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۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یداتسا ز قشع ِداتسا مدنپ دادب
یداد ودب لد هک سکره ز سرتب ،نیه هک

یدیشونب وا ِشون زا وت هک یسک نآ ره
)۱(یداّصَف توا ِشین دنک ،شون ِدعب ز

تَشوگ رد هقلح درک یسک ِتسمِ مشچ وچ
یدازآ یوجم ،نک نورب هبنپ شوگ ز

دیسر هدنخ )۲(ِلخد وچ ار دوخ ِلد هنب نیرب
یداش ِنمرخ ز ،)۳(ترشُع دیوجن مغ هک

ناطلس ار وت دهد مّلسم ِنیمز رگم
)۵(یدادغب ِدینج و )۴(رشِب هب داد هکنانچ

مغ ِندرگ تسکش ،دمآ )۶(تبهوم ِقوط وچ
یدادیب درُمِب و ادخ ِداد دیسر

دباتیم وت رب هام یوَر هک اجک ره هب
یدابآ و بارخ رب ناشفرون تسهم

تسا زور زا هِب ار وت بش ،یدش هامِ مالغ
یداو ره ِنایم دشاب وت ِرادتشپ هک

ار وت ِناهرمه هلمج ُکنُخ و ار وت ُکنُخ
یداتفا تخبکین و یربکا ِدعس هک

ناج یا نک دامتعا ششوخ ِیاههدعو هب
)۷(یداعیمتسار هب درادن لثِم هاش هک

هاش دیوگب نیا ِریسفت همه وت ِشوگ هب
)۸(یداح دنز اون ار دوخ ِرتشا هکنانچ

یرگتماجح ،ینز گر :یداّصف )۱(
)جرخ لباقم( دوس ،دمآرد :لخد )۲(
جارخ یعون ،زیچ ره زا مهد کی :رشُع )۳(
.تسیزیم دادغب رد هک فورعم یفوص ،یفاح رشب رصنوبا :رشِب )۴(
.دوب گرزب نافراع زا و دادغب مدرم زا :یدادغب ِدینج )۵(
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.تسیزیم دادغب رد هک فورعم یفوص ،یفاح رشب رصنوبا :رشِب )۴(
.دوب گرزب نافراع زا و دادغب مدرم زا :یدادغب ِدینج )۵(
ششخب ،اطع :تبهوم )۶(
.ندوب هدعو تسار ،لوق قدص :یداعیمتسار )۷(
نارتش یارب هدنناوخ زاوآ :یداح )۸(
----------

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یداتسا ز قشع ِداتسا مدنپ دادب
یداد ودب لد هک سکره ز سرتب ،نیه هک

یدیشونب وا ِشون زا وت هک یسک نآ ره
یداّصَف توا ِشین دنک ،شون ِدعب ز

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۹(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۹(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرای و نیرق وت یا :ار قشع شود متفگ
نم ِرانک نیا زا بیاغ سََفن کی شابم چیه

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

واِ یوگوتفگ و لوقیب نیرَق زا
وا ِیوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۴۲۱ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۵۱۴ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفِص رد ازفَم شیوخ ِنیرق رب
تبقاع رد نیقی درآ قارف نآک

کیلو ،هزادنا رب ُدب یسوم ِقطُن
کین ِرای ِتفگ ز دمآ نوزف مه
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کین ِرای ِتفگ ز دمآ نوزف مه

)۱۰(قاقِش دمآ رِضَخ اب ینوزف نآ

قارِف اذه )۱۱(یرِْثکُم وت ْوَر :تفگ

٧٨ ٔهیآ ،)١٨( فهكٔ هروس ،میرک نآرق

َه َلاَق« ». … َكِْنَيبَو يِْنَيب ُقاَرِف اَذٰ

». …تسوت و نم نايم ىيادج ]نامز[ نيا :تفگ«

وش رود ،ییوگ رایسب ،ایسوم
وش روک و شاب گنُگ نم اب هن رو

)۱۲(ییهتسِش هزیتس زو ،یتفرن رو

ییهتسسگب ییهتفر ینعم هب وت

ینمشد و ییادج :قاقِش )۱۰(
وگرُپ :رِْثکُم )۱۱(
.تسا هتسشن فّفخم :هتسِش )۱۲(
----------

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۳(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

نایسنِا نیز وا دیوج َتناعِتسِا

یایرای ،ام اب دیرای امش هک
یایراد بناج دییام ِبناج

ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۱۳(
----------

۴۳۲۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

داهِتجِا اب ینک نید مزع وچ وت
داهَن ردنا دنز رب تگناب ،وید

)۱۴(یوَغ یا شیدنیب ،وس نآز ورَم هک

یوش یشیورد و جنر ریسا هک

یُرباو نارای ز ،یدرگ اونیب
یروخ ینامیشپ و ّیدرگ راوخ

نیعل ِوید نآِ گنابِ میب ز وت
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نیعل ِوید نآِ گنابِ میب ز وت
نیقی زا )۱۵(تلالَض رد یزیُرگاو

۶۴ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق

 ْمُهْكِراَشَو َِكلِجَرَو َِكْليَخِب ْمِهْيَلَع ِْبلَْجأَو َكِتْوَصِب ْمُْهنِم َتْعََطتْسا ِنَمْ زِْزَفتْساَو«
».اًروُرُغ َّاِلإ ُناَطْيَّشلا ُمُهُدِعَي اَمَوۚ  ْمُهْدِعَو ِداَلَْوأْلاَو ِلاَوَْمأْلا يِف

 زاتب نانآ رب تناگدايپ و ناراوس ىراي هب و زيگنارب ىاج زا ىناوت ار هك ره شيوخ دايرف اب«
».دهدن ناشهدعو ىبيرف هب زج ناطيش هكنآ لاح و .هدب هدعو اهنآ هب و ىوج تكرش نانآ اب دنزرف و لام رد و

۶۵ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق

»اًليِكَو َكِّبَرِبٰ ىَفَكَوۚ  ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل يِدَابِع َِّنإ«

».تسا ىفاك ناشينابهگن ىارب وت راگدرورپ و دشابن ىطلست چيه نم ناگدنب رب ار وت«

۲۶۸ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌمِيلَعٌ عِساَوُ َّهللاَوۗ  اًلْضَفَو ُْهنِمً ةَرِفْغَم ْمُكُدِعَيُ َّهللاَوۖ  ِءاَشْحَفْلاِب ْمُكُرُْمأَيَو َرَْقفْلا ُمُكُدِعَي ُناَطْيَّشلا«

 ار امش ادخ هك ىلاح رد ،درادىم او تشز ىاهراك هب و دناسرتىم ىياونيب زا ار امش ناطيش«
».تساناد و هدنهدشياشگ ادخ .دهدىم هدعو ىنوزفا و شيوخ شزرمآ هب

هارمگ :یوَغ )۱۴(
یهارمگ :تلالَض )۱۵(
----------

۷۵۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وگب رخآ ؟لوغ ِگناب نآ دوب نوچ
ور بآ و ،مهاوخ هاج ،مهاوخ لام

اهزاوآ نیا شیوخ ِنورد زا
اهزار ددرگ فشک ات نک عنم

زوسب ار نالوغِ گناب ،نک قح ِرکذ
زودب سکرک نیزا ار سگرن مشچ

۴۰۵۳ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۵۳ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح ِرهب

۳۷۷۹ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

مالغ یا مینایباغرُم همه ام
مامت ام ِنابز دنادیم رحَب

)۱۶(رَیط وچ ام ،دمآ رحَب ،نامیلس سپ

ریَس میراد َدَبا ات نامیلس رد

هِنِب ایرد رد یاپ ،نامیلس اب
هِرِز دص دزاس ،بآ دواد وچ ات

تسرضاح هلمج ِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس ،و دنبمشچ تریغ کیل

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

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

ناورِ یوُج رد تسهدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخیب

دنار بابسا یوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحم مَرَجال بِبَّسَم زا

نایَع ار بِبَّسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج یاه ببس رب لد دهن یک

هدنرپ :رَیط )۱۶(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۱۷(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۱۸(
----------

۸۱۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۱۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(ّرَمَم ِشقن رب درُسَْفا سحِ مشچ

)۲۰(ّرََقتْسُم وا و ینیبیم رَمَم شُت

تسا )۲۱(لَوَْحا ِدید ِفاصوا ییود نیا
تسا لّوا رِخآ ،رِخآ لّوا هنرَو

۳ ٔهیآ ،)۵۷( دیدحٔ هروس ،میرک نآرق

»…ُرِخآْلاَو ُلََّوأْلا َوُه«

»...رخآ و لّوا تسوا«

ثعَب ز ؟نیا ددرگ مولعم هِچ ِز یه
ثحَب ثعب ردنا نک مک ،وُج ار ثعب

تسا ندرُم لّوا ،ثعب ِزور ِطرش
تسا ندرک هدنز هدرُم زا ثعب هکنآز

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

ملعِ کَرت زا ؟ملع مییوج اجک زا
)۲۲(ملِسِ کَرت زا ؟ملِس مییوج اجک زا

تسهِ کَرت زا ؟تسه مییوج اجک زا
تسدِ کَرت زا ؟بیس مییوج اجک زا

)۲۳(نیُعملاَمعِن ای درک ینات وت مه

نیبتسه ار نیبمودعمٔ هدید

دیدپ دمآ مدع زا وک ییهدید
دید )۲۴(مودعم همه ار یتسه ِتاذ

روبع ّلحم ،یرجم ،هاگرذگ :ّرَمَم )۱۹(
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ّلحم :ّرََقتْسُم )۲۰(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۲۱(
یتشآ ،حلص :ملِس )۲۲(
وکین رَوای :نیُعملا َمعِن )۲۳(
دوبان و تسین ،هدشتسین :مودعَم )۲۴(
----------

۲۰۶۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۰۶۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(سََفنشوخ ِشومخدص منوردنا ز

سب هک ینعی دنزیم بل رب تسد

وُج وچمه نتفگ ،و تسرحب یشُماخ
وجم ار وُج ،ار وت دیوجیم رحب

باتم رس ایرد ِیاهتراشا زا
)۲۶(باوَّصلاِب ْمَلَْعاُ هللاو ،نک متخ

بدایب نآ درک هتسویپ نینچمه
بلدرس نآ ز نخس ربمغیپ ِشیپ

ربخیب وا ،نخس )۲۷(شدادیم تسد
رظن ِشیپ دَُوب هزره ربخ هک

تسا بیان دوخ رظن زا اهربخ نیا
تسا بیاغ ِرهب ،تسین رضاح ِرهب

دش لوصوم رظن ردنا وا هک ره
دش )۲۸(لوزعم وا ِشیپ اهربخ نیا

نیشنمه یتشگ قوشعم اب هکنوچ
نیا زا دعب ار ناگلاّلد نک عفد

دش درَم و تشذگ یلفط زا هک ره
دش درس یو رب هلاّلد و همان

ار میلعت یپ زا َدناوخ همان
ار میهفت ِیپ زا دیوگ فرح

تساطخ نتفگ ربخ نایانیب ِشیپ
تسام ناصقن و تلفغ ِلیلد نآک

وتِ عفن یشومخ دش ،انیب ِشیپ
اُوتِصْنأ ِباطخ دمآ نیا ِرهب

شوَخ یُوگ رب ،وگب دیامرفب رگ
شَکَم ردنا زارد ،ُوگ کدنا کیل

زارد شَک ردنا هک دیامرفب رو
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زارد شَک ردنا هک دیامرفب رو
)۳۰(زاس رما اب ،وگب )۲۹(نیمرَش نینچمه

.مالک نیریش ،تنیط شوخ ،هاوخریخ ،تسا کرابم وا ِسََفن و مَد هكنآ :سََفنشوخ )۲۵(
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ هک یتسارب :باوَّصلاِب ْمَلَْعاُ هللاو )۲۶(
نتشگ رسّیم ،ندش لصاح :نداد تسد )۲۷(
هدش لزع :لوزعم )۲۸(
ایحاب ،کانمرش :نیمرَش )۲۹(
نک تعاطا روتسد زا :زاس رما اب )۳۰(
----------

۱۹۴۱ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا آم ورِف تمحر یکی رب

.نکم تعانق تمحر کی رب تسا تمحر اپارس قح ترضح

۳۱۵۹ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

۲۷۶۱ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

هاگ هاگ دیآ هک تلود اسب یا
هار ز وا ددرگب ،تلودیب ِشیپ

تخانشان دیآک قوشعم اسب یا
تخاب قشع دنادن ،یتخبدب شیپ

۱۸۴۷ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش تفشک رتدوز ،یسرپن نوچ
دَُوب رتناّرپ هلمج زا ربصِ غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربصیب زا لهَس

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۲(ینَس و )۳۱(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۲(
----------

۱۵۱ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تسهدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

۴۷۹ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

یرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
یِرگیم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم

۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک ِرادنپ ز ّرتب یتّلِع
)۳۳(لالَدوُذ یا وت ِناج ردنا تسین

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب یِبجْعُم نیا وت ِز ات

تسهدب یریخ اََنا سیلبا تّلع
تسه قولخم ره ِسفن رد ،ضرم نیو

همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۳۳(
----------

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

معن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۳۴(ناتن وت یور عمش یب

ناوتن :ناَتن )۳۴(
----------

۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۳۵(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۳۶(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

)۳۷(غال هب یروجنر هک ربمغیپ تفگ

غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر

یلبنت :یلهاک )۳۵(
رامیب :روجنر )۳۶(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی غال هب یروجنر .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۳۷(
----------

 
۱۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

 )۳۸(زازتهِا رد ار رکف درآ رکذ
زاس هدرسفا نیا ِدیشروخ ار رکذ

 
)۳۹(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

مالغ یا دَر هن ،شیدنا لوبق هن
مادُم نیبیم ار یهن و ار رما

)۴۰(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم

شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون ،)۴۱(هراذگ دش نوچ اهمشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ هَّرذ ردنا دنیب
ار )۴۲(رحب ِّلُک ،هرطق ردنا دنیب

دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۳۸(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۳۹(
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دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۳۸(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۳۹(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۴۰(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۴۱(
ایرد :رحب )۴۲(
----------

۲۹۹۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زارفرس و دنُدب )۴۴(نارّابَج هکنآ ز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۴۳(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۴۴(
----------

 ۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رتشوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآْنمیا
زاسب هر نآ اب ،و ریگ شزانِ کَرت

۱۸۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۶۵ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

دََرب او نامیرک زا وید ار هک ره
دَروَخ وا ار شرس ،دبای شَسَک یب

نامز کی نتفر عمج زا )۴۵(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

بجَو :تسََدب )۴۵(
----------

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یداتسا ز قشع ِداتسا مدنپ دادب
یداد ودب لد هک سکره ز سرتب ،نیه هک

یدیشونب وا ِشون زا وت هک یسک نآ ره
یداّصَف توا ِشین دنک ،شون ِدعب ز

۳۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنهدیم هر لد هب نوچ ار یتروص
دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا

۲۲۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

کانباوخ )۴۶(ِلوهَج اب نتفگ دنپ
کاخهروش رد دَُوب ندنگفا مخت

وفر دریْذپن لهج و )۴۷(قْمُحِ کاچ
وگدنپ یا )۴۸(شَهِد مک تمکحِ مخت

نادان :لوهَج )۴۶(
ىنادان :قْمُح )۴۷(
هدن ار وا :شَهِد مك )۴۸(
----------

۱۳۰۵ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

نانزمد زا یونشب ات نَزَم مَد
نایب رد و نابز رد دمآن هچنآ

باتفآ نآز یونشب ات نَزَم مَد
باطخ رد و باتک رد دمآن هچنآ

حور وت ِرهب دنز مد ات نَزَم مَد
حون ِّیتشک رد راذگب )۴۹(انشآ

انش :انشآ )۴۹(
----------

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناود دیآ ون )۵۰(ِفیَض یحابص ره
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ناود دیآ ون )۵۰(ِفیَض یحابص ره

مندرگ ردنا دنام نیک وگم نیه
مدَع رد دََّرپ زاب نونکامه هک

شَوبیَغ ناهج زا دیآ هچره
شوَخ راد ار وا ،تسا فیَض تلد رد

نامهم :فیَض )۵۰(
----------

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب )۵۱(ْریَضالٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
میایزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

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

۵۰ ٔهیآ ،)۲۶( ءارعشٔ هروس ،میرک نآرق

»َنُوِبلَْقنُم َانِّبَرٰ ىَِلإ اَِّنإۖ  َْريَض اَل اوُلاَق«

».ميدرگىم زاب نامراگدرورپ دزن ام ،تسين ىكاب :دنتفگ«

ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۵۱(
----------

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تَشوگ رد هقلح درک یسک ِتسمِ مشچ وچ
یدازآ یوجم ،نک نورب هبنپ شوگ ز

۲۷۲۴ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

ّمِصُیَ کیمْعُی ءایَْشاْلاَ کُّبُح
مَِصتْخَت ال َْتنَج ادوَّسلاَ کُسَْفن

 ،نکم هزیتس نم اب .دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع
.تسا هدش بکترم یهانگ نینچ وت راکهایس سفن اریز

ثیدح
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ثیدح

 ».ّمِصُی و یمْعُی َءیََّشاْلاَ کُّبُح«

».دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع«

۲۳۶۲ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم ِّیروک نیا تسقشع یروک
نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی ِّبُح

 قشع یروکً اعطق یروک نآ ،مشاب یروک راچد ،نم رگا یرآ
.دوشیم قشاع یرک و یروک بجوم ،قشع هک نادب نَسَح یا .یلومعم یروک هن تسا

ودب انیب ،ادخ ِریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۵۲(ِیاضتقم

هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۵۲(
----------

۳۱۶ٔ هرامش لزغ ،تاّیلزغ ناوید ،ظفاح

یور َدنادرگب هک اشاح وت ِروج زا ظفاح
مدازآ ماوت ِدنب رد هک زور نآ زا نم

۵۹۰ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتحار ِدیما رب یزیرگ رگ
یتفآ دیآ تشیپ مه فرط نآز

تسین مادیب و )۵۳(دَدیب یجُنک چیه
تسین مارآ ،قح ِهاگتولخ هب زج

یشحو و هدنّرد ِناویح :دَد )۵۳(
----------

۳۷۷۴ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسشن ،دمآ تلد رد یلایخ نوچ
تسا وت اب یزیرگیم هک اجک ره

۹۱۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۱۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب ماد شاهلیح و ناسنا درک هلیح
دوب ماشآنوخ ،تشادنپ ناج هکنآ

دوب هناخ ردنا نمشد و تَسبِب رد
دوب هناسفا نیز ،نوعرف ٔهلیح

شَکهنیک نآ تشُک لفط نارازه دص
شاهناخ ردنا ،تسُجیم وا هکنآو

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیسر هدنخ ِلخد وچ ار دوخ ِلد هنب نیرب
یداش ِنمرخ ز ،ترشُع دیوجن مغ هک

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ارم دناتسب )۵۴(رشُع ات ارم دنابیرف سک ره
ایب نم ِشیپ هک دیوگ ،ایبِ مهف دهد )۵۵(مِکنآ

مهد کی :رشُع )۵۴(
ارم هک نآ :مِکنآ )۵۵(
----------

۱۵۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناج تسدش نیرق وت اب ات
مناتسلگ هب ،مَوَر هک اج ره

دش لد ِنیرق وت ِتروص ات
منامسآ رب ،َمیِن کاخ رب

۱۳۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منشور عمش و هام یا ،وت یور مدیدب نم ات
منشلگ رد مَوَر اج ره ،ممّرخ منیشن اج ره

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناطلس ار وت دهد مّلسم ِنیمز رگم
یدادغب ِدینج و رشِب هب داد هکنانچ

۲۶۳ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۳ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

نُکم هناخ ،نامدرم ِنیمز رد
نُکم هناگیب ِراک ،نک دوخ ِراک

وت ِّیکاخ ِنت ؟هناگیب تسیک
وت ِّیکانمغ تسوا یارب زک

۳۴۸۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناسخ ِدید زا راذگم دوخ ِدید
ناسکرک نیا دنَشَک ترادرُم هب هک

؟یچ هک یدنبورف سگرن نوچ مشچ
؟)۵۶(یَچا یا مروک هک شَک َمااصع نیه

ردارب :یَچا )۵۶(
----------

۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگِن دوخِ مشچ هب ،وت یراد مشچ
ربخیب یهیفسِ مشچ زا رگنَم

ونش دوخ ِشوگ هب ،وت یراد شوگ
؟ورگ یشاب ارچ ار نالوگ ِشوگ

نک هشیپ ار رظن ،یدیلقت ز یب
نک هشیدنا دوخ ِلقعِ یارب مه

۳۰۹۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگن هقوشعم یور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوت ِتسد هب نیا

۲۳۸۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۷(دیدَق نوچ تعیبطِ خیم رب کشخ

)۵۸(دیَزیال شناج ،بابسا ٔهتسب

للع و بابسا )۵۹(ِقْرَخِ یاضف نآ و
)۶۰(لََجا ِردص یا ،هللاُضَرا تسه
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)۶۰(لََجا ِردص یا ،هللاُضَرا تسه

دوس کمن هدیکشخ تشوگ :دیدَق )۵۷(
دوشیمن نوزفا :دیزَی ال )۵۸(
ندرک هراپ :قْرَخ )۵۹(
ریزو نیرتگرزب ،مظعا ِریزو :لََجا ِردص )۶۰(
----------

۲۱۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم هناخ نیزا چیه مورنیم
نطو متفرگ هناخ نیا ِکت رد

۴۰۴ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

ربخیب ره زا مهاوخاو وت ِداد
؟رگدادِ یادخ زج َدهْدهِک ،داد

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مغ ِندرگ تسکش ،دمآ تبهوم ِقوط وچ
یدادیب درُمِب و ادخ ِداد دیسر

۱۲۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگب وا یولگ دیآ یمغ رگ
شاب )۶۱(داد ِریما ناتسِب وا زا داد

فاصنا ،لدع :داد )۶۱(
----------

  ۱۴۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

مندرگ ردنا میلست ٔهقرخ
مندروخ یلیس درک ناسآ نم رب

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دباتیم وت رب هام یوَر هک اجک ره هب
یدابآ و بارخ رب ناشفرون تسهم

۶۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زیُرگ ردنا ،منم مه ممصَخ هک نم 
)۶۲(زیخ زیخ دمآ نم ِراک دبا ات
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)۶۲(زیخ زیخ دمآ نم ِراک دبا ات

نَتُخ رد هن و نمیا تسدنه هب هن
نتشیوخ ٔهیاس تسواِ مصخ هکنآ

ثیدح

 ،درادن لاب یگدوسآ هاگچیه دشاب ینورد شنمشد یمدآ هک ییاج رد«
».دزاسب عفاد یرپس اورپ و یوقت زا ادخ هب نتسج هانپ اب هکنآ رگم

نتسجرب و نتساخرب :زیخ زیخ )۶۲(
----------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناراب وچ ام و یکشخ )۶۳(ِیداو وچمه وت
یرامعم وچ ام و یبارخ ِرهش وچمه وت

نابایب :یداو )۶۳(
----------

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا زور زا هِب ار وت بش ،یدش هامِ مالغ
یداو ره ِنایم دشاب وت ِرادتشپ هک

۱۴۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مامُه یا یعمش هک َلْیَّللاِ مُق نیه
مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

 ،زیخرب ماگنه بش ،درمگرزب یا شاب شوهب«
».تسا نازورف و هداتسیا بش ِیکیرات رد عمش هک اریز

۲ ٔهیآ ،)۷۳( لِّمَّزُمٔ هروس ،میرک نآرق

».اًلِيلَق َّاِلإ َلْيَّللاِ مُق«

».ار ىكدنا رگم ،رادب هدنز ار بش«

۴۱۰۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِدهجیب یایتسم یدیسر رگ
وت ِدهع ،ناجِ یقاس یدرک ظفح
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وت ِدهع ،ناجِ یقاس یدرک ظفح

هاوخرذُع و وا یدوب )۶۴(ترادتشُپ
هلِا ِتسم )۶۵(ِتََّلزِ مالغ نم

یماح ،نابیتشپ :رادتُشپ )۶۴(
شزغل :تََّلز )۶۵(
----------

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت ِناهرمه هلمج ُکنُخ و ار وت ُکنُخ
یداتفا تخبکین و یربکا ِدعس هک

۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۶۶(دعَس وت یراد یعلاط مدید :تفگ مَِّجنُم ید

شیوخ ِنوزفازور ِهام زا کیلو یرآ :شمتفگ

شعلاط و لامج زک ؟ام ِهَم اب دشاب هک هَم
شیوخ ِنودرگ رب تشگ )۶۸(ربکا ِدعَس ،)۶۷(ربکا ِسحَن

کرابم ،هتسجخ :دعَس )۶۶(
یموش نیرتگرزب ،لحزٔ هراتس :ربکا ِسحَن )۶۷(
ینمیشوخ نیرتگرزب ،یرتشمٔ هراتس :ربکا ِدعَس )۶۸(
----------

٢٣٣۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
)۶۹(انَع دص نیا تسا مرادِ مهَو ز هک

جنر :انَع )۶۹(
----------

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناج یا نک دامتعا ششوخ ِیاههدعو هب
یداعیم تسار هب درادن لثِم هاش هک

۳۵۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

         ریخ هلمج نم ار وت مهْدب ،َمیفاک
ریغِ یرای ٔهطساویب ،ببسیب

مهد یریس ار وت نانیب مَیفاک
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مهد یریس ار وت نانیب مَیفاک
مهد یریم ترکشل و هاپسیب

مهد نیرسن و سگرن تراهبیب
مهد نیقلت اتسوا و باتکیب

منک نامرد تَورادیب َمیفاک
منک نادیم ار هاچ و ار روگ

۳۲۳ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

افو زا دروآ رخف ،یلاعت قح
؟انِْریَغ ٍدْهَعِبٰ یفْوا ْنَم :تفگ

 :تسا هدومرف و هدرک تاهابم و رخف ،یرادافو ِیوخ هب تبسن ،یلاعت قح ترضح
»؟تسا رترادافو نامیپ و دهع رد ،ام زج هب یسک هچ«

۱۱۱ ٔهیآ ،)۹( ٔهبوت هروس ،میرک نآرق

»ُميِظَعْلاُ زَْوفْلا َوُه َكِٰلَذَوۚ  ِهِب ُْمتْعَياَب يِذَّلا ُمُكِعَْيبِب اوُرِْشَبتْساَفۚ ِ َّهللا َنِم ِهِدْهَعِبٰ ىَفَْوأ ْنَمَو«

 ؟درك دهاوخ افو دوخ دهع هب ادخ زا رتهب ىسك هچ و«
».تسا ىگرزب ىبايماك هك ديشاب داش دياهدرك هك تخورف و ديرخ نيدب

)۷۰(قح ِّدر اب افو ،ناد ییافویب

َقبَس سک درادن قح ِقوقح رب

.تسا دودرم یلاعت قح رظن زا هکنآ :قح ِّدر )۷۰(
----------

۲۴۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شِشِک ز یرادن تسد ،دوخٔ هدعَو یُنک تسار
یَرَبن نادیم ِبِناج ناُنکصقَر ار همه ات

۱۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَربیم ینارگ سب )۷۱(یلاوَج نوچ
یرگنب یو رد هک ،)۷۲(مک دیابن نآز

؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد یراد هچ هک
شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ
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شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ

گنس ز ار تلاوج نک یلاخ هنرو
گنن و راگیب نیا زا ار دوخ رخزاب

دیشَک دیابیم هک نُک نآ لاوَج رد
)۷۳(دیشر ِناهاش و ناناطلسِ یوس

.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ یهچراپ ای میخضِ خن زا گرزب ٔهسیک :لاوَج )۷۱(
.مک ِتسد ،ّلقاال ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن نآز )۷۲(
هدننک تیاده ،امنهار :دیشر )۷۳(
----------

۸۳۹ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

دابم ار سک دوخ قیفوتیب ِدهج
)۷۴(دادَّسلاِب مَلَْعاُ هللاو ،ناهج رد

 .دوشن )تیقفوم نودب ششوک ای دزم یب ِراک( هدوهیب ِشالت ِراتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ

دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف ِدهج
دوب )۷۵(قیتَفت نآ ،تخودیم وا هچره

یتسرد و یتسار :دادَس )۷۴(
نتفاکش :قیتَفت )۷۵(
----------

۳۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هاش دیوگب نیا ِریسفت همه وت ِشوگ هب
یداح دنز اون ار دوخ ِرتشا هکنانچ

۲۰۹۵ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

سونیلاج ِندیسرت و ،ار سونیلاج ،هناوید ِندرک قّلمت

دوَخ ِباحصا اب )۷۶(سونیلاج تفگ
دهد وراد نالف نآ ات ارم رم

نوُنفوُذ یا :یکی نآ تفگ ودب سپ
نونُج ِرهب زا دنهاوخ اود نیا

وگم رگید نیا ،وت ِلقع زا روُد
وُر هناوید کی درک نم رد :تفگ
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وُر هناوید کی درک نم رد :تفگ

دیرگنب شوخ نم ِیور رد یتعاس
دیرَد نم ِنیتسآ ،دز مکمشچ

وا زا نم رد یُدب ّتیسنج هن رگ
؟ورتشز نآ نم هب یدروآ خر یک

؟یدمآ یک ،دوخ ِسنج یدید هن رگ
؟یدز رب ار دوخ ،سنج ِریغ هب یک

کش چیهیب ،دنز مه رب سک ود نوچ
کرتشم ِردق تسه ناشْنایم رد

؟دوَخ ِسنج اب رگم یغرم دََرپ یک
دَحَل و تسا روگ ،سنجان ِتبحص

.دوشیم بوسحم طارقب زا سپ ناتساب نانوی یابطا نیرتروهشم زا سونیلاج :سونیلاج )۷۶(
----------

۲۱۰۳ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبن وا ِسنج هک یغرم اب یغرم ِندیرپ ِببس

یکَت رد مدید :تفگ یمیکح نآ
یکَْلکَل ،کی اب غاز یدیودیم

ناشلاح متسُجب ،مدنام بجع رد
ناشن مبای کرتشُم ِردق هچ ات

گنَد و ناریح نم ،کیدزن مدش نوچ
گنل دندوب ناود ره مدیدب دوخ

دَُوب )۷۷(یشرع وا هک یزابهش هصاخ
دَُوب )۷۸(یشرف وا هک یدغج یکی اب

دَُوب )۷۹(نییّلِع ِدیشروخ یکی نآ
دَُوب )۸۰(نیّجِس زک شافُخ رگد نیو

یَرب یبیع ره ز ،یرون یکی نآ
یرَد رهِ یادگ ،یروک یکی نیو

دنز نیورپ رب هک یهام یکی نآ
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دنز نیورپ رب هک یهام یکی نآ
دنز نیگرس رب هک یمرِک یکی نیو

)۸۱(سََفنیسیع ،یخُرْفسوی یکی نآ

)۸۲(سَرَج اب رخ ای ،وّ یگُرگ یکی نیو

ناکمال رد هدش ناَّرپ یکی نآ
ناگس نوچمه ،نادهاک رد یکی نیو

)۸۳(لَعُج اب لُگ ،یونعم ِنابز اب

لَغَب هدَنگ یا هک دیوگیمه نیا

ناُمگیب نشُْلگ ز ینازیرگ رگ
ناتِسُْلگ ِلامک ترفن نآ تسه

)۸۴(شابْروُد وت ِرَس رب نم ِتریغ

شاب روُد اجنیا زا ،سَخ یاک دنزیم

ینَد یا نم اب وت یزیمآیب رو
ینم ِناک زا هک دیآ نامگ نیا

نََمچ دبیزیم یاج ار نالبلب
نطو رتشوخ )۸۵(نیَمچ رد ار لَعُج رَم

تشاد کاپ یدیلپ زا نوچ ارم قح
؟تشامگ ار یدیلپ نم رب دزس نوچ

دیُرب ار نآ ،و ُدب ناشیز مگر کی
؟دیسر دهاوخ اجک )۸۶(گرَْدب نآ نم رد

لزا زا دوب نآ مدآ ِناشن کی
لحم زا شدنهن رَس کیالَم هک

سیلِب نآ هکنآ رگید ِناشن کی
سیئر ،و هاش َمنَم هک رَس شدَْهَنن

یدش دجاس مه سیلبا رگا کیل
یُدب یریغ وا ،مدآ یدوبن وا

تسوا ِنازیم ،کَلَم ره ِدوجس مه
تسوا ِناهُرب ،ّودع نآ )۸۷(ِدوحُج مه

کَلَم ِرارقا تسوا ِهاوگ مه
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کَلَم ِرارقا تسوا ِهاوگ مه
َکگَس ِنارُفک تسوا ِهاوگ مه

ینامسآ :یشرع )۷۷(
ینیمز :یشرف )۷۸(
یلعا توکلم ،تسا ناگتشرف لمع همان هک اجنآ ،تشهب ،متفه نامسآ :نییّلِع )۷۹(
خزود هب یهاچ ،تخس ،مئاد ،تباث :نیّجِس )۸۰(
مَدیسیع :سََفنیسیع )۸۱(
هلوگنز ،گنز :سَرَج )۸۲(
.دربیم ّتذل عوبطمان یوب زا هک کسوس هیبش یناویح ،کنادرگ نیگرِس :لَعُج )۸۳(
.دنشک رانک هب ار دوخ و دیآیم هاشداپ هک دننادب مدرم ات دناهدربیم ناهاش شیپاشیپ میدق رد هک عّصرم یبوچ یرادهخاشودٔ هزین :شابْروُد )۸۴(
نیگرس ،لوب :نیمَچ )۸۵(
نیگمشخ و راگزاسان :گرَْدب )۸۶(
دانع ،زیتس ،راکنا :دوحُج )۸۷(

------------------------
:تاغل عومجم

یرگتماجح ،ینز گر :یداّصف )۱(
)جرخ لباقم( دوس ،دمآرد :لخد )۲(
جارخ یعون ،زیچ ره زا مهد کی :رشُع )۳(
.تسیزیم دادغب رد هک فورعم یفوص ،یفاح رشب رصنوبا :رشِب )۴(
.دوب گرزب نافراع زا و دادغب مدرم زا :یدادغب ِدینج )۵(
ششخب ،اطع :تبهوم )۶(
.ندوب هدعو تسار ،لوق قدص :یداعیمتسار )۷(
نارتش یارب هدنناوخ زاوآ :یداح )۸(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۹(
ینمشد و ییادج :قاقِش )۱۰(
وگرُپ :رِْثکُم )۱۱(
.تسا هتسشن فّفخم :هتسِش )۱۲(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۱۳(
هارمگ :یوَغ )۱۴(
یهارمگ :تلالَض )۱۵(
هدنرپ :رَیط )۱۶(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۱۷(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۱۸(
روبع ّلحم ،یرجم ،هاگرذگ :ّرَمَم )۱۹(
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ّلحم :ّرََقتْسُم )۲۰(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۲۱(
یتشآ ،حلص :ملِس )۲۲(
وکین رَوای :نیُعملا َمعِن )۲۳(
دوبان و تسین ،هدشتسین :مودعَم )۲۴(
.مالک نیریش ،تنیط شوخ ،هاوخریخ ،تسا کرابم وا ِسََفن و مَد هكنآ :سََفنشوخ )۲۵(
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ هک یتسارب :باوَّصلاِب ْمَلَْعاُ هللاو )۲۶(
نتشگ رسّیم ،ندش لصاح :نداد تسد )۲۷(
هدش لزع :لوزعم )۲۸(
ایحاب ،کانمرش :نیمرَش )۲۹(
نک تعاطا روتسد زا :زاس رما اب )۳۰(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۲(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۳۳(
ناوتن :ناَتن )۳۴(
یلبنت :یلهاک )۳۵(
رامیب :روجنر )۳۶(

.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی غال هب یروجنر .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۳۷(
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.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی غال هب یروجنر .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۳۷(
دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۳۸(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۳۹(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۴۰(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۴۱(
ایرد :رحب )۴۲(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۴۳(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۴۴(
بجَو :تسََدب )۴۵(
نادان :لوهَج )۴۶(
ىنادان :قْمُح )۴۷(
هدن ار وا :شَهِد مك )۴۸(
انش :انشآ )۴۹(
نامهم :فیَض )۵۰(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۵۱(
هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۵۲(
یشحو و هدنّرد ِناویح :دَد )۵۳(
مهد کی :رشُع )۵۴(
ارم هک نآ :مِکنآ )۵۵(
ردارب :یَچا )۵۶(
دوس کمن هدیکشخ تشوگ :دیدَق )۵۷(
دوشیمن نوزفا :دیزَی ال )۵۸(
ندرک هراپ :قْرَخ )۵۹(
ریزو نیرتگرزب ،مظعا ِریزو :لََجا ِردص )۶۰(
فاصنا ،لدع :داد )۶۱(
نتسجرب و نتساخرب :زیخ زیخ )۶۲(
نابایب :یداو )۶۳(
یماح ،نابیتشپ :رادتشُپ )۶۴(
شزغل :تََّلز )۶۵(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۶۶(
یموش نیرتگرزب ،لحزٔ هراتس :ربکا ِسحَن )۶۷(
ینمیشوخ نیرتگرزب ،یرتشمٔ هراتس :ربکا ِدعَس )۶۸(
جنر :انَع )۶۹(
.تسا دودرم یلاعت قح رظن زا هکنآ :قح ِّدر )۷۰(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ یهچراپ ای میخضِ خن زا گرزب ٔهسیک :لاوَج )۷۱(
.مک ِتسد ،ّلقاال ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن نآز )۷۲(
هدننک تیاده ،امنهار :دیشر )۷۳(
یتسرد و یتسار :دادَس )۷۴(
نتفاکش :قیتَفت )۷۵(
.دوشیم بوسحم طارقب زا سپ ناتساب نانوی یابطا نیرتروهشم زا سونیلاج :سونیلاج )۷۶(
ینامسآ :یشرع )۷۷(
ینیمز :یشرف )۷۸(
یلعا توکلم ،تسا ناگتشرف لمع همان هک اجنآ ،تشهب ،متفه نامسآ :نییّلِع )۷۹(
خزود هب یهاچ ،تخس ،مئاد ،تباث :نیّجِس )۸۰(
مَدیسیع :سََفنیسیع )۸۱(
هلوگنز ،گنز :سَرَج )۸۲(
.دربیم ّتذل عوبطمان یوب زا هک کسوس هیبش یناویح ،کنادرگ نیگرِس :لَعُج )۸۳(
.دنشک رانک هب ار دوخ و دیآیم هاشداپ هک دننادب مدرم ات دناهدربیم ناهاش شیپاشیپ میدق رد هک عّصرم یبوچ یرادهخاشودٔ هزین :شابْروُد )۸۴(
نیگرس ،لوب :نیمَچ )۸۵(
نیگمشخ و راگزاسان :گرَْدب )۸۶(
دانع ،زیتس ،راکنا :دوحُج )۸۷(


