
۹۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دورُس و تیب داد و حیبست وت ِقشع دوبُر
دونُشَن لد ،هبوت و )۱(لْوَح7 مدرکب یسب

نانز تسد و قشع ِتسد زا مدش ارَس لزغ
دوب )۲(ِمچره و مرَش و سومان وت ِقشع تخوسب

هوک نوچ مُدب مدق تباث و دِهاز و )۳(فیفَع
؟دوبَُرن ْهَک وچ شَوت ِداب هک هوک مادک

مراد ادص وت ِزاوآ زا مه ،مَهُک رگا
)۴(دود ْهَک َماوت ِشتآ رد همه ،مَهَک َرگَو

مَدَع ْمرَش ز مدش ،مدیدب وچ وت ِدوجو
دوجو هب ْناج ِناهج دمآ مَدَع نیا ِقشع ز

ددرگ َمک ْدوجو ،دیآ مَدَع اجک ره هب
دوزَفا دوجو وزا دمآ وچ هک مَدَع یهز

نیشن هار ِروک وچمه نیمز و دوَبکْ کََلف
)۵(دوَبک و روک ِز دَهَر دنیب وت ِهام هک یسک

ناهجِ مسج هب ناهن ،یگرزب ِناج ِلاثم
دوهُج و ْرَبگ ِنایم لَسرُم ِدمحا ِلاثم

تسا شیوخ ِشیاتس تقیقح هب تَشِیاتس
دوتُسِب ار شیوخِ مشچ )۶(اتِس ْباتفآ هک

یتشَک ام ِنابز ،ایرد وچ وت ِشیاتس
دومحم تبقاع و ایرد ِرفاسم ناور



دومحم تبقاع و ایرد ِرفاسم ناور

تسرادیب ِتخب وچ ایرد ِتیانع ارم
؟دولآ باوخ مشچ تسه مََرَگا مغ هچ ارم

۱۷۱۶ٔ هرامش ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یدرک میوگ هنارت ،مدوب دهاز
یدرک میوجهداب و مَزب ٔهنتفرَس

یدید مراقو اب نیشنهداّجس
یدرک َمیوک ِناکدوک ٔهچیزاب

۳۷۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ماهداز نارمِع لْوَح7 نُکَم نیه
ماهداتفا فَرط نیا لْوَح7 ِز هک

دوب لْوَح7 اذغ و لَصا ارم رَم
دوب لْوَق زا شیپ هک ىلْوَح7 ِرون

قَح هب نم زا هانپ یریگیمَه وت
)۷(َقبَس رد مهانپ هدیراگِن نم

ذوب تاهصَلْخَم هک نم مهاَنپ نآ
ْذوَُعا نآ دوخ نم وّ یرآْ ذوَُعا وت

تخانِشان زا َرَتب دَوَبن یتفآ
تخاب قشع ینادن و رای َِرب وت

یمَه یرادِنپ رایَغا ار رای
  یمَغ یداهنِب مان ار ییداش

۳۷۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۷۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تس هدز )۸(هرفُح ام ِرابنا ات ،شوم
تس هدش ناریو ام ِرابنا )۹(َشَنف زو

نُک شوم �رَشِ عفد !ناج یا لّوا
)۱۰(نک شوج مدنگ ِعمج رد ناهگنآو

)۱۱(رودُص ِردَص نآ ِرابخا زا ونشب

*روضُحْلاِب 7ِّا �َمتَ ةولَص 7

تسام ِرابنا رد دزد یشوم هن رگ
؟تساجک هلاس لچ ِلامعاِ مدنگ

ارچ هزور ره ِقدص هزیر هزیر
 ؟ام ِرابنا نیرد دیآنیم عمج

یوبن ثیدح *

».بْلَقْلا روضُحْلاِب 7ّاَِ ةولَص 7 «

».تسین لماک روضح نودب )تدابع(زامن «

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

*دیسر نودرگ رب )۱۲(ْریَض7ٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

 عطق )ار ام یاپ و تسد نوعرف یا( کنیا ناه .دسر یمن ام هب یررض چیه :دنتفگ دیسر یم نامسآ هب هک دنلب یگناب اب نارحاس
.تفای تاجن ندنک ناج زا ام ناج هک نک

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
میا یزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

تخانش دوخ ِتاذ هک ار نآ )۱۳(ُکنُخ یا



تخانش دوخ ِتاذ هک ار نآ )۱۳(ُکنُخ یا
تخاسب یرصق یدمرَس ِنَما ردنا

زیوَم و )۱۴(زوُجِ یپ دیرگ یکدوک
زیچ لهس سب نآ دشاب لقاع ِشیپ

دسج دمآ زیوَم و زوُج ،لد ِشیپ
؟دسر نادرم ِشناد رد یک لفط

تسا کدوک دوخ وا ،تسا بوجحم هک ره
 تسا کش زا نوریب هک دشاب نآ درم

۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق *

».َنُوِبلَْقنُم َان�بَرٰ ىَِلإ ا�ِنإۖ  َْريَض 7َ اوُلاَق «

».میدرگزاب نامراگدرورپ یوس هب هک دریگن ورف ار ام ینایز چیه :نارحاس دنتفگ «
 

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین َتیانِع و تلود زُج ْقشع
تسین تیاده و )۱۵(لد ِداشُگ زُج

درکن سرد هفینَحوب ار قشع
تسین َتیاوِر ورَد ار یعِفاش

تسَلََجا ات )۱۶(زوجَی و زوجَی7
تسین تیاهن ار قاّشُعِ مْلِع

باَرکِش رد دناهقرَغ ناقشاع
تسین َتیاکِش ار رصم َرکِش زا

۲۹۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۹۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یمان کین ز ،ناج یا نَکَرب مامت ار لد
یمامت ار رارسا ینادب کی هب کی ات

؟یهاوخ قلخ ِسومان یهلا ِقشاع یا
یماخ تسه قشع رد یهاشداپ و سومان

دیاب دنچ و نوچیب ،دیاب دنق وچ قشاع
)۱۷(یماس تسا یترضح ناک ،دیاب دنلب یناج

۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاَبث و نیکَمت و توقٔ هدنهد یا
تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ

تس یندوب تباث هک یراک نآ ردنا
تس یَنثنُم هک ،ار سفن هد یمیاق

۲۷۷۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناوت ات ،زاسب رای اب
ینامن �تبم و سکیب ات

یبای هار تایح ِبآ رب
ینادب تقفاوم �رس رگ

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۱۸(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۲۹۶۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۹۶۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اهریوزت نیا )۱۹(ِقوراف دوش ات
اهریبدت نیا ِروتسد دَُوب ات

۲۹۶۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام ِنادباک یِلگ و بآ نیا هکنآز
تساهناجِ یایض ِدزد و رکنم

۲۹۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نََدب و لاوما ِصقن و )۲۰(عوُج و فوخ
ندش رهاظ ناج ِدقن ِرهب هلمج

۱۵۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َنِم ٍصَْقنَوِ عوُجْلاَو ِفْوَخْلا َنِم ٍْءيَشِب ْمُك�نَوُْلَبنَلَو « ْ�اَو ِلاَوْمَ ».َنيِرِبا�صلا ِر�شَبَوۗ  ِتاَرَم�ثلاَو ِسُْفنَ

 و .مييامزآىم لوصحم رد ناصقن و ىراميب و ىياونيب و ىگنسرگ و سرت ىكدنا هب ار امش هتبلا «
».هد تراشب ار نايابيكش

۱۰۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َ¡ا َنِم �یَحلا ُجِرخُی نادب ْت�یْ
نادباع دیما دمآ مدع هک

۱۹ هیآ ،)۳۰( مور هروس ،میرک نآرق

ْ¡ا َنِم �يَحْلا ُجِرْخُي « ْ¡ا ُجِرْخُيَو ِت�يَ ْ�ا يِيْحُيَو �يَحْلا َنِم َت�يَ ».َنوُجَرْخُت َكِٰلَذَكَوۚ  اَهِتْوَم َدْعَب َضْرَ

 نيا زين امش و دزاسىم هدنز شندرُم زا سپ ار ¥مز و .هدنز زا ار هدرم و درآ نوريب هدرم زا ار هدنز «
».ديوش نوريب اهروگ زا ¥نچ

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
)۲۱(دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

دنک یم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
دَنت یم یگرم یوس هدنز ِسفن

دَم�صلا )۲۲(�یَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

 یم نوریب هدرُم زا ار هدنز هک زاین یب دنوادخ ات » ریمب ینهذ نم هب تبسن « وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرم «
».دروآ نوریب وت هدرُم زا ار یا هدنز ،دروآ

 ۱۲۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مینزیم رب مه هب اه یتشک وچ ام
مینشور ِبآ رد و میمشچ هریت

باوخ هب هتفر ،نت �یتشک رد وت یا
بآ ِبآ رد رگن ،یدید ار بآ

شََدناریم وک تس یبآ ار بآ
شََدناوخیم وک تس یحور ار حور

 ۱۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رکف یقاب ،میتفگ ردق نیا
نک رکذ وَر ،دَُوب دماج رگا رکف

)۲۳(زازتهِا رد ار رکف دَرآ رکذ

زاس هدرسفا نیا ِدیشروخ ار رکذ



شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا
شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

دَُوب یزان نوچ راکِ کَرت هکناز
؟دَُوب یزابناج ِدروخ رد یک زان

م�غ یا دَر هن ،شیدنا لوبق هن
مادُم نیبیم ار یهن و ار رما

شُع ز د�َرپ ناهگان هبذجِ غرم
*شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون )۲۴(هراُذگ دش نوچ اه مشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ ،هَّرذ ردنا دنیب
   ار رحب �لُک ،هرطق ردنا دنیب

۹۹ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق *

».ُ¥َِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ى�تَح َك�بَر ُْدبْعاَو «

».دسر رد ار وت ]گرم[ نیقی ات ،نک شتسرپ ار تراگدرورپ و «

۴۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وج ِریغ دیورن ،وج یراکب نوچ
؟ورگ یهاوخ هک ز ،یدرک وت ضرق

هِنَم رگید یسک رب ار دوخِ مرُج
هِد شاداپ نیدب دوخ شوگ و شوه



یتشاک دوخ وت هک ،هِن دوخ رب مرُج
یتشآ نُک قح ِلدع و ازج اب

یندرک دب ببس دشاب ار جنر
ین تخب زا سانش دوخ ِلعف ز دب

َدُنک )۲۵(لَوَحا مشچ ،تخب رد رظن نآ
َدُنک )۲۸(لِهاک و )۲۷(ینادهَک ار )۲۶(بلَک

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

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

)۳۰(یاهّرِغ وش مک سفن )۲۹(ِنوسُف رد

**یاهّرذ دشوپن قح ِباتفآک

دیفم یا یمسج ِتاّرذ نیا تسه
دیدپ ینامسج ِدیشروخ نیا ِشیپ

)۳۲(راکِتفا و )۳۱(رِطاوَخ ِتاّرذ تسه

   راکشآ قیاقح ِدیشروخ ِشیپ

۷و ۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق *

 )۷( ».ُهََري اًْريَخ ٍة�َرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنََمف «

».دنیب نآ شاداپ دنک یکین یا هرذ هزادنا هب سک ره سپ «

)۸( ».ُهََري ّاًرَش ٍة�َرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنَمَو «



)۸( ».ُهََري ّاًرَش ٍة�َرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنَمَو «

».دنیب نآ یازج دنک یدب یا هرذ هزادنا هب سک ره «

۴۹ هیآ ،)۱۸(فهك هروس ،میرک نآرق **

ْ¡ا ىََرَتف ُبَاتِكْلاَ عِضُوَو « َه ِلاَم َاَنتَْليَو اَي َنوُلوَُقيَو ِهيِف ا�مِم َ¥ِقِفْشُم َ¥ِمِرْجُ ً ةَريِبَك 7ََوً ةَريِغَص ُرِداَغُي 7َ ِبَاتِكْلا اَذٰ
».اًدََحأ َك±بَر ُِمْلظَي 7ََوۗ اًرِضاَح اوُلِمَع اَم اوُدَجَوَوۚ  اَهاَصَْحأ �7ِإ

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

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

۳۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

متمحر دشوجب ،منایرگب نوچ
  متمعن دشونب هدنشورخ نآ

شََمیامنن دوخ ،داد مهاوخن رگ
شمیاشگب ،لد هتسب مدرک شنوچ

تساههیرگ شوخ نآ ِفوقوم متمحر
تساخ جوم ،تمحر ِرحب زا ،تسیرگ نوچ

۲۵۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرُع نیقی شریز زا جنگ

حور هکنآز ،دشابن وت ِنآ کیل
)۳۳(حوُتف نآ َشتسنَدَْرک ناریو ِدزم

7 ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
'یعَس ام 7ِّا ِناسنِ�ِل َسیَل



'یعَس ام 7ِّا ِناسنِ�ِل َسیَل

۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق

».ٰىَعَس اَم �7ِإ ِناَسْن²ِِْل َسْيَل َْنأَو «

».تسین ]یا هرهب و بیصن چیه[ هدرک ش�ت هچنآ زج ناسنا یارب هکنیا و «

۱۳۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نخس دیوگ بش و زور قشاع هک یَن
)۳۵(نَمِد اب یهاگ و )۳۴(لْ�َطا اب هاگ

ًارهاظ ،هدرک ل�َطا اب یور
؟ار هک ؟)۳۶(تحْدِم نآ دیوگیم ار هک وا

*یتشامگب نونک ار نافوط ،رکُش
یتشادرب ار ل�َطا ٔهطساو

دنُدب َدب و )۳۷(میئَل ِل�َطا هکنآز
دندزیم ییادص یِن ،ییادن یِن

باطَخ رد مهاوخ ل�َطا نانچ نم
باوج دیوگاو هوک نوچ ادص زَک

وتِ مان نم مونشب )۳۸(ّانثُم ات
**وت )۳۹ِ(مارآ ْناجِ مان َرب مقشاع

ار هوک دراد تسود نآز ،یَبن ره
ار وتِ مان دونشب ّانثُم ات

)۴۰(خ�ْگنَس ِلاثم ِتسپ هُک نآ

)۴۱(خانُم رد ار ام هن ،دیاش ار شوم

نم ِرای ددرگن وا ،میوگب نم



نم ِرای ددرگن وا ،میوگب نم
نم ِراتفگِ مَد َدنام )۴۲(ادَص یب

ینک شراومَه هک ْهب نآ ،نیمز اب
   ینک شرای ،مدق اب ،مدمه تسین

۱۸ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق *

َِلإ 7َ ُه�َنأُ �µا َدِهَش « ْ¡اَو َوُه �7ِإ َهٰ َِلإ 7َۚ  ِطْسِقْلاِب اًمِئاَقِ مْلِعْلا وُلُوأَو ُةَكِئَ�َ ».ُميِكَحْلاُ زيِزَعْلا َوُه �7ِإ َهٰ

 ىيادخ .تسين وا زج لدع هدنراد ىاپ رب ىيادخ چيه هك -زين نادنمشناد و ناگتشرف و-درك مكحّ µا «
».تسا ميكح و دنمزوريپ هك تسين وا زج

۲۸ هیآ ،)۱۳(دعر هروس ،میرک نآرق **

» ُبوُلُقْلا ±نِئَْمطَتِ �µا ِرْكِذِب 7ََأ…«

».دبايىم شمارآ ادخ داي هب اهلد هك ديشاب هاگآ…«

۴۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وخْتشز نآ توبکنع ِلاثم رب
وا دفاب َرب ار هدَنگِ یاههدرپ

درک رونٔ هدرپ شیوخ )۴۳(ِباعُل زا
درک روک ار دوخِ کاردأ هدید

۱۲۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار µا �7ِا و 7 یناوخن ات
ار هار نیاِ جَهنَم یباين رد

۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا دوخ حاّدَم ،دیشروخ )۴۴ِ(حِدام
تسا )۴۵(دَمْرُمان و نشور ممشچ ود هک

تسا دوخ �َمذ ،ناهج دیشروخ )۴۶(�َمذ
تسا دب و کیرات و روک ممشچ ود هک

۷۷ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق

».اًمَاِزل ُنوُكَي َفْوَسَف ُْمْتب�ذَك ْدََقفۖ  ْمُكُؤاَعُد 7َْوَل ي�بَر ْمُكِبُ َأبْعَي اَم ْلُق «

 دياهدرك بيذكت امش هك ،تخادرپىمن امش هب دوب هدناوخن شيوخ تعاط هب ار امش نم راگدرورپ رگا :وگب «
».دوب دهاوخ ناتهارمه ناترفيك و

۹۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوبُرِب ام تسه هک ،ار یمَدَع نآ ساپس
دوجو هب ناج ناهج ،دمآ مدع نآ ِقشع ز

ددرگ مک دوجو ،دیآ مدع اجک ره هب
دوزفا دوجو وزا ،دمآ وچ هک مدع یهز

یتسه مدع زا نم مدوبُرِب اهلاس هب
دوبُرِب نم ز ار هلمج نآ رظن کی هب مدع

)۴۹(شیدنا گرم ِناج ز و شیپ ز و شیوخ ز )۴۷(دَهَر

)۵۱(دوب ز و داب ز دَهَر و )۵۰(اجَر و )۴۹(فوخ ز دَهَر

مدع ِداب ِشیپ ،تسَهاک وچ دوجو ِهُک
؟دوبَُرن هَک وچ مدع ار وا هک هوک مادک

۳۰۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۳۰۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت

۱۸ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

یلد نَت ِز دََرَپنَرب ،نم ِلضَف ِلاب و َرپیب
یهَچ زا سَک دوَشَن َرب ،مَتیانع ِنَسَریب

۴۹۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین تیانع و تلود زُج قشع
تسین تیاده و لد ِداشگ زُج

۶۹۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب وت ِتیانعِ یوب نوچ
دنداهجِ متسر همه )۵۲(ن7از

۱۸۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

:رسپ یا نامحر دومرف نیا رهب
*رسپ یا نأَش یِف َوُهٍ مَوی ±لُک

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

شارخیم و شارتیم ،هر نیردنا
شابم غراف یمِد ،رِخآِ مَد ات

**دَُوب رِخآ یمَد ،رخآِ مَد ات
دَُوب رِسْبحاص وت اب تیانع هک

۲۹ هیآ ،)۵۵(نامحر هروس ،میرك نآرق *



۲۹ هیآ ،)۵۵(نامحر هروس ،میرك نآرق *

».ٍنأَش يِف َوُهٍ مَْوي �لُك «

».ردنا تسا یراک هب نآ ره دنوادخ «

۹۹ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرك نآرق **

».ُ¥َِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ى�تَح َك�بَر ُْدبْعاَو «

».دسر ارف تگرم هظحل ات ،تسرپب ار تراگدرورپ و «

 بیذکت ]ار مربمایپ و تایآ[ امش یلو .تشادن امش هب ییانتعا چیه نم راگدرورپ ،دوبن ناتیاعد رگا :وگب
.دش دهاوخ امش ریگنماد ]بیذکت نیا رفیک[ سپ .دیدرک

.دنیوگ ناطیش ندنار یارب هک «فگ µاب 7ا ةوق7 و لوح7 :لْوَح7 )۱(
متشاد هچ ره ،دوب هچ ره ارم :مِچره )۲(
اسراپ ،راکزیهرپ ،نمادکاپ :فیفَع )۳(
چیه ،هاک دود :دود ْهَک )۴(
ریذپلدان و تشز ،اوسر و صقان :دوبَک و روک )۵(
باتفآ رگشیاتس :اتِس ْباتفآ )۶(
مَدِق ،لزا :َقبَس )۷(
لادوگ :هرفُح )۸(
ریوزت ،یگدنبیرف ،ییاناد ،تعنص و رنه و ملع :ّنَف )۹(
دایز ندرک یعس :ندرک شوج )۱۰(
ناگرزب گرزب :رودُص ِردَص )۱۱(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۱۲(
اشوخ :ُکنُخ )۱۳(
 ودرگ :زوُج )۱۴(
ردص حرش ،نورد یاضف طاسبنا :لد ِداشُگ )۱۵(
تساور و تسین اور ،تسا زیاج و تسین زیاج :زوجَی و زوجَی7 )۱۶(
هبترمدنلب :یماس )۱۷(
نیشنمه :نیرَق )۱۸(
.لطاب زا قح هدنهد زییمت و هدنراذگ قرف رایسب ینعم هب ،قرف زا هغلابم هغیص :قوراف )۱۹(
یگنسرگ و سرت :عوُج و فوخ )۲۰(
تیاده ،«فر تسار هار هب :دَشَر )۲۱(
هدنز هدنروآ نوریب :ّیَحْلا ُجِرْخُم )۲۲(
ناسون ،تکرح ،دوخ یاج رد یزیچ ندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۲۳(
هدنرذگ ،دَرذگرَد ّدح زا هچنآ :هراذُگ )۲۴(



ناسون ،تکرح ،دوخ یاج رد یزیچ ندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۲۳(
هدنرذگ ،دَرذگرَد ّدح زا هچنآ :هراذُگ )۲۴(
نیبود ،چول :لَوَحا )۲۵(
گس :بلَک )۲۶(
ریقح و تسپ ،روتس روخآ لها :ینادهَک )۲۷(
لبنت ،تسس :لِهاک )۲۸(
بیرف :نوسُف )۲۹(
هتفیرف ،یزیچ هب رورغم ،ندش هتفیرف ،ندش رورغم :هّرِغ )۳۰(
اه هشیدنا ،رطاخ عمج :رِطاوَخ )۳۱(
ندیشیدنا :راکِتفِا )۳۲(
شیاشگ :حوتف )۳۳(
.تسا یتسه ناهج یاه هدیدپ و راثآ زا هیانک اجنیا رد .هناریو هدنامیقاب ینعم هب لََلط عمج :لْ�َطا )۳۴(
هناخ راثآِ ینعم هب َهنْمِد عمج :نَمِد )۳۵(
شیاتس ،حدم :تحْدِم )۳۶(
تسپ :میئَل )۳۷(
هرابود ،رّرکم :ّانثُم )۳۸(
شخب مارآ :مارآ ْناج )۳۹(
ناتسگنس ،گنسرُپ نیمز :خ�ْگنَس )۴۰(
تماقا �لحم :خانُم )۴۱(
توص ساکعنا :ادَص )۴۲(
قازب ،ناهد بآ :باعُل )۴۳(
هدنیاتس ،هدننک حدم :حِدام )۴۴(
ملاس مشچ :دَمْرُمان )۴۵(
ندرک شهوکن ،«فگ دب :َمذ )۴۶(
ندش ص�خ ،ندش اهر :ندیهَر )۴۷(
.دزاس یم هابت ار شدوخ نآ هب لمع و ندیشیدنا اب هک ینهذ نم ً،ازاجم .دشاب ندرم هشیدنا رد هتسویپ هک نآ :شیدنا گرم )۴۸(
سرت :فوخ )۴۹(
دیما :اجر )۵۰(
دوبن و دوب ،نآ راثآ و ینهذ نم :دوب و داب )۵۱(
ناگدروخلاس ،ناریپ ،لازِ عمج :ن7از )۵۲(


