْحَرْشِا Lبَر ای
ُمکَبابَْرا اوُدبْعَت � ،انَرَْدب ْرِْهَظا Lبَر ای

.دینکم تدابع یگتخاس نایادخ هب ،نک رهاظ ار ام هام اراگدرورپ ،ازفیب ام ِردق هب اراگدرورپ ،نک داشگ ار ام هنیس اراگدرورپ

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و ح�ص ،ناهنپ هر زا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۱۵(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۸۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ و دنسرت مدع زک

۸۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ُ�ا َمعِن ای درک ینات وت مه )۱۶(نیعْ

نیب ْتسه ار )۱۷(نیبْمودعمٔ هدید

۲۶۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ساپسان ار )۱۸(هِدزییمت دوش نوچ
سانش هلبق )۱۹(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۲۱(ُرب و )۲۰(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاس مین

نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک
)۲۲(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۳۸ هیآ ،)۴۳(فرخز هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َدْعُب ََكْنَيبَو يِْنَيب َْتيَل اَي َلاَق اَنَءاَج اَِذإٰ ىXتَح « ».ُنيِرَقْلا َْسئَِبف ِْ¯َقِرْشَ

 ىدب هارمه هچ وت و .دوب برغم و قرشم ىرود وت و نم ىرود شاك ىا :ديوگىم ،ديآ ام دزن هك هاگنآ ات «
».ىدوب

۱۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دَُوب یرون یوَر نوچ ،َدیامن شتآ رود ِز نآ
*�تبا یارب یسوم ِشتآ هک نانچمه

دیُنک شتآ نآ ِدصق )۲۳(ناناج هناورپ �Xصَلا
**�َب ردنا دیوَر رَد ،لXوا دیتفگ یلب نوچ

ماقم دشاب شَشتآ ِنایم رد )۲۴(رَْدنَمَس نوچ
)۲۵(�َو و قوش نینچنیا ،ناج و لد رد دراد هک ره

۹ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق *



۹ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق *

».ٰىَسوُم ُثيِدَح َكاََتأ ْلَهَو «

»؟تسا هديسر وت هب ىسوم ربخ ايآ «

۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق **

»…ىََلب اوُلاَقۖ  ْمُكLبَرِب ُتْسََلأ…«

»…؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ…«

۴۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(هَِزن یا یرآ هک دیوگیمه قح

ْهِب ربص ،و رآ ربص ،ونشب کیل

شورخ مک ،شماخ ،تسا کیدزن حبص
شوکَم ،وت ،وتِ یپ مشوکیمه نم

۴۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسََدب تسود ِز ار وت رم َدُنک رود هچنآ ره
تسََدب تسوکن را یِو یب یهَن یور هچ ره هب

تسوکِن تسوپ ِنورد رد دَُوب ماخ زغَم وچ
تسََدب تسوپ هکنادب سپ نیزا تشگ هتخُپ وچ

تفرگ لاب و َّرپ غرم نآ وچ هضیب ِنورد
تسََدب تسوا باجح سپ نیزا هضیب هکنادب

۲۲۶۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوا رد اهتمحر هک دمآ جنگ ،جنر
تسوپ دیشارْخب وچ ،دش هزات ،زغم

درس و کیرات ِعضوم ردارب یا



درس و کیرات ِعضوم ردارب یا
درد و یتسُس و مغ رب ندرک ربص

تسا یتسم ماج و ناویح ٔهمشچ
تسا یتسپ رد همه اه یدنلب نآک

نازخ ردنا )۲۷(تسرَمضُم ناراهب نآ
نآ زا زیرْگم ،نازخ نآ تسراهب رد

زاسب تشحو اب ،شاب مغ ِهرمه
زارد ِرمُع دوخِ گرم رد بلطیم

تسََدب اجنیاک وت ِسفن دیوگ هچنآ
تس هدمآ دض وا ِراک نوچ شََونشَم

۵۹۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وتِ یور ِسلطا زا دباییمن وچ شِلاب
دبای یهَیس ِلاش تَرْدَق ِبش ز دشاب

۸۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسوا تایح ِبآ هک هن ،ار وت دشُک ات لِه
دشک یم راو لسع ،تسود هک نُکَم یخلت

۱۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)X�)۲۸صَلا ار ناگیاسمه ،دُش هیاسمه یتلود

)۲۹(�َعْلاوب وّ یلَعَْلاوب ،َدنامن دوخاب سپس نیز

باتفآ نوچ )۳۰(دز غیت ،ناج ِقرشم زا تبقاع
)۳۱(�َم رد و ء�َخ رد ار وا تسُجیم ناج هک نآ

۱۰۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

» .صاخِ م.غ رب ،مَشَح ندرک دسح «

مََرک زا ار یاهدنب ،یهاشداپ



مََرک زا ار یاهدنب ،یهاشداپ
)۳۲(مَشَح ٔهلمج رب دوب هدیزگرب

ریما )۳۴(لِچ ٔهفیظو وا )۳۳(ِیگماج
ریزو دص یدیدن شردق یکی هَد

تخَب و لابقا و علاط ِلامک زا
تقو ِدومحم ،هَش و دوب )۳۵(یزاَیا وا

*شیوخ ِلصا رد هشِ حور اب واِ حور
شیوخ و دنویپ مه هدوب ،نَت نیزا شیپ

تس هُدب نَت زا شیپ هک دراد نآ ،راک
تس هدش ثِداح ون هک اهنیا زا رذگب

تسا )۳۶(لَوَحا هن وک ،تسار فراع ،راک
تسا لّوا یاه تشِک رب واِ مشچ

وَج هچنآ و یدنتشاک مدنگ هچنآ
وَِرگ بش و زور تساجنآ واِ مشچ

داَزن نآ زج ،بش تسا )۳۷(تسِبآ هچنآ
داب ِتسد اب اهرکم و اههلیح

**)۳۸(شَگِ یاه تلیح هب شوخ لد َدُنک یَک
؟شرس رب قح ٔهلیح دنیب هکنآ

دهنیم یماد ،ماد ِنورد وا
دَهَج نآ هن ،دَهَج نیا هَن وت ِناج

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

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

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک



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

تسود ِشیپ ار دوخ ِریبدت نیا نکفا
تسوا ِریبدت زا مه تریبدت هچرگ

تسا هتشارفا قح هک دراد نآ ،راک
تسا هتشاک لّوا هک َدیور نآ رخآ

راکب وا یارب زا ،یراک هچره
رادتسود یا یتسود ِریسا نوچ

چیپَم وا ِراک و دزد ِسفن ِدِرگ
چیه تسا چیه ،قح راک هن نآ هچره

دوش ادیپ نید ِزور هکنآ زا شیپ
***دوش اوسر بش ِدزد ،کلام ِدزن

)۳۹(َشَنف و ریبدت هب هدیدزد ِتخَر

شندرگ رب یرواد ِزور هدنام

دنهَجَرب مه اب لقع نارازه دص
دنهَن یماد وا ماد ِریغ هب ات

سب و دنبای رتتخس ار دوخِ ماد
 ؟)۴۰(سَخ ،داب اب یتّوق دیامن یَک

ثیدح *

».َفََلتْخا اهنِم َرَكاَنت ام َو َفََلْتئا اْهنِم َفَراعَت اَمفٌ ةَدXنَجُم ٌدُونُج ُحاوَراـَْلا «

 و دنوش یم هتسبمه ،دشاب انشآ یرگید اب هک حاورا نآ زا مادک ره .دنا هدش جیسب ینایرکشل ،اه حور «
».هتسسگ ،دشاب هناگیب یرگید اب هک مادک ره

۵۴ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق **

».نيرِكاْ�ا ُْريَخُ ¿اَوُ ¿اَرَكَم َو اوُرَكَم َو «



».نيرِكاْ�ا ُْريَخُ ¿اَوُ ¿اَرَكَم َو اوُرَكَم َو «

».تسا ناگدننكركم نيرتهب ادخ و ،درك ركم مه ادخ و ،دندرك ركم نانآ «

۴ هیآ ،)۱(هحتاف هروس ،میرک نآرق ***

».ِنيLدلاِ مَْويِ ِکلاَم «

».ازج زور ىاورنامرف نآ «

۱۶۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۲(رامِث و )۴۱(راجَشا دوب هُک نآ ردنا

رامشیب ،اجنآ یهوک )۴۳(ِدورُم سب

نم وت اب بر ای :شیورد نآ تفگ
)۴۴(نََمز رد منیچن نیز مدرک دهع

شتخادنا داب هک هویم نآ زا زج
)۴۵(شِعتنُم ِتخرد زا منیچن نم

افو شدوب دوخ ِرذن رب یتدم
اضق ِتاناحتما دمآ رد ات

دینک انثتسا :دومرف ببس نیز
دینز رب نامیپ هب دهاوخ ادخ رگ

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مَهَن یغاد رگد لد رب سََفن ره

*دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا �لُک
دیحَی � یدارُم ْنَع ٍءیَش �لُک

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

تس یرَپ نوچمه لد هک دمآ ثیدح رد
**تس )۴۶(یرَصرَص ِریسا ینابایب رد

فاِزگ َدنار فرط ره ار َرپ داب



فاِزگ َدنار فرط ره ار َرپ داب
ف�تخا دص اب تسار هَگ و پچ هَگ

نانچ ناد لد نیا رگید ِثیدح رد
***)۴۷(ناغزاق ردنا شتآز ناشوج ِبآک

دَُوب ییار رگد ار لد نامز ره
دَُوب ییاج زا کیل ،یو زا هَن نآ

لد ِیار رب یوش نمیا ارچ سپ
؟ِلجَخ رِخآ یوش ات یدنب دهع

رَدَق و تسا مکح ِریثأت زا مه نیا
)۴۸(َرذَح یناوتن وّ ینیبیم هاچ

بجع نیا ناّرپِ غرم زا دوخ تسین
)۴۹(َبطَع رد دتفا و ماد دنیبن هک

)۵۰(َدتَو مه دنیب ماد هک بجع نیا

دتفیم ،دهاوخن رو ،دهاوخب رگ

شیپ ماد و زاب شوگ و زاب مشچ
 شیوخ Lَرپ اب دََرپیم یماد ِیوس

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۱*

Âْاَو ِتاَواَمXسلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي « ».ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي Xلُكۚ  ِضْرَ

».تسا دیدج ىراك رد هظحل ره وا و ،تسوا هاگرد لئاس تسا ¯مز و اهنامسآ رد هك سك ره «

۱۵ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق ۲*

Âْا ِقْلَخْلاِب َانيِيَعََفأ «  ».ٍديِدَج ٍقْلَخ ْنِم ٍْسبَل يِف ْمُه ْلَبۚ  ِلXوَ

».دنكش رد هزات شنيرفآ زا اهنآ ،هن ؟ميدوب هدش زجاع ¯تسخن شنيرفآ زا ايآ «

ثیدح **



ثیدح **

».ٍنَْطِبلً ارَْهظُ حيّرلا اَهُْميُِقي ِضْرÂَا َنِم ٍة�َفِب ٍةَشيرَك َبْلَقلا اَذه Xِنإ «

».دنک ربز و ریز ار نآ ،داب هک نوماه هب َدنام ار یَرپ بلق نیا «

ثیدح ***

».اهِنایَلَغ یف ِرودُقْلا َنِمً اب�لََقت �دََشا ِنِمؤْ�ا ُبْلَقَل «

».تسا شوج لاح ردِ گید دننامه شیاه ینوگرگد رد نمؤم بلق َِلثَم «

۲۹۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 ایِتِئا هک دشاب ناّربکتم ِدبعم ات ناهج نیا ِنادنز و ناهج نآِ خزود ِندیرفآ ِتمکح «
*»ً.اهَرک َوأً اعَوط

   
دنوش یفاص افَج رد )۵۱(نامیئَل هک
دنوش )۵۲(یفاج دوخ ،دننیب افو نوچ

تسا خزود سپ ناشتاعاط ِدجسم
تسا )۵۳(َخف ،هناگیبِ غرم ِدنبیاپ

میئَل و دزد ٔهعموص نادنز تسه
میقم ار قح دوش رکاذ وردناک

رشب زا دوصقم دوب تدابع نوچ
)۵۴(رَقَس شَکندرگ ِهاگتدابع دش

تسد راک ره رد تسه ار یمدآ
تس هُدب تمدخ نیا دوصقم وا کیل

**ناوخب نیا ،سْنِْ�ا َو Xِنجْلا ُتْقَلَخ ام
ناهج زا دوصقم تسین تدابع زج

».تسا تدابع ،ناهج تقلخ یلصا دوصقم ً�صا و .تدابع یارب رگم ار یمدآ و یرپ مديرفاين « :هك ناوخب ار هيآ نيا

دَُوب نف نآ ،باتک زا دوصقم هچرگ



دَُوب نف نآ ،باتک زا دوصقم هچرگ
دوشیم مه ،ینک شلاب َشاوت رگ

دوبن شلاب نیا ،دوصقم وزا کیل
دوس و داشرا و شناد و دوب ملع

ار ریشمش یتخاس یخیم وت رگ
ار )۵۵(رابدِا رفظ رب یدیُزگرب

تس یدُه و ملع رشب زا دوصقم هچرگ
تس یدبعم ار یمدآ کی ره کیل

)۵۶(َُهتْمَرَکا میرک ِدرَم ِدبعم

)۵۷(َُهتْمَقَْسا میئَل ِدرَم ِدبعم

.ینک رامیب ار وا هک تسنیا هیامورف صخش تدابع ببس و .یرادب یمارگ ار وا وت هک تسنیا ،راوگرزب صخش تدابع ببس

دنهن رس ات ،نزب ار نامیئَل رم
دنهد رب ات هدب ار نامیرک رم

دیرفآ دجسم ود ره قح مَرَج�
)۵۸(دیزَم ار اهنیا و ار اهنآ خزود

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۱۱ هیآ ،)۴۱(تلصف هروس ،میرک نآرق *

Èِْلَو اَهَل َلاََقف ٌناَخُدَ يِهَو ِءاَمXسلا ىَِلإ ٰىََوتْسا Xُمث « ».َ¯ِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط اَيِْتئا ِضْرَ

 :دنتفگ .دییایب هاوخان ای هاوخ :تفگ نیمز و نامسآ هب .دوب یدود نآ و تخادرپ نامسآ هب دنوادخ نوچ «
».میدمآ رادربنامرف

۵۶ هیآ ،)۵۱(تایراذ هروس ،میرک نآرق **



۵۶ هیآ ،)۵۱(تایراذ هروس ،میرک نآرق **

».ِنوُُدبْعَِيل Xِ�إ َسْنÉِْاَو Xِنجْلا ُتْقَلَخ اَمَو «

».ماهديرفاين دوخ شتسرپ ىارب زج ار سنا و نج «

هدراهچ بش هام ،مامت هام :رَدب )۱(
نایمه ،رَز هسیک :هرَدب )۲(
هاوخداد ،دنک تیاکش یرگید زا هک یسک :مLَلظِتُم )۳(
رادب هدنز ار بش :لْیXللاِ مُق )۴(
.دنسانش هار نادِب هک بطق کیدزن هراتس ود :دَقَرف )۵(
.نایادخ دّدعت هب داقتعا ،ادخ یارب Êسناد کیرش :کرِش )۶(
رادبات و هدیچیپ :دعَج )۷(
یمشیربا هچراپ :هبید )۸(
هاگ هیکت :َدنْسَم ،َدنْسُم )۹(
رت قنور یب ،رتداسک :دَسَْکا )۱۰(
رتدهاز ،رتراگزیهرپ :دَْهَزا )۱۱(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۱۲(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۱۳(
هدننک یّدکت ،هدننک ییادگ :زاسهیدُک )۱۴(
نیشنمه :نیرَق )۱۵(
ُ�ا َمعِن )۱۶( وکین روای :نیعْ
دوبان و تسین ،هدش تسین :مودعم )۱۷(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۱۸(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۱۹(
یکین :ّرِب )۲۰(
مدنگ :ُّرب )۲۱(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۲۲(
ناتفص هناورپ ،ناقشاع :ناناج هناورپ )۲۳(
.دزوس یمن شتآ رد دنا هتفگ هک هدنزخ یروناج :رَدنمَس )۲۴(
یتسود ،تبحم :�َو )۲۵(
هزیکاپ ،کاپ :هَِزن )۲۶(
هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۲۷(
.دوشیم هتفگ یراک نداد ماجنا ای ندروخ ماعط یارب مدرم زا یاهدع توعد ماقم رد هک یاهملک :�Xصَلا )۲۸(
نآ و نیا ،نّیعمان و یعون صاخشا :�َعْلاوب وّ یلعْلاوب )۲۹(
ندیشخرد ،ندرک یناشفوترپ :ندز غیت )۳۰(
اج همه رد ،مدرم نایم رد و تولخ رد :�َم رد و ء�َخ )۳۱(
ناراکتمدخ ،نارکاچ :مَشَح )۳۲(
.کاروخ و اهب هماج تهج هب دنهد م�غ و رکون و مز�م هب هچنآ و هفیظو ،هناهام ،هبتار :یگماج )۳۳(
لهچ فّفخم :لِچ )۳۴(
.یونزغ دومحم ناطلس بوبحم یارما زا و کرت م�غ :زاَیا )۳۵(
نیب ود ،چول :لَوَحا )۳۶(
Êسبآ :تسِبآ )۳۷(
هوبنا ،ناوارف ،رایسب :شَگ )۳۸(
گنرین ،هلیح :َنَف )۳۹(
کشخ فلع ،هاکٔ هزیر :سَخ )۴۰(
ناتخرد ینعم هب ،رجشِ عمج :راجَشا )۴۱(
اه هویم ینعم هب ،رمثِ عمج :رامِث )۴۲(
یب�گ ینعم هب ،دورمِا فّفخم :دورُم )۴۳(
نیمز :نََمز )۴۴(
ملاس ،طاشن اب ،هدنزرس :شعتنُم )۴۵(



نیمز :نََمز )۴۴(
ملاس ،طاشن اب ،هدنزرس :شعتنُم )۴۵(
دنت داب ،تخس و درس داب :رَصرَص )۴۶(
لیتاپ ،گرزب گید :ناغزاق )۴۷(
ندرک یرود ،ندرک زیهرپ :َرذَح )۴۸(
تک�ه ،ندش ک�ه :َبطَع )۴۹(
خیم :َدتَو )۵۰(
لیخب ،هیامورف :میئَل )۵۱(
رگمتس ،راک افج :یفاج )۵۲(
ماد :َخف )۵۳(
خزود ،منهج :رَقَس )۵۴(
یزور هریت ،یتخب هریت :رابدِا )۵۵(
ار وا وت Êشاد یمارگ -ار وا یتشاد یمارگ :َُهتْمَرَکا )۵۶(
ار وا وت ندرک رامیب -ار وا یدرک رامیب :َُهتْمَقَْسا )۵۷(
یرایسب ،یندوزفا :دیزَم )۵۸(


