
۱۶۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

6اب ز نت دیشَکِب نادنزِ یوس هب ارم وچ
اهنت و بیرغ مدُشِب ترضح )۱(ِناب9رقُم ز

دش نیرَق ارم یرَمَق هَگان سبَح ِنایم هب
ادوس رازه شَسَوَه مَغامد رد ْدَنکِف هک

ین نم ،سبَح و Uَب ز َدیوج صUَخ سَک همه
؟اجنیا رای و نورب هب ؟مَرآ یور هچ ؟مَوَر هچ

وا ِتولخ هب مَسَرن نادنزِ جُنک ِریغ هب هک
)۲(اّفَصُم نیَبگَنا ِلد شتآ ِریغ هب دشن هک

ناشیرپ وَرب یرظن ،ناشیوخِ یوس هب یرظن
اشامت نیدب یرظن ،ّانََمت نادِب یرظن

دراد وچ یسک )۳(دَمََرن ،فسوی فیرح دَُوب وچ
ام ِفسوی هصاخ هک و ناتسُب سبَح ِنایم هب

ار وا هِک ره سبَحِ یوس هدید و مشچ هب دَوَدِب
اضاقت نینچ دسرب یناتِسَرکِش نینچ ز

دبایب رگا یسک هک مدینش نارتَخا زا نم
ار ام دینک یربخ ،هَم نآ ِرون ز یرثا

تمارک زا هک )۴(تدَسَر ،یدیسر رَهُگ نیدب وچ
)۵(ایرد تفه ز یرُذگ ،یسوم وچ مدق یَهنِب

رتَخا و هام هب دسرن اهناجِ کشَر ز شربخ
اهنامسآ )۶(دزاُدگِب ،دیآرب وا ِهام وچ هک



اهنامسآ )۶(دزاُدگِب ،دیآرب وا ِهام وچ هک

مدنبب ناهد ادخ هب ،شَیور ِفصو ز مَِلجخ
)۸(اّقَس )۷(ِکشَم رحب ز و ایرد ِبآ ز دََرب هچ

۲۹۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راوهاش {رُد قوف دنیب )۹(مْجَل
راوْسیلبا وا دزیرگُب )۱۰(نیط ز سپ

تسا َرک و روک نیط �م زا سیلِب نآک
؟تسا رهوگ لِگ رد هک دناد یک واگ

*)۱۲(ضیضَح رد ار ناج دنگفا )۱۱(اُوطِبْهِا
)۱۳(ضیحَم نیا مورحم درک شزامن زا

)۱۵(لاقَم ناز و )۱۴(لیقَم نیز ،ناقیفر یا

لاج{رلا ُضْیَح 'یوَهْلا 9نِا اوُق9تِا
   

ندب رد ار ناج دنگفا اُوطِبْهِا
  )۱۶(نَدَع {رُد دوب ناهنپ لِگ هب ات

 ین ،واگ نکیلو ،دناد شرجات
ین )۱۷(واکْلِگ ره و دنناد لد ِلها

تس یرهوگ وا ِلد ردناک یِلگ ره
تس یرگید ِنیط )۱۸(ِزاّمَغ شرهوگ

 تفاین یرون قح )۱۹({شَر زک یِلگ نآو
تفاتن َرب رُد ُرپ یاه لِگ ِتبحص

۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *



۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *

»… اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق «

»…دییآ دورف تشهب زا همه :ميتفگ «

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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 هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حUص ،ناهنپ هر زا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۲۰(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زارفرس و دنُدب )۲۲(نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۲۰۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۰۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بَر تفگ اْوَلاعَت لُق اْوَلاعَت لُق
بدا زا هدیمر ِناروتس یا

۲۰۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مََرک ِبذج زا تفگ اْوَلاعَت ْلُق
)۲۳(مَضِیار نم ،مهد ناْتتضایر ات

۱۵۱هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

».…ۖ ًاْئيَش ِهِب اوُكِرْشُت 6َ9أۖ  ْمُكْيَلَع ْمُك�بَر َم9رَح اَم ُلَْتأ اْوَلاَعَت ْلُق «

 كرش ادخ هب هكنيا .مناوخب ناتيارب تسا هدرك مارح امش رب ناتراگدرورپ هك ار هچنآ ات دييايب :وگب «
».…ديروايم

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۲۴(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

)۲۵(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید

 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

دوبن )۲۷(ایوپ ات و )۲۶(اریگ ات لفط
دوبن اباب ندرگ زج شبکرم

دومن اپ و تسد و تشگ یلوضف نوچ
 )۲۹(دوبک و روک رد و داتفا )۲۸(انَع رد

اپ و تسد زا شیپ قلخ یاهناج
 افص ردنا افو زا دندیرپیم

دندش یدنب اُوطِبْهِا رما هب نوچ



دندش یدنب اُوطِبْهِا رما هب نوچ
 دندش یدنسرخ و صرح و مشخ سبح

۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».َنُوَنزْحَي ْمُه 6ََو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ Uََف َياَدُهَ عَِبت ْنََمف ىًدُه ي{نِم ْمُك9َنيِْتأَي ا9مِإَفۖ  اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق «

 ىوريپ ارم تیاده هك اهنآ ،دیسر امش یوس هب نم زا یتیاده رگا سپ؛دییآ دورف تشهب زا همه :ميتفگ «
».یهودنا هن و دنراد یمیب هن ،دننك

۱۸۸۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ندرک افو تسود اب دیاب نیزا ْهِب ین ین
)۳۰(ندرک افَج و ریصقت دیاب نیزا مک ین ین

َتتسَمرَس ِقشاع رب ،َتتسَد َدَنز هک یمخز
)۳۱(ندرک اوَد ریبَدت وت ِریغ َدناوَتن

وتِ ماد ِّتذل زا مَد کی دَشچ هک یغرُم
)۳۲(ندرک اوهِ گنهآ َدیان وا ِرطاخ رد

�شُک َهُنگ و مرُجیب وتِ مشچ ود ِراک یا
)۳۳(ندرک اوَر ْتاجاح وت ِلعَل ود ِراک یا

وت ِقشعِ مغ اب لد دراد ییهعقاو شوخ
ندرک اهر ِهار ین ،ندروخ ورف ِروز ین

تسین وکین وت ِقشع رد ندرک افَص {یوعَد
؟ندرک افَص ِریسفت دَْوب هِچ افَص ِناج اب

ناشفِب کلف ز یرون یزیربت ِقحلا سمش
ندرک اوهِ گنهآ ناج َدناوت رون زک

۱۶۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۶۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(رامِث و )۳۴(راجَشا دوب هُک نآ ردنا

رامشیب ،اجنآ یهوک )۳۶(ِدورُم سب

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

شتخادنا داب هک هویم نآ زا زج
)۳۸(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 6 یدارُم ْنَع ٍءیَش �لُک

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

*تس یرپ نوچمه لد هک دمآ ثیدح رد
  )۳۹(یرَصرَص ریسا ینابایب رد

فاِزگ َدنار فرط ره ار َرپ داب
فUتخا دص اب تسار هَگ و پچ هَگ

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

دَُوب ییار رگد ار لد نامز ره



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

ثیدح *

».ٍنَطِبلً ارَهظُ حيّرلا اهُميَقي ِضَراـْلا َنِم ٍةUَفِب ٍةشيرَك َبْلَقْلا اذه 9نِا «

».دنک ربز و ریز ار نآ ،داب هک نوماه هب دنام ار یرَپ 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 «

۱۶۵۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

».ادیپ رثا هب ناهنپ تروص هب اضق ماد و دنب هیبشت «

ییهداز )۴۲(َرتهِم ،)۴۱(قلَد ردنا ینیب
ییهداتفا Uب رد هنهرب رس

هتخوس )۴۳(یراکبان ِیاوه رد
هتخورفب دوخِ کUما و )۴۴(هَشِمَقا

راوخ و ماندب هدش هتفر نام و ناخ
)۴۶(راوْرابدِا دوریم )۴۵(نمشد ْماک

ایک یا :دیوگب ،دنیب یدهاز
ادخ ِرهب زا رادیم یتّمه

ماهداتفا تشز ِرابدِا نیردناک



ماهداتفا تشز ِرابدِا نیردناک
ماهداد فک زا تمعن و َّرز و لام

مهَراو نیز نم هکوب ات یتّمه
َب هک دَُوب هریت ِلِگ نیز مَهَجرِ

صاخ و ماع زا وا دهاوخیم اعد نیا
صUَخْلاَو ُصUَخْلاَو ُصUَخْلاِک

.مهاوخ یم یصUخ ،مهاوخ یم یصUخ ،مهاوخ یم یصUخ

ین دنب و زاب یاپ و زاب تسد
ینهآ یَن ،شرس رب ل{کَوُم یَن

؟صUخ ییوجیم دنب نیمادک زا
)۴۷(صانَم ییوجیم سبح نیمادک زا و

)۴۸(یَفتخُمِ یاضق و ریدقت ِدنب

)۴۹(یفَص ِناج زجب نآ دنیبن هک

تسا )۵۰(نَْمکَم رد ،نآ تسین ادیپ هچرگ
تسا نهآ ِدنب و نادنز زا رتدب

دنکشب ار نآ رم رگنهآ هکناز
دَنکَرب نادنز )۵۲(ِتشخ مه )۵۱(رگ هرفُح

ناِرگ ِناهنپ ِدنب نیا بَجَع یا
نارگنهآ نآ )۵۳(ِریسکت زا زجاع

دسر ار دمحا ِدنب نآ ِندید
)۵۴(دَسَم ْنِم ٌْلبَح ،هتسبِ یولگ رب

بَهَلُوب ِلایع ِتشپ رب دید
)۵۶(َبطَح ٔهلاّمَح :تفگ مزیه )۵۵(ِگَنت



)۵۶(َبطَح ٔهلاّمَح :تفگ مزیه )۵۵(ِگَنت

دیدن یمشچ وا زج ار مزیه و لبَح
دیدپان ره وَرب دیآ دیدپ هک

دننک )۵۷(یلیوأت هلمج ،شنایقاب
دنمشوه ناشیا و تس یشوهیب ز نیک

)۵۸(ُوتود شتشپ ،نآ ریثأت زا کیل

وت ِشیپ وا هدش ن6ان و هتشگ

مهَراو ات یتّمه ،ییاعد هک
مَهَج نوریب ناهن ِدنب نیزا ات

دیدپ اه تمUع نیا دنیب هکنآ
؟دیعس زا ار )۵۹(یقَش وا َدنادن نوچ

)۶۰(لUَجلاوذ ِرما هب دَشوپ و َدناد

لUح قح ِزار ِفشک دشابن هک

۴و۵ هیآ ،)۱۱۱(بهل هروس ،میرک نآرق

)۴( ».َِبطَحْلا َةَلا9مَح ُهَُتأَرْماَو «

».تسا شكمزيه شنز و «

)۵( ».ٍدَسَم ْنِم ٌْلبَح اَهِديِج يِف «

 ».دراد امرخ فيل زا ىنامسير ندرگ رب و «

۳۸۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 و یتفای رتشوخ ار رهش مادک اهرهش زا هک دوخ ِبیرغِ قشاع زا یقوشعم ِندیسرپ «
»؟رتاشگ لد و رتتمعن رُپ و رتمشتحم و رتهوبنا

'یَتف یاِک قشاع هب یقوشعم تفگ



'یَتف یاِک قشاع هب یقوشعم تفگ
اهرهش سب ییهدید تبرُغ هب وت

؟تسا رتشوخ اهنآز رهش نیمادک سپ
تسا ربلد یو رد هک یرهش نآ :تفگ

طاسِب ار ام ِهَش دشاب اجک ره
)۶۱(طایِخلا �مَس دَُوب رگ ،ارحص تسه

هام وچ دشاب یفسوی هک اجک ره
هاچ ِرعَق دشاب هک هچرا ،تسا ّتنَج

۲۱۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر وت زا ّدَم و رزج نیا مَل9َوا
دیجم یا ،رحَب نیا دوب نکاس هنرَو

مَیداد )۶۲(د�دََرت نیک اجنآ زا مه
مََرک زا مه ارم نُک د�دََرت یب

)۶۳(ثایِغَْلا هآ ،ینکیم ماUتبا

)۶۵(ثانِا نوچ َتاUتبِا زا )۶۴(روکُذ یا

نُکَم بر ای ؟Uتبا نیا یک هب ات
نُکَم بهذم هَد و شخب مایبهذم

شیر ْتشپ و یرغ6 مایرتُشا
شیوخ )۶۶(ِلکشْن6اپ وچمه ِرایتخاز

نارِگ وس نیا دوش هَگ )۶۷(هواژَک نیا
ناشَک وس نآ دوش هَگ هواژَک نآ

ار راومهان )۶۸(ِلمِح نم زا نَگفِب
ار )۶۹(رارَبا ٔهضور منیبب ات



ار )۶۹(رارَبا ٔهضور منیبب ات

)۷۰(دوُجِ غاب زا فهَک ِباحصا نآ وچمه

)۷۲(دوقُر مُه ْلَب ،ین )۷۱(ظاقَیا مََرچیم

)۷۴(راسَی رب ای )۷۳(نیمَی رب مشاب هتفخ

رایتخایب وُگ وچ زج مدرگنرب

نیَمیْلا َتاذ ات وت )۷۵(ِبیلَقت هب مه
  نید {بر یا لام{شلا َتاذِ یوس ای

۲۹۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷۶(دیرَم زا و دیرُم زا هَّلگ هَّلگ

*)۷۹(دیصَوْلاِب )۷۸(ْیَعارِذ )۷۷(طِسابِ گس نوچ

.دنرب رس هب یهلا هاگرد رد فهک باحصا گس دننام هتسد هتسد ،نامرفان و ربنامرف زا )ناسنا و ناطیش زا معا( سک همه

گس وچ ت9یهوُُلا )۸۰(ِفهَک ِرد رب
گر هتسَج رب وُجْرَما هّرذ هّرذ

ات هک نکیم ناحتما وید ِگس یا
اپ قلخ نیا دنهنیم هر نیرد نوچ

رگنیم ،نکیم عنم ،نکیم هلمح
َرن و قدِص ردنا هدام دشاب هک ات

گس وچ ؟دشاب هچ رهب زا ذوَُعا سپ
 )۸۲(َکتزیت )۸۱(ع�فََرت زا دشاب هتشگ

 .تسا هدش هدنار یهلا هاگرد زا هک یناطیش تسد زا ادخ هب مرب یم هانپ ؟میج9رلا ِناطی9شلا َنِمِ ¼اِبُ ذوَُعا :دنیوگ یم عقوم هچ سپ
.دشاب کباچ هلمح رد )ناطیش( گس هک یعقوم

اطخِ کُرت یاک تسا نآ ذوَُعا نیا
اشگ رب هر ،تگس رب نز رب گناب

وت هاگرخ ِرد رب میایب ات



وت هاگرخ ِرد رب میایب ات
وت هاج و دوُج ز مهاوخ یتجاح

تسا زجاع گس )۸۳(ِتَوطَس زا کُرت هکنوچ
تسا زیاجان )۸۴(ناغَف نیا و ذوَُعا نیا

نم هک ،گس زا ذوَُعا :دیوگ مه کُرت
نطو ردنا ماهدنام رد گس ز مه

ندمآ رد نیا رب )۸۵(یراییمن وت
ندش نوریب رد ز مرآیمن نم

)۸۶(ُقنُق و کُرت ِرس رب نونکا کاخ

)۸۷(ُقنُع ددنب ار ود ره گس یکی هک

َدَنزَرب یگناب کُرت ،)۸۸(ه9ِلـل َشاح
دنک )۸۹(یق نوخ رن ِریش ،دشاب هچ گس

یاهدناوخ نادزی ریش ار دوخ هک یا
یاهدنام رد یگس اب ،دش اه لاس

؟راکش وت ِیارب گس نیا دنک نوچ
  راکشآ یتس هدش گس ِراکش نوچ

۱۸ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق *

 َتْعَل9طا ِوَلۚ  ِديِصَوْلاِب ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب ْمُُهبْلَكَوۖ  ِلاَم{شلا َتاَذَو ِ¾َِميْلا َتاَذ ْمُُهب{لَُقنَوۚ  ٌدوُقُر ْمُهَو ًاظاَْقَيأ ْمُُهبَسْحَتَو «
َ°َو اًراَرِف ْمُْهنِم َْتي9لَوَل ْمِهْيَلَع ».ًابْعُر ْمُْهنِم َْتِئلُ

 ،ميدينادرگىم پچ تسد و تسار تسد هب ار نانآ ام و دندوب باوخ رد هكنآ لاح دنراديب هك ىتشادنپىم «
 و ىتشگىمزاب نازيرگ ىتفرىم ناشتقورس هب رگا .دوب هدرك زارد شيوخ تسد ود راغ هاگرد رب ناشگس و

».ىديسرتىم تخس اهنآ زا

۱۴۵۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۵۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هتفشآ وا هک ره د�دََرت رد
تسا هتفگ اّمعم وا ِشوگ هب قح

نامگ ود ردنا شسوبحم دنک ات
؟نآ {دض دوخ ای ؟تفگ وک منک نآک

فرط کی دبای حیجرت ،قح ز مه
)۹۰(َفَنک نآ ز دنیزگرب ار کی ،ود نآز

ناج ِشوه ،د�دََرت رد یهاوخن رگ
ناج ِشوگ ردنا هبنپ نیا راشف مک

ار شاهاّمعم نآ مهف یُنک ات
ار شاف و زمرِ کاردا ینک ات

ناج ِشوگ ددرگ یحو {ِلحم سپ
ناهن سِح زا ینتفگ ؟دَْوب هچ یحو

تسا سِح نیا زج ،ناجِ مشچ و ناج ِشوگ
  تسا )۹۱(ِسلفُم نیز ،َّنظ ِشوگ و لقع ِشوگ

درک ربصیب ار قشع ،مربج ِظفل
درک ربج ِسبح ،تسین قشاع هکنآو

تسین ربج و تسا قح اب )۹۲(ت9یِعَم ،نیا
تسین ربا نیا ،تسا هَم )۹۳(ِیّلجت نیا

.هدش کیدزن ،هدرک ادیپ تلزنم و برق وا دزن رد و هدش یسک هب کیدزن هکنآ :ب9رقُم )۱(



.هدش کیدزن ،هدرک ادیپ تلزنم و برق وا دزن رد و هدش یسک هب کیدزن هکنآ :ب9رقُم )۱(
.دوش یم نآ ندش یفاص ببس و دنکیم ادج موم زا ار لسع شتآ ترارح هک تسا نیا هب هراشا :اّفَصُم نیَبگَنا ِلد شتآ ِریغ هب دشن )۲(
�خیرگ و ندیسرت :ندیمَر )۳(
یناوت یم ،یراد نآ ّقح ،دسر ار وت :تدَسَر )۴(
 لین دور :ایرد تفه )۵(
ندرک بوذ ،�خادُگ :ندیزادُگ )۶(
.کیخ ،دننکیم یرادهگن رگید زیچ ای غود ای بآ نآ رد و دنشاب هدنَک یبلاق ار نآ هک دنفسوگ ۀدش یغابد تسوپ :کشَم )۷(
هدنهد بآ :اّقَس )۸(
نَجَل :مْجَل )۹(
کانمن ِکاخ ،لِگ :نیط )۱۰(
دییآ دورف :اُوطِبْهِا )۱۱(
نیمز یتسپ ،بیشن ،یتسپ :ضیضَح )۱۲(
یزامن یب ،نز ندش زامن یب ،ندش ضیح :ضیحَم )۱۳(
تلفغ باوخ زا هیانک ،زورمین باوخ :لیقَم )۱۴(
وگتفگ ،راتفگ :لاقَم )۱۵(
.تسا فیطل حور زا هیانک :نَدَع {رُد )۱۶(
.تسا نیبرهاظ صخش دارم اجنیا رد .دنک یم وجتسج ار لِگ هک یسک ،هدنواک لِگ :واکْلِگ )۱۷(
.هدننک هزمغ ،وربا و مشچ اب هدننک هراشا :زاّمَغ )۱۸(
.تسا رون ندناشفا و ندیشاپ رون {شر زا روظنم ،ندیشاپ :ّشَر )۱۹(
نیشنمه :نیرَق )۲۰(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَزِ موق )۲۱(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۲۲(
روتس و بسأ هدننک تیبرت :ضِیار )۲۳(
یرامیب :تّلع )۲۴(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۲۵(
یوق ،هدنریگ :اریگ )۲۶(
هدنیوپ ،هدنور هار :ایوپ )۲۷(
یتخس ،جنر ،ءانع فّفخم :انَع )۲۸(
نآ زا یشان یاه بیسآ و ینهذ نم دید :دوبک و روک )۲۹(
ندرک یدب ،ندرک متس :ندرک افَج )۳۰(
ندرک نامرد ،ندرک اوادم :ندرک اوَد )۳۱(
زاورپ ،ندیرپ :ندرک اوه )۳۲(
ندرک تباجا ،یسک شهاوخ ندروآرب :ندرک اوَر )۳۳(
رجش ِعمج ،ناتخرد :راجَشا )۳۴(
اه هویم ،رمثِ عمج :رامِث )۳۵(
یبUگ ینعم هب ،دورمِا :دورُم )۳۶(
 هدنزرس و شوخ ،ملاس :شعتنُم )۳۷(
.تسا �فگ ¼اءاش نا ینعم هب :ندرک انثتسا )۳۸(
دنت داب ،تخس و درس داب :رَصرَص )۳۹(
لیتاپ ،گرزب گید :ناغزاق )۴۰(
یشیورد ٔهماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلَد )۴۱(
رترب تلزنم و ماقم اب ،رتگرزب :َرتهِم )۴۲(
هشحاف ،هیامورف ،راکدب :راکبان )۴۳(
اه تخَر ،اهثاثا و بابسا ینعم هب ،شامُق ِعمج :هَشِمَقا )۴۴(
تخب هریت ،ماک نمشد :نمشد ْماک )۴۵(
یتخب هریت ،یگتشگرب تخب :رابدِا )۴۶(
زیرگ ،رارف :صانَم )۴۷(
هدیشوپ ،ناهن ،ناهنپ :یَفتخُم )۴۸(
لدکاپ ،صلاخ ،هدیزگرب :یفَص )۴۹(
هاگناهن ،هاگنیمک :نَْمکَم )۵۰(
نز بَقن ،ُرب هرفح :رگ هرفُح )۵۱(
هتخپن و ماخ رجآ :تشخ )۵۲(
ندرک زیر زیر ،�سکش :ریسکت )۵۳(



هتخپن و ماخ رجآ :تشخ )۵۲(
ندرک زیر زیر ،�سکش :ریسکت )۵۳(
امرخ فیل زا ینامسیر :دَسَم ْنِم ٌْلبَح )۵۴(
یزیچ زا راورخ و راب :گَنت )۵۵(
.دََرب یم مزیه راب هک یسک ،شَک مزیه :َبطَح ٔهلاّمَح )۵۶(
.هیجوت .نآ ندرک ینعم رهاظ فUخرب و مUک ندینادرگرب :لیوأت )۵۷(
هدیمخ ،اتود :ُوتود )۵۸(
تخب نوگن ،تخبدب :یقَش )۵۹(
.یلاعت یادخ تافص زا ،یراوگرزب و لUج بحاص :لUَجلاوذ )۶۰(
نزوس خاروس :طایِخلا �مَس )۶۱(
یلِدود و دیدرت :د�دََرت )۶۲(
.دنیوگیم یسرداد بلط و یهاوخداد ماگنه :ثایِغَْلا )۶۳(
رن ِسنج ینعم هب ،َرکَذ ِعمج :روکُذ )۶۴(
هدام ِسنج ینعم هب ،یثُنا ِعمج :ثانِا )۶۵(
ن6اپ ِلکش هب :لکشْن6اپ )۶۶(
.دنوشیم راوس نآ رب و دندنبیم رطاق ای رتش فرط ود رد ار نآ یات ود هک نابیاس یاراد ای زابور یبوچ کقاتا :هواژَک )۶۷(
راب :لمِح )۶۸(
ناراکوکین ،ناکین ینعم هب ،ّراب و َّرب ِعمج :رارَبا )۶۹(
اطع ،ششخب ،مََرک :دوُج )۷۰(
نارادیب ینعم هب ،ظَِقی ِعمج :ظاقَیا )۷۱(
ناگدیباوخ ینعم هب ،دِقارِ عمج :دوقُر )۷۲(
تسار :نیمَی )۷۳(
پچ :راسَی )۷۴(
ندرک نوگرگد ،ندرک ور و ریز :بیلَقت )۷۵(
شكرس ،نامرفان :ديرَم )۷۶(
هدنیاشگ ،هدنرتسگ :طِساب )۷۷(
تشگنا ات جنرآ زا تسد ینعم هب ،تسا عارِذ لصا رد :ْیَعارِذ )۷۸(
راغ و هناخ رد ٔهناتسآ :دیصَو )۷۹(
راغ :فهَک )۸۰(
ییوج یرترب ،ندش دنلب ،ّربکت ،رورغ :ع�فََرت )۸۱(
عیرس هدنود :َکتزیت )۸۲(
مجاهت ،هلمح :تَوطَس )۸۳(
یراز ،هلان ،هآ :ناغَف )۸۴(
ندمآرب هدهع زا ،�سناوت :َ�سِرای ،یناوت یمن :یراییمن )۸۵(
یکرت هملک ،نامهم :ُقنُق )۸۶(
قانَعا :عمج ،ندرگ :ُقنُع )۸۷(
ادخ رب هانپ :ه9ِلـل َشاح )۸۸(
غارفتسا :یق )۸۹(
هنارک ،هیحان ،بناج :َفَنک )۹۰(
تسد یهت ،زجاع ،تسدگنت :ِسلفُم )۹۱(
یهارمه ،ندوب هارمه :ت9یِعَم )۹۲(
ینشور ،شبات :یّلجت )۹۳(


