فهرست غزلیات دیوان شمس
---------------------------- .۱ای ؼقرطیؿ ًاگِاى ّی ؼزود تی هٌرِا
 .۲ای ِایؽاى هعـ ؼا ػهود كؿّظٍ تال ُا
 .۳ای ظل چَ اًعیهیعٍ ای ظؼ ػػؼ آى ذوًیؽُا
 .۴ای یْقق ضْل ًام ها ضْل هی ؼّی تؽ تام ها
 .۵آى نکل تیي ّاى نیٍْ تیي ّاى هع ّ ضع ّ ظقد ّ پا
 .۶تگؽیؿ ای هیؽ اخل اؾ ًٌگ ها اؾ ًٌگ ها
 .۷تٌهكرَ ام هي تؽ ظؼخ ذا تْک تؽخْنع ّكا
 .۸خؿ ّی چَ تانع کؿ اخل اًعؼؼتایع کل ها
 .۹هي اؾ کدا پٌع اؾ کدا تاظٍ تگؽظاى قاهیا
 .۱۱هِواى ناُن ُؽ نثی تؽ ضْاى ازكاى ّ ّكا
 .۱۱ای ِِْی ػیكی ًلف ّی تلثل نیؽیي ًْا
 .۱۲ای ًْتِاؼ ػانواى ظاؼی ضثؽ اؾ یاؼ ها
 .۱۳ای تاظ تی آؼام ها تا گل تگْ پیـام ها
 .۱۴ای ػانواى ای ػانواى اهؽّؾ هایین ّ نوا
 .۱۵ای ًْل کؽظٍ ًیم ؼا تی ضْیم کي تاضْیم ؼا
 .۱۶ای یْقق آضؽ قْی ایي یؼوْب ًاتیٌا تیا
 .۱۷آهع ًعا اؾ آقواى خاى ؼا کَ تاؾآ الًال
 .۱۸ای یْقق ضْل ًام ها ضْل هی ؼّی تؽ تام ها
 .۱۹اهؽّؾ ظیعم یاؼ ؼا آى ؼًّن ُؽ کاؼ ؼا
 .۲۱چٌعاًک ضْاُی خٌگ کي یا گؽم کي ذِعیع ؼا
 .۲۱خؽهی ًعاؼم تیم اؾ ایي کؿ ظل ُْا ظاؼم ذْ ؼا
 .۲۲چٌعاى تٌالن ًالَ ُا چٌعاى تؽآؼم ؼًگ ُا
 .۲۳چْى ضْى ًطكپع ضكؽّا چهون کدا ضكپع هِا
 .۲۴چْى ًالع ایي هكکیي کَ ذا ؼزن آیع آى ظلعاؼ ؼا
 .۲۵هي ظی ًگلرن هؽ ذْ ؼا کای تی ًظیؽ ضْل لوا
ُ .۲۶ؽ لسظَ ّزی آقواى آیع تَ قؽ خاى ُا
 .۲۷آى ضْاخَ ؼا ظؼ کْی ها ظؼ گل كؽّؼكركد پا
 .۲۸ای ناٍ خكن ّ خاى ها ضٌعاى کي ظًعاى ها
 .۲۹ای اؾ ّؼای پؽظٍ ُا ذاب ذْ ذاتكراى ها
 .۳۱ای كًل تاتاؼاى ها تؽؼیؿ تؽ یاؼاى ها
 .۳۱تاظا هثاؼک ظؼ خِاى قْؼ ّ ػؽّقی ُای ها
 .۳۲ظیعم قسؽ آى ناٍ ؼا تؽ ناُؽاٍ ُل اذی
 .۳۳هی ظٍ گؿاكَ قاهیا ذا کن نْظ ضْف ّ ؼخا
 .۳۴ای ػانواى ای ػانواى آهع گَ ّيل ّ لوا
 .۳۵ای یاؼ ها ظلعاؼ ها ای ػالن اقؽاؼ ها
 .۳۶ضْاخَ تیا ضْاخَ تیا ضْاخَ ظگؽتاؼ تیا
 .۳۷یاؼ هؽا ؿاؼ هؽا ػهن خگؽضْاؼ هؽا

 .۳۸ؼقرن اؾ ایي ًلف ّ ُْا ؾًعٍ تال هؽظٍ تال
 .۳۹آٍ کَ آى يعؼ قؽا هی ًعُع تاؼ هؽا
ِْ .۴۱م خٌْى قلكلَ نع تاؾ هکي قلكلَ ؼا
 .۴۱نوغ خِاى ظّل ًثع ًْؼ ذْ ظؼ زلوَ ها
 .۴۲کاؼ ذْ ظاؼی يٌوا هعؼ ذْ تاؼی يٌوا
 .۴۳کاُل ّ ًاظاند تعم کام ظؼآّؼظ هؽا
 .۴۴ظؼ ظّ خِاى لطیق ّ ضْل ُوچْ اهیؽ ها کدا
 .۴۵تا لة اّ چَ ضْل تْظ گلد ّ نٌیع ّ هاخؽا
 .۴۶ظی تٌْاضد یاؼ هي تٌعٍ ؿن ؼقیعٍ ؼا
 .۴۷ای کَ ذْ هاٍ آقواى هاٍ کدا ّ ذْ کدا
 .۴۸هاٍ ظؼقد ؼا تثیي کْ تهکكد ضْاب ها
 .۴۹تا ذْ زیاخ ّ ؾًعگی تی ذْ كٌا ّ هؽظًا
 .۵۱ای تگؽكرَ اؾ ّكا گْنَ کؽاى چؽا چؽا
 .۵۱گؽ ذْ هلْلی ای پعؼ خاًة یاؼ هي تیا
 .۵۲چْى ُوَ ػهن ؼّی ذكد خولَ ؼَای ًلف ها
 .۵۳ػهن ذْ آّؼظ هعذ پؽ ؾ تالُا
 .۵۴اؾ ایي اهثالگاٍ ضْل ههْ یک ظم ظال ذٌِا
 .۵۵نة هعؼ اقد خكن ذْ کؿ اّ یاتٌع ظّلد ُا
 .۵۶ػطاؼظ ههرؽی تایع هراع آقواًی ؼا
 .۵۷هكلواًاى هكلواًاى چَ تایع گلد یاؼی ؼا
 .۵۸ؼقیع آى نَ ؼقیع آى نَ تیاؼاییع ایْاى ؼا
 .۵۹ذْ اؾ ضْاؼی ُوی ًالی ًوی تیٌی ػٌاید ُا
 .۶۱ایا ًْؼ ؼش هْقی هکي اػوی يلْؼا ؼا
ُ .۶۱ال ای ؾُؽٍ ؾُؽا تکم آى گْل ؾُؽا ؼا
 .۶۲تِاؼ آهع تِاؼ آهع قالم آّؼظ هكراى ؼا
 .۶۳چَ چیؿقد آًک ػکف اّ زالّخ ظاظ يْؼخ ؼا
 .۶۴ذْ ظیعی ُیچ ػانن ؼا کَ قیؽی تْظ اؾ ایي قْظا
 .۶۵تثیي غؼاخ ؼّزاًی کَ نع ذاتاى اؾ ایي يسؽا
 .۶۶ذْ ؼا قاهی خاى گْیع تؽای ًٌگ ّ ًاهی ؼا
 .۶۷اؾ آى هایی ای هْال اگؽ اهؽّؾ اگؽ كؽظا
 .۶۸چْ نكد ػهن ظؼ خاًن نٌاقا گهد نكرم ؼا
 .۶۹چَ تانع گؽ ًگاؼیٌن تگیؽظ ظقد هي كؽظا
 .۷۱تؽاخ آهع تؽاخ آهع تٌَ نوغ تؽاذی ؼا
 .۷۱اگؽ ًَ ػهن نوف العیي تعی ظؼ ؼّؾ ّ نة ها ؼا
 .۷۲تَ ضاًَ ضاًَ هی آؼظ چْ تیػم ناٍ خاى ها ؼا
 .۷۳آهع تد هیطاًَ ذا ضاًَ تؽظ ها ؼا
 .۷۴گؽ ؾاى کَ ًَ ای ِالة خْیٌعٍ نْی تا ها
 .۷۵ای ضْاخَ ًوی تیٌی ایي ؼّؾ هیاهد ؼا
 .۷۶آضؽ تهٌیع آى هَ آٍ قسؽ ها ؼا

 .۷۷آب زیْاى تایع هؽ ؼّذ كؿایی ؼا
 .۷۸قاهی ؾ نؽاب زن پؽ ظاؼ نؽاتی ؼا
 .۷۹ای ضْاخَ ًوی تیٌی ایي ؼّؾ هیاهد ؼا
 .۸۱اهؽّؾ گؿاكی ظٍ آى تاظٍ ًاتی ؼا
 .۸۱ای قاهی خاى پؽ کي آى قاؿؽ پیهیي ؼا
 .۸۲هؼهْهَ تَ قاهاى نع ذا تاظ چٌیي تاظا
 .۸۳ای یاؼ هوؽقیوا ای هطؽب نکؽضا
 .۸۴چْى گل ُوَ ذي ضٌعم ًَ اؾ ؼاٍ ظُاى ذٌِا
 .۸۵اؾ تِؽ ضعا تٌگؽ ظؼ ؼّی چْ ؾؼ خاًا
 .۸۶ای گهرَ ؾ ذْ ضٌعاى تكراى ّ گل ؼػٌا
 .۸۷خاًا قؽ ذْ یاؼا هگػاؼ چٌیي ها ؼا
 .۸۸ناظ آهعی ای هَ ؼّ ای ناظی خاى ناظ آ
 .۸۹یک پٌع ؾ هي تهٌْ ضْاُی ًهْی ؼقْا
 .۹۱ای ناظ کَ ها ُكرین اًعؼ ؿن ذْ خاًا
 .۹۱ظؼ آب كکي قاهی تّ ؾاظٍ آتی ؼا
 .۹۲ؾُی تاؽ ؾُی تاؽ کَ تهکلد ؾ تاال
 .۹۳هیٌعیم هیٌعیم کَ اًعیهَ گؽی ُا
 .۹۴ؾُی ػهن ؾُی ػهن کَ ها ؼاقد ضعایا
 .۹۵ؾُی ػهن ؾُی ػهن کَ ها ؼاقد ضعایا
 .۹۶لة ؼا ذْ تَ ُؽ تْقَ ّ ُؽ لْخ هیاال
 .۹۷ؼكرن تَ قْی هًؽ ّ ضؽیعم نکؽی ؼا
 .۹۸ای اؾ ًظؽخ هكد نعٍ اقن ّ هكوا
 .۹۹ظالؼام ًِاى گهرَ ؾ ؿْؿا
 .۱۱۱تیا ای خاى ًْ ظاظٍ خِاى ؼا
 .۱۱۱تكْؾاًین قْظا ّ خٌْى ؼا
 .۱۱۲قلیواًا تیاؼ اًگهرؽی ؼا
 .۱۱۳ظل ّ خاى ؼا ظؼ ایي زُؽخ تپاال
 .۱۱۴ضثؽ کي ای قراؼٍ یاؼ ها ؼا
 .۱۱۵چْ اّ تانع ظل ظلكْؾ ها ؼا
 .۱۱۶هؽا زلْا ُْـ کؽظقد زلْا
 .۱۱۷اهیؽ زكي ضٌعاى کي چهن ؼا
 .۱۱۸تَ تؽج ظل ؼقیعی تیكد ایي خا
 .۱۱۹تکد ػیٌی ؿعاٍ الثیي ظهؼا
 .۱۱۱ذْ تهکي چٌگ ها ؼا ای هؼال
 .۱۱۱تؽای ذْ كعا کؽظین خاى ُا
 .۱۱۲ؾ ؼّی ذكد ػیع آثاؼ ها ؼا
 .۱۱۳ای هطؽب ظل تؽای یاؼی ؼا
 .۱۱۴اًعؼ ظل ها ذْیی ًگاؼا
 .۱۱۵ای خاى ّ هْام خولَ خاى ُا

 .۱۱۶ای قطد گؽكرَ خاظّی ؼا
 .۱۱۷اؾ ظّؼ تعیعٍ نوف ظیي ؼا
 .۱۱۸تٌوْظ ّكا اؾ ایي خا
 .۱۱۹تؽضیؿ ّ يثْذ ؼا تیاؼا
 .۱۲۱ذا چٌع ذْ پف ؼّی تَ پیم آ
 .۱۲۱چْى ضاًَ ؼّی ؾ ضاًَ ها
 .۱۲۲ظیعم ؼش ضْب گلهٌی ؼا
 .۱۲۳ظیعم نَ ضْب ضْل لوا ؼا
 .۱۲۴قاهی ذْ نؽاب الهکاى ؼا
 .۱۲۵گلری کَ گؿیعٍ ای ذْ تؽ ها
 .۱۲۶گكراش هکي ذْ ًاکكاى ؼا
 .۱۲۷کْ هطؽب ػهن چكد ظاًا
 .۱۲۸ها ؼا قلؽی كراظ تی ها
 .۱۲۹ههکي ظل هؽظ ههرؽی ؼا
 .۱۳۱تیعاؼ کٌیع هكریاى ؼا
 .۱۳۱هي چْ هْقی ظؼ ؾهاى آذم نْم ّ لوا
 .۱۳۲ظؼ هیاى پؽظٍ ضْى ػهن ؼا گلؿاؼُا
 .۱۳۳ؿوؿٍ ػهود تعاى آؼظ یکی هسراج ؼا
 .۱۳۴قاهیا ظؼ ًْل آّؼ نیؽٍ ػٌوْظ ؼا
 .۱۳۵قاهیا گؽظاى کي آضؽ آى نؽاب ياف ؼا
 .۱۳۶پؽظٍ ظیگؽ هؿى خؿ پؽظٍ ظلعاؼ ها
 .۱۳۷تا چٌیي نوهیؽ ظّلد ذْ ؾتْى هاًی چؽا
 .۱۳۸قکَ ؼضكاؼ ها خؿ ؾؼ هثاظا تی نوا
 .۱۳۹ؼًح ذي ظّؼ اؾ ذْ ای ذْ ؼازد خاى ُای ها
 .۱۴۱ظؼظ ها ؼا ظؼ خِاى ظؼهاى هثاظا تی نوا
 .۱۴۱خولَ یاؼاى ذْ قٌگٌع ّ ذْی هؽخاى چؽا
 .۱۴۲ظّلری ُوكایَ نع ُوكایگاى ؼا الًال
 .۱۴۳ظّل هي پیـام کؽظم قْی ذْ اقراؼٍ ؼا
 .۱۴۴ػول ظؼیاتع ذْ ؼا یا ػهن یا خاى يلا
 .۱۴۵ای ّيالد یک ؾهاى تْظٍ كؽاهد قال ُا
 .۱۴۶ظؼ يلای تاظٍ تٌوا قاهیا ذْ ؼًگ ها
 .۱۴۷آضؽ اؾ ُدؽاى تَ ّيلم ظؼؼقیعقری ظال
 .۱۴۸اؾ پی نوف زن ّ ظیي ظیعٍ گؽیاى ها
 .۱۴۹ضعهد نوف زن ّ ظیي یاظگاؼخ قاهیا
 .۱۵۱ظؼظ نوف العیي تْظ قؽهایَ ظؼهاى ها
 .۱۵۱قؽ تؽّى کي اؾ ظؼیچَ خاى تثیي ػهام ؼا
 .۱۵۲ظّل آى خاًاى ها اكراى ّ ضیؿاى یک هثا
 .۱۵۳نوغ ظیعم گؽظ اّ پؽّاًَ ُا چْى خوغ ُا
 .۱۵۴ظیعٍ زايل کي ظال آًگَ تثیي ذثؽیؿ ؼا

 .۱۵۵اؾ كؽام نوف ظیي اكراظٍ ام ظؼ ذٌگٌا
 .۱۵۶ای ُْـ ُای ظلن تیا تیا تیا تیا
 .۱۵۷ای ُْـ ُای ظلن تاؼی تیا ؼّیی ًوا
 .۱۵۸اهرؿاج ؼّذ ُا ظؼ ّهد يلر ّ خٌگ ُا
 .۱۵۹ای ؾ هوعاؼخ ُؿاؼاى كطؽ تی هوعاؼ ؼا
 .۱۶۱هلؽّنیع کواى ّ ؾؼٍ ّ ذیؾ ؾًاى ؼا
 .۱۶۱چْ كؽقراظ ػٌاید تَ ؾهیي ههؼلَ ُا ؼا
 .۱۶۲ذْ هؽا خاى ّ خِاًی چَ کٌن خاى ّ خِاى ؼا
 .۱۶۳تؽّیع ای زؽیلاى تکهیع یاؼ ها ؼا
 .۱۶۴چْ هؽا تَ قْی ؾًعاى تکهیع ذي ؾ تاال
 .۱۶۵اگؽ آى هیی کَ ضْؼظی تَ قسؽ ًثْظ گیؽا
 .۱۶۶چوٌی کَ ذا هیاهد گل اّ تَ تاؼ تاظا
 .۱۶۷کی تپؽقع خؿ ذْ ضكرَ ّ ؼًدْؼ ذْ ؼا
 .۱۶۸ای تؽّییعٍ تَ ًاضْاقد تَ هاًٌع گیا
 .۱۶۹ؼّ ذؽل کي کَ ُوَ ؼّذؽناًٌع ایي خا
 .۱۷۱ذا تَ نة ای ػاؼف نیؽیي ًْا
 .۱۷۱چْى ًوایی آى ؼش گلؽًگ ؼا
 .۱۷۲ظؼ هیاى ػانواى ػاهل هثا
 .۱۷۳اؾ یکی آذم تؽآّؼظم ذْ ؼا
 .۱۷۴ؾ آذم نِْخ تؽآّؼظم ذْ ؼا
 .۱۷۵اؾ ّؼای قؽ ظل تیي نیٍْ ُا
 .۱۷۶ؼّذ ؾیرًْیكد ػانن ًاؼ ؼا
 .۱۷۷ای تگلرَ ظؼ ظلن اقؽاؼُا
 .۱۷۸هی نعی ؿاكل ؾ اقؽاؼ هُا
 .۱۷۹گؽ ذْ ػْظی قْی ایي هدوؽ تیا
 .۱۸۱ای ذْ آب ؾًعگاًی كاقوٌا
 .۱۸۱ظل چْ ظاًَ ها هثال آقیا
 .۱۸۲ظؼ هیاى ػانواى ػاهل هثا
 .۱۸۳ای ظل ؼكرَ ؾ خا تاؾهیا
 .۱۸۴هي ؼقیعم تَ لة خْی ّكا
 .۱۸۵اؾ تف کَ ؼیطد خؽػَ تؽ ضاک ها ؾ تاال
 .۱۸۶ای هیؽآب تگها آى چهوَ ؼّاى ؼا
 .۱۸۷اؾ قیٌَ پاک کؽظم اكکاؼ كلكلی ؼا
 .۱۸۸تؽ چهوَ َویؽخ کؽظ آى پؽی ّثاهی
 .۱۸۹آهع تِاؼ خاى ُا ای ناش ذؽ تَ ؼهى آ
 .۱۹۱تا آى کَ هی ؼقاًی آى تاظٍ توا ؼا
 .۱۹۱تیعاؼ کي ِؽب ؼا تؽ هي تؿى ذْ ضْظ ؼا
 .۱۹۲تهکي قثْ ّ کْؾٍ ای هیؽآب خاى ُا
 .۱۹۳خاًا هثْل گؽظاى ایي خكد ّ خْی ها ؼا

 .۱۹۴ضْاُن گؽكري اکٌْى آى هایَ يْؼ ؼا
 .۱۹۵نِْخ کَ تا ذْ ؼاًٌع يعذْ کٌٌع خاى ؼا
 .۱۹۶ظؼ خٌثم اًعؼآّؼ ؾلق ػثؽكهاى ؼا
 .۱۹۷ای تٌعٍ تاؾگؽظ تَ ظؼگاٍ ها تیا
 .۱۹۸ای يْكیاى ػهن تعؼیع ضؽهَ ُا
 .۱۹۹ای ضاى ّ هاى تواًعٍ ّ اؾ نِؽ ضْظ خعا
ً .۲۱۱ام نرؽ تَ ذؽکی چَ تْظ تگْ ظّا
 .۲۱۱نة ؼكد ّ ُن ذوام ًهع هاخؽای ها
ُ .۲۱۲ؽ ؼّؾ تاهعاظ قالم ػلیکوا
 .۲۱۳آهع تِاؼ ضؽم آهع ًگاؼ ها
 .۲۱۴قؽ تؽ گؽیثاى ظؼقد يْكی اقؽاؼ ؼا
 .۲۱۵چٌع گؽیؿی ؾ ها چٌع ؼّی خا تَ خا
 .۲۱۶ای ُوَ ضْتی ذْ ؼا پف ذْ کؽایی کَ ؼا
 .۲۱۷ای کَ تَ ٌُگام ظؼظ ؼازد خاًی هؽا
 .۲۱۸اؾ خِد ؼٍ ؾظى ؼاٍ ظؼآؼظ هؽا
 .۲۱۹ای ظؼ ها ؼا ؾظٍ نوغ قؽایی ظؼآ
 .۲۱۱گؽ ًَ ذِی تانعی تیهرؽیي خْی ُا
 .۲۱۱تاؾ تٌلهَ ؼقیع خاًة قْقي ظّذا
 .۲۱۲اقیؽ نیهَ کي آى خٌیاى ظاًا ؼا
 .۲۱۳اگؽ ذْ ػانن ػهوی ّ ػهن ؼا خْیا
 .۲۱۴ظؼضد اگؽ هرسؽک تعی ؾ خای تَ خا
 .۲۱۵هي اؾ کدا ؿن ّ ناظی ایي خِاى ؾ کدا
 .۲۱۶ؼّم تَ زدؽٍ ضیاِ ػانواى كؽظا
 .۲۱۷چَ ًیکثطد کكی کَ ضعای ضْاًع ذْ ؼا
 .۲۱۸ؾ تِؽ ؿیؽخ آهْضد آظم اقوا ؼا
 .۲۱۹چْ اًعؼآیع یاؼم چَ ضْل تْظ تَ ضعا
 .۲۲۱ؾ تاهعاظ قؼاظخ قَ تْقَ ظاظ هؽا
 .۲۲۱هؽا ذْ گْل گؽكری ُوی کهی تَ کدا
 .۲۲۲ؼّین ّ ضاًَ تگیؽین پِلْی ظؼیا
 .۲۲۳کداقد هطؽب خاى ذا ؾ ًؼؽٍ ُای يال
 .۲۲۴چَ ضیؽٍ هی ًگؽی ظؼ ؼش هي ای تؽًا
 .۲۲۵تپطرَ اقد ضعا تِؽ يْكیاى زلْا
 .۲۲۶تؽكد یاؼ هي ّ یاظگاؼ هاًع هؽا
 .۲۲۷تَ خاى پاک ذْ ای هؼعى قطا ّ ّكا
 .۲۲۸تیاؼ آى کَ هؽیي ؼا قْی هؽیي کهعا
 .۲۲۹نؽاب ظاظ ضعا هؽ هؽا ذْ ؼا قؽکا
 .۲۳۱ؾ قْؾ نْم ظل هي ُوی ؾًع ػلال
 .۲۳۱قثکرؽی ذْ اؾ آى ظم کَ هی ؼقع ؾ يثا
 .۲۳۲چْ ػهن ؼا ذْ ًعاًی تپؽـ اؾ نة ُا

 .۲۳۳کداقد قاهی خاى ذا تَ ُن ؾًع ها ؼا
 .۲۳۴ؾ خام قاهی تاهی چْ ضْؼظٍ ای ذْ ظال
 .۲۳۵هؽا تعیع ّ ًپؽقیع آى ًگاؼ چؽا
 .۲۳۶هثاؼکی کَ تْظ ظؼ ُوَ ػؽّقی ُا
 .۲۳۷یاؼ ها ظلعاؼ ها ػالن اقؽاؼ ها
ُ .۲۳۸لَ ای کیا ًلكی تیا
 .۲۳۹کؽاًی ًعاؼظ تیاتاى ها
 .۲۴۱ذْ خاى ّ خِاًی کؽیوا هؽا
ً .۲۴۱ؽظ کق ذْ تؽظقد هؽا
 .۲۴۲ضیک ظل ها ههک ذي ها
 .۲۴۳تگها ظؼ تیا ظؼآ کَ هثا ػیم تی نوا
 .۲۴۴چَ نعی گؽ ذْ ُوچْى هي نعییی ػانن ای كرا
 .۲۴۵اؾ تؽای يالذ هدٌْى ؼا
 .۲۴۶يع ظُل هی ؾًٌع ظؼ ظل ها
 .۲۴۷تاًگ ذكثیر تهٌْ اؾ تاال
 .۲۴۸گْل هي هٌرظؽ پیام ذْ ؼا
 .۲۴۹ظل تؽ ها نعقد ظلثؽ ها
ُ .۲۵۱یي کَ هٌن تؽ ظؼ ظؼ تؽگها
 .۲۵۱پیهرؽ آ پیهرؽ ای تْالْكا
ً .۲۵۲ػؼ کٌع یاؼ کَ اههة ذْ ؼا
 .۲۵۳چٌع ًِاى ظاؼی آى ضٌعٍ ؼا
 .۲۵۴تاظٍ ظٍ آى یاؼ هعذ تاؼٍ ؼا
 .۲۵۵ضیؿ يثْزی کي ّ ظؼظٍ يال
 .۲۵۶ظاظ ظُی قاؿؽ ّ پیواًَ ؼا
 .۲۵۷لؼل لثم ظاظ کٌْى هؽ هؽا
 .۲۵۸گؽ تٌطكثی نثی ای هَ لوا
 .۲۵۹پیم کم آى ناٍ نکؽضاًَ ؼا
 .۲۶۱چؽش كلک تا ُوَ کاؼ ّ کیا
ُ .۲۶۱اى ای ِثیة ػانواى قْظاییی ظیعی چْ ها
 .۲۶۲كیوا ذؽی كیوا ذؽی یا هي یؽی ّ ال یؽی
 .۲۶۳تَ نکؽضٌعٍ اگؽ هی تثؽظ خاى هؽا
 .۲۶۴لی زثیة زثَ یهْی السها
 .۲۶۵ؼاذ تلیِا ّ الؽّذ كیِا
ُ .۲۶۶یح ًْهی ّ ًلی ؼیر ػلی الـْؼ ُلا
 .۲۶۷هع انؽهد العًیا هي ًْؼ زویاًا
 .۲۶۸كعیرک یا غا الْزی آیاذَ ذرؽی
 .۲۶۹ذؼالْا تٌا ًًلْا ًطلی الرعلال
 .۲۷۱اكعی هوؽا الذ ػلیٌا ّ ذالال
 .۲۷۱ذؼالْا کلٌا غا الیْم قکؽی

 .۲۷۲زعاء الساظی يثازا تِْاکن كاذیٌا
ِ .۲۷۳ال ها ترٌا تالکن یا کؽاهی ّ نرٌا
 .۲۷۴ایَ یا اُل اللؽاظیف اهؽا هٌهْؼًا
 .۲۷۵اتًؽخ ؼّزی هلیسا ؾلؿلد ؾلؿالِا
 .۲۷۶یا ضلی السكي تیي الٌاـ یا ًْؼ العخی
 .۲۷۷قثن الدع الیٌا ًؿل السة ػلیٌا
 .۲۷۸اًا ال اهكن اال تؽخال يعهًْا
 .۲۷۹هْالًا هْالًا اؿٌاًا اؿٌاًا
 .۲۸۱یا هٌیؽ الطع یا ؼّذ الثوا
 .۲۸۱یا قاهی الوعاهَ زی ػلی الًال
 .۲۸۲یا هي لْاء ػهوک ال ؾال ػالیا
 .۲۸۳خاء الؽتیغ هلرطؽا كی خْاؼًا
 .۲۸۴اضی ؼاید خواال قثا الولْب قثا
 .۲۸۵اذاک ػیع ّيال كال ذػم زؿًا
 .۲۸۶یا هي تٌا هًؽ الکوال ههیعا
ّ .۲۸۷ؼظ الثهیؽ هثهؽا تثهاؼٍ
 .۲۸۸یا کالویٌا یا زاکویٌا
 .۲۸۹یا هطدل الثعؼ انؽهٌا تالال
 .۲۹۱تی یاؼ هِل ها ؼا تی یاؼ هطكة اههة
 .۲۹۱ای ضْاب تَ خاى ذْ ؾزود تثؽی اههة
 .۲۹۲ؾاى ناُع نکؽلة ؾاى قاهی ضْل هػُة
 .۲۹۳هِواى ذْام ای خاى ؾًِاؼ هطكة اههة
 .۲۹۴تؽیعٍ نع اؾ ایي خْی خِاى آب
 .۲۹۵اال ای ؼّی ذْ يع هاٍ ّ هِراب
 .۲۹۶هطكة ای یاؼ هِواى ظاؼ اههة
 .۲۹۷ای ظؼ ؿن ذْ تَ قْؾ ّ یاؼب
 .۲۹۸آٍ اؾ ایي ؾنراى کَ هَ ؼّ هی ًوایٌع اؾ ًواب
 .۲۹۹یا ّيال یاؼ تایع یا زؽیلاى ؼا نؽاب
 .۳۱۱کْ ُوَ لطق کَ ظؼ ؼّی ذْ ظیعم ُوَ نة
ُ .۳۱۱لَ يعؼ ّ تعؼ ػالن هٌهیي هطكة اههة
 .۳۱۲ظؼ ُْاید تی هؽاؼم ؼّؾ ّ نة
 .۳۱۳هدلف ضْل کي اؾ آى ظّ پاؼٍ چْب
ُ .۳۱۴یچ هی ظاًی چَ هی گْیع ؼتاب
 .۳۱۵آّاؾ ظاظ اضرؽ تف ؼّنٌكد اههة
 .۳۱۶ؼؿثد تَ ػانواى کي ای خاى يعؼ ؿایة
 .۳۱۷کاؼ ُوَ هسثاى ُوچْى ؾؼقد اههة
 .۳۱۸ضْاتن تثكرَ ای تگها ای هوؽ ًواب
ّ .۳۱۹اخة کٌع چْ ػهن هؽا کؽظ ظل ضؽاب
 .۳۱۱تاؾآهع آى هِی کَ ًعیعل كلک تَ ضْاب

 .۳۱۱ؾند کكی کْ ًهع هكطؽٍ یاؼ ضْب
 .۳۱۲تَ خاى ذْ کَ هؽّ اؾ هیاى کاؼ هطكة
 .۳۱۳ؼتاب ههؽب ػهوكد ّ هًْف ايساب
 .۳۱۴ذْ ؼا کَ ػهن ًعاؼی ذْ ؼا ؼّاقد تطكة
 .۳۱۵چهن ُا ّا ًوی نْظ اؾ ضْاب
 .۳۱۶چًْک ظؼآیین تَ ؿْؿای نة
 .۳۱۷یاؼ آهع تَ يلر ای ايساب
 .۳۱۸ػلًْا قواء الْظ هي ؿیؽ قلن
 .۳۱۹اهكی ّ ايثر تالدْی اذؼػب
 .۳۲۱اتهؽّا یا هْم ُػا كرر تاب
 .۳۲۱آى ضْاخَ ؼا اؾ ًین نة تیواؼیی پیعا نعٍ قد
 .۳۲۲آهعٍ ام کَ ذا تَ ضْظ گْل کهاى کهاًود
 .۳۲۳آى ًلكی کَ تاضْظی یاؼ چْ ضاؼ آیعخ
 .۳۲۴ظؼآ ذا ضؽهَ هالة ظؼاًعاؾم ُویي قاػد
 .۳۲۵کَ ظیع ای ػانواى نِؽی کَ نِؽ ًیکثطراًكد
 .۳۲۶زالد ظٍ ّ زیؽخ ظٍ ای هثعع تی زالد
 .۳۲۷اؾ ظكرؽ ػوؽ ها یکرا ّؼهی هاًعٍ قد
 .۳۲۸تاظقد هؽا ؾاى قؽ اًعؼ قؽ ّ ظؼ قثلد
 .۳۲۹تیاییع تیاییع کَ گلؿاؼ ظهیعٍ قد
 .۳۳۱تاؼ ظگؽ آى ظلثؽ ػیاؼ هؽا یاكد
 .۳۳۱ؾاى ناٍ کَ اّ ؼا ُْـ ِثل ّ ػلن ًیكد
 .۳۳۲ایي ضاًَ کَ پیْقرَ ظؼ اّ تاًگ چـاًَ قد
 .۳۳۳اًعؼ ظل ُؽ کف کَ اؾ ایي ػهن اثؽ ًیكد
 .۳۳۴اؾ اّل اهؽّؾ زؽیلاى ضؽاتاخ
ُ .۳۳۵وَ ضْف آظهی ؼا اؾ ظؼًّكد
 .۳۳۶تعٍ یک خام ای پیؽ ضؽاتاخ
 .۳۳۷تثكری چهن یؼٌی ّهد ضْاتكد
 .۳۳۸قواع اؾ تِؽ خاى تی هؽاؼقد
 .۳۳۹قواع آؼام خاى ؾًعگاًیكد
 .۳۴۱ظگؽتاؼ ایي ظلن آذم گؽكركد
 .۳۴۱تیا کاهؽّؾ ها ؼا ؼّؾ ػیعقد
 .۳۴۲هؽا چْى ذا هیاهد یاؼ ایٌكد
 .۳۴۳ؾ ُوؽاُاى خعایی هًلسد ًیكد
 .۳۴۴تَ خاى ذْ کَ قْگٌع ػظیوكد
 .۳۴۵تگْ ای یاؼ ُوؽاؾ ایي چَ نیٍْ قد
 .۳۴۶نٌیعم هؽ هؽا لطلد ظػا گلد
 .۳۴۷هؽاؼ ؾًعگاًی آى ًگاؼقد
 .۳۴۸يعایی کؿ کواى آیع ًػیؽیكد
 .۳۴۹هثؽ ؼًح ای تؽاظؼ ضْاخَ قطركد

 .۳۵۱ؾ تؼع ّهد ًْهیعی اهیعیكد
ِ .۳۵۱ثیة ظؼظ تی ظؼهاى کعاهكد
 .۳۵۲چْ تا ها یاؼ ها اهؽّؾ خلركد
 .۳۵۳ؾُی هی کاًعؼ آى ظقركد ُیِاخ
 .۳۵۴ؾ هیطاًَ ظگؽتاؼ ایي چَ تْیكد
 .۳۵۵ظؼ ایي ضاًَ کژی ای ظل گِی ؼاقد
 .۳۵۶ذْ ؼا ظؼ ظلثؽی ظقری ذواهكد
 .۳۵۷چْ آى کاى کؽم ها ؼا نکاؼقد
ً .۳۵۸گاؼ ضْب نکؽتاؼ چًْكد
 .۳۵۹ظؼ ایي خْ ظل چْ ظّالب ضؽاتكد
 .۳۶۱ایا قاهی ذْی هاَی زاخاخ
 .۳۶۱اگؽ زْا تعاًكری ؾ ؼًگد
 .۳۶۲ظّ چهن آُْاًم نیؽگیؽقد
 .۳۶۳چٌاى کایي ظل اؾ آى ظلعاؼ هكركد
 .۳۶۴ذا ًوم ضیال ظّقد تا هاقد
 .۳۶۵هی ظاى کَ ؾهاًَ ًوم قْظاقد
 .۳۶۶ظّظ ظل ها ًهاى قْظاقد
 .۳۶۷ظل آهع ّ ظی تَ گْل خاى گلد
 .۳۶۸گْین قطي نکؽًثاذد
 .۳۶۹ظؼ نِؽ نوا یکی ًگاؼیكد
 .۳۷۱آهع ؼهُاى ّ ػیع تا هاقد
 .۳۷۱گؽ خام قپِؽ ؾُؽپیواقد
 .۳۷۲هي قؽ ًطْؼم کَ قؽ گؽاى قد
 .۳۷۳گؽ هی ًکٌع لثن تیاًد
 .۳۷۴پؽقیع کكی کَ ؼٍ کعاهكد
 .۳۷۵هؽ ػانن ؼا ؾ ؼٍ چَ تیوكد
 .۳۷۶اهؽّؾ خٌْى ًْ ؼقیعٍ قد
 .۳۷۷آى ؼا کَ ظؼ آضؽل ضؽی ُكد
 .۳۷۸ای گهرَ ؾ ناٍ ػهن نِواخ
 .۳۷۹ای کؽظٍ هیاى قیٌَ ؿاؼخ
 .۳۸۱آى ضْاخَ اگؽ چَ ذیؿگْل اقد
 .۳۸۱آى ؼٍ کَ تیاهعم کعاهكد
 .۳۸۲ای اؾ کؽم ذْ کاؼ ها ؼاقد
ُ .۳۸۳یي کَ گؽظى قكد کؽظی کْ کثاتد کْ نؽاتد
 .۳۸۴ػانواى ؼا گؽ چَ ظؼ تاِي خِاًی ظیگؽقد
 .۳۸۵ضلن ُای ضْب ذْ پیهد ظّظ تؼع اؾ ّكاخ
 .۳۸۶چْى ًعاؼی ذاب ظاًم چهن تگها ظؼ يلاخ
 .۳۸۷ضاک آى کف نْ کَ آب ؾًعگاًم ؼّنٌكد
 .۳۸۸ضعهد تی ظّقری ؼا هعؼ ّ هیود ُكد ًیكد

 .۳۸۹چْى ظلد تا هي ًثانع ُوٌهیٌی قْظ ًیكد
 .۳۹۱قاؼتاًا انرؽاى تیي قؽ تَ قؽ هطاؼ هكد
 .۳۹۱هطؽتا ایي پؽظٍ ؾى کاى یاؼ ها هكد آهعقد
 .۳۹۲گؽ ًعیع آى ناظخاى ایي گلكراى ؼا ناظ چیكد
 .۳۹۳خوغ تانیع ای زؽیلاى ؾاًک ّهد ضْاب ًیكد
 .۳۹۴چهوَ ای ضْاُن کَ اؾ ّی خولَ ؼا اكؿایم اقد
 .۳۹۵ػهن اًعؼ كُل ّ ػلن ّ ظكرؽ ّ اّؼام ًیكد
 .۳۹۶ظؼ ؼٍ هؼهْم ها ذؽقٌعگاى ؼا کاؼ ًیكد
 .۳۹۷آكراب اهؽّؾ تؽ نکل ظگؽ ذاتاى نعقد
 .۳۹۸اؾ قواُن ؼتِن تیي خولَ اتؽاؼ هكد
 .۳۹۹آضؽ ای ظلثؽ ًَ ّهد ػهؽخ اًگیؿی نعقد
 .۴۱۱چْى ًظؽ کؽظى ُوَ اّياف ضْب اًعؼ ظلكد
 .۴۱۱اًعؼآ ای هَ کَ تی ذْ هاٍ ؼا اقراؼٍ ًیكد
ً .۴۱۲وم تٌع خاى کَ خاى ُا خاًة اّ هایلكد
 .۴۱۳گؽ ذْ پٌعاؼی تَ زكي ذْ ًگاؼی ُكد ًیكد
ُ .۴۱۴لَ ای آًک تطْؼظی قسؽی تاظٍ کَ ًْند
 .۴۱۵تَ ضعا کد ًگػاؼم کَ ؼّی ؼاٍ قالهد
 .۴۱۶چٌع گْیی کَ چَ چاؼٍ قد ّ هؽا ظؼهاى چیكد
 .۴۱۷چهن پؽًْؼ کَ هكد ًظؽ خاًاًكد
 .۴۱۸آى نٌیعی کَ ضُؽ ذطرَ کهری تهکكد
 .۴۱۹ذا ًلـؿی کَ ؾ ضْى ؼاٍ پف ّ پیم ذؽقد
 .۴۱۱ظّل آهع تؽ هي آًک نة اكؽّؾ هٌكد
 .۴۱۱ػدة ای قاهی خاى هطؽب ها ؼا چَ نعقد
 .۴۱۲آًک تی تاظٍ کٌع خاى هؽا هكد کداقد
 .۴۱۳هي ًهكرن ؾ ِلة ّیي ظل پیچاى ًٌهكد
 .۴۱۴ؼّؾ ّ نة ضعهد ذْ تی قؽ ّ تی پا چَ ضْنكد
 .۴۱۵ذهٌَ تؽ لة خْ تیي کَ چَ ظؼ ضْاب نعقد
 .۴۱۶هطؽب ّ ًْزَ گؽ ػانن ّ نْؼیعٍ ضْل اقد
 .۴۱۷هي پؽی ؾاظٍ ام ّ ضْاب ًعاًن کَ کدا اقد
 .۴۱۸قؽ هپیچاى ّ هدٌثاى کَ کٌْى ًْتد ذْ اقد
 .۴۱۹تْقَ ای ظاظ هؽا ظلثؽ ػیاؼ ّ تؽكد
 .۴۲۱غّم ؼّی ذؽنم تیي کَ ؾ يع هٌع گػند
 .۴۲۱قاهیا ایي هی اؾ اًگْؼ کعاهیي پهرَ قد
 .۴۲۲ای کَ ؼّید چْ گل ّ ؾلق ذْ چْى نوهاظقد
 .۴۲۳هگؽ ایي ظم قؽ آى ؾلق پؽیهاى نعٍ اقد
 .۴۲۴ظلثؽی ّ تی ظلی اقؽاؼ هاقد
 .۴۲۵ػانواى ؼا خكد ّ خْ اؾ ضْیم ًیكد
 .۴۲۶ؿیؽ ػهود ؼاٍ تیي خكرین ًیكد
 .۴۲۷ظؼ ظل ّ خاى ضاًَ کؽظی ػاهثد

 .۴۲۸ایي چٌیي پاتٌع خاى هیعاى کیكد
 .۴۲۹ػانوی ّ تی ّكایی کاؼ هاقد
 .۴۳۱گن نعى ظؼ گن نعى ظیي هٌكد
 .۴۳۱ػهٍْ ظنوي تطْؼظی ػاهثد
 .۴۳۲ایي چٌیي پاتٌع خاى هیعاى کیكد
 .۴۳۳اًعؼ ایي خوغ نؽؼُا ؾ کداقد
ُ .۴۳۴ن تَ تؽ ایي تد ؾیثا ضْنکكد
ُ .۴۳۵ؽ کی تاالقد هؽ اّ ؼا چَ ؿوكد
 .۴۳۶گلرا کَ کیكد تؽ ظؼ گلرن کویي ؿالهد
ُ .۴۳۷ؽ خْؼ کؿ ذْ آیع تؽ ضْظ ًِن ؿؽاهد
ُ .۴۳۸ؽ ظم قالم آؼظ کایي ًاهَ اؾ كالًكد
 .۴۳۹تگػند ؼّؾ تا ذْ خاًا تَ يع قؼاظخ
 .۴۴۱اهؽّؾ نِؽ ها ؼا يع ؼًّن قد ّ خاًكد
 .۴۴۱تٌوای ؼش کَ تاؽ ّ گلكراًن آؼؾّقد
 .۴۴۲تؽ ػانواى كؽیَُ تْظ خكد ّ خْی ظّقد
 .۴۴۳اؾ ظل تَ ظل تؽاظؼ گْیٌع ؼّؾًیكد
 .۴۴۴قاهی تیاؼ تاظٍ کَ ایام تف ضْنكد
 .۴۴۵ایي ِؽكَ آذهی کَ ظهی تؽهؽاؼ ًیكد
 .۴۴۶گؽ چپ ّ ؼاقد ِؼٌَ ّ ذهٌیغ تیِعٍ قد
 .۴۴۷ای گل ذْ ؼا اگؽ چَ ؼضكاؼ ًاؾکكد
 .۴۴۸اهؽّؾ ؼّؾ ًْتد ظیعاؼ ظلثؽقد
 .۴۴۹خاًا خوال ؼّذ تكی ضْب ّ تاكؽقد
 .۴۵۱اؾ تاهعاظ ؼّی ذْ ظیعى زیاخ هاقد
 .۴۵۱پٌِاى ههْ کَ ؼّی ذْ تؽ ها هثاؼکكد
 .۴۵۲قاهی ّ قؽظُی ؾ لة یاؼم آؼؾّقد
 .۴۵۳تع ظّل تی ذْ ذیؽٍ نة ّ ؼّنٌی ًعاند
 .۴۵۴خاى قْی خكن آهع ّ ذي قْی خاى ًؽكد
 .۴۵۵آى ؼّذ ؼا کَ ػهن زویوی نؼاؼ ًیكد
 .۴۵۶ها ؼا کٌاؼ گیؽ ذْ ؼا ضْظ کٌاؼ ًیكد
 .۴۵۷ای چٌگ پؽظٍ ُای قپاُاًن آؼؾّقد
 .۴۵۸اهؽّؾ چؽش ؼا ؾ هَ ها ذسیؽیكد
 .۴۵۹ای هؽظٍ ای کَ ظؼ ذْ ؾ خاى ُیچ تْی ًیكد
 .۴۶۱ػانن آى هٌع ذْ خاى نکؽضای هاقد
 .۴۶۱ناٍ گهاظقد ؼّ ظیعٍ نَ تیي کَ ؼاقد
 .۴۶۲یْقق کٌؼاًین ؼّی چْ هاُن گْاقد
ُ .۴۶۳ؽ ًلف آّاؾ ػهن هی ؼقع اؾ چپ ّ ؼاقد
ًْ .۴۶۴تد ّيل ّ لواقد ًْتد زهؽ ّ تواقد
 .۴۶۵کاؼ ًعاؼم خؿ ایي کاؼگَ ّ کاؼم اّقد
 .۴۶۶تاؾ ظؼآهع تَ تؿم هدلكیاى ظّقد ظّقد

 .۴۶۷آًک چٌاى هی ؼّظ ای ػدة اّ خاى کیكد
 .۴۶۸تا ّی اؾ ایواى ّ کلؽ تاضثؽی کاكؽیكد
 .۴۶۹ای ؿن اگؽ هْ نْی پیم هٌد تاؼ ًیكد
 .۴۷۱ای ؿن اگؽ هْ نْی پیم هٌد تاؼ ًیكد
 .۴۷۱پیم چٌیي هاٍ ؼّ گیح نعى ّاخثكد
 .۴۷۲کالثع ها ؾ ضْاب کاُل ّ ههـْل ضاقد
ُ .۴۷۳ؽ ًلف آّاؾ ػهن هی ؼقع اؾ چپ ّ ؼاقد
 .۴۷۴ؾ ػهن ؼّی ذْ ؼّني ظل تٌیي ّ تٌاخ
 .۴۷۵تیا کَ ػانن هاُكد ّؾ اضرؽاى پیعاقد
 .۴۷۶تطٌع تؽ ُوَ ػالن کَ خای ضٌعٍ ذْ ؼاقد
 .۴۷۷ؾ آكراب قؼاظخ هؽا نؽاتاذكد
ّ .۴۷۸خْظ هي تَ کق یاؼ خؿ کَ قاؿؽ ًیكد
 .۴۷۹قریؿٍ کي کَ ؾ ضْتاى قریؿٍ نیؽیٌكد
 .۴۸۱تَ زن آى کَ ظؼ ایي ظل تدؿ ّالی ذْ ًیكد
 .۴۸۱چَ گُْؽی ذْ کَ کف ؼا تَ کق تِای ذْ ًیكد
 .۴۸۲تؽاخ ػانن ًْ کي ؼقیع ؼّؾ تؽاخ
ُ .۴۸۳ؽ آًک اؾ قثة ّزهد ؿوی ذٌِاقد
ُ .۴۸۴ؽ آًچ ظّؼ کٌع هؽ ذْ ؼا ؾ ظّقد تعقد
 .۴۸۵قَ ؼّؾ نع کَ ًگاؼیي هي ظگؽگًْكد
 .۴۸۶تَ زن چهن ضواؼ لطیق ذاتاًد
 .۴۸۷چْ ػیع ّ چْى ػؽكَ ػاؼكاى ایي ػؽكاخ
 .۴۸۸ظؼ ایي قالم هؽا تا ذْ ظاؼ ّ گیؽ خعاقد
 .۴۸۹اگؽ ذْ هكد ّيالی ؼش ذْ ذؽل چؽاقد
 .۴۹۱هؽا چْ ؾًعگی اؾ یاظ ؼّی چْى هَ ذْقد
 .۴۹۱خِاى ّ کاؼ خِاى قؽ تَ قؽ اگؽ تاظقد
 .۴۹۲ؾ ظام چٌع تپؽقی ّ ظاًَ ؼا چَ نعقد
 .۴۹۳ذْ هؽظی ّ ًظؽخ ظؼ خِاى خاى ًگؽیكد
 .۴۹۴تَ ناٍ ًِاًی ؼقیعی کَ ًْند
 .۴۹۵اگؽ هؽ ذْ ؼا يلر آٌُگ ًیكد
ِ .۴۹۶ؽب ای تسؽ ايل آب زیاخ
 .۴۹۷يْكیاى آهعًع اؾ چپ ّ ؼاقد
 .۴۹۸كؼل ًیکاى هسؽٌ ًیکیكد
 .۴۹۹ػهن خؿ ظّلد ّ ػٌاید ًیكد
 .۵۱۱هثلَ اهؽّؾ خؿ نٌِهَ ًیكد
 .۵۱۱اههة اؾ چهن ّ هـؿ ضْاب گؽیطد
 .۵۱۲اًعؼآ ػیم تی ذْ ناظاى ًیكد
 .۵۱۳تؽ نکؽخ خوغ هگف ُا چؽاقد
 .۵۱۴ضیؿ کَ اهؽّؾ خِاى آى هاقد
 .۵۱۵پیهرؽ آ ؼّی ذْ خؿ ًْؼ ًیكد

 .۵۱۶کاؼ هي ایٌكد کَ کاؼین ًیكد
 .۵۱۷کیكد کَ اّ تٌعٍ ؼای ذْ ًیكد
 .۵۱۸نیؽ ضعا تٌع گككري گؽكد
 .۵۱۹هؽؽ ظلن تاؾ پؽیعى گؽكد
 .۵۱۱تاؾ تَ تّ گلد کَ يسؽا ضْنكد
ُ .۵۱۱وچْ گل قؽش تؽّ ظقد ظقد
 .۵۱۲يثؽ هؽا آیٌَ تیواؼیكد
 .۵۱۳کیكد ظؼ ایي نِؽ کَ اّ هكد ًیكد
 .۵۱۴هًع قؽم ظاؼی ضٌدؽ تَ ههد
 .۵۱۵ضاًَ ظل تاؾ کثْذؽ گؽكد
 .۵۱۶تاؾؼقیعین ؾ هیطاًَ هكد
 .۵۱۷ای ؾ تگَ ضاقرَ قؽ هكد هكد
ً .۵۱۸لكی تِْی السثیة كاؼخ
 .۵۱۹ای ظل كؽّؼّ ظؼ ؿوم کالًثؽ هلراذ اللؽج
 .۵۲۱ای هثاؼک ؾ ذْ يثْذ ّ يثاذ
 .۵۲۱یا ؼاُثا اًظؽ الی هًثاذ
 .۵۲۲هاٍ ظیعم نع هؽا قْظای چؽش
 .۵۲۳ای تی ّكا خاًی کَ اّ تؽ غّالْكا ػانن ًهع
 .۵۲۴تی گاٍ نع تی گاٍ نع ضْؼنیع اًعؼ چاٍ نع
 .۵۲۵تی گاٍ نع تی گاٍ نع ضْؼنیع اًعؼ چاٍ نع
 .۵۲۶ای لْلیاى ای لْلیاى یک لْلیی ظیْاًَ نع
 .۵۲۷گؽ خاى ػانن ظم ؾًع آذم ظؼ ایي ػالن ؾًع
 .۵۲۸آى کیكد آى آى کیكد آى کْ قیٌَ ؼا ؿوگیي کٌع
 .۵۲۹ضاهی قْی پالیؿ خاى آهع کَ ذا ضؽتؿ ضْؼظ
 .۵۳۱اهؽّؾ ضٌعاًین ّ ضْل کاى تطد ضٌعاى هی ؼقع
 .۵۳۱يْكی چؽا ُْنیاؼ نع قاهی چؽا تی کاؼ نع
 .۵۳۲هؽ ػانواى ؼا پٌع کف ُؽگؿ ًثانع قْظهٌع
 .۵۳۳ؼًعاى قالهد هی کٌٌع خاى ؼا ؿالهد هی کٌٌع
 .۵۳۴ؼّ آى ؼتاتی ؼا تگْ هكراى قالهد هی کٌٌع
 .۵۳۵قْظای ذْ ظؼ خْی خاى چْى آب زیْاى هی ؼّظ
 .۵۳۶آهع تِاؼ ػانواى ذا ضاکعاى تكراى نْظ
 .۵۳۷کاؼی ًعاؼین ای پعؼ خؿ ضعهد قاهی ضْظ
 .۵۳۸گؽ آذم ظل تؽؾًع تؽ هوي ّ کاكؽ ؾًع
 .۵۳۹هكری قالهد هی کٌع پٌِاى پیاهد هی کٌع
 .۵۴۱هكری قالهد هی کٌع پٌِاى پیاهد هی کٌع
 .۵۴۱يؽكَ هکي يؽكَ هکي يؽكَ گعاؼّیی تْظ
 .۵۴۲تی گاٍ نع تی گاٍ نع ضْؼنیع اًعؼ چاٍ نع
 .۵۴۳یاؼ هؽا هی ًِلع ذا کَ تطاؼم قؽ ضْظ
 .۵۴۴ای کَ ؾ یک ذاتم ذْ کٍْ ازع پاؼٍ نْظ

 .۵۴۵تی ذْ تَ قؽ هی ًهْظ تا ظگؽی هی ًهْظ
ُ .۵۴۶یي قطي ذاؾٍ تگْ ذا ظّ خِاى ذاؾٍ نْظ
 .۵۴۷قدعٍ کٌن پیهکم آى هع ّ تاال چَ نْظ
 .۵۴۸چهن ذْ ًاؾ هی کٌع ًاؾ خِاى ذْ ؼا ؼقع
 .۵۴۹آب ؾًیع ؼاٍ ؼا ُیي کَ ًگاؼ هی ؼقع
 .۵۵۱پٌثَ ؾ گْل ظّؼ کي تاًگ ًداخ هی ؼقع
 .۵۵۱خاى ّ خِاى چْ ؼّی ذْ ظؼ ظّ خِاى کدا تْظ
 .۵۵۲چیكد يالی چانرگَ ضْاخَ تَ گْؼ هی ؼّظ
 .۵۵۳تی ُوگاى تَ قؽ نْظ تی ذْ تَ قؽ ًوی نْظ
 .۵۵۴ایي ؼش ؼًگ ؼًگ هي ُؽ ًلكی چَ هی نْظ
 .۵۵۵چًْک خوال زكي ذْ اقة نکاؼ ؾیي کٌع
 .۵۵۶خْؼ ّ خلا ّ ظّؼیی کاى کٌکاؼ هی کٌع
 .۵۵۷ظل چْ تعیع ؼّی ذْ چْى ًظؽل تَ خاى تْظ
 .۵۵۸یاؼ هؽا چْ انرؽاى تاؾ هِاؼ هی کهع
 .۵۵۹ؾُؽٍ ػهن ُؽ قسؽ تؽ ظؼ ها چَ هی کٌع
 .۵۶۱ػانن ظلثؽ هؽا نؽم ّ زیا چؽا تْظ
ِِْ .۵۶۱ی خاى هكد هي اؾ نکؽی چَ هی نْظ
 .۵۶۲ضیال ذؽک هي ُؽ نة يلاخ غاخ هي گؽظظ
 .۵۶۳ظال ًؿظ کكی تٌهیي کَ اّ اؾ ظل ضثؽ ظاؼظ
ُ .۵۶۴وی تیٌین قاهی ؼا کَ گؽظ خام هی گؽظظ
 .۵۶۵اگؽ يع ُوچْ هي گؽظظ ُالک اّ ؼا چَ ؿن ظاؼظ
 .۵۶۶تری کْ ؾُؽٍ ّ هَ ؼا ُوَ نة نیٍْ آهْؾظ
ً .۵۶۷ثانع ػیة پؽقیعى ذْ ؼا ضاًَ کدا تانع
 .۵۶۸چْ آهع ؼّی هَ ؼّین چَ تانع خاى کَ خاى تانع
 .۵۶۹تِاؼ آهع تِاؼ آهع تِاؼ ههکثاؼ آهع
 .۵۷۱تِاؼ آهع تِاؼ آهع تِاؼ ضْل ػػاؼ آهع
 .۵۷۱تیا کاههة تَ خاى تطهی تَ ؾلق یاؼ هی هاًع
ّ .۵۷۲ؼای پؽظٍ خاًد ظال ضلواى پٌِاًٌع
 .۵۷۳تؽآهع تؽ ندؽ ِِْی کَ ذا ضطثَ نکؽ گْیع
 .۵۷۴هؽا ػانن چٌاى تایع کَ ُؽ تاؼی کَ تؽضیؿظ
 .۵۷۵ایا قؽ کؽظٍ اؾ خاًن ذْ ؼا ضاًَ کدا تانع
 .۵۷۶ظل هي چْى يعف تانع ضیال ظّقد ظؼ تانع
 .۵۷۷چْ تؽهی هی خِع چیؿی ػدة آى ظلكراى تانع
 .۵۷۸هؽا ػِعیكد تا ناظی کَ ناظی آى هي تانع
 .۵۷۹ظگؽتاؼٍ قؽ هكراى ؾ هكری ظؼ قدْظ آهع
 .۵۸۱يال یا ایِا الؼهام کاى هَ ؼّ ًگاؼ آهع
 .۵۸۱هَ ظی ؼكد ّ تِوي ُن تیا کَ ًْتِاؼ آهع
 .۵۸۲اگؽ ضْاب آیعم اههة قؿای ؼیم ضْظ تیٌع
 .۵۸۳ؼقیعم ظؼ تیاتاًی کَ ػهن اؾ ّی پعیع آیع

 .۵۸۴یکی گْلی ُوی ضْاُن کَ ظؼ ظلثؽ ًظؽ ظاؼظ
 .۵۸۵هؽا ظلثؽ چٌاى تایع کَ خاى كرؽاک اّ گیؽظ
 .۵۸۶قؼاظخ خْ ظگؽ تانع ّ ػانن ضْظ ظگؽ تانع
 .۵۸۷يال خاى ُای ههراهاى کَ ًک ظلعاؼ ضْب آهع
 .۵۸۸يال ؼًعاى ظگؽتاؼٍ کَ آى ناٍ هواؼ آهع
 .۵۸۹نکاید ُا ُوی کؽظی کَ تِوي تؽگ ؼیؿ آهع
 .۵۹۱قؽ اؾ تِؽ ُْـ تایع چْ ضالی گهد قؽ چَ تْظ
 .۵۹۱چَ تْیكد ایي چَ تْیكد ایي هگؽ آى یاؼ هی آیع
 .۵۹۲اگؽ چؽش ّخْظ هي اؾ ایي گؽظل كؽّهاًع
 .۵۹۳تؽّى نْ ای ؿن اؾ قیٌَ کَ لطق یاؼ هی آیع
 .۵۹۴اهؽّؾ خوال ذْ قیوای ظگؽ ظاؼظ
 .۵۹۵آى ؼا کَ ظؼّى ظل ػهن ّ ِلثی تانع
 .۵۹۶آى هَ کَ ؾ پیعایی ظؼ چهن ًوی آیع
 .۵۹۷اهؽّؾ خوال ذْ تؽ ظیعٍ هثاؼک تاظ
 .۵۹۸یاؼاى قسؽ ضیؿاى ذا يثر کی ظؼیاتع
 .۵۹۹اههة ػدثكد ای خاى گؽ ضْاب ؼُی یاتع
 .۶۱۱خاهن تهکكد ای خاى پِلْل ضلل ظاؼظ
 .۶۱۱آى ػهن کَ اؾ پاکی اؾ ؼّذ زهن ظاؼظ
 .۶۱۲آى کف کَ ذْ ؼا ظاؼظ اؾ ػیم چَ کن ظاؼظ
 .۶۱۳گْیٌع تَ تال قاهْى ذؽکی ظّ کواى ظاؼظ
ُ .۶۱۴ؽک آذم هي ظاؼظ اّ ضؽهَ ؾ هي ظاؼظ
 .۶۱۵ای ظّقد نکؽ ضْنرؽ یا آًک نکؽ قاؾظ
 .۶۱۶تا ذلطی هؼؿّلی هیؽی تٌوی اؼؾظ
 .۶۱۷ای ظل تَ ؿوم ظٍ خاى یؼٌی تٌوی اؼؾظ
 .۶۱۸ایواى تؽ کلؽ ذْ ای ناٍ چَ کف تانع
 .۶۱۹ظؼ ضاًَ ؿن تْظى اؾ ُود ظّى تانع
ً .۶۱۱اى پاؼٍ ؾ هي تكراى خاى پاؼٍ ًطْاُع نع
 .۶۱۱ای ضلرَ نة ذیؽٍ ٌُگام ظػا آهع
 .۶۱۲تگػند هَ ؼّؾٍ ػیع آهع ّ ػیع آهع
 .۶۱۳ای ضْاخَ تاؾؼگاى اؾ هًؽ نکؽ آهع
 .۶۱۴آى تٌعٍ آّاؼٍ تاؾآهع ّ تاؾآهع
 .۶۱۵ضْاب اؾ پی آى آیع ذا ػول ذْ تكراًع
 .۶۱۶چًْی ّ چَ تانع چْى ذا هعؼ ذْ ؼا ظاًع
 .۶۱۷چهن اؾ پی آى تایع ذا چیؿ ػدة تیٌع
 .۶۱۸چْى خـع تْظ ايلم کی يْؼخ تاؾ آیع
 .۶۱۹آى يثر قؼاظخ ُا چْى ًْؼكهاى آیع
 .۶۲۱اؾ قؽّ هؽا تْی تاالی ذْ هی آیع
 .۶۲۱ظؼ ذاتم ضْؼنیعل ؼهًن تَ چَ هی تایع
 .۶۲۲خاى پیم ذْ ُؽ قاػد هی ؼیؿظ ّ هی ؼّیع

 .۶۲۳ػانن نعٍ ای ای ظل قْظاخ هثاؼک تاظ
ُ .۶۲۴ؽ غؼٍ کَ تؽ تاال هی ًْنع ّ پا کْتع
 .۶۲۵گؽ هاٍ نة اكؽّؾاى ؼّپْل ؼّا ظاؼظ
ُ .۶۲۶ؽ کرم هي ظاؼظ اّ ضؽهَ ؾ هي ظاؼظ
 .۶۲۷ػانن تَ قْی ػانن ؾًدیؽ ُوی ظؼظ
 .۶۲۸ای ظّقد نکؽ تِرؽ یا آًک نکؽ قاؾظ
 .۶۲۹ػانن چْ هٌی تایع هی قْؾظ ّ هی قاؾظ
 .۶۳۱گؽ ظیْ ّ پؽی زاؼـ تاذیؾ ّ قپؽ تانع
ًْ .۶۳۱هیع ههْ خاًا کاّهیع پعیع آهع
 .۶۳۲ػیع آهع ّ ػیع آهع ّاى تطد قؼیع آهع
 .۶۳۳نوف ّ هوؽم آهع قوغ ّ تًؽم آهع
ً .۶۳۴ک هاٍ ؼخة آهع ذا هاٍ ػدة تیٌع
 .۶۳۵هكراى هی ها ؼا ُن قاهی ها تایع
 .۶۳۶تویؽیع تویؽیع ظؼ ایي ػهن تویؽیع
 .۶۳۷تؽاًیع تؽاًیع کَ ذا تاؾًواًیع
 .۶۳۸هلْالى ُوَ ؼكرٌع ظؼ ضاًَ تثٌعیع
 .۶۳۹آى قؽش هثایی کَ چْ هَ پاؼ تؽآهع
 .۶۴۱ذا تاظ قؼاظخ ؾ هسوع ضثؽ اكکٌع
 .۶۴۱ظؼ زلوَ ػهام تَ ًاگَ ضثؽ اكراظ
 .۶۴۲ظؼ ضاًَ ًهكرَ تد ػیاؼ کی ظاؼظ
 .۶۴۳ظؼ کْی ضؽاتاخ هؽا ػهن کهاى کؽظ
 .۶۴۴ذا ًوم ذْ ظؼ قیٌَ ها ضاًَ ًهیي نع
 .۶۴۵تاؼ ظگؽ آى آب تَ ظّالب ظؼآهع
 .۶۴۶تاؼ ظگؽ آى هكد تَ تاؾاؼ ظؼآهع
 .۶۴۷ذعتیؽ کٌع تٌعٍ ّ ذوعیؽ ًعاًع
 .۶۴۸ای هْم تَ زح ؼكرَ کداییع کداییع
 .۶۴۹تؽ چؽش قسؽگاٍ یکی هاٍ ػیاى نع
 .۶۵۱آى قؽش هثایی کَ چْ هَ پاؼ تؽآهع
 .۶۵۱هِراب تؽآهع کلک اؾ گْؼ تؽآهع
 .۶۵۲ذعتیؽ کٌع تٌعٍ ّ ذوعیؽ ًعاًع
 .۶۵۳چْى تؽ ؼش ها ػکف خوال ذْ تؽآیع
ُ .۶۵۴ؽ ًکرَ کَ اؾ ؾُؽ اخل ذلطرؽ آیع
 .۶۵۵اؾ تِؽ ضعا ػهن ظگؽ یاؼ هعاؼیع
 .۶۵۶هؽؿاى کَ کٌْى اؾ هلى ضْیم خعاییع
 .۶۵۷گؽ یک قؽ هْی اؾ ؼش ذْ ؼّی ًوایع
 .۶۵۸تگْ ظل ؼا کَ گؽظ ؿن ًگؽظظ
 .۶۵۹ظلن اهؽّؾ ضْی یاؼ ظاؼظ
ً .۶۶۱ثؽًا كی ؼتیغ الْيل تالْؼظ
 .۶۶۱تیا ای ؾیؽک ّ تؽ گْل هی ضٌع

 .۶۶۲اگؽ ػالن ُوَ پؽضاؼ تانع
 .۶۶۳ذْیی ًوهی کَ خاى ُا تؽًراتع
 .۶۶۴ظلی ظاؼم کَ گؽظ ؿن ًگؽظظ
 .۶۶۵ضٌک خاًی کَ اّ یاؼی پكٌعظ
 .۶۶۶چوي خؿ ػهن ذْ کاؼی ًعاؼظ
 .۶۶۷قواع يْكیاى هی ظؼًگیؽظ
 .۶۶۸ؼخة تیؽّى نع ّ نؼثاى ظؼآهع
 .۶۶۹چْ نة نع خولگاى ظؼ ضْاب ؼكرٌع
 .۶۷۱پؽیؽ آى چِؽٍ یاؼم چَ ضْل تْظ
 .۶۷۱ظلن ؼا ًالَ قؽًای تایع
 .۶۷۲تگْین ضلیَ ذا ضْاخَ ًؽًدع
 .۶۷۳کكی کؿ ؿوؿٍ ای يع ػول تٌعظ
 .۶۷۴چٌاى کؿ ؿن ظل ظاًا گؽیؿظ
ُ .۶۷۵ؽ آى ظل ُا کَ تی ذْ ناظ تانع
 .۶۷۶قگ اؼ چَ تی كـاى ّ نؽ ًثانع
 .۶۷۷ػدة آى ظلثؽ ؾیثا کدا نع
 .۶۷۸تَ يْؼخ یاؼ هي چْى ضهوگیي نع
 .۶۷۹چْ ظیْم ػانن آى یک پؽی نع
ً .۶۸۱گاؼا هؽظگاى اؾ خاى چَ ظاًٌع
 .۶۸۱کكی کَ ؿیؽ ایي قْظال ًثْظ
 .۶۸۲یکی لسظَ اؾ اّ ظّؼی ًثایع
 .۶۸۳ؾ ضاک هي اگؽ گٌعم تؽآیع
 .۶۸۴ؾ ؼّید ظقرَ گل هی ذْاى کؽظ
 .۶۸۵ظل تا ظل ظّقد ظؼ زٌیي تانع
 .۶۸۶ای هطؽب خاى چْ ظف تَ ظقد آهع
 .۶۸۷کی تانع کایي هلى چوي گؽظظ
 .۶۸۸ؼّی ذْ تَ ؼًگؽیؿ کاى هاًع
 .۶۸۹ظّل اؾ تد هي خِاى چَ هی نع
 .۶۹۱ای ػهن کَ خولَ اؾ ذْ ناظًع
ُ .۶۹۱ؽ چٌع کَ تلثالى گؿیٌٌع
 .۶۹۲ؼكرین تویَ ؼا توا تاظ
 .۶۹۳خاًی کَ ؾ ًْؼ هًطلی ؾاظ
 .۶۹۴آى کؿ ظُي ذْ ؼًگ ظاؼظ
 .۶۹۵ایي هاكلَ تاؼ ها ًعاؼظ
 .۶۹۶تیچاؼٍ کكی کَ ؾؼ ًعاؼظ
 .۶۹۷ظل تی لطق ذْ خاى ًعاؼظ
 .۶۹۸آى کف کَ ؾ ذْ ًهاى ًعاؼظ
 .۶۹۹تیچاؼٍ کكی کَ هی ًعاؼظ
 .۷۱۱آى ضْاخَ ضْل لوا چَ ظاؼظ

 .۷۱۱آى ضْاخَ ضْل لوا چَ ظاؼظ
 .۷۱۲پؽکٌعگی اؾ ًلام ضیؿظ
 .۷۱۳آى کف کَ ؾ خاى ضْظ ًرؽقع
 .۷۱۴آى خا کَ چْ ذْ ًگاؼ تانع
 .۷۱۵ای کؿ ذْ ُوَ خلا ّكا نع
 .۷۱۶ؼّؾم تَ ػیاظخ نة آهع
 .۷۱۷آى یْقق ضْل ػػاؼ آهع
 .۷۱۸تؽضیؿ کَ قاهی اًعؼآهع
 .۷۱۹خاى اؾ قلؽ ظؼاؾ آهع
 .۷۱۱آى نؼلَ ًْؼ هی ضؽاهع
 .۷۱۱اهؽّؾ ًگاؼ ها ًیاهع
 .۷۱۲ضْل تال کَ ُؽ کَ ؼاؾ ظاًع
 .۷۱۳قاهی ؾاى هی کَ هی چؽیعًع
 .۷۱۴اّل ًظؽ اؼ چَ قؽقؽی تْظ
 .۷۱۵اّل ًظؽ اؼ چَ قؽقؽی تْظ
 .۷۱۶ظیؽ آهعٍ ای قلؽ هکي ؾّظ
 .۷۱۷آى کف کَ تَ تٌعگید آیع
 .۷۱۸آضؽ گِؽ ّكا تثاؼیع
 .۷۱۹ای اُل يثْذ ظؼ چَ کاؼیع
 .۷۲۱اؾ تِؽ چَ ظؼ ؿن ّ ؾزیؽیع
ُ .۷۲۱ؽ قیٌَ کَ قیوثؽ ًعاؼظ
 .۷۲۲ها هكد نعین ّ ظل خعا نع
 .۷۲۳قاهی تؽضیؿ کاى هَ آهع
 .۷۲۴گؽهاتَ ظُؽ خاى كؿا تْظ
 .۷۲۵کف تا چْ ذْ یاؼ ؼاؾ گْیع
 .۷۲۶نة ؼكد زؽیلکاى کداییع
 .۷۲۷اؾ ظلثؽ ها ًهاى کی ظاؼظ
 .۷۲۸ظنوي ضْیهین ّ یاؼ آًک ها ؼا هی کهع
 .۷۲۹ایٌک آى خْیی کَ چؽش قثؿ ؼا گؽظاى کٌع
 .۷۳۱ایٌک آى هؽؿاى کَ ایهاى تیَُ ُا ؾؼیي کٌٌع
 .۷۳۱پیم اؾ آى کاًعؼ خِاى تاؽ ّ هی ّ اًگْؼ تْظ
 .۷۳۲ظی هیاى ػانواى قاهی ّ هطؽب هیؽ تْظ
 .۷۳۳غؼٍ غؼٍ آكراب ػهن ظؼظی ضْاؼ تاظ
 .۷۳۴هطؽتا ایي پؽظٍ ؾى کؿ ؼُؿًاى كؽیاظ ّ ظاظ
 .۷۳۵ظّل آهع پیل ها ؼا تاؾ ٌُعقراى تَ یاظ
 .۷۳۶گؽ یکی ناضی نکكرن هي ؾ گلؿاؼی چَ نع
ً .۷۳۷ام آى کف تؽ کَ هؽظٍ اؾ خوالم ؾًعٍ نع
 .۷۳۸هطؽتن قؽهكد نع اًگهد تؽ ؼم هی ؾًع
 .۷۳۹هٌع تگها ای يٌن ذا ػیم ؼا نیؽیي کٌع

 .۷۴۱ههک ّ ػٌثؽ گؽ ؾ ههک ؾلق یاؼم تْ کٌع
 .۷۴۱پٌح ظؼ چَ كایعٍ چْى ُدؽ ؼا نم ذْ کٌع
 .۷۴۲ػهن ػانن ؼا ؾ ؿیؽخ ًیک ظنوي ؼّ کٌع
 .۷۴۳آى ؾهاًی ؼا کَ چهن اؾ چهن اّ هطوْؼ تْظ
 .۷۴۴ؼّ ذؽل کؽظی هگؽ ظی تاظٍ اخ گیؽا ًثْظ
 .۷۴۵آهعم ذا ؼّ ًِن تؽ ضاک پای یاؼ ضْظ
 .۷۴۶تؽًهكد آى ناٍ ػهن ّ ظام ظلود تؽظؼیع
 .۷۴۷ای ِؽتٌاکاى ؾ هطؽب الرواـ هی کٌیع
 .۷۴۸كطؽ خولَ قاهیاًی قاؿؽخ ظؼ کاؼ تاظ
 .۷۴۹هكد آهع ظلثؽم ذا ظل تؽظ اؾ تاهعاظ
 .۷۵۱ناظ نع خاًن کَ چهود ّػعٍ ازكاى ًِاظ
ُ .۷۵۱ؽ ؾهاى کؿ ؿیة ػهن یاؼ ها ضٌدؽ کهع
ُ .۷۵۲ن ظلن ؼٍ هی ًوایع ُن ظلن ؼٍ هی ؾًع
ُ .۷۵۳ن لثاى هی كؽّند تاظٍ ؼا اؼؾاى کٌع
 .۷۵۴هی ضؽاهع آكراب ضْتؽّیاى ؼٍ کٌیع
 .۷۵۵ناٍ ها اؾ خولَ ناُاى پیم تْظ ّ تیم تْظ
 .۷۵۶ػلری تانع کَ آى اًعؼ تِاؼاى تع نْظ
ّ .۷۵۷يق آى هطعّم هی کي گؽ چَ هی ؼًدع زكْظ
 .۷۵۸ظل هي کاؼ ذْ ظاؼظ گل ّ گلٌاؼ ذْ ظاؼظ
 .۷۵۹ظل هي ؼای ذْ ظاؼظ قؽ قْظای ذْ ظاؼظ
 .۷۶۱ضٌک آى کف کَ چْ ها نع ُوَ ذكلین ّ ؼَا نع
 .۷۶۱چْ قسؽگاٍ ؾ گلهي هَ ػیاؼ تؽآهع
 .۷۶۲تعؼظ هؽظٍ کلي ؼا تَ قؽ گْؼ تؽآیع
 .۷۶۳ضٌک آى کف کَ چْ ها نع ُوگی لطق ّ ؼَا نع
 .۷۶۴ههْ ای ظل ذْ ظگؽگْى کَ ظل یاؼ تعاًع
ُ .۷۶۵لَ ًْهیع ًثانی کَ ذْ ؼا یاؼ تؽاًع
 .۷۶۶ضُؽی کَ ػوؽ ؾ آتد تکهع ظؼاؾ گؽظظ
 .۷۶۷يٌوا خلا ؼُا کي کؽم ایي ؼّا ًعاؼظ
 .۷۶۸چوٌی کَ خولَ گل ُا تَ پٌاٍ اّ گؽیؿظ
 .۷۶۹چَ ذْهلكد ؾیي پف ُوَ کاؼّاى ؼّاى نع
ُ .۷۷۱وَ ؼا تیاؾهْظم ؾ ذْ ضْنرؽم ًیاهع
ُ .۷۷۱لَ ػانواى تکْنیع کَ چْ خكن ّ خاى ًواًع
 .۷۷۲يٌوا قپاٍ ػهود تَ زًاؼ ظل ظؼآهع
 .۷۷۳قسؽی چْ ناٍ ضْتاى تَ ّثام ها ظؼآهع
 .۷۷۴تَ هیاى ظل ضیال هَ ظلگها ظؼآهع
ُ .۷۷۵لَ ُم ظاؼ کَ ظؼ نِؽ ظّ قَ ِؽاؼًع
 .۷۷۶ػانواى تؽ ظؼخ اؾ انک چْ تاؼاى کاؼًع
 .۷۷۷ای ضعایی کَ چْ زاخاخ تَ ذْ تؽگیؽًع
 .۷۷۸اؾ ظلن يْؼخ آى ضْب ضري هی ًؽّظ

ُ .۷۷۹وَ ضلرٌع ّ هي ظلهعٍ ؼا ضْاب ًثؽظ
 .۷۸۱تؽ قؽ آذم ذْ قْضرن ّ ظّظ ًکؽظ
 .۷۸۱ظؼ ظلن چْى ؿود ای قؽّ ؼّاى تؽضیؿظ
 .۷۸۲ضثؽخ ُكد کَ ظؼ نِؽ نکؽ اؼؾاى نع
 .۷۸۳ای ظؼیـا کَ زؽیلاى ُوَ قؽ تٌِاظًع
 .۷۸۴ػیع تگػند ّ ُوَ ضلن قْی کاؼ نعًع
 .۷۸۵ها ًَ ؾاى هسرهواًین کَ قاؿؽ گیؽًع
 .۷۸۶آًک ػکف ؼش اّ ؼاٍ ثؽیا تؿًع
 .۷۸۷آًچ ؼّی ذْ کٌع ًْؼ ؼش ضْؼ ًکٌع
 .۷۸۸آٍ کاى ِِْی ظل تی نکؽقراى چَ کٌع
 .۷۸۹اؾ ظلن يْؼخ آى ضْب ضري هی ًؽّظ
ّ .۷۹۱اهق قؽهع ذا هعؼقَ ػهن گهْظ
 .۷۹۱ایي کثْذؽتچَ ُن ػؿم ُْا کؽظ ّ پؽیع
ُ .۷۹۲لَ پیْقرَ قؽخ قثؿ ّ لثد ضٌعاى تاظ
ُ .۷۹۳كد هكری کَ هؽا خاًة هیطاًَ تؽظ
ُ .۷۹۴ؽ کی اؾ زلوَ ها خای ظگؽ تگؽیؿظ
ّ .۷۹۵هد آى نع کَ ؾ ضْؼنیع َیایی تؽقع
ّ .۷۹۶ای آى ظل کَ تعّ اؾ ذْ ًهاًی ًؽقع
 .۷۹۷ؾ اّل ؼّؾ کَ هطوْؼی هكراى تانع
ًٌ .۷۹۸گ ػالن نعى اؾ تِؽ ذْ ًٌگی ًثْظ
 .۷۹۹قلؽٍ کٌَِ کدا ظؼضْؼ ًاى ذْ تْظ
 .۸۱۱گؽ ًطكثی ؾ ذْاَغ نثکی خاى چَ نْظ
 .۸۱۱ػهؽذی ُكد ظؼ ایي گْنَ ؿٌیود ظاؼیع
 .۸۱۲هی ؼقع یْقق هًؽی ُوَ اهؽاؼ ظُیع
 .۸۱۳تؽ قؽ کْی ذْ ػول اؾ قؽ خاى تؽضیؿظ
 .۸۱۴يٌوا گؽ ؾ ضّ ّ ضال ذْ كؽهاى آؼًع
 .۸۱۵یا ؼب ایي تْی کَ اهؽّؾ تَ ها هی آیع
 .۸۱۶یا ؼب ایي تْی ضْل اؾ ؼََّ خاى هی آیع
 .۸۱۷لسظَ ای هًَ کٌاى هًَ ذثؽیؿ کٌیع
 .۸۱۸ػیع تگػند ّ ُوَ ضلن قْی کاؼ نعًع
ِ .۸۱۹ؽكَ گؽهاتَ تاًی کْ ؾ ضلْخ تؽآیع
 .۸۱۱تاؾ نیؽی تا نکؽ آهیطرٌع
 .۸۱۱آى نکؽپاقص ًثاذن هی ظُع
 .۸۱۲ضٌة ُای الیؿالی خْل تاظ
 .۸۱۳هْنکی يٌعّم ؼا قْؼاش کؽظ
 .۸۱۴تاؼ ظیگؽ یاؼ ها ٌُثاؾ کؽظ
 .۸۱۵نِؽ پؽ نع لْلیاى ػول ظؾظ
 .۸۱۶ضلن هی خٌثٌع هاًا ؼّؾ نع
 .۸۱۷چْى هؽا خوؼی ضؽیعاؼ آهعًع

 .۸۱۸قاهیاى قؽهكد ظؼ کاؼ آهعًع
 .۸۱۹اًعک اًعک خوغ هكراى هی ؼقٌع
ُ .۸۲۱ؽ چَ آى ضكؽّ کٌع نیؽیي کٌع
 .۸۲۱ضٌعٍ اؾ لطلد زکاید هی کٌع
 .۸۲۲ػهن اکٌْى هِؽتاًی هی کٌع
 .۸۲۳ػوؽ تؽ اّهیع كؽظا هی ؼّظ
 .۸۲۴ػانواى پیعا ّ ظلثؽ ًاپعیع
 .۸۲۵تؽًهیي ای ػؿم ّ هٌهیي ای اهیع
 .۸۲۶ای ضعا اؾ ػانواى ضهٌْظ تاظ
 ًَ .۸۲۷كلک هؽ ػانواى ؼا تٌعٍ تاظ
ُ .۸۲۸ؽ کَ ؼا اقؽاؼ ػهن اظِاؼ نع
ُ .۸۲۹ؽ چَ ظلثؽ کؽظ ًاضْل چْى تْظ
 .۸۳۱ياف خاى ُا قْی گؽظّى هی ؼّظ
ُ .۸۳۱ؽ ؾهاى لطلد ُوی ظؼ پی ؼقع
 .۸۳۲نة نع ّ ٌُگام ضلْذگاٍ نع
 .۸۳۳هؽگ ها ُكد ػؽّقی اتع
 .۸۳۴اؾ ظل ؼكرَ ًهاى هی آیع
 .۸۳۵گل ضٌعاى کَ ًطٌعظ چَ کٌع
 .۸۳۶گؽ ًطكپی نثکی خاى چَ نْظ
ُ .۸۳۷ؽ کدا تْی ضعا هی آیع
 .۸۳۸گؽ ًطكپی نثکی خاى چَ نْظ
 .۸۳۹ضهویي تؽ آى کكی نْ کؿ ّی گؿیؽ تانع
 .۸۴۱تؼع اؾ قواع گْیی کاى نْؼُا کدا نع
 .۸۴۱تاؾ آكراب ظّلد تؽ آقواى تؽآهع
 .۸۴۲آى هاٍ کْ ؾ ضْتی تؽ خولَ هی ظّاًع
 .۸۴۳ظؼ ػهن ؾًعٍ تایع کؿ هؽظٍ ُیچ ًایع
 .۸۴۴گؽ قاػری تثؽی ؾ اًعیهَ ُا چَ تانع
 .۸۴۵هؽؿی کَ ًاگِاًی ظؼ ظام ها ظؼآهع
 .۸۴۶تیواؼ ؼًح يلؽا غّم نکؽ ًعاًع
 .۸۴۷پیواًَ ایكد ایي خاى پیواًَ ایي چَ ظاًع
 .۸۴۸اؾ چهن پؽضواؼخ ظل ؼا هؽاؼ هاًع
 .۸۴۹ای آى کَ اؾ ػؿیؿی ظؼ ظیعٍ خاخ کؽظًع
 .۸۵۱یک ضاًَ پؽ ؾ هكراى هكراى ًْ ؼقیعًع
 .۸۵۱ای آًک پیم زكٌد زْؼی هعم ظّ آیع
 .۸۵۲خؿ لطق ّ خؿ زالّخ ضْظ اؾ نکؽ چَ آیع
 .۸۵۳هؽ تسؽ ؼا ؾ هاُی ظاین گؿیؽ تانع
 .۸۵۴گلرن هکي چٌیي ُا ای خاى چٌیي ًثانع
 .۸۵۵ػیع آهع ّ ضْل آهع ظلعاؼ ظلکم آهع
 .۸۵۶تؽخَ ؾ ضْاب ّ تٌگؽ ًک ؼّؾ ؼّني آهع

 .۸۵۷گلری کَ ظؼ چَ کاؼی تا ذْ چَ کاؼ هاًع
ّ .۸۵۸هری ضْنكد ها ؼا التع ًثیع تایع
ً .۸۵۹ی ظیعٍ ُؽ ظلی ؼا ظیعاؼ هی ًوایع
 .۸۶۱ای ظل اگؽ کن آیی کاؼخ کوال گیؽظ
 .۸۶۱لطلی ًواًع کاى يٌن ضْل لوا ًکؽظ
 .۸۶۲هْهی کَ تؽ تؽام تًیؽخ قلؽ کٌٌع
 .۸۶۳آذم پؽیؽ گلد ًِاًی تَ گْل ظّظ
 .۸۶۴تلثل ًگؽ کَ خاًة گلؿاؼ هی ؼّظ
 .۸۶۵خاًا تیاؼ تاظٍ کَ ایام هی ؼّظ
 .۸۶۶چٌعاى زالّخ ّ هؿٍ ّ هكری ّ گهاظ
 .۸۶۷چٌعاى زالّخ ّ هؿٍ ّ هكری ّ گهاظ
 .۸۶۸تَ زؽم تَ ضْظ کهیع ّ هؽا آنٌا تثؽظ
 .۸۶۹ضیاِ ؼّؾگاؼ تَ تاالی ُیچ هؽظ
 .۸۷۱چهون ُوی پؽظ هگؽ آى یاؼ هی ؼقع
 .۸۷۱آهع تِاؼ ضؽم ّ ؼزود ًثاؼ نع
 .۸۷۲ایي ػهن خولَ ػاهل ّ تیعاؼ هی کهع
 .۸۷۳ضلرَ ًوْظ ظلثؽ گلرن ؾ تاؽ ؾّظ
 .۸۷۴اهؽّؾ هؽظٍ تیي کَ چَ قاى ؾًعٍ هی نْظ
 .۸۷۵گؽ ػیع ّيل ذكد هٌن ضْظ ؿالم ػیع
 .۸۷۶ذا چٌع ضؽهَ تؽظؼم اؾ تین ّ اؾ اهیع
 .۸۷۷اهكال تلثالى چَ ضثؽُا ُوی ظٌُع
 .۸۷۸يسؽا ضْنكد لیک چْ ضْؼنیع كؽ ظُع
 .۸۷۹يثر آهع ّ يسیلَ هًوْل تؽکهیع
 .۸۸۱يع هًؽ هولکد ؾ ذؼعی ضؽاب نع
 .۸۸۱آٍ کَ تاؼ ظگؽ آذم ظؼ هي كراظ
 .۸۸۲خاهَ قیَ کؽظ کلؽ ًْؼ هسوع ؼقیع
 .۸۸۳خاى هي ّ خاى ذْ تْظ یکی ؾ اذساظ
 .۸۸۴پؽظٍ ظل هی ؾًع ؾُؽٍ ُن اؾ تاهعاظ
 .۸۸۵تاؼ ظگؽ آهعین ذا نْظ اهثال ناظ
 .۸۸۶اؾ ؼقي ؾلق ذْ ضلن تَ خاى آهعًع
 .۸۸۷ؼّتِکی ظًثَ تؽظ نیؽ هگؽ ضلرَ تْظ
 .۸۸۸ؾُؽٍ هي تؽ كلک نکل ظگؽ هی ؼّظ
 .۸۸۹ؼّی ذْ چْى ؼّی هاؼ ضْی ذْ ؾُؽ هعیع
 .۸۹۱يثسعهی ُوچْ يثر پؽظٍ ظلود ظؼیع
 .۸۹۱ظی نع ّ تِوي گػند كًل تِاؼاى ؼقیع
 .۸۹۲آهع نِؽ يیام قٌدن قلطاى ؼقیع
ً .۸۹۳یک تعقد آًک اّ نع ذلق ًیک ّ تع
ً .۸۹۴ؼؽٍ آى تلثالى اؾ قْی تكراى ؼقیع
ّ .۸۹۵قْقَ ذي گػند ؿلـلَ خاى ؼقیع

 .۸۹۶ؿؽٍ ههْ گؽ ؾ چؽش کاؼ ذْ گؽظظ تلٌع
 .۸۹۷نؽذ ظُن هي کَ نة اؾ چَ قیَ ظل تْظ
 .۸۹۸تاًگ ؾظم هي کَ ظل هكد کدا هی ؼّظ
 .۸۹۹یاؼ هؽا ػاؼٌ ّ ػػاؼ ًَ ایي تْظ
 .۹۱۱تگیؽ ظاهي لطلم کَ ًاگِاى تگؽیؿظ
 .۹۱۱اگؽ ظهی تٌْاؾظ هؽا ًگاؼ چَ تانع
 .۹۱۲ؾ قؽ تگیؽم ػیهی چْ پا تَ گٌح كؽّنع
 .۹۱۳اگؽ هؽا ذْ ًطْاُی ظلن ذْ ؼا ًگػاؼظ
 .۹۱۴ؾ تاظ زُؽخ هعقی تٌلهَ ؾاؼ چَ هی نع
 .۹۱۵نعم ؾ ػهن تَ خایی کَ ػهن ًیؿ ًعاًع
 .۹۱۶گؽكد ضهن ؾ تكراى قؽضؽی ّ تؽّى نع
 .۹۱۷هعٍ تَ ظقد كؽاهد ظل هؽا کَ ًهایع
 .۹۱۸چْ ظؼظ گیؽظ ظًعاى ذْ ػعّ گؽظظ
 .۹۱۹چَ پاظناقد کَ اؾ ضاک پاظنا قاؾظ
 .۹۱۱تؽ آقراًَ اقؽاؼ آقواى ًؽقع
 .۹۱۱تَ ؼّؾ هؽگ چْ ذاتْخ هي ؼّاى تانع
ً .۹۱۲گلرود هؽّ آى خا کَ هثرالخ کٌٌع
 .۹۱۳تگْ تَ گْل کكاًی کَ ًْؼ چهن هٌٌع
 .۹۱۴ؾ تاًگ پكد ذْ ای ظل تلٌع گهد ّخْظ
 .۹۱۵تیا کَ قاهی ػهن نؽاب تاؼٍ ؼقیع
 .۹۱۶ظؼضد ّ تؽگ تؽآیع ؾ ضاک ایي گْیع
 .۹۱۷تَ یاؼکاى يلا خؿ هی يلا هعُیع
 .۹۱۸چْ کاؼؾاؼ کٌع ناٍ ؼّم تا نوهاظ
 .۹۱۹تثؽظ ضْاب هؽا ػهن ّ ػهن ضْاب تؽظ
 .۹۲۱کكی کَ ػانن آى ؼًّن چوي تانع
 .۹۲۱قطي کَ ضیؿظ اؾ خاى ؾ خاى زداب کٌع
 .۹۲۲چْ ػهن ؼا ُْـ تْقَ ّ کٌاؼ تْظ
 .۹۲۳ؼقیع قاهی خاى ها ضواؼ ضْاب آلْظ
 .۹۲۴تَ ؼّذ ُای هوعـ ؾ هي قالم تؽیع
 .۹۲۵ظّ هاٍ پِلْی ُوعیگؽًع تؽ ظؼ ػیع
 .۹۲۶زثیة کؼثَ خاًكد اگؽ ًوی ظاًیع
 .۹۲۷تَ تاؽ تلثل اؾ ایي پف زعیث ها گْیع
ُ .۹۲۸ؿاؼ خاى هوعـ كعای ؼّی ذْ تاظ
 .۹۲۹ؾ ػهن آى ؼش ضْب ذْ ای ايْل هؽاظ
 .۹۳۱قپاـ ّ نکؽ ضعا ؼا کَ تٌعُا تگهاظ
 .۹۳۱هِا تَ ظل ًظؽی کي کَ ظل ذْ ؼا ظاؼظ
 .۹۳۲هِا تَ ظل ًظؽی کي کَ ظل ذْ ؼا ظاؼظ
 .۹۳۳هیاى تاؽ گل قؽش ُای ّ ُْ ظاؼظ
 .۹۳۴هیاى تاؽ گل قؽش ُای ّ ُْ ظاؼظ

 .۹۳۵هکي هکي کَ پهیواى نْی ّ تع تانع
 .۹۳۶هؽا ػوین ذْ تایع نکؽ چَ قْظ کٌع
 .۹۳۷كؽاؿری ظُعم ػهن ذْ ؾ ضْیهاًّع
 .۹۳۸قطي تَ ًؿظ قطٌعاى تؿؼگْاؼ تْظ
 .۹۳۹تَ پیم ذْ چَ ؾًع خاى ّ خاى کعام تْظ
 .۹۴۱ؼتْظ ػهن ذْ ذكثیر ّ ظاظ تید ّ قؽّظ
 .۹۴۱ؾ تؼع ضاک نعى یا ؾیاى تْظ یا قْظ
 .۹۴۲اگؽ هؽا ذْ ًطْاُی ظلن ذْ ؼا ضْاُع
ً .۹۴۳واؾ نام چْ ضْؼنیع ظؼ ؿؽّب آیع
 .۹۴۴تَ تاؽ تلثل اؾ ایي پف ًْای ها گْیع
ً .۹۴۵عا ؼقیع تَ خاى ُا کَ چٌع هی پاییع
 .۹۴۶هیاى تاؽ گل قؽش ُای ّ ُْ ظاؼظ
 .۹۴۷هطكة نة کَ نثی يع ُؿاؼ خاى اؼؾظ
 .۹۴۸کكی ضؽاب ضؽاتاخ ّ هكد هی تانع
 .۹۴۹هؽا ّيال ذْ تایع يثا چَ قْظ کٌع
 .۹۵۱قپاـ آى ػعهی ؼا کَ ُكد ها تؽتْظ
ُ .۹۵۱ؽ آى ًْی کَ ؼقع قْی ذْ هعیع نْظ
 .۹۵۲ؾ نوف ظیي ِؽب ًْتِاؼ تاؾآیع
 .۹۵۳قپیعٍ ظم تعهیع ّ قپیعٍ هی قایع
 .۹۵۴اكؿّظ آذم هي آب ؼا ضثؽ تثؽیع
 .۹۵۵قالم تؽ ذْ کَ قیي قالم تؽ ذْ ؼقیع
 .۹۵۶ؾ خاى قْضرَ ام ضلن ؼا زػاؼ کٌیع
ُ .۹۵۷ؿاؼ خاى هوعـ كعای ؼّی ذْ تاظ
 .۹۵۸کعام لة کَ اؾ اّ تْی خاى ًوی آیع
 .۹۵۹اگؽ ظل اؾ ؿن ظًیا خعا ذْاًی کؽظ
 .۹۶۱تَ زاؼقاى ًکْؼّی هي ضطاب کٌیع
 .۹۶۱خِاى ؼا تعیعم ّكایی ًعاؼظ
 .۹۶۲قسؽ ایي ظل هي ؾ قْظا چَ هی نع
 .۹۶۳ظل هي کَ تانع کَ ذْ ؼا ًثانع
 .۹۶۴گلرن کَ ای خاى ضْظ خاى چَ تانع
 .۹۶۵ظل گؽظّى ضلل کٌع چْ هَ ذْ ًِاى نْظ
 .۹۶۶ظیعٍ ضْى گهد ّ ضْى ًوی ضكثع
 .۹۶۷ؼقن ًْ تیي کَ نِؽیاؼ ًِاظ
 .۹۶۸قیثکی ًین قؽش ّ ًیوی ؾؼظ
 .۹۶۹قیثکی ًین قؽش ّ ًیوی ؾؼظ
 .۹۷۱ظیعٍ ُا نة كؽاؾ تایع کؽظ
 .۹۷۱ػهن ذْ هكد ّ کق ؾًاًن کؽظ
 .۹۷۲ػانواًی کَ تاضثؽ هیؽًع
 .۹۷۳يْكیاى ظؼ ظهی ظّ ػیع کٌٌع

 .۹۷۴گؽ ذْ ؼا تطد یاؼ ضْاُع تْظ
 .۹۷۵آذم اكکٌع ظؼ خِاى خوهیع
 .۹۷۶ضكؽّاًی کَ كرٌَ ای چیٌیع
 .۹۷۷ػیع تؽ ػانواى هثاؼک تاظ
 .۹۷۸ؾًعگاًی يعؼ ػالی تاظ
 .۹۷۹ناُعی تیي کَ ظؼ ؾهاًَ تؿاظ
 .۹۸۱هاظؼ ػهن ِلل ػانن ؼا
 .۹۸۱نؼؽ هي ًاى هًؽ ؼا هاًع
 .۹۸۲یْقق آضؽؾهاى ضؽاهاى نع
ُ .۹۸۳ؽ کی ظؼ غّم ػهن ظًگ آهع
ُ .۹۸۴یي کَ ٌُگام ياتؽاى آهع
ُ .۹۸۵ؽ کَ تِؽ ذْ اًرظاؼ کٌع
 .۹۸۶ػهن ؼا خاى تی هؽاؼ تْظ
ُ .۹۸۷ؽ کَ ؼا غّم ظیي پعیع آیع
 .۹۸۸تْی ظلعاؼ ها ًوی آیع
 .۹۸۹يثؽ تا ػهن تف ًوی آیع
 .۹۹۱هي تكاؾم ّلیک کی نایع
 .۹۹۱ػهن خاًاى هؽا ؾ خاى تثؽیع
 .۹۹۲ضكؽّاًی کَ كرٌَ ای چیٌیع
 .۹۹۳ؾاى اؾلی ًْؼ کَ پؽّؼظٍ اًع
 .۹۹۴ظّقد ُواى تَ کَ تالکم تْظ
 .۹۹۵ظیعى ؼّی ذْ ُن اؾ تاهعاظ
 .۹۹۶گلد کكی ضْاخَ قٌایی توؽظ
 .۹۹۷پیؽُي یْقق ّ تْ هی ؼقع
 .۹۹۸آذم ػهن ذْ هالّّؾ نع
 .۹۹۹اؾ قْی ظل لهکؽ خاى آهعًع
 .۱۱۱۱آًچ گل قؽش هثا هی کٌع
 .۱۱۱۱آٍ ظؼ آى نوغ هٌْؼ چَ تْظ
 .۱۱۱۲چًْک کوٌع ذْ ظلن ؼا کهیع
 .۱۱۱۳ناش گلی تاؽ ؾ ذْ قثؿ ّ ناظ
 .۱۱۱۴ظّل ظل ػؽتعٍ گؽ تا کی تْظ
ُ .۱۱۱۵ؽ کَ ؾ ػهام گؽیؿاى نْظ
 .۱۱۱۶ػهن هؽا تؽ ُوگاى تؽگؿیع
 .۱۱۱۷گلد کكی ضْاخَ قٌایی توؽظ
 .۱۱۱۸یا هي ًؼواٍ ؿیؽ هؼعّظ
ِ .۱۱۱۹اؼخ الکرة الکؽام هي کؽام یا ػثاظ
 .۱۱۱۱هي ؼای ظؼا ذالال ًْؼٍ ّقّ اللاظ
 .۱۱۱۱هیؽ ضْتاى ؼا ظگؽ هٌهْؼ ضْتی ظؼؼقیع
 .۱۱۱۲یا نثَ الطیق لی اًد هؽیة تؼیع

 .۱۱۱۳اگؽ زؽیق هٌی پف تگْ کَ ظّل چَ تْظ
 .۱۱۱۴زکن الثیي توْذی ّ ػوع
 .۱۱۱۵ای ناُع قیویي غهي ظؼظٍ نؽاتی ُوچْ ؾؼ
 .۱۱۱۶اًا كرسٌا ػیٌکن كاقرثًؽّا الـیة الثًؽ
 .۱۱۱۷آهع ذؽل ؼّیی ظگؽ یا ؾهِؽیؽ اقد اّ هگؽ
 .۱۱۱۸ؼّ چهن خاى ؼا تؽگها ظؼ تی ظالى اًعؼًگؽ
 .۱۱۱۹ها ؼا ضعا اؾ تِؽ چَ آّؼظ تِؽ نْؼ ّ نؽ
 .۱۱۲۱ای ذْ ًگاؼ ضاًگی ضاًَ ظؼآ اؾ ایي قلؽ
 .۱۱۲۱گؽم ظؼآ ّ ظم هعٍ تاظٍ تیاؼ ّ ؿن تثؽ
 .۱۱۲۲ظی قسؽی تؽ گػؼی گلد هؽا یاؼ
 .۱۱۲۳اگؽ تاظٍ ضْؼی تاؼی ؾ ظقد ظلثؽ ها ضْؼ
 .۱۱۲۴هؽا ُوچْى پعؼ تٌگؽ ًَ ُوچْى نُْؽ هاظؼ
 .۱۱۲۵هؽا آى ايل تیعاؼی ظگؽتاؼٍ تَ ضْاب اًعؼ
 .۱۱۲۶گؽ چَ ًَ تَ ظؼیایین ظاًَ گِؽین آضؽ
 .۱۱۲۷یـواتک ذؽکكراى تؽ ؾًگ تؿظ لهکؽ
 .۱۱۲۸غاذد ػكلكد ای خاى گلرد ػكلی ظیگؽ
 .۱۱۲۹خاى تؽ کق ضْظ ظاؼی ای هًْف خاى ؾّذؽ
ً .۱۱۳۱یوید ؾ ؾُؽ آهع ًیوی ظگؽ اؾ نکؽ
 .۱۱۳۱خاى هي ّ خاى ذْ تكركد تَ ُوعیگؽ
 .۱۱۳۲ذا چٌع ؾًی تؽ هي ؾ اًکاؼ ذْ ضاؼ آضؽ
 .۱۱۳۳ای ظیعٍ هؽا تؽ ظؼ ّاپف تکهیعٍ قؽ
 .۱۱۳۴هکي یاؼ هکي یاؼ هؽّ ای هَ ػیاؼ
 .۱۱۳۵ای ػانن تیچاؼٍ نعٍ ؾاؼ تَ ؾؼ تؽ
 .۱۱۳۶ای ؼضد كکٌعٍ ذْ تؽ اّهیع ّ زػؼ تؽ
 .۱۱۳۷گیؽم کَ تْظ هیؽ ذْ ؼا ؾؼ تَ ضؽّاؼ
 .۱۱۳۸تَ زكي ذْ ًثانع یاؼ ظیگؽ
 .۱۱۳۹تگؽظ كرٌَ هی گؽظی ظگؽتاؼ
 .۱۱۴۱خلا اؾ قؽ گؽكری یاظ هی ظاؼ
 .۱۱۴۱هؽا یاؼا چٌیي تی یاؼ هگػاؼ
 .۱۱۴۲هٌن اؾ خاى ضْظ تیؿاؼ تیؿاؼ
 .۱۱۴۳هؽا اهثال ضٌعاًیع آضؽ
 .۱۱۴۴تَ قاهی ظؼًگؽ ظؼ هكد هٌگؽ
 .۱۱۴۵تگؽظاى قاهیا آى خام ظیگؽ
ً .۱۱۴۶گهرن اؾ ذْ ُؽگؿ ای يٌن قیؽ
 .۱۱۴۷ظؼ ایي قؽها ّ تاؼاى یاؼ ضْنرؽ
 .۱۱۴۸ضعاًّع ضعاًّعاى اقؽاؼ
 .۱۱۴۹يع تاؼ تگلرود ًگِعاؼ
 .۱۱۵۱کی تانع اضرؽی ظؼ اهطاؼ
 .۱۱۵۱نة گهد ّلیک پیم اؿیاؼ

ًْ .۱۱۵۲ؼیكد هیاى نؼؽ ازوؽ
ً .۱۱۵۳ؿظیک ذْام هؽا هثیي ظّؼ
 .۱۱۵۴ای یاؼ نگؽف ظؼ ُوَ کاؼ
 .۱۱۵۵اًدیؽكؽّل ؼا چَ تِرؽ
 .۱۱۵۶اًدیؽكؽّل ؼا چَ تِرؽ
 .۱۱۵۷ظاؼظ ظؼّیم ًْل ظیگؽ
 .۱۱۵۸آضؽ کی نْظ اؾ آى لوا قیؽ
 .۱۱۵۹گلری کَ ؾیاى کٌی ؾیاى گیؽ
 .۱۱۶۱ػانوی ظؼ ضهن نع اؾ یاؼ ضْظ هؼهْم ّاؼ
 .۱۱۶۱ػؽٌ لهکؽ هی ظُع هؽ ػانواى ؼا ػهن یاؼ
 .۱۱۶۲چْى ًثیٌن هي خوالد يع خِاى ضْظ ظیعٍ گیؽ
 .۱۱۶۳ػؿم ؼكري کؽظٍ ای چْى ػوؽ نیؽیي یاظ ظاؼ
 .۱۱۶۴هطؽتا ظؼ پیم ناُاى چْى نعقری پؽظٍ ظاؼ
 .۱۱۶۵یا ؼتا ایي لطق ُا ؼا اؾ لثم پایٌعٍ ظاؼ
 .۱۱۶۶هؽزثا ای خاى تاهی پاظناٍ کاهیاؼ
 .۱۱۶۷قؽ تؽآّؼ ای زؽیق ّ ؼّی هي تیي ُوچْ ؾؼ
ً .۱۱۶۸یهکؽ تایع کَ تٌعظ پیم آى لة ُا کوؽ
 .۱۱۶۹ظؼ قواع ػانواى ؾظ كؽ ّ ذاتم تؽ اثیؽ
 .۱۱۷۱گؽ تَ ضلْخ ظیعهی اّ ؼا تَ خایی قیؽ قیؽ
 .۱۱۷۱هؼعٍ ؼا پؽ کؽظٍ ای ظّل اؾ ضویؽ ّ اؾ كطیؽ
 .۱۱۷۲گؽ ضْؼظ آى نیؽ ػهود ضْى ها ؼا ضْؼظٍ گیؽ
 .۱۱۷۳ضْی تع ظاؼم هلْلن ذْ هؽا هؼػّؼ ظاؼ
 .۱۱۷۴گؽم ظؼ گلراؼ آهع آى يٌن ایي اللؽاؼ
 .۱۱۷۵آیٌَ چیٌی ذْ ؼا تا ؾًگی اػهی چَ کاؼ
 .۱۱۷۶لسظَ لسظَ هی تؽّى آهع ؾ پؽظٍ نِؽیاؼ
 .۱۱۷۷اؾ کٌاؼ ضْیم یاتن ُؽ ظهی هي تْی یاؼ
 .۱۱۷۸ناظیی کاى اؾ خِاى اًعؼ ظلد آیع هطؽ
 .۱۱۷۹تِؽ نِْخ خاى ضْظ ؼا هی ظُی ُوچْى قرْؼ
 .۱۱۸۱قاهیا ُكرٌع ضلواى اؾ هی ها ظّؼ ظّؼ
 .۱۱۸۱ای يثا زالی ؾ ضع ّ ضال نوف العیي تیاؼ
 .۱۱۸۲ػول تٌع ؼٍ ؼّاى ّ ػانواًكد ای پكؽ
ُ .۱۱۸۳لَ ؾیؽک ُلَ ؾیؽک ُلَ ؾیؽک ؾّذؽ
 .۱۱۸۴هَ ؼّؾٍ اًعؼآهع ُلَ ای تد چْ نکؽ
ُ .۱۱۸۵وَ يیعُا تکؽظی ُلَ هیؽ تاؼ ظیگؽ
ُ .۱۱۸۶لَ ؾیؽک ُلَ ؾیؽک ُلَ ؾیؽک ُلَ ؾّذؽ
 .۱۱۸۷تعٍ آى تاظٍ تَ ها تاظٍ تَ ها اّلیرؽ
 .۱۱۸۸قؽ كؽّکي تَ قسؽ کؿ قؽ تاؾاؼ ًظؽ
ُ .۱۱۸۹یي کَ آهع تَ قؽ کْی ذْ هدٌْى ظگؽ
 .۱۱۹۱يٌوا ایي چَ گواًكد كؽّظقد زویؽ

 ًَ .۱۱۹۱کَ هِواى ؿؽیثن ذْ هؽا یاؼ هگیؽ
 .۱۱۹۲اضرؽاى ؼا نة ّيلكد ّ ًثاؼقد ّ ًثاؼ
 .۱۱۹۳ؼّقرایی تچَ ای ُكد ظؼّى تاؾاؼ
 .۱۱۹۴پؽ ظٍ آى خام هی ؼا قاهیا تاؼ ظیگؽ
 .۱۱۹۵ظاظ خاؼّتی تَ ظقرن آى ًگاؼ
 .۱۱۹۶گؽ ؾ قؽ ػهن اّ ظاؼی ضثؽ
 .۱۱۹۷ػول تٌع ؼٍ ؼّاًكد ای پكؽ
 .۱۱۹۸آهعم هي تی ظل ّ خاى ای پكؽ
 .۱۱۹۹ای ًِاظٍ تؽ قؽ ؾاًْ ذْ قؽ
 .۱۱۱۱تف کَ هی اًگیطد آى هَ نْؼ ّ نؽ
ً .۱۱۱۱ؽم ًؽهک قْی ؼضكاؼل ًگؽ
 .۱۱۱۲ػهن ؼا تا گلد ّ تا ایوا چَ کاؼ
 .۱۱۱۳ؼكرن آى خا هكد ّ گلرن ای ًگاؼ
 .۱۱۱۴تاؾ نع ظؼ ػانوی تاتی ظگؽ
 .۱۱۱۵ای ضیالد ظؼ ظل هي ُؽ قسْؼ
 .۱۱۱۶ؼاؾ ؼا اًعؼ هیاى ًَ ّاهگیؽ
 .۱۱۱۷ظؼ چوي آییع ّ تؽتٌعیع ظیع
 .۱۱۱۸قاهیا تاظٍ چْى ًاؼ تیاؼ
 .۱۱۱۹قاهیا تاظٍ گلؽًگ تیاؼ
 .۱۱۱۱اؾ لة یاؼ نکؽ ؼا چَ ضثؽ
 .۱۱۱۱ؼّؾی ضْنكد ؼّید اؾ ًْؼ ؼّؾ ضْنرؽ
 .۱۱۱۲تؽ هٌثؽقد ایي ظم هػکؽ هػکؽ
 .۱۱۱۳ای خاى خاى خاى ُا خاًی ّ چیؿ ظیگؽ
 .۱۱۱۴ای هسْ ػهن گهرَ خاًی ّ چیؿ ظیگؽ
 .۱۱۱۵ای آیٌَ كویؽی خاًی ّ چیؿ ظیگؽ
ُ .۱۱۱۶ؽ کف تَ خٌف ضْیم ظؼآهیطد ای ًگاؼ
 .۱۱۱۷ظل ًاظؽ خوال ذْ آى گاٍ اًرظاؼ
 .۱۱۱۸هیؽ نکاؼ هي کَ هؽا کؽظٍ ای نکاؼ
 .۱۱۱۹کف تی کكی ًواًع هی ظاى ذْ ایي هعؼ
 .۱۱۲۱هكرین ّ تیطْظین ّ خوال ذْ پؽظٍ ظؼ
 .۱۱۲۱آهع تِاؼ ضؽم ّ آهع ؼقْل یاؼ
 .۱۱۲۲اًعیهَ ؼا ؼُا کي اًعؼ ظلم هگیؽ
 .۱۱۲۳پؽظٍ ضْل آى تْظ کؿ پف آى پؽظٍ ظاؼ
 .۱۱۲۴ذاضد ؼش آكراب گهد خِاى هكد ّاؼ
 .۱۱۲۵چْى قؽ کف ًیكرد كرٌَ هکي ظل هثؽ
 .۱۱۲۶قكد هکي ؾٍ کَ هي ذیؽ ذْام چاؼپؽ
ّ .۱۱۲۷خِک هثل الووؽ هلثک هثل السدؽ
 .۱۱۲۸تؽ قؽ ؼٍ ظیعهم ذیؿؼّاى چْى هوؽ
 .۱۱۲۹ػوؽ کَ تی ػهن ؼكد ُیچ زكاتم هگیؽ

 .۱۱۳۱آیع ُؽ ظم ؼقْل اؾ ِؽف نِؽ یاؼ
 .۱۱۳۱گلد لثن چْى نکؽ اؼؾظ گٌح گِؽ
 .۱۱۳۲چْى قؽ کف ًیكرد كرٌَ هکي ظل هثؽ
 ًَ .۱۱۳۳ظؼ ّكاخ گػاؼظ ًَ ظؼ خلا ظلعاؼ
 .۱۱۳۴چؽا ؾ هاكلَ یک کف ًوی نْظ تیعاؼ
 .۱۱۳۵تیاؼ قاهی تاظخ كعا قؽ ّ ظقراؼ
ً .۱۱۳۶ثهركد ضعا گؽظ چِؽٍ ظلعاؼ
 .۱۱۳۷نعقد ًْؼ هسوع ُؿاؼ ناش ُؿاؼ
 .۱۱۳۸چَ هایَ ؼًح کهیعم ؾ یاؼ ذا ایي کاؼ
 .۱۱۳۹هدْی ناظی چْى ظؼ ؿوكد هیل ًگاؼ
 .۱۱۴۱تیاهعین ظگؽتاؼ چْى ًكین تِاؼ
 .۱۱۴۱ؾ تاهعاظ چَ ظنوي کهكد ظیعى یاؼ
 .۱۱۴۲ظؼضد اگؽ هرسؽک تعی تَ پا ّ تَ پؽ
 .۱۱۴۳ذْ ناش ضهک چؽایی تَ ؼّی یاؼ ًگؽ
ً .۱۱۴۴عا ؼقیع تَ خاى ُا ؾ ضكؽّ هًٌْؼ
 .۱۱۴۵تَ هي ًگؽ کَ هٌن هًْف ذْ اًعؼ گْؼ
 .۱۱۴۶هؽا تگاٍ ظٍ ای قاهی کؽین ػواؼ
 .۱۱۴۷تکم تکم کَ چَ ضْل هی کهی تیاؼ تیاؼ
 .۱۱۴۸کكی تگلد ؾ ها یا اؾ اّقد ًیکی ّ نؽ
 .۱۱۴۹كـاى كـاى کَ تثكد آى ًگاؼ تاؼ قلؽ
 .۱۱۵۱تَ ضعهد لثد آهع تَ اًرداع نکؽ
 .۱۱۵۱هعذ نکكد ّ نؽاتن ًواًع ّ هي هطوْؼ
 .۱۱۵۲تثیي ظلی کَ ًگؽظظ ؾ خاى قپاؼی قیؽ
 .۱۱۵۳هَ ذْ یاؼ ًعاؼظ خؿ اّ ذْ یاؼ هگیؽ
 .۱۱۵۴چْ ظؼؼقیع ؾ ذثؽیؿ نوف ظیي چْ هوؽ
 .۱۱۵۵اؾ آى هوام کَ ًثْظ گهاظ ؾّظ گػؼ
 .۱۱۵۶هطؽب ػانواى تدٌثاى ذاؼ
 .۱۱۵۷گؽ ذْ ضْاُی ِّي پؽ اؾ ظلعاؼ
 .۱۱۵۸ؼزن تؽ یاؼ کی کٌع ُن یاؼ
 .۱۱۵۹ػهن خاًكد ػهن ذْ خاًرؽ
 .۱۱۶۱ؼّی تٌوا تَ ها هکي هكرْؼ
 .۱۱۶۱هطؽتا ػیم ّ ًْل اؾ قؽ گیؽ
 .۱۱۶۲هطؽتا ػهوثاؾی اؾ قؽ گیؽ
 .۱۱۶۳ػاؼ تاظا خِاًیاى ؼا ػاؼ
 .۱۱۶۴ضلن ؼا ؾیؽ گٌثع ظّاؼ
 .۱۱۶۵هیؽ ضؽاتاخ ذْیی ای ًگاؼ
 .۱۱۶۶چٌع اؾ ایي ؼاٍ ًْ ؼّؾگاؼ
 .۱۱۶۷هكد ذْام ًَ اؾ هی ّ ًَ اؾ کْکٌاؼ
 .۱۱۶۸خاى ضؽاتاذی ّ ػوؽ تِاؼ

ُ .۱۱۶۹كد کكی ياكی ّ ؾیثاًظؽ
 .۱۱۷۱ؼزن کي اؼ ؾضن نْم قؽ تَ قؽ
 .۱۱۷۱ظؼ تگها کوع ضاهی ظگؽ
 .۱۱۷۲خاء الؽتیغ ّ الثطؽ ؾال الهراء ّ الططؽ
 .۱۱۷۳تهٌْ ضثؽ ياظم اؾ گلرَ پیـاهثؽ
 .۱۱۷۴هؽا هی گلد ظّل آى یاؼ ػیاؼ
 .۱۱۷۵اًدیؽكؽّل ؼا چَ تِرؽ
 .۱۱۷۶اًرن الهوف ّ الووؽ هٌکن الكوغ ّ الثًؽ
 .۱۱۷۷آكراتی تؽآهع اؾ اقؽاؼ
 .۱۱۷۸خاء الؽتیغ ّ الثطؽ ؾال الهراء ّ الططؽ
 .۱۱۷۹ؿؽٍ ّخَ قلثد هلة خویغ الثهؽ
 .۱۱۸۱قیعی اًی کلیل اًد كی ؾی الٌِاؼ
 .۱۱۸۱تَ قْی ها ًگؽ چهوی تؽاًعاؾ
 .۱۱۸۲ذْ چهن نیص ؼا ظیعى هیاهْؾ
 .۱۱۸۳اگؽ کی ظؼ كؽیٌعال یْهكا یاّؾ
 .۱۱۸۴تیا تا ذْ هؽا کاؼقد اهؽّؾ
 .۱۱۸۵چٌاى هكرن چٌاى هكرن هي اهؽّؾ
 .۱۱۸۶چٌاى هكرن چٌاى هكرن هي اهؽّؾ
 .۱۱۸۷ظؼ ایي قؽها قؽ ها ظاؼی اهؽّؾ
 .۱۱۸۸اال ای نوغ گؽیاى گؽم هی قْؾ
 .۱۱۸۹ظؼ ایي قؽها قؽ ها ظاؼی اهؽّؾ
 .۱۱۹۱ای ضلرَ تَ یاظ یاؼ تؽضیؿ
 .۱۱۹۱هایین كعاییاى خاًثاؾ
 .۱۱۹۲تؽضیؿ ّ يثْذ ؼا تؽاًگیؿ
 .۱۱۹۳هي اؾ قطٌاى هِؽاًگیؿ
 .۱۱۹۴گؽ ًَ ای ظیْاًَ ؼّ هؽ ضْیم ؼا ظیْاًَ قاؾ
 .۱۱۹۵قْی ضاًَ ضْیم آهع ػهن آى ػانن ًْاؾ
 .۱۱۹۶ػانواى ؼا نع هكلن نة ًهكري ذا تَ ؼّؾ
 .۱۱۹۷اگؽ آذم اقد یاؼخ ذْ تؽّ ظؼ اّ ُوی قْؾ
 .۱۱۹۸قیوؽؽ کٍْ هاف ؼقیعى گؽكد تاؾ
 .۱۱۹۹یا هکثؽ العالل ػلی الطلن تالٌهْؾ
 .۱۲۱۱قاهی ؼّزاًیاى ؼّذ نعم ضیؿ ضیؿ
 .۱۲۱۱تؽای ػانن ّ ظؾظقد نة كؽاش ّ ظؼاؾ
 .۱۲۱۲تَ آكراب نِن گلد ُیي هکي ایي ًاؾ
 .۱۲۱۳تؽّ تؽّ کَ ًلْؼم ؾ ػهن ػاؼآهیؿ
 .۱۲۱۴ػهن گؿیي ػهن ّ ظؼ اّ کْکثَ هی ؼاى ّ هرؽـ
 .۱۲۱۵قیؽ ًگهد خاى هي تف هکي ّ هگْ کَ تف
 .۱۲۱۶قْی لثم ُؽ آًک نع ؾضن ضْؼظ ؾ پیم ّ پف
ً .۱۲۱۷ین نة اؾ ػهن ذا ظاًی چَ هی گْیع ضؽّـ

 .۱۲۱۸زال ها تی آى هَ ؾیثا هپؽـ
 .۱۲۱۹ای ظل تی تِؽٍ اؾ تِؽام ذؽـ
ً .۱۲۱۱یكد ظؼ آضؽؾهاى كؽیاظؼـ
 .۱۲۱۱ای ؼّذؽل تَ پیهن تع گلرَ ای هؽا پف
 .۱۲۱۲ظقد تٌَ تؽ ظلن اؾ ؿن ظلثؽ هپؽـ
 .۱۲۱۳ای قگ هًاب ُدؽ ضْى هؽا ضْل تلیف
 .۱۲۱۴تیا کَ ظاًَ لطیلكد ؼّ ؾ ظام هرؽـ
 .۱۲۱۵ای هكد هاٍ ؼّی ذْ اقراؼٍ ّ گؽظّى ضْل
 .۱۲۱۶گؽ ػانوی اؾ خاى ّ ظل خْؼ ّ خلای یاؼ کم
 .۱۲۱۷السػؼ اؾ ػهن زػؼ ُؽ کی ًهاًی تْظل
 .۱۲۱۸ای نة ضْل ؼّ کَ ذْیی هِرؽ ّ قاالؼ زثم
 .۱۲۱۹یاؼ ًطْاُن کَ تْظ تعضْ ّ ؿوطْاؼ ّ ذؽل
 .۱۲۲۱ظام ظگؽ ًِاظٍ ام ذا کَ هگؽ تگیؽهم
 .۱۲۲۱اگؽ گن گؽظظ ایي تی ظل اؾ آى ظلعاؼ خْییعل
 .۱۲۲۲چَ ظاؼظ ظؼ ظل آى ضْاخَ کَ هی ذاتع ؾ ؼضكاؼل
 .۱۲۲۳هؽیي هَ ظّ هؽیطٌع ّ آى ظّ چهود ای ظلکم
 .۱۲۲۴پؽیهاى تاظ پیْقرَ ظل اؾ ؾلق پؽیهاًم
 .۱۲۲۵ؼیاَد ًیكد پیم ها ُوَ لطلكد ّ تطهایم
 .۱۲۲۶آى یاؼ ذؽل ؼّ ؼا ایي قْی کهاًیعل
 .۱۲۲۷ؼّیم ضْل ّ هْیم ضْل ّاى ِؽٍ خؼعیٌم
 .۱۲۲۸ای یْقق هَ ؼّیاى ای خاٍ ّ خوالد ضْل
 .۱۲۲۹ؾللی کَ تَ خاى اؼؾظ ُؽ ذاؼ تهْؼیعل
 .۱۲۳۱خاًن تَ چَ آؼاهع ای یاؼ تَ آهیؿل
ّ .۱۲۳۱هرد ضْل ّهرد ضْل زلْایی ّ نکؽکم
ٌُ .۱۲۳۲گام يثْذ آهع ای هؽؽ قسؽضْاًم
 .۱۲۳۳ظؼّى ظلوری هی خْ يلاذم
 .۱۲۳۴هُا آهع نٌْ ِثل ًلیؽل
ً .۱۲۳۵گاؼی ؼا کَ هی خْین تَ خاًم
 .۱۲۳۶تؽكرن ظی تَ پیهم قطد پؽخْل
 .۱۲۳۷نٌْ پٌعی ؾ هي ای یاؼ ضْل کیم
 .۱۲۳۸اهؽّؾ ضْل اقد ظل کَ ذْ ظّل
 .۱۲۳۹ای ضْاخَ ذْ ػاهالًَ هی تال
 .۱۲۴۱آى هطؽب ها ضْنكد ّ چٌگم
 .۱۲۴۱ها ًؼؽٍ تَ نة ؾًین ّ ضاهْل
 .۱۲۴۲گؽ الل ًوْظ ؼاٍ هالل
 .۱۲۴۳اًعؼآ ای ايل ايل ناظهاًی ناظ تال
 .۱۲۴۴ای قٌایی گؽ ًیاتی یاؼ یاؼ ضْیم تال
 .۱۲۴۵آًک تیؽّى اؾ خِاى تع ظؼ خِاى آّؼظهم
 .۱۲۴۶ظّل ؼكرن ظؼ هیاى هدلف قلطاى ضْیم

 .۱۲۴۷ػاؼكاى ؼا نوغ ّ ناُع ًیكد اؾ تیؽّى ضْیم
 .۱۲۴۸قاهیا تی گَ ؼقیعی هی تعٍ هؽظاًَ تال
 .۱۲۴۹نعٍ ام قپٌع زكٌد ٌِّن هیاى آذم
 .۱۲۵۱تَ نکؽضٌعٍ اگؽ هی تثؽظ خاى ؼقعل
 .۱۲۵۱گؽ لة اّ نکٌع ًؽش نکؽ هی ؼقعل
 .۱۲۵۲آى کَ هَ ؿانیَ ؾیي چْ ؿالهاى کهعل
 .۱۲۵۳تؽ هلک ًیكد ًِاى زال ظل ّ ًیک ّ تعل
 .۱۲۵۴هي ذْام ذْ هٌی ای ظّقد هؽّ اؾ تؽ ضْیم
 .۱۲۵۵اًعک اًعک ؼاٍ ؾظ قین ّ ؾؼل
 .۱۲۵۶آًک خاًم ظاظٍ ای آى ؼا هکم
 .۱۲۵۷چْى ذْ ناظی تٌعٍ گْ ؿوطْاؼ تال
 .۱۲۵۸آى هایی ُوچْ ها ظلهاظ تال
 .۱۲۵۹ػول آهع ػانوا ضْظ ؼا تپْل
 .۱۲۶۱اًعؼآهع ناٍ نیؽیٌاى ذؽل
 .۱۲۶۱ؼّی ذْ خاى خاًكد اؾ خاى ًِاى هعاؼل
 .۱۲۶۲گؽ خاى تدؿ ذْ ضْاُع اؾ ضْیم تؽکٌیوم
 .۱۲۶۳قؽهكد نع ًگاؼم تٌگؽ تَ ًؽگكاًم
 .۱۲۶۴هی گلد چهن نْضم تا ِؽٍ قیاُم
 .۱۲۶۵آى هَ کَ ُكد گؽظّى گؽظاى ّ تی هؽاؼل
 .۱۲۶۶ؼّزیكد تی ًهاى ّ ها ؿؽهَ ظؼ ًهاًم
 .۱۲۶۷ظؼ ػهن آذهیٌم آذم ًطْؼظٍ آذم
 .۱۲۶۸يع قال اگؽ گؽیؿی ّ ًایی ترا تَ پیم
 .۱۲۶۹آیٌَ ام هي آیٌَ ام هي ذا کَ تعیعم ؼّی چْ هاُم
 .۱۲۷۱هكری اهؽّؾ هي ًیكد چْ هكری ظّل
 .۱۲۷۱تاؾ ظؼآهع ِثیة اؾ ظؼ ؼًدْؼ ضْیم
 .۱۲۷۲تاؾ كؽّظ آهعین تؽ ظؼ قلطاى ضْیم
 .۱۲۷۳ها تَ قلیواى ضْنین ظیْ ّ پؽی گْ هثال
 .۱۲۷۴ضْاخَ چؽا کؽظٍ ای ؼّی ذْ تؽ ها ذؽل
 .۱۲۷۵چْى تؿًع گؽظًن قدعٍ کٌع گؽظًم
 .۱۲۷۶تاؾ ظؼآهع ؾ ؼاٍ تیطْظ ّ قؽهكد ظّل
 .۱۲۷۷ضْاخَ ؿلّ کؽظٍ ای ظؼ يلد یاؼ ضْیم
 .۱۲۷۸یاؼ ظؼآهع ؾ تاؽ تیطْظ ّ قؽهكد ظّل
 .۱۲۷۹تاؾ ظؼآهع ِثیة اؾ ظؼ ایْب ضْیم
 .۱۲۸۱خاى هٌكد اّ ُی هؿًیعل
 .۱۲۸۱ؾ ُعُعاى ذلکؽ چْ ظؼؼقیع ًهاًم
 .۱۲۸۲ذوام اّقد کَ كاًی نعقد آثاؼل
ً .۱۲۸۳عا ؼقیع تَ ػانن ؾ ػالن ؼاؾل
 .۱۲۸۴قؽی تؽآؼ کَ ذا ها ؼّین تؽ قؽ ػیم
 .۱۲۸۵نکكد ًؽش نکؽ ؼا ترن تَ ؼّی ذؽل

 .۱۲۸۶نٌْ ؾ قیٌَ ذؽًگاذؽًگ آّاؾل
 .۱۲۸۷هثاظ تا کف ظیگؽ ثٌا ّ ظنٌاهم
 .۱۲۸۸چْ ؼّ ًوْظ تَ هًٌْؼ ّيل ظلعاؼل
 .۱۲۸۹ظلی کؿ ذْ قْؾظ چَ تانع ظّایم
 .۱۲۹۱هكد گهرن ؾ غّم ظنٌاهم
 .۱۲۹۱ذْتَ هي ظؼقد ًیكد ضوْل
 .۱۲۹۲آهع آى ضْاخَ قیواذؽل
 .۱۲۹۳ػلی هللا ای هكلواًاى اؾ آى ُدؽاى پؽآذم
 .۱۲۹۴کل ػول تْيلکن هعُم
 .۱۲۹۵تیا تیا کَ ذْیی خاى خاى قواع
 .۱۲۹۶تیا تیا کَ ذْیی خاى خاى خاى قواع
 .۱۲۹۷هعاؼم یک ؾهاى اؾ کاؼ كاؼؽ
 .۱۲۹۸اهؽّؾ ؼّؾ ناظی ّ اهكال قال الؽ
 .۱۲۹۹گْیٌع ناٍ ػهن ًعاؼظ ّكا ظؼّؽ
 .۱۳۱۱ػیكی ؼّذ گؽقٌَ قد چْ ؾاؽ
 .۱۳۱۱ها ظّ قَ ؼًع ػهؽذی خوغ نعین ایي ِؽف
 .۱۳۱۲ها ظّ قَ هكد ضلْذی خوغ نعین ایي ِؽف
 .۱۳۱۳گؽ ذْ ذٌگ آیی ؾ ها ؾّذؽ تؽّى ؼّ ای زؽیق
 .۱۳۱۴تاظٍ ًوی تایعم كاؼؿن اؾ ظؼظ ّ ياف
 .۱۳۱۵کؼثَ خاى ُا ذْیی گؽظ ذْ آؼم ِْاف
 .۱۳۱۶تیا تیا کَ ذْیی نیؽ نیؽ نیؽ هًاف
 .۱۳۱۷ای هًْف ّ ؿوگكاؼ ػانن
 .۱۳۱۸گؽ ضواؼ آؼظ يعاػی تؽ قؽ قْظای ػهن
 .۱۳۱۹ای خِاى ؼا ظلگها اهثال ػهن
 .۱۳۱۱ای ًاِن الِی ّ ای ظیعٍ زواین
 .۱۳۱۱تاؾ اؾ آى کٍْ هاف آهع ػٌوای ػهن
 .۱۳۱۲كؽیلد یاؼ نکؽتاؼ هي هؽا تَ ِؽین
 .۱۳۱۳خاى ّ قؽ ذْ کَ تگْ تی ًلام
 .۱۳۱۴تَ ظلدْیی ّ ظلعاؼی ظؼآهع یاؼ پٌِاًک
 .۱۳۱۵ؼّاى نع انک یاهْذی ؾ ؼاٍ ظیعگاى ایٌک
 .۱۳۱۶ؼّ ؼّ کَ ًَ ای ػانن ای ؾللک ّ ای ضالک
 .۱۳۱۷آى هیؽ ظؼّؿیي تیي تا اقپک ّ تا ؾیٌک
ُ .۱۳۱۸ؽ اّل ؼّؾ ای خاى يع تاؼ قالم ػلیک
 .۱۳۱۹تثایع ػهن ؼا ای ظّقد ظؼظک
 .۱۳۲۱اًعؼآ تا ها ًهاى ظٍ ؼاقرک
 .۱۳۲۱ایا ُْای ذْ ظؼ خاى ُا قالم ػلیک
 .۱۳۲۲ای ظؽیق خِاى قالم ػلیک
 .۱۳۲۳ای ظؽیق خِاى قالم ػلیک
 .۱۳۲۴تؽضیؿ ؾ ضْاب ّ قاؾ کي چٌگ

 .۱۳۲۵ػهن ضاهم ِؽكَ ذؽ یا ًکرَ ُای چٌگ چٌگ
 .۱۳۲۶ػانوی ّ آًگِاًی ًام ّ ًٌگ
 .۱۳۲۷ذراؼ اگؽ چَ خِاى ؼا ضؽاب کؽظ تَ خٌگ
 .۱۳۲۸زؽیق خٌگ گؿیٌع ذْ ُن ظؼآ ظؼ خٌگ
 .۱۳۲۹چْ ؾظ كؽام ذْ تؽ قؽ هؽا تَ ًیؽّ قٌگ
 .۱۳۳۱تگؽظاى نؽاب ای يٌن تی ظؼًگ
ُ .۱۳۳۱ؽ کی ظؼ اّ ًیكد اؾ ایي ػهن ؼًگ
 .۱۳۳۲ذْتَ قلؽ گیؽظ تا پای لٌگ
 .۱۳۳۳ای ذْ ّلی ازكاى ظل ای زكي ؼّید ظام ظل
 .۱۳۳۴ایي تْالؼدة کاًعؼ ضؿاى نع آكراب اًعؼ زول
 .۱۳۳۵تاًگ ؾظم ًین نثاى کیكد ظؼ ایي ضاًَ ظل
 .۱۳۳۶زلوَ ظل ؾظم نثی ظؼ ُْـ قالم ظل
 .۱۳۳۷اال ای ؼّ ذؽل کؽظٍ کَ ذا ًثْظ هؽا هعضل
 .۱۳۳۸توا اًعؼ توا تانع ِؽین کن ؾًاى ای ظل
 .۱۳۳۹هِن ؼا لطق ظؼ لطلكد اؾ آًن تی هؽاؼ ای ظل
ُ .۱۳۴۱ؽ آى کْ يثؽ کؽظ ای ظل ؾ نِْخ ُا ظؼ ایي هٌؿل
 .۱۳۴۱اهؽّؾ تسوعهللا اؾ ظی ترؽقد ایي ظل
 .۱۳۴۲چَ کاؼقراى کَ ظاؼی اًعؼ ایي ظل
 .۱۳۴۳يع ُؿاؼاى ُوچْ ها ؿؽهَ ظؼ ایي ظؼیای ظل
 .۱۳۴۴نرؽاى هكد نعقرٌع تثیي ؼهى خول
 .۱۳۴۵ذْ هؽا هی تعٍ ّ هكد تطْاتاى ّ تِل
 .۱۳۴۶ؼكد ػوؽم ظؼ قؽ قْظای ظل
 .۱۳۴۷قْی آى قلطاى ضْتاى الؽزیل
 .۱۳۴۸اهؽّؾ ؼّؾ ناظی ّ اهكال قال گل
 .۱۳۴۹ذا ًؿًع آكراب ضیوَ ًْؼ خالل
 .۱۳۵۱چهن ذْ تا چهن هي ُؽ ظم تی هیل ّ هال
 .۱۳۵۱نع پی ایي لْلیاى ظؼ زؽم غّالدالل
 .۱۳۵۲چٌع اؾ ایي هیل ّ هال ػهن پؽقد ّ تثال
 .۱۳۵۳چگًَْ تؽًپؽظ خاى چْ اؾ خٌاب خالل
 .۱۳۵۴ذْ ؼا قؼاظخ تاظا ظؼ آى خوال ّ خالل
 .۱۳۵۵ظّ چهن اگؽ تگهاظی تَ آكراب ّيال
 .۱۳۵۶اگؽ ظؼآیع ًاگَ يٌن ؾُی اهثال
 .۱۳۵۷پیام کؽظ هؽا تاهعاظ تسؽ ػكل
 .۱۳۵۸تَ گْل ظل پٌِاًی تگلد ؼزود کل
 .۱۳۵۹ؾ ضْظ نعم ؾ خوال پؽ اؾ يلا ای ظل
 .۱۳۶۱تاظٍ ظٍ ای قاهی خاى تاظٍ تی ظؼظ ّ ظؿل
 .۱۳۶۱ػوؽک یا ّازعا كی ظؼخاخ الکوال
 .۱۳۶۲لدکٌي اؿلي ُی تؿٍ کلکل
 .۱۳۶۳کدکٌي اؿلي اّظیا کلکل

 .۱۳۶۴ایِا الٌْؼ كی اللاظ ذؼال
 .۱۳۶۵یا هٌیؽ الثعؼ هع اَّسد تالثلثال تال
 .۱۳۶۶یا تعیغ السكي هع اَّسد تالثلثال تال
 .۱۳۶۷ؼناء الؼهن زثیثی لهؽّظ ّ هُل
 .۱۳۶۸ػوؽک یا ّازعا كی ظؼخاخ الکوال
 .۱۳۶۹ذؼال یا هعظ الؼیم ّ الكؽّؼ ذؼال
 .۱۳۷۱آهع تِاؼ ای ظّقراى هٌؿل قْی تكراى کٌین
 .۱۳۷۱ای ػانواى ای ػانواى پیواًَ ؼا گن کؽظٍ ام
 .۱۳۷۲ایي تاؼ هي یک تاؼگی ظؼ ػانوی پیچیعٍ ام
ُ .۱۳۷۳اى ای ِثیة ػانواى ظقری كؽّکم تؽ تؽم
 .۱۳۷۴ای ػانواى ای ػانواى هي ضاک ؼا گُْؽ کٌن
 .۱۳۷۵تاؾآهعم چْى ػیع ًْ ذا هلل ؾًعاى تهکٌن
 .۱۳۷۶کاؼی ًعاؼظ ایي خِاى ذا چٌع گل کاؼی کٌن
 .۱۳۷۷ای تا هي ّ پٌِاى چْ ظل اؾ ظل قالهد هی کٌن
 .۱۳۷۸ای آقواى ایي چؽش هي ؾاى هاٍ ؼّ آهْضرن
 .۱۳۷۹آهع ضیال ضْل کَ هي اؾ گلهي یاؼ آهعم
 .۱۳۸۱ظی تؽ قؽم ذاج ؾؼی تٌِاظٍ اقد آى ظلثؽم
ُ .۱۳۸۱ؽگؿ ًعاًن ؼاًعى هكری کَ اكرع تؽ ظؼم
 .۱۳۸۲ای قاهی ؼّني ظالى تؽظاؼ قـؽام کؽم
 .۱۳۸۳ذا هي تعیعم ؼّی ذْ ای هاٍ ّ نوغ ؼّنٌن
 .۱۳۸۴ػهوا ذْ ؼا هاَی تؽم کانکكرین ُوچْى يٌن
 .۱۳۸۵تف خِع هی کؽظم کَ هي آییٌَ ًیکی نْم
 .۱۳۸۶آهع تِاؼ ای ظّقراى هٌؿل تَ قؽّقراى کٌین
ُ .۱۳۸۷یي ضیؽٍ ضیؽٍ هی ًگؽ اًعؼ ؼش يلؽایین
 .۱۳۸۸ای ًلف کل يْؼخ هکي ّی ػول کل تهکي هلن
 .۱۳۸۹ای پاک ؼّ چْى خام خن ّؾ ػهن آى هَ هرِن
 .۱۳۹۱تاؾآهعم تاؾآهعم اؾ پیم آى یاؼ آهعم
 .۱۳۹۱ذا کی تَ زثف ایي خِاى هي ضْیم ؾًعاًی کٌن
 .۱۳۹۲یاؼ نعم یاؼ نعم تا ؿن ذْ یاؼ نعم
 .۱۳۹۳هؽظٍ تعم ؾًعٍ نعم گؽیَ تعم ضٌعٍ نعم
 .۱۳۹۴ظكغ هعٍ ظكغ هعٍ هي ًؽّم ذا ًطْؼم
 .۱۳۹۵هطؽب ػهن اتعم ؾضوَ ػهؽخ تؿًن
 .۱۳۹۶تاؾ ظؼ اقؽاؼ ؼّم خاًة آى یاؼ ؼّم
 .۱۳۹۷ؾیي ظّ ُؿاؼاى هي ّ ها ای ػدثا هي چَ هٌن
 .۱۳۹۸خوغ ذْ ظیعم پف اؾ ایي ُیچ پؽیهاى ًهْم
ُ .۱۳۹۹ؽ ًلكی ذاؾٍ ذؽم کؿ قؽ ؼّؾى تپؽم
 .۱۴۱۱ذیؿ ظّم ذیؿ ظّم ذا تَ قْاؼاى تؽقن
 .۱۴۱۱کٍْ ًین قٌگ ًین چًْک گعاؾاى ًهْم
 .۱۴۱۲ظّل چَ ضْؼظٍ ای تگْ ای تد ُوچْ نکؽم

 .۱۴۱۳آهعٍ ام کَ قؽ ًِن ػهن ذْ ؼا تَ قؽ تؽم
 .۱۴۱۴کاؼ هؽا چْ اّ کٌع کاؼ ظگؽ چؽا کٌن
 .۱۴۱۵هیل ُْال هی کٌن ِال توال هی ؾًن
ُ .۱۴۱۶ؽ نة ّ ُؽ قسؽ ذْ ؼا هي تَ ظػا تطْاقرن
 .۱۴۱۷ظّل چَ ضْؼظٍ ای تگْ ای تد ُوچْ نکؽم
 .۱۴۱۸ذا تَ کی ای نکؽ چْ ذي تی ظل ّ خاى كـاى کٌن
 .۱۴۱۹ای ذْ تعاظٍ ظؼ قسؽ اؾ کق ضْیم تاظٍ ام
 .۱۴۱۱ذا کَ اقیؽ ّ ػانن آى يٌن چْ خاى نعم
 .۱۴۱۱گؽم ظؼآ ّ ظم هعٍ تاظٍ تیاؼ ای يٌن
 .۱۴۱۲تیا ُؽ کف کَ هی ضْاُع کَ ذا تا ّی گؽّ تٌعم
 .۱۴۱۳کهیع ایي ظل گؽیثاًن تَ قْی کْی آى یاؼم
 .۱۴۱۴ظؼضد ّ آذهی ظیعم ًعا آهع کَ خاًاًن
 .۱۴۱۵ؾ كؽؾیي تٌع آى ؼش هي چَ نِواذن چَ نِواذن
 .۱۴۱۶ذؽل ؼّیی ّ ضهویٌی چٌیي نیؽیي ًعیعقرن
 .۱۴۱۷تَ زن ؼّی ذْ کَ هي چٌیي ؼّیی ًعیعقرن
 .۱۴۱۸ظال ههرام ظیعاؼم ؿؽیة ّ ػانن ّ هكرن
 .۱۴۱۹تگلرن زال ظل گْین اؾ آى ًْػی کَ ظاًكرن
 .۱۴۲۱اگؽ نع قْظ ّ قؽهایَ چَ ؿوگیٌی چْ هي ُكرن
 .۱۴۲۱تیا تهٌْ کَ هي پیم ّ پف اقثد چؽا گؽظم
ِْ .۱۴۲۲اف زاخیاى ظاؼم تگؽظ یاؼ هی گؽظم
 .۱۴۲۳ذْ ذا ظّؼی ؾ هي خاًا چٌیي تی خاى ُوی گؽظم
 .۱۴۲۴تگلرن ػػؼ تا ظلثؽ کَ تی گَ تْظ ّ ذؽقیعم
 .۱۴۲۵ظػا گْیی اقد کاؼ هي تگْین ذا ًطن ظاؼم
 .۱۴۲۶چَ ظاًی ذْ کَ ظؼ تاِي چَ ناُی ُوٌهیي ظاؼم
 .۱۴۲۷هي اؾ اهلین تاالین قؽ ػالن ًوی ظاؼم
ُ .۱۴۲۸وَ تاؾاى ػدة هاًعًع ظؼ آٌُگ پؽّاؾم
 ًَ .۱۴۲۹آى تی تِؽٍ ظلعاؼم کَ اؾ ظلعاؼ تگؽیؿم
ًِ .۱۴۳۱اظم پای ظؼ ػهن کَ تؽ ػهام قؽ تانن
 .۱۴۳۱هؽا چْى کن كؽقری ؿن زؿیي ّ ذٌگ ظل تانن
 .۱۴۳۲ذْ ضْظ ظاًی کَ هي تی ذْ ػعم تانن ػعم تانن
 .۱۴۳۳هي آًن کؿ ضیاالذم ذؽانٌعٍ ّثي تانن
 .۱۴۳۴چْ آهع ؼّی هَ ؼّین کَ تانن هي کَ هي تانن
 .۱۴۳۵تَ گؽظ ظل ُوی گؽظی چَ ضْاُی کؽظ هی ظاًن
 .۱۴۳۶ذْ ضْؼنیعی ّ یا ؾُؽٍ ّ یا هاُی ًوی ظاًن
 .۱۴۳۷چْ ؼػع ّ تؽم هی ضٌعظ ثٌا ّ زوع هی ضْاًن
ً .۱۴۳۸عاؼظ پای ػهن اّ ظل تی ظقد ّ تی پاین
 .۱۴۳۹هي ایي ایْاى ًَ ذْ ؼا ًوی ظاًن ًوی ظاًن
 .۱۴۴۱تٌَ ای قثؿ ضٌگ هي كؽاؾ آقواى ُا قن
 .۱۴۴۱تٌَ ای قثؿ ضٌگ هي كؽاؾ آقواى ُا قن

 .۱۴۴۲ؾُی قؽگهرَ ظؼ ػالن قؽ ّ قاهاى کَ هي ظاؼم
 .۱۴۴۳تهكرن ذطرَ ُكری قؽ ػالن ًوی ظاؼم
 .۱۴۴۴ای ػهن کَ کؽظقری ذْ ؾیؽ ّ ؾتؽ ضْاتن
 .۱۴۴۵هي ظلن گؽّ کؽظم ػؽیاى ضؽاتاذن
 .۱۴۴۶گؽ تی ظل ّ تی ظقرن ّؾ ػهن ذْ پاتكرن
 .۱۴۴۷ؼكرن تَ ِثیة خاى گلرن کَ تثیي ظقرن
 .۱۴۴۸ظؼ هدلف آى ؼقرن ظؼ ػؽتعٍ تٌهكرن
 .۱۴۴۹ؾاى هی کَ ؾ تْی اّ نْؼیعٍ ّ قؽهكرن
 .۱۴۵۱تكراى هعذ اؾ ظقرن ای هكد کَ هي هكرن
 .۱۴۵۱گؽ ذْ تٌوی ضكپی تٌهیي ذْ کَ هي ضلرن
 .۱۴۵۲قاهی چْ نَ هي تع تیم اؾ ظگؽاى ضْؼظم
 .۱۴۵۳ظؼ آیٌَ چْى تیٌن ًوم ذْ تَ گلد آؼم
 .۱۴۵۴گلرن تَ هِی کؿ ذْ يع گًَْ ِؽب ظاؼم
 .۱۴۵۵ای ضْاخَ قالم ػلیک هي ػؿم قلؽ ظاؼم
 .۱۴۵۶ذْتَ ًکٌن ُؽگؿ ؾیي خؽم کَ هي ظاؼم
 .۱۴۵۷هي ضلرَ ّنن اها تف آگَ ّ تیعاؼم
 .۱۴۵۸یک لسظَ ّ یک قاػد ظقد اؾ ذْ ًوی ظاؼم
 .۱۴۵۹ذا ػانن آى یاؼم تی کاؼم ّ تؽ کاؼم
 .۱۴۶۱تهکكرَ قؽ ضلوی قؽ تكرَ کَ ؼًدْؼم
 .۱۴۶۱پایی تَ هیاى ظؼًَ ذا ػیم ؾ قؽ گیؽم
 .۱۴۶۲يْؼذگؽ ًوانن ُؽ لسظَ تری قاؾم
 .۱۴۶۳ناگؽظ ذْ هی تانن گؽ کْظى ّ کژپْؾم
 .۱۴۶۴قؽ تؽهؿى اؾ ُكری ذا ؼاٍ ًگؽظظ گن
 .۱۴۶۵ای کؽظٍ ذْ هِواًن ظؼ پیم ظؼآ خاًن
 .۱۴۶۶ظؼ ػهن قلیواًی هي ُوعم هؽؿاًن
 .۱۴۶۷ایي نکل کَ هي ظاؼم ای ضْاخَ کَ ؼا هاًن
 .۱۴۶۸اهؽّؾ ضْنن تا ذْ خاى ذْ ّ كؽظا ُن
 .۱۴۶۹تیطْظ نعٍ ام لیکي تیطْظذؽ اؾ ایي ضْاُن
 .۱۴۷۱خاًن تَ كعا تاظا آى ؼا کَ ًوی گْین
 .۱۴۷۱هطوْؼم پؽضْاؼٍ اًعاؾٍ ًوی ظاًن
 .۱۴۷۲ظگؽتاؼ ظگؽتاؼ ؾ ؾًدیؽ تدكرن
 .۱۴۷۳تیاییع تیاییع تَ گلؿاؼ تگؽظین
 .۱۴۷۴زکیوین ِثیثین ؾ تـعاظ ؼقیعین
 .۱۴۷۵تدْنیع تدْنیع کَ ها اُل نؼاؼین
ِ .۱۴۷۶ثیثین زکیوین ِثیثاى هعیوین
 .۱۴۷۷اؾ اّل اهؽّؾ چْ آنلرَ ّ هكرین
 .۱۴۷۸الوٌَ هلل کَ ؾ پیکاؼ ؼُیعین
 .۱۴۷۹آى ضاًَ کَ يع تاؼ ظؼ اّ هایعٍ ضْؼظین
 .۱۴۸۱ضیؿیع هطكپیع کَ ًؿظیک ؼقیعین

 .۱۴۸۱ها آذم ػهوین کَ ظؼ هْم ؼقیعین
 .۱۴۸۲چْى ظؼ ػعم آیین ّ قؽ اؾ یاؼ تؽآؼین
 .۱۴۸۳اهؽّؾ هِا ضْیم ؾ تیگاًَ ًعاًین
 .۱۴۸۴تهکي هعذ تاظٍ کَ اهؽّؾ چٌاًین
 .۱۴۸۵يثر اقد ّ يثْذ اقد تؽ ایي تام تؽآیین
 .۱۴۸۶چْى آیٌَ ؼاؾًوا تانع خاًن
 .۱۴۸۷اهؽّؾ چٌاًن کَ ضؽ اؾ تاؼ ًعاًن
 .۱۴۸۸ای ضْاخَ تلؽها تَ کی هاًن تَ کی هاًن
 .۱۴۸۹قاهی ؾ پی ػهن ؼّاى اقد ؼّاًن
 .۱۴۹۱اؾ نِؽ ذْ ؼكرین ذْ ؼا قیؽ ًعیعین
 .۱۴۹۱ضلواى ُوَ ًیکٌع خؿ ایي ذي کَ گؿیعین
 .۱۴۹۲تاؼ ظگؽ اؾ ؼاٍ قْی چاٍ ؼقیعین
 .۱۴۹۳ها ػانن ّ قؽگهرَ ّ نیعای ظههوین
 .۱۴۹۴اكراظم اكراظم ظؼ آتی اكراظم
 .۱۴۹۵اگؽ ذْ ًیكری ظؼ ػانوی ضام
 .۱۴۹۶چَ ظیعم ضْاب نة کاهؽّؾ هكرن
 .۱۴۹۷تَ خاى خولَ هكراى کَ هكرن
 .۱۴۹۸تیا کؿ ؿیؽ ذْ تیؿاؼ گهرن
 .۱۴۹۹تیا کؿ ػهن ذْ ظیْاًَ گهرن
 .۱۵۱۱چٌاى هكد اقد اؾ آى ظم خاى آظم
 .۱۵۱۱هٌن كرٌَ ُؿاؼاى كرٌَ ؾاظم
 .۱۵۱۲ؾ ؾًعاى ضلن ؼا آؾاظ کؽظم
 .۱۵۱۳ؿالهن ضْاخَ ؼا آؾاظ کؽظم
 .۱۵۱۴زكْظاى ؼا ؾ ؿن آؾاظ کؽظم
 .۱۵۱۵یکی هطؽب ُوی ضْاُن ظؼ ایي ظم
ُ .۱۵۱۶ویهَ هي چٌیي هدٌْى ًثْظم
 .۱۵۱۷ایا یاؼی کَ ظؼ ذْ ًاپعیعم
 .۱۵۱۸قلؽ کؽظم تَ ُؽ نِؽی ظّیعم
 .۱۵۱۹قلؽ کؽظم تَ ُؽ نِؽی ظّیعم
 .۱۵۱۱اگؽ ػهود تَ خای خاى ًعاؼم
 .۱۵۱۱تیا ای آًک تؽظی ذْ هؽاؼم
 .۱۵۱۲گِی ظؼ گیؽم ّ گَ تام گیؽم
 .۱۵۱۳اگؽ قؽهكد اگؽ هطوْؼ تانن
 .۱۵۱۴ضعاًّعا هعٍ آى یاؼ ؼا ؿن
 .۱۵۱۵چَ ًؿظیک اقد خاى ذْ تَ خاًن
 .۱۵۱۶چَ ًؿظیک اقد خاى ذْ تَ خاًن
 .۱۵۱۷هؽا گْیی کَ ؼایی هي چَ ظاًن
 .۱۵۱۸هي آى هاُن کَ اًعؼ الهکاًن
 .۱۵۱۹تیا کاهؽّؾ تیؽّى اؾ خِاًن

 .۱۵۲۱هؽا پؽقی کَ چًْی تیي کَ چًْن
 .۱۵۲۱هي اؾ ػالن ذْ ؼا ذٌِا گؿیٌن
ّ .۱۵۲۲ؼا ضْاُن ظگؽ یاؼی ًطْاُن
 ًَ .۱۵۲۳آى نیؽم کَ تا ظنوي تؽآین
 .۱۵۲۴چْ آب آُكرَ ؾیؽ کَ ظؼآین
 .۱۵۲۵ؾ هٌع یاؼ ذا ناضی ًطاین
 .۱۵۲۶اؾ آى تاظٍ ًعاًن چْى كٌاین
 .۱۵۲۷تیا کاهؽّؾ گؽظ یاؼ گؽظین
 .۱۵۲۸تَ پیم تاظ ذْ ها ُوچْ گؽظین
 .۱۵۲۹نة ظّنیٌَ ها تیعاؼ تْظین
 .۱۵۳۱هي ّ ذْ ظّل نة تیعاؼ تْظین
 .۱۵۳۱تیا کاهؽّؾ نَ ؼا ها نکاؼین
 .۱۵۳۲تیا ذا ػانوی اؾ قؽ تگیؽین
 .۱۵۳۳تیا اهؽّؾ ها هِواى هیؽین
 .۱۵۳۴تیا ها چٌع کف تا ُن تكاؾین
 .۱۵۳۵تیا ذا هعؼ یک ظیگؽ تعاًین
 .۱۵۳۶هیاى ها ظؼآ ها ػانواًین
 .۱۵۳۷چؽا نایع چْ ها نَ ؾاظگاًین
 .۱۵۳۸تؽ آى تْظم کَ كؽٌُگی تدْین
 .۱۵۳۹هگؽظاى ؼّی ضْظ ای ظیعٍ ؼّین
 .۱۵۴۱تیا تا ُن قطي اؾ خاى تگْیین
 .۱۵۴۱هؽا ضْاًعی ؾ ظؼ ذْ ضكری اؾ تام
 .۱۵۴۲چٌاى هكرن چٌاى هكرن هي ایي ظم
 .۱۵۴۳کدایی قاهیا ظؼظٍ هعاهن
 .۱۵۴۴هؽا گْیی چَ قاًی هي چَ ظاًن
 .۱۵۴۵نؽاب نیؽٍ اًگْؼ ضْاُن
 .۱۵۴۶ؼكرن ذًعیغ اؾ خِاى تؽظم
 .۱۵۴۷هي تا ذْ زعیث تی ؾتاى گْین
 .۱۵۴۸ؼّی ذْ چْ ًْتِاؼ ظیعم
 .۱۵۴۹ؾًِاؼ هؽا هگْ کَ پیؽم
 .۱۵۵۱گؽ اؾ ؿن ػهن ػاؼ ظاؼین
 .۱۵۵۱اؾ ايل چْ زْؼؾاظ تانین
 .۱۵۵۲ها آكد خاى ػانواًین
 .۱۵۵۳ها يسثد ُوعگؽ گؿیٌین
 .۱۵۵۴چْى غؼٍ تَ ؼهى اًعؼآیین
 .۱۵۵۵خؿ خاًة ظل تَ ظل ًیایین
 .۱۵۵۶ای تؽظٍ ًواؾ هي ؾ ٌُگام
 .۱۵۵۷یا ؼب ذْتَ چؽا نکكرن
 .۱۵۵۸ظاًی کاهؽّؾ اؾ چَ ؾؼظم

 .۱۵۵۹هي ظّل تَ ذاؾٍ ػِع کؽظم
 .۱۵۶۱ذا ػهن ذْ قْضد ُوچْ ػْظم
 .۱۵۶۱ذا چِؽٍ آى یگاًَ ظیعم
 .۱۵۶۲گؽ ًاؾ ذْ ؼا تَ گلد ًاؼم
 .۱۵۶۳هي انرؽ هكد نِؽیاؼم
 .۱۵۶۴ؼّؾی کَ گػؼ کٌی تَ گْؼم
 .۱۵۶۵ای ظنوي ؼّؾٍ ّ ًواؾم
 .۱۵۶۶ذا تا ذْ هؽیي نعٍ قد خاًن
 .۱۵۶۷اهؽّؾ هؽا چَ نع چَ ظاًن
 .۱۵۶۸ای خاى لطیق ّ ای خِاًن
ً .۱۵۶۹اآهعٍ قیل ذؽ نعقرین
 .۱۵۷۱آى ػهؽخ ًْ کَ تؽگؽكرین
 .۱۵۷۱ظؼ ػهن هعین قال ضْؼظین
 .۱۵۷۲گؽ گوهعگاى ؼّؾگاؼین
 .۱۵۷۳ها ػانن ّ تی ظل ّ كویؽین
ً .۱۵۷۴ی قین ّ ًَ ؾؼ ًَ هال ضْاُین
 .۱۵۷۵ها ناش گلین ًی گیاُین
 .۱۵۷۶ها ؾًعٍ تَ ًْؼ کثؽیایین
 .۱۵۷۷اهؽّؾ ًین هلْل ناظم
 .۱۵۷۸هي خؿ ازع يوع ًطْاُن
 .۱۵۷۹ها آب ظؼین ها چَ ظاًین
 .۱۵۸۱ذا ظلثؽ ضْیم ؼا ًثیٌین
 .۱۵۸۱گؽ تَ ضْتی هی تالكع ال ًكلن ال ًكلن
ُ .۱۵۸۲ؽچ گْیی اؾ تِاًَ ال ًكلن ال ًكلن
 .۱۵۸۳هی ضؽاهع خاى هدلف قْی هدلف گام گام
ُ .۱۵۸۴ؽ کَ گْیع کاى چؽاؽ ظیعٍ ُا ؼا ظیعٍ ام
 .۱۵۸۵ای خِاى آب ّ گل ذا هي ذْ ؼا تهٌاضرن
 .۱۵۸۶ضْیم ؼا چْى ضاؼ ظیعم قْی گل تگؽیطرن
 .۱۵۸۷ػهٍْ ظاظقری کَ هي ظؼ تی ّكایی ًیكرن
 .۱۵۸۸هي قؽ ضن ؼا تثكرن تاؾ نع پِلْی ضن
 .۱۵۸۹چهن تگها خاى ًگؽ کم قْی خاًاى هی تؽم
 .۱۵۹۱چْى ؾ يْؼخ تؽذؽ آهع آكراب ّ اضرؽم
ّ .۱۵۹۱هد آى آهع کَ هي قْگٌعُا ؼا تهکٌن
ً .۱۵۹۲ی ذْ گلری اؾ خلای آى خلاگؽ ًهکٌن
 .۱۵۹۳ؼّی ًیکد تع کٌع هي ًیک ؼا تؽ تع ًِن
 .۱۵۹۴ایِا الؼهام آذم گهرَ چْى اقراؼٍ این
 .۱۵۹۵قؽ هعم کؽظین ّ آضؽ قْی خیسْى ذاضرین
 .۱۵۹۶چْى ُوَ یاؼاى ها ؼكرٌع ّ ذٌِا هاًعین
 .۱۵۹۷ایي چَ کژِثؼی تْظ کَ يع ُؿاؼاى ؿن ضْؼین

 .۱۵۹۸ای ضْنا ؼّؾا کَ ها هؼهْم ؼا هِواى کٌین
 .۱۵۹۹چْى تعیعم يثر ؼّید ظؼ ؾهاى تؽضیكرن
 .۱۶۱۱اؾ نٌِهَ نوف ظیي هي قاؿؽی ؼا یاكرن
 .۱۶۱۱تاؼ ظیگؽ اؾ ظل ّ اؾ ػول ّ خاى تؽضاقرین
 .۱۶۱۲هی تكاؾظ خاى ّ ظل ؼا تف ػدایة کاى يیام
 .۱۶۱۳چًْک ظؼ تاؿد تَ ؾیؽ قایَ ِْتیكرن
 .۱۶۱۴تعٍ آى تاظٍ ظّنیي کَ هي اؾ ًْل ذْ هكرن
 .۱۶۱۵تؿى آى پؽظٍ ًْنیي کَ هي اؾ ًْل ذْ هكرن
ُ .۱۶۱۶لَ ظّند یلَ کؽظم نة ظّند یلَ کؽظم
 .۱۶۱۷ؾ كلک هْخ تگیؽم ظُي اؾ لْخ تثٌعم
 .۱۶۱۸چَ کكن هي چَ کكن هي کَ تكی ّقْقَ هٌعم
 .۱۶۱۹چْ یکی قاؿؽ هؽظی ؾ ضن یاؼ تؽآؼم
 .۱۶۱۱هٌن آى ػانن ػهود کَ خؿ ایي کاؼ ًعاؼم
 .۱۶۱۱هکي ای ظّقد ؿؽیثن قؽ قْظای ذْ ظاؼم
 .۱۶۱۲هٌن آى کف کَ ًثیٌن تؿًن كاضرَ گیؽم
 .۱۶۱۳تَ ضعا کؿ ؿن ػهود ًگؽیؿم ًگؽیؿم
 .۱۶۱۴تؿى آى پؽظٍ ظّنیي کَ هي اهؽّؾ ضوْنن
 .۱۶۱۵هي اگؽ ظقد ؾًاًن ًَ هي اؾ ظقد ؾًاًن
 .۱۶۱۶ؾ یکی پكرَ ظُاًی يٌوی تكرَ ظُاًن
 .۱۶۱۷تد تی ًوم ّ ًگاؼم خؿ ذْ یاؼ ًعاؼم
 .۱۶۱۸ػلن ػهن تؽآهع تؽُاًن ؾ ؾزیؽم
 .۱۶۱۹ذْ گْاٍ تال ضْاخَ کَ ؾ ذْتَ ذْتَ کؽظم
ُْ .۱۶۲۱قی اقد ظؼ قؽ هي کَ قؽ تهؽ ًعاؼم
 .۱۶۲۱چْ ؿالم آكراتن ُن اؾ آكراب گْین
 .۱۶۲۲ذْ ؾ هي هلْل گهری کَ هي اؾ ذْ ًانراتن
ُ .۱۶۲۳ػیاى کَ گلد ظنوي تَ ظؼّى ظل نٌیعم
 .۱۶۲۴ضثؽی اگؽ نٌیعی ؾ خوال ّ زكي یاؼم
 .۱۶۲۵ظّ ُؿاؼ ػِع کؽظم کَ قؽ خٌْى ًطاؼم
 .۱۶۲۶كلکا تگْ کَ ذا کی گلَ ُای یاؼ گْین
ً .۱۶۲۷ظؽی تَ کاؼ هي کي کَ ؾ ظقد ؼكد کاؼم
 .۱۶۲۸ظیعٍ اؾ ضلن تثكرن چْ خوالم ظیعم
 .۱۶۲۹ظل چَ ضْؼظٍ قد ػدة ظّل کَ هي هطوْؼم
 .۱۶۳۱گؽ هؽا ضاؼ ؾًع آى گل ضٌعاى تکهن
 .۱۶۳۱ظؼ كؽّتٌع کَ ها ػانن ایي هیکعٍ این
ُ .۱۶۳۲لَ ؼكرین ّ گؽاًی ؾ خوالد تؽظین
 .۱۶۳۳ظؼ كؽّتٌع کَ ها ػانن ایي اًدوٌین
 .۱۶۳۴ػول گْیع کَ هي اّ ؼا تَ ؾتاى تلؽیثن
 .۱۶۳۵ظم تَ ظم اؾ ؼٍ ظل پیک ضیالم ؼقعم
 .۱۶۳۶اؾ تد تاضثؽ هي ضثؽی هی ؼقعم

 .۱۶۳۷هٌن آى ظؾظ کَ نة ًوة ؾظم تثؽیعم
 .۱۶۳۸هاظؼم تطد تعٍ اقد ّ پعؼم خْظ ّ کؽم
 .۱۶۳۹ای ضْنا ؼّؾ کَ پیم چْ ذْ قلطاى هیؽم
 .۱۶۴۱گؽ ذْ ضْاُی کَ ذْ ؼا تی کف ّ ذٌِا ًکٌن
 .۱۶۴۱هي چْ ظؼ گْؼ ظؼّى ضلرَ ُوی كؽقاین
 .۱۶۴۲قاهیا ها ؾ ثؽیا تَ ؾهیي اكراظین
 .۱۶۴۳چٌع ضكپین يثْذ اقد يال تؽضیؿین
 .۱۶۴۴خؿ ؾ كراى ظّ چهود ؾ کی هلرْى تانین
 .۱۶۴۵گؽ ذْ هكری تؽ ها آی کَ ها هكراًین
 .۱۶۴۶ؼّؾ آى اقد کَ ها ضْیم تؽ آى یاؼ ؾًین
 .۱۶۴۷ؼّؾ ناظی اقد تیا ذا ُوگاى یاؼ نْین
 .۱۶۴۸قاهیا ػؽتعٍ کؽظین کَ ظؼ خٌگ نْین
ّ .۱۶۴۹هد آى نع کَ تَ ؾًدیؽ ذْ ظیْاًَ نْین
 .۱۶۵۱ضْل تٌْنن ذْ اگؽ ؾُؽ ًِی ظؼ خاهن
 .۱۶۵۱ها قؽ ّ پٌدَ ّ هْخ ًَ اؾ ایي خاى ظاؼین
 .۱۶۵۲ای ظؼیـا کَ نة آهع ُوَ اؾ ُن تثؽین
 .۱۶۵۳هي اؾ ایي ضاًَ پؽًْؼ تَ ظؼ هی ًؽّم
 .۱۶۵۴ذا کَ ها اؾ ًظؽ ّ ضْتی ذْ تاضثؽین
 .۱۶۵۵ظّل هی گلد خاًن کی قپِؽ هؼظن
ُ .۱۶۵۶ن تَ ظؼظ ایي ظؼظ ؼا ظؼهاى کٌن
 .۱۶۵۷هی ؼقع تْی خگؽ اؾ ظّ لثن
 .۱۶۵۸ػانون اؾ ػانواى ًگؽیطرن
 .۱۶۵۹ظقد هي گیؽ ای پكؽ ضْل ًیكرن
 .۱۶۶۱ای گؿیعٍ یاؼ چًْد یاكرن
 .۱۶۶۱قالکاى ؼاٍ ؼا هسؽم نعم
 .۱۶۶۲تْی آى ضْب ضري هی آیعم
 ًْ .۱۶۶۳تَ ًْ ُؽ ؼّؾ تاؼی هی کهن
 .۱۶۶۴هی نٌاقع پؽظٍ خاى آى يٌن
 .۱۶۶۵ػانوی تؽ هي پؽیهاًد کٌن
 .۱۶۶۶گلرَ ای هي یاؼ ظیگؽ هی کٌن
 .۱۶۶۷هي ؾ ّيلد چْى تَ ُدؽاى هی ؼّم
 .۱۶۶۸هي تَ قْی تاؽ ّ گلهي هی ؼّم
 .۱۶۶۹آذهی ًْ ظؼ ّخْظ اًعؼؾظین
 .۱۶۷۱ها تَ ضؽهٌگاٍ خاى تاؾآهعین
 .۱۶۷۱گؽ ظم اؾ ناظی ّگؽ اؾ ؿن ؾًین
 .۱۶۷۲ؼّؾ تاؼاى اقد ّ ها خْ هی کٌین
 .۱۶۷۳اههة ای ظلعاؼ هِواى ذْیین
 .۱۶۷۴ها ؾ تاالیین ّ تاال هی ؼّین
 .۱۶۷۵ظّل ػهن نوف ظیي هی تاضرین

 .۱۶۷۶ػاهثد ای خاى كؿا ًهکیلرن
 .۱۶۷۷یک ظهی ضْل چْ گلكراى کٌعم
 .۱۶۷۸هي اگؽ ًالن اگؽ ػػؼ آؼم
 .۱۶۷۹هي اگؽ هكرن اگؽ ُهیاؼم
 .۱۶۸۱هي اگؽ پؽؿن اگؽ ناظاًن
 .۱۶۸۱هي اؾ ایي ضاًَ تَ ظؼ هی ًؽّم
 .۱۶۸۲هي اگؽ پؽؿن اگؽ ضٌعاًن
 .۱۶۸۳هي کَ زیؽاى ؾ هالهاخ ذْام
 .۱۶۸۴هي اؾ ایي ضاًَ تَ ظؼ هی ًؽّم
 .۱۶۸۵ای هطؽب ایي ؿؿل گْ کی یاؼ ذْتَ کؽظم
 .۱۶۸۶گلرن کَ ػِع تكرن ّؾ ػِع تع تؽقرن
 .۱۶۸۷گؽ خاى هٌکؽاًد نع ضًن خاى هكرن
 .۱۶۸۸ؼكرن ؾ ظقد ضْظ هي ظؼ تیطْظی كراظم
 .۱۶۸۹يع تاؼ هؽظم ای خاى ّیي ؼا تیاؾهْظم
 .۱۶۹۱اًعؼ ظّ کْى خاًا تی ذْ ِؽب ًعیعم
 .۱۶۹۱ضْاُن کَ کلک ضًْیي اؾ ظیگ خاى تؽآؼم
 .۱۶۹۲یا ؼب چَ یاؼ ظاؼم نیؽیي نکاؼ ظاؼم
 .۱۶۹۳هي پاکثاؾ ػهون ذطن ؿؽٌ ًکاؼم
 .۱۶۹۴تاؾآهعم ضؽاهاى ذا پیم ذْ تویؽم
 .۱۶۹۵پیم چٌیي خوال خاى تطم چْى ًویؽم
 .۱۶۹۶ای چؽش ػیة خْین ّی قوق پؽقریؿم
 .۱۶۹۷آؼی قریؿٍ هی کي ذا هي ُوی قریؿم
 .۱۶۹۸ای ذْتَ ام نکكرَ اؾ ذْ کدا گؽیؿم
 .۱۶۹۹ظل ؼا ؾ هي تپْنی یؼٌی کَ هي ًعاًن
 .۱۷۱۱ػالن گؽكد ًْؼم تٌگؽ تَ چهن ُاین
 .۱۷۱۱آّاؾٍ خوالد اؾ خاى ضْظ نٌیعین
 .۱۷۱۲ظؼظٍ نؽاب یک قاى ذا خولَ خوغ تانین
 .۱۷۱۳هي آى نة قیاُن کؿ هاٍ ضهن کؽظم
 .۱۷۱۴انکن ظُل نعٍ قد اؾ ایي خام ظم تَ ظم
 .۱۷۱۵اؾ ها ههْ هلْل کَ ها قطد ناُعین
 .۱۷۱۶تؽضیؿ ذا نؽاب تَ ؼِل ّ قثْ ضْؼین
 .۱۷۱۷چیؿی هگْ کَ گٌح ًِاًی ضؽیعٍ ام
 .۱۷۱۸ای گْل هي گؽكرَ ذْیی چهن ؼّنٌن
 .۱۷۱۹ها هسطیاى ذهٌَ ّ تكیاؼضْاؼٍ این
 .۱۷۱۱تا ؼّی ذْ ؾ قثؿٍ ّ گلؿاؼ كاؼؿین
 .۱۷۱۱تگهای چهن ضْظ کَ اؾ آى چهن ؼّنٌین
 .۱۷۱۲ها ظؼ خِاى هْاكود کف ًوی کٌین
 .۱۷۱۳ضیؿیع ػانواى کَ قْی آقواى ؼّین
 .۱۷۱۴چٌع ؼّی تی ضثؽ آضؽ تٌگؽ تَ تام

ُ .۱۷۱۵ؽ کی تویؽظ نْظ ظنوي اّ ظّقرکام
 .۱۷۱۶اههة خاى ؼا تثؽ اؾ ذي چاکؽ ذوام
 .۱۷۱۷لْلیکاى ذْیین ظؼ تگها ای يٌن
 .۱۷۱۸ای ذْ ذؽل کؽظٍ ؼّ ذا کَ ترؽقاًین
 .۱۷۱۹پیهرؽ آ هی لثا ذا ُوَ نیعا نْین
 .۱۷۲۱تاؼ ظگؽ غؼٍ ّاؼ ؼهى کٌاى آهعین
 .۱۷۲۱ضْل قْی ها آ ظهی ؾ آًچ کَ ها ُن ضْنین
 .۱۷۲۲تعاؼ ظقد ؾ ؼیهن کَ تاظٍ ای ضْؼظم
ً .۱۷۲۳ین ؾ کاؼ ذْ كاؼؽ ُویهَ ظؼ کاؼم
ُ .۱۷۲۴وَ خوال ذْ تیٌن چْ چهن تاؾ کٌن
ً .۱۷۲۵گلرود هؽّ آى خا کَ آنٌاخ هٌن
 .۱۷۲۶تیاؼ تاظٍ کَ ظیؽ اقد ظؼ ضواؼ ذْام
 .۱۷۲۷تَ ؿن كؽًّؽّم تاؾ قْی یاؼ ؼّم
 .۱۷۲۸هؽا اگؽ ذْ ًطْاُی هٌد تَ خاى ضْاُن
 .۱۷۲۹اگؽ چَ نؽِ ًِاظین ّ اهرساى کؽظین
 .۱۷۳۱چَ ؼّؾ تانع کایي خكن ّ ؼقن تٌْؼظین
 .۱۷۳۱اگؽ ؾهیي ّ كلک ؼا پؽ اؾ قالم کٌین
 .۱۷۳۲تَ زن آًک تطْاًعی هؽا ؾ گْنَ تام
 .۱۷۳۳تَ خاى ػهن کَ اؾ تِؽ ػهن ظاًَ ّ ظام
 .۱۷۳۴قواع چیكد ؾ پٌِاًیاى ظل پیـام
 .۱۷۳۵تَ گْل هي تؽقاًیع ُدؽ ذلص پیام
 .۱۷۳۶تَ گؽظ ذْ چْ ًگؽظم تَ گؽظ ضْظ گؽظم
 .۱۷۳۷تیاؼ تاظٍ کَ اًعؼ ضواؼ ضواؼم
 .۱۷۳۸تَ گْنَ ای تؽّم گْل آى هعذ گیؽم
 .۱۷۳۹ؾُی زالّخ پٌِاى ظؼ ایي ضالی نکن
 .۱۷۴۱ضْنی ضْنی ذْ ّلی هي ُؿاؼ چٌعاًن
 .۱۷۴۱تَ کْی ػهن ذْ هي ًاهعم کَ تاؾؼّم
 .۱۷۴۲تثكرَ اقد پؽی ًِاًیی پاین
 .۱۷۴۳اگؽ چَ ها ًَ ضؽّـ ّ ًَ هاکیاى ظاؼین
 .۱۷۴۴تیاؼ هطؽب تؽ ها کؽین تال کؽین
 .۱۷۴۵كُْل گهرَ ام اهؽّؾ خٌگ هی خْین
 .۱۷۴۶تؽ آى نعٍ قد ظلن کرهی تگیؽاًن
 .۱۷۴۷اگؽ تَ ػول ّ کلاید پی خٌْى تانن
 .۱۷۴۸هی گؽیؿظ اؾ ها ّ ها هْاهم ظاؼین
 .۱۷۴۹گَ چؽش ؾًاى ُوچْى كلکن
 .۱۷۵۱ذلطی ًکٌع نیؽیي غهٌن
 .۱۷۵۱ذهٌَ ضْیم کي هعٍ آتن
 .۱۷۵۲کْى ضؽ ؼا ًظام ظیي گلرن
 .۱۷۵۳آهعم تاؾ ذا چٌاى گؽظم

 .۱۷۵۴آذهی اؾ ذْ ظؼ ظُاى ظاؼم
 .۱۷۵۵ظؼ ِؽیود ظّ يع کویي ظاؼم
 .۱۷۵۶ذا تَ خاى هكد ػهن آى یاؼم
ُ .۱۷۵۷ورن نع تلٌع ّ ذعتیؽم
 .۱۷۵۸ظؼ ّيالد چؽا تیاهْؾم
 .۱۷۵۹اٍ چَ تی ؼًگ ّ تی ًهاى کَ هٌن
 .۱۷۶۱تَ ضعایی کَ ظؼ اؾل تْظٍ قد
 .۱۷۶۱ها ُوَ اؾ الكد ُوعقرین
 .۱۷۶۲آهعقرین ذا چٌاى گؽظین
 .۱۷۶۳ها کَ تاظٍ ؾ ظقد یاؼ ضْؼین
ً .۱۷۶۴الَ تلثل تِاؼ کٌین
 .۱۷۶۵ػانن ؼّی خاى كؿای ذْیین
 .۱۷۶۶ضیؿ ذا كرٌَ ای تؽاًگیؿین
 .۱۷۶۷ذْ چَ ظاًی کَ ها چَ هؽؿاًین
 .۱۷۶۸چٌع هثا تؽ هع ظل ظّضرن
 .۱۷۶۹ای ظل ياكی ظم ثاتد هعم
 .۱۷۷۱آهع قؽهكد قسؽ ظلثؽم
 .۱۷۷۱نع ؾ ؿود ضاًَ قْظا ظلن
 .۱۷۷۲چٌع گِی كاذسَ ضْاًد کٌن
 .۱۷۷۳تاؼ ظگؽ خاًة یاؼ آهعین
 .۱۷۷۴ها تَ ذوانای ذْ تاؾآهعین
 .۱۷۷۵گؽ ذْ کٌی ؼّی ذؽل ؾزود اؾ ایي خا تثؽم
 .۱۷۷۶هٌن آى تٌعٍ هطلى کَ اؾ آى ؼّؾ کَ ؾاظم
 .۱۷۷۷اًا كرسٌا تاتکن ال ذِدؽّا ايساتکن
 .۱۷۷۸ؼزد اًا هي تیٌکن ؿثد کػا هي ػیٌکن
 .۱۷۷۹اذیٌاکن اذیٌاکن كسیًْا ًسییکن
 .۱۷۸۱اهثل الكاهی ػلیٌا زاهال کاـ الوعام
 .۱۷۸۱هع ؼخؼٌا هع ؼخؼٌا خائیا هي ِْؼکن
 .۱۷۸۲ظٌٌرن ایا ػػال اى هع ػعلرن
 .۱۷۸۳كاى ّكن هللا الکؽین ّيالکن
 .۱۷۸۴ػلی اُل ًدع الثٌا ّ قالم
 .۱۷۸۵تیا تیا ظلعاؼ هي ظلعاؼ هي ظؼآ ظؼآ ظؼ کاؼ هي ظؼ کاؼ هي
 .۱۷۸۶ظؾظیعٍ چْى خاى هی ؼّی اًعؼ هیاى خاى هي
 .۱۷۸۷گؽ آضؽ آهع ػهن ذْ گؽظظ ؾ اّل ُا كؿّى
 .۱۷۸۸ذا کی گؽیؿی اؾ اخل ظؼ اؼؿْاى ّ اؼؿٌْى
 .۱۷۸۹ای ػانواى ای ػانواى ٌُگام کْچ اقد اؾ خِاى
 .۱۷۹۱ظلعاؼ هي ظؼ تاؽ ظی هی گهد ّ هی گلد ای چوي
 .۱۷۹۱تْیی ُوی آیع هؽا هاًا کَ تانع یاؼ هي
 .۱۷۹۲ایي کیكد ایي ایي کیكد ایي ایي یْقق ثاًی اقد ایي

 .۱۷۹۳ایي کیكد ایي ایي کیكد ایي ُػا خٌْى الؼانویي
 .۱۷۹۴ای تاؿثاى ای تاؿثاى آهع ضؿاى آهع ضؿاى
ُ .۱۷۹۵یي ظف تؿى ُیي کق تؿى کاهثال ضْاُی یاكري
 .۱۷۹۶ظلعاؼ هي ظؼ تاؽ ظی هی گهد ّ هی گلد ای چوي
 .۱۷۹۷ای ظل نکاید ُا هکي ذا ًهٌْظ ظلعاؼ هي
 .۱۷۹۸ای یاؼ هي ای یاؼ هي ای یاؼ تی ؾًِاؼ هي
 .۱۷۹۹ظؼ ؿیة پؽ ایي قْ هپؽ ای ِایؽ چاالک هي
ُ .۱۸۱۱ػا ؼناظ الکاكؽیي ُػا خؿاء الًاتؽیي
 .۱۸۱۱آى ناش ضهک اقد ّ قیَ ُاى ای يثا تؽ ّی هؿى
 .۱۸۱۲چٌعاى تگؽظم گؽظ ظل کؿ گؽظل تكیاؼ هي
 .۱۸۱۳تطد ًگاؼ ّ چهن هي ُؽ ظّ ًطكثع ظؼ ؾهي
 .۱۸۱۴تا آى قثک ؼّزی گل ّاى لطق نَ تؽگ قوي
 .۱۸۱۵پْنیعٍ چْى خاى هی ؼّی اًعؼ هیاى خاى هي
 .۱۸۱۶آى قْ هؽّ ایي قْ تیا ای گلثي ضٌعاى هي
 .۱۸۱۷ای تف کَ اؾ آّاؾ ظل ّاهاًعٍ ام ؾیي ؼاٍ هي
 .۱۸۱۸تا آًک اؾ پیْقرگی هي ػهن گهرن ػهن هي
 .۱۸۱۹تؽ گؽظ گل هی گهد ظی ًوم ضیال یاؼ هي
 .۱۸۱۱هي ظؾظ ظیعم کْ تؽظ هال ّ هراع هؽظهاى
 .۱۸۱۱ضْل هی گؽیؿی ُؽ ِؽف اؾ زلوَ ها ًی هکي
 .۱۸۱۲ای ًْؼ اكالک ّ ؾهیي چهن ّ چؽاؽ ؿیة تیي
 .۱۸۱۳کْ ضؽ هي کْ ضؽ هي پاؼ توؽظ آى ضؽ هي
 .۱۸۱۴ػهن ذْ آّؼظ هعذ پؽ ؾ تالی ظل هي
 .۱۸۱۵هي ضْنن اؾ گلد ضكاى ّؾ لة ّ لٌح ذؽناى
 .۱۸۱۶آیٌَ ای تؿظاین اؾ خِد هٌظؽ هي
 .۱۸۱۷هًع خلاُا ًکٌی ّؼ تکٌی تا ظل هي
 .۱۸۱۸هًع خلاُا ًکٌی ّؼ تکٌی تا ظل هي
 .۱۸۱۹کاكؽم اؼ ظؼ ظّ خِاى ػهن تْظ ضْنرؽ اؾ ایي
ُ .۱۸۲۱ی چَ گؽیؿی چٌعیي یک ًلف ایي خا تٌهیي
 .۱۸۲۱آب زیاخ ػهن ؼا ظؼ ؼگ ها ؼّاًَ کي
 .۱۸۲۲ای نعٍ اؾ خلای ذْ خاًة چؽش ظّظ هي
 .۱۸۲۳قیؽ ًوی نْم ؾ ذْ ًیكد خؿ ایي گٌاٍ هي
 .۱۸۲۴قیؽ ًوی نْم ؾ ذْ ای هَ خاى كؿای هي
 .۱۸۲۵هي ِؽتن ِؽب هٌن ؾُؽٍ ؾًع ًْای هي
ُ .۱۸۲۶ؽ کی ؾ زْؼ پؽقعخ ؼش تٌوا کَ ُوچٌیي
 .۱۸۲۷ظّل چَ ضْؼظٍ ای ظال ؼاقد تگْ ًِاى هکي
 .۱۸۲۸تاؾ ًگاؼ هی کهع چْى نرؽاى هِاؼ هي
 .۱۸۲۹گلرن ظّل ػهن ؼا ای ذْ هؽیي ّ یاؼ هي
 .۱۸۳۱ذا ذْ زؽیق هي نعی ای هَ ظلكراى هي
 .۱۸۳۱ؼاؾ ذْ كال هی کٌن يثؽ ًواًع تیم اؾ ایي

 .۱۸۳۲هاًعٍ نعٍ قد گْل هي اؾ پی اًرظاؼ آى
 .۱۸۳۳آهعٍ ام تَ ػػؼ ذْ ای ِؽب ّ هؽاؼ خاى
 .۱۸۳۴ػیع ًوای ػیع ؼا ای ذْ ُالل ػیع هي
 .۱۸۳۵گؽم ظؼآ ّ ظم هعٍ قاهی تؽظتاؼ هي
 .۱۸۳۶تاؾ تِاؼ هی کهع ؾًعگی اؾ تِاؼ هي
 .۱۸۳۷یا ؼب هي تعاًوی چیكد هؽاظ یاؼ هي
 .۱۸۳۸چٌع گؽیؿی ای هوؽ ُؽ ِؽكی ؾ کْی هي
ّ .۱۸۳۹اهؼَ ای تعیعٍ ام الین لطق ّ آكؽیي
 .۱۸۴۱هطؽب ضْل ًْای هي ػهن ًْاؾ ُوچٌیي
 .۱۸۴۱ذا چَ ضیال تكرَ ای ای تد تعگواى هي
 .۱۸۴۲چِؽٍ نؽهگیي ذْ تكرع نؽهگاى هي
 .۱۸۴۳ظّل چَ ضْؼظٍ ای ظال ؼاقد تگْ ًِاى هکي
 .۱۸۴۴هؽا ظؼ ظل ُوی آیع کَ هي ظل ؼا کٌن هؽتاى
 .۱۸۴۵ػعّ ذْتَ ّ يثؽم هؽا اهؽّؾ ًاگاُاى
 .۱۸۴۶زؽام اقد ای هكلواًاى اؾ ایي ضاًَ تؽّى ؼكري
 .۱۸۴۷ضؽاهاى هی ؼّی ظؼ ظل چؽاؽ اكؽّؾ خاى ّ ذي
 .۱۸۴۸چَ تانع پیهَ ػانن تدؿ ظیْاًگی کؽظى
 .۱۸۴۹چؽا کْنع هكلواى ظؼ هكلواى ؼا كؽیثیعى
 .۱۸۵۱چؽاؽ ػالن اكؽّؾم ًوی ذاتع چٌیي ؼّني
ً .۱۸۵۱هاًی ُاقد ظؼ چهوم ًهاًم کي ًهاًم کي
 .۱۸۵۲چْ آهع ؼّی هَ ؼّین کی تانن هي کَ تانن هي
 .۱۸۵۳چْ اكرن هي ؾ ػهن ظل تَ پای ظلؽتای هي
 .۱۸۵۴چَ ظاًی ذْ ضؽاتاذی کَ ُكد اؾ نم خِد تیؽّى
 .۱۸۵۵چَ ظاًكرن کَ ایي قْظا هؽا ؾیي قاى کٌع هدٌْى
 .۱۸۵۶هؽا ُؽ ظم ُوی گْیی کَ تؽگْ هطؼَ نیؽیي
 .۱۸۵۷ذْهغ ظاؼم اؾ لطق ذْ ای يعؼ ًکْآییي
 .۱۸۵۸چْ اكرن هي ؾ ػهن ظل تَ پای ظلؽتای هي
 .۱۸۵۹هٌن آى زلوَ ظؼ گْل ّ ًهكرَ گْل نوف العیي
 .۱۸۶۱اال ای تاظ نثگیؽم تیاؼ اضثاؼ نوف العیي
 .۱۸۶۱ای هاػعٍ هكراى ظؼ ُوعگؽ اكراظى
 .۱۸۶۲چْى چٌگ نعم خاًا آى چٌگ ذْ ظؼّا کي
 .۱۸۶۳ای قٌدن ًًؽهللا ّی ههؼلَ یاقیي
 .۱۸۶۴ظؼ پؽظٍ ظل تٌگؽ يع ظضرؽ آتكراى
 .۱۸۶۵ای قؽّ ّ گل تكراى تٌگؽ تَ ذِی ظقراى
 .۱۸۶۶ای کاؼ هي اؾ ذْ ؾؼ ای قیوثؽ هكراى
 .۱۸۶۷ای خاًک هي چًْی یک تْقَ تَ چٌع ای خاى
 .۱۸۶۸ظؼّاؾٍ ُكری ؼا خؿ غّم هعاى ای خاى
 .۱۸۶۹ؼّ هػُة ػانن ؼا تؽػکف ؼّل ُا ظاى
 .۱۸۷۱ای ًلف چْ قگ آضؽ ذا چٌع ؾًی ظًعاى

 .۱۸۷۱ظّ چیؿ ًطْاُع تع ظؼ ُؽ ظّ خِاى هی ظاى
 .۱۸۷۲ای ظؼ ؿن تیِْظٍ ؼّ کن ذؽکْا تؽضْاى
 .۱۸۷۳ظاًی کَ کدا خْیی ها ؼا تَ گَ خكري
 .۱۸۷۴اؾ آذم ؼّی ضْظ اًعؼ ظلن آذم ؾى
 .۱۸۷۵ای یاؼ هواهؽظل پیم آ ّ ظهی کن ؾى
 .۱۸۷۶تی خا نْ ظؼ ّزعخ ظؼ ػیي كٌا خا کي
 .۱۸۷۷ای ظل چْ ًوی گؽظظ ظؼ نؽذ ؾتاى هي
 .۱۸۷۸هي گْل کهاى گهرن اؾ لیلی ّ اؾ هدٌْى
 .۱۸۷۹آؼایم تاؽ آهع ایي ؼّی چَ ؼّی اقد ایي
 .۱۸۸۱ظؼ ؾیؽ ًواب نة ایي ؾًگیکاى ؼا تیي
 .۱۸۸۱اؾ چهوَ خاى ؼٍ نع ظؼ ضاًَ ُؽ هكکیي
 .۱۸۸۲آى کف کَ ذْ ؼا تیٌع ّاًگَ ًظؽل تؽ ذي
 .۱۸۸۳تی اّ ًرْاى ؼكري تی اّ ًرْاى گلري
 .۱۸۸۴آى قاػع قیویي ؼا ظؼ گؽظى ها اكکي
 .۱۸۸۵ای قؽظٍ يع قْظا ظقراؼ چٌیي هی کي
ً .۱۸۸۶ی ًی تَ اؾ ایي تایع تا ظّقد ّكا کؽظى
 .۱۸۸۷گؽخ ُكد قؽ ها قؽ ّ ؼیم تدٌثاى
 .۱۸۸۸تیا تْقَ تَ چٌع اقد اؾ آى لؼل هثوي
 .۱۸۸۹ظل ظل ظل ذْ ظل هؽا هؽًداى
 .۱۸۹۱تا ؼّی ذْ کلؽ اقد تَ هؼٌی ًگؽیعى
 .۱۸۹۱ها ظقد ذْ ؼا ضْاخَ تطْاُین کهیعى
ُ .۱۸۹۲ؽ نة کَ تْظ هاػعٍ قلؽٍ ًِاظى
 .۱۸۹۳يع گْل ًْم تاؾ نع اؾ ؼاؾ نٌْظى
 .۱۸۹۴گؽ ؾاًک هلْلی ؾ هي ای كرٌَ زْؼاى
 .۱۸۹۵تلؽیلرین ظّل ّ پؽًعّل تَ ظقراى
ً .۱۸۹۶هایع اؾ ذْ چٌعیي خْؼ کؽظى
 .۱۸۹۷ظؼ ایي ظم ُوعهی آهع ضوم کي
ً .۱۸۹۸عا آهع تَ خاى اؾ چؽش پؽّیي
 .۱۸۹۹ظل ضْى ضْاؼٍ ؼا یک تاؼٍ تكراى
 .۱۹۱۱تیا ای هًْف خاى ُای هكراى
 .۱۹۱۱ؾ ؾضن ظف کلن تعؼیع ای خاى
 .۱۹۱۲چؽا هٌکؽ نعی ای هیؽ کْؼاى
 .۱۹۱۳نٌیعی ذْ کَ ضّ آهع ؾ ضاهاى
 .۱۹۱۴کدا ضْاُی ؾ چٌگ ها پؽیعى
 .۱۹۱۵اگؽ ذْ ػانوی ؿن ؼا ؼُا کي
 .۱۹۱۶ذْ ًوع هلة ؼا اؾ ؾؼ تؽّى کي
 .۱۹۱۷گؽ ایي خا زاَؽی قؽ ُوچٌیي کي
ً .۱۹۱۸راًی آهعى ایي ؼاٍ تا هي
 .۱۹۱۹ظل هؼهْم قْؾیعٍ اقد تؽ هي

 .۱۹۱۱ذْ ُؽ خؿّ خِاى ؼا تؽ گػؼ تیي
 .۱۹۱۱ذْ ؼا پٌعی ظُن ای ِالة ظیي
 .۱۹۱۲تیا قاهی هی ها ؼا تگؽظاى
 .۱۹۱۳تَ تاؽ آیین كؽظا خولَ یاؼاى
 .۱۹۱۴اگؽ ضْاُی هؽا هی ظؼ ُْا کي
 .۱۹۱۵تؽّ ای ظل تَ قْی ظلثؽ هي
 .۱۹۱۶تؽآ تؽ تام ّ اکٌْى هاٍ ًْ تیي
 .۱۹۱۷چْ تؽتٌعًع ًاگاُد ؾًطعاى
 .۱۹۱۸كؽّظ آ ذْ ؾ هؽکة تاؼ هی تیي
 .۱۹۱۹ػهن اقد تؽ آقواى پؽیعى
 .۱۹۲۱ظیؽ آهعٍ ای هؽّ نراتاى
 .۱۹۲۱ای قاهی ّ ظقرگیؽ هكراى
 .۱۹۲۲ها ناظذؽین یا ذْ ای خاى
 .۱۹۲۳ای ؼّی هَ ذْ ناظ ضٌعاى
 .۱۹۲۴ای ؼّی ذْ ًْتِاؼ ضٌعاى
 .۱۹۲۵تاؾآهع آقریي كهاًاى
 .۱۹۲۶هال اقد ّ ؾؼ اقد هکكة ذي
ّ .۱۹۲۷هد آهع ذْتَ ؼا نکكري
 .۱۹۲۸ای ظّقد ػراب ؼا ؼُا کي
 .۱۹۲۹ای ػؽتعٍ کؽظٍ ظّل تا هي
 .۱۹۳۱اهؽّؾ ذْ ضْنرؽی ّ یا هي
 .۱۹۳۱ػول اؾ کق ػهن ضْؼظ اكیْى
 .۱۹۳۲ای ظنوي ػول ّ خاى نیؽیي
 .۱۹۳۳تؽضیؿ ّ يثْذ ؼا تؽًداى
 .۱۹۳۴اؾ ها هؽّ ای چؽاؽ ؼّني
 .۱۹۳۵ظلثؽ تیگاًَ يْؼخ هِؽ ظاؼظ ظؼ ًِاى
 .۱۹۳۶ػانواى ًاالى چْ ًای ّ ػهن ُوچْى ًای ؾى
ُ .۱۹۳۷ؽ ضْنی کَ كْخ نع اؾ ذْ هثال اًعُّگیي
ً .۱۹۳۸اؾًیٌی ؼا ؼُا کي تا نِاى ًاؾًیي
 .۱۹۳۹هی پؽظ ایي هؽؽ ظیگؽ ظؼ خٌاى ػانواى
 .۱۹۴۱ای ؾ ذْ هَ پای کْتاى ّؾ ذْ ؾُؽٍ ظف ؾًاى
 .۱۹۴۱هِؽٍ ای اؾ خاى ؼتْظم تی ظُاى ّ تی ظُاى
 .۱۹۴۲هي ؾ گْل اّ تعؾظم زلوَ ظیگؽ ًِاى
 .۱۹۴۳هی گؿیع اّ آقریي ؼا نؽهگیي ظؼ آهعى
 .۱۹۴۴چْى تثیٌی آكراب اؾ ؼّی ظلثؽ یاظ کي
ُ .۱۹۴۵ؽ چَ آى قؽضْل کٌع تْیی تْظ اؾ یاؼ هي
 .۱۹۴۶کانکی اؾ ؿیؽ ذْ آگَ ًثْظی خاى هي
 .۱۹۴۷قْی تیواؼاى ضْظ نع ناٍ هَ ؼّیاى هي
 .۱۹۴۸تاًگ آیع ُؽ ؾهاًی ؾیي ؼّام آتگْى

 .۱۹۴۹آًچ هی آیع ؾ ّيلد ایي ؾهاًن ظؼ ظُي
 .۱۹۵۱تْی آى تاؽ ّ تِاؼ ّ گلثي ؼػٌاقد ایي
 .۱۹۵۱ای تؽاظؼ ذْ چَ هؽؿی ضْیهري ؼا تاؾتیي
ُ .۱۹۵۲كد ها ؼا ُؽ ؾهاًی اؾ ًگاؼ ؼاقریي
ُ .۱۹۵۳ؽ يثْزی اؼؿٌْى ُا ؼا تؽًداى ُوچٌیي
 .۱۹۵۴ػیم ُاذاى ًْل تاظا ُؽ ؾهاى ای ػانواى
 .۱۹۵۵ای ؾیاى ّ ای ؾیاى ّ ای ؾیاى ّ ای ؾیاى
 .۱۹۵۶قؽ كؽّکؽظ اؾ كلک آى هاٍ ؼّی قیوري
ُ .۱۹۵۷كد ػاهل ُؽ ؾهاًی ظؼ ؿن پیعا نعى
 .۱۹۵۸قاهیا چْى هكد گهری ضْیم ؼا تؽ هي تؿى
 .۱۹۵۹ؼّی اّ كرْی ظُع کؿ کؼثَ تؽ ترطاًَ ؾى
 .۱۹۶۱آكراتا تاؼ ظیگؽ ضاًَ ؼا پؽًْؼ کي
ًْ .۱۹۶۱تِاؼا خاى هایی خاى ُا ؼا ذاؾٍ کي
 .۱۹۶۲یاؼ ضْظ ؼا ضْاب ظیعم ای تؽاظؼ ظّل هي
 .۱۹۶۳پؽظٍ تؽظاؼ ای زیاخ خاى ّ خاى اكؿای هي
 .۱۹۶۴نوف ظیي تؽ یْقلاى ّ ًاؾًیٌاى ًاؾًیي
 .۱۹۶۵ظؼ هیاى ظلود خاى ذْ ًْؼ چیكد آى
 .۱۹۶۶خام پؽ کي قاهیا آذم تؿى اًعؼ ؿواى
 .۱۹۶۷ای ذْ ؼا گؽظى ؾظٍ آى ذكطؽخ تؽ گؽظ ًاى
 .۱۹۶۸ای ظل هي ظؼ ُْاید ُوچْ آب ّ هاُیاى
 .۱۹۶۹اؾ تعی ُا آى چَ گْین ُكد هًعم ضْیهري
 .۱۹۷۱هطؽتا تؽظاؼ چٌگ ّ لسي هْقیواؼ ؾى
 .۱۹۷۱اؾ ظضْل ُؽ ؿؽی اككؽظٍ ای ظؼ کاؼ هي
 .۱۹۷۲ػانوا ظّ چهن تگها چاؼخْ ظؼ ضْظ تثیي
 .۱۹۷۳هْی تؽ قؽ نع قپیع ّ ؼّی هي تگؽكد چیي
 .۱۹۷۴ای چؽاؽ آقواى ّ ؼزود زن تؽ ؾهیي
 .۱۹۷۵ػهن نوف العیي اقد یا ًْؼ کق هْقی اقد آى
 .۱۹۷۶ػهن نوف زن ّ ظیي کاى گُْؽ کاًی اقد آى
 .۱۹۷۷ظؼ قرایم ُای نوف العیي ًثانن هلرري
 .۱۹۷۸ایِا الكاهی اظؼ کأـ السویا ًًق هي
 .۱۹۷۹ػانواى ؼا هژظٍ ای اؾ قؽكؽاؾ ؼاقریي
 .۱۹۸۱یاؼکاى ؼهًی کٌیع اًعؼ ؿون ضْنرؽ اؾ ایي
 .۱۹۸۱هطؽتا ًؽهک تؿى ذا ؼّذ تاؾآیع تَ ذي
 .۱۹۸۲گلكي تٌعٍ قرایک ؿؽَن ین انع ؼقي
 .۱۹۸۳تَ ضعا هیل ًعاؼم ًَ تَ چؽب ّ ًَ تَ نیؽیي
 .۱۹۸۴تعٍ آى هؽظ ذؽل ؼا هعزی ای نَ نیؽیي
 .۱۹۸۵يٌوا تیاؼ تاظٍ تٌهاى ضواؼ هكراى
 .۱۹۸۶يٌوا تَ چهن نْضد کَ تَ چهن اناؼذی کي
ُ .۱۹۸۷لَ ًین هكد گهرن هعزی ظگؽ هعظ کي

 .۱۹۸۸چَ نکؽ ظاظ ػدة یْقق ضْتی تَ لثاى
 .۱۹۸۹خٌری کؽظ خِاى ؼا ؾ نکؽ ضٌعیعى
 .۱۹۹۱خاى زیْاى کَ ًعیعٍ اقد تدؿ کاٍ ّ ػطي
ُ .۱۹۹۱وَ ضْؼظًع ّ تطلرٌع ّ ذِی گهد ِّي
 .۱۹۹۲ضْی تا ها کي ّ تا تی ضثؽاى ضْی هکي
ُ .۱۹۹۳یچ تانع کَ ؼقع آى نکؽ ّ پكرَ هي
 .۱۹۹۴تهٌْ اؾ تْالِْقاى هًَ هیؽ ػككاى
 .۱۹۹۵ایٌک آى اًدن ؼّني کَ كلک چاکؽناى
 .۱۹۹۶چْى ضیال ذْ ظؼآیع تَ ظلن ؼهى کٌاى
ُ .۱۹۹۷ؽ کَ ؼا گهد قؽ اؾ ؿاید تؽگؽظیعى
 .۱۹۹۸تَ ضعا گل ؾ ذْ آهْضد نکؽ ضٌعیعى
 .۱۹۹۹هکي ای ظّقد ؾ خْؼ ایي ظلن آّاؼٍ هکي
 .۲۱۱۱ای ؾ ُدؽاى ذْ هؽظى ِؽب ّ ؼازد هي
 .۲۱۱۱ظم ظٍ ّ ػهٍْ ظٍ ای ظلثؽ قیویي تؽ هي
 .۲۱۱۲ذْ قثة قاؾی ّ ظاًایی آى قلطاى تیي
ُ .۲۱۱۳وَ ضْؼظًع ّ تطلرٌع ّ ذِی گهد ِّي
 .۲۱۱۴نیؽهؽظا ذْ چَ ذؽقی ؾ قگ الؿؽناى
 .۲۱۱۵چَ ًهكری ظّؼ چْى تیگاًگاى
ُ .۲۱۱۶ؽ کدا کَ پا ًِی ای خاى هي
 .۲۱۱۷ناٍ ها تاؼی تؽای کاُالى
 .۲۱۱۸هی تعٍ ای قاهی آضؽؾهاى
ً .۲۱۱۹ک تِاؼاى نع يال ای لْلیاى
 .۲۱۱۱تهٌْ اؾ ظل ًکرَ ُای تی قطي
 .۲۱۱۱خاى خاى ُایی ذْ خاى ؼا تؽنکي
 .۲۱۱۲ای ظالؼام هي ّ ای ظل نکي
 .۲۱۱۳قاهیا تؽضیؿ ّ هی ظؼ خام کي
 .۲۱۱۴ؼاؾ چْى تا هي ًگْیع یاؼ هي
 .۲۱۱۵كوؽ ؼا ظؼ ضْاب ظیعم ظّل هي
 .۲۱۱۶خاى هي خاى ذْ خاًد خاى هي
 .۲۱۱۷آهع آهع ظؼ هیاى ضْب ضري
 .۲۱۱۸هؽؽ ضاًَ تا ُوا پؽ ّا هکي
 .۲۱۱۹ای تثؽظٍ ظل ذْ هًع خاى هکي
 .۲۱۲۱ای ضعا ایي ّيل ؼا ُدؽاى هکي
 .۲۱۲۱يثسعم نع ؾّظ تؽضیؿ ای خْاى
 .۲۱۲۲ای ؾیاى ّ ای ؾیاى ّ ای ؾیاى
 .۲۱۲۳ؼّ هؽاؼ اؾ ظل هكراى تكراى
 .۲۱۲۴هاخ ضْظ ؼا يٌوا هاخ هکي
 .۲۱۲۵ای تَ اًکاؼ قْی ها ًگؽاى
 .۲۱۲۶تَ نکؽضٌعٍ تثؽظی ظل هي

 .۲۱۲۷ای اهراى تاِل تؽ ًاى ؾًیع تؽ ًاى
 .۲۱۲۸گؽ چَ تكی ًهكرن ظؼ ًاؼ ذا تَ گؽظى
 .۲۱۲۹ای هؽؽ آقواًی آهع گَ پؽیعى
 .۲۱۳۱گلری هؽا کَ چًْی ظؼ ؼّی ها ًظؽ کي
 .۲۱۳۱ای هسْ ؼاٍ گهرَ اؾ هسْ ُن قلؽ کي
 .۲۱۳۲هي اؾ کی تاک ظاؼم ضايَ کَ یاؼ تا هي
 .۲۱۳۳خاًا ًطكد ها ؼا هؽظ هعام گؽظاى
 .۲۱۳۴ای ظل ؾ ناٍ زْؼاى یا هثلَ يثْؼاى
 .۲۱۳۵آى ضْب ؼا ِلة کي اًعؼ هیاى زْؼاى
 .۲۱۳۶اهؽّؾ قؽکهاى ؼا ػهود خلٍْ کؽظى
 .۲۱۳۷چْى خاى ذْ هی قراًی چْى نکؽ اقد هؽظى
 .۲۱۳۸اؾ ؾًگ لهکؽ آهع تؽ هلة لهکؽل ؾى
 .۲۱۳۹ؼّ قؽ تٌَ تَ تالیي ذٌِا هؽا ؼُا کي
 .۲۱۴۱ؼّؾ اقد ای ظّ ظیعٍ ظؼ ؼّؾًن ًظؽ کي
 .۲۱۴۱پؽّاًَ نع ظؼ آذم گلرا کَ ُوچٌیي کي
 .۲۱۴۲ای قٌگ ظل ذْ خاى ؼا ظؼیای پؽگِؽ کي
 .۲۱۴۳ظیعی چَ گلد تِوي ُیؿم تٌَ چْ ضؽهي
 .۲۱۴۴خاًا تیاؼ تاظٍ ّ تطرن تلٌع کي
 .۲۱۴۵ذْ آب ؼّنٌی ذْ ظؼ ایي آب گل هکي
 .۲۱۴۶هكری ّ ػانوی ّ خْاًی ّ خٌف ایي
 .۲۱۴۷هی آیعم ؾ ؼًگ ذْ ای یاؼ تْی آى
 .۲۱۴۸آى کیكد ای ضعای کؿ ایي ظام ضاههاى
 .۲۱۴۹ای ظم تَ ظم هًْؼ خاى اؾ ظؼّى ذي
 .۲۱۵۱خاًا تیاؼ تاظٍ ّ تطرن ذوام کي
 .۲۱۵۱هی تیٌود کَ ػؿم خلا هی کٌی هکي
 .۲۱۵۲ای آًک اؾ هیاًَ کؽاى هی کٌی هکي
 .۲۱۵۳تا ػانواى ًهیي ّ ُوَ ػانوی گؿیي
 .۲۱۵۴تهٌیعٍ ام کَ ػؿم قلؽ هی کٌی هکي
 .۲۱۵۵هكد نعی ػاهثد آهعی اًعؼ هیاى
 .۲۱۵۶ضْاخَ ؿلّ کؽظٍ ای ظؼ ؼّل یاؼ هي
 .۲۱۵۷یاؼ نْ ّ یاؼ تیي ظل نْ ّ ظلعاؼ تیي
 .۲۱۵۸تا ؼش چْى ههؼلَ تؽ ظؼ ها کیكد آى
 .۲۱۵۹گلد لثن ًاگِاى ًام گل ّ گلكراى
 .۲۱۶۱یک ؿؿل آؿاؾ کي تؽ يلد زاَؽاى
 .۲۱۶۱تْقَ تعٍ ضْیم ؼا ای يٌن قیوري
 .۲۱۶۲قیؽ ًهع چهن ّ ظل اؾ ًظؽ ناٍ هي
 .۲۱۶۳ای ؼش ضٌعاى ذْ هایَ يع گلكراى
 .۲۱۶۴تاؾ كؽّؼیطد ػهن اؾ ظؼ ّ ظیْاؼ هي
 .۲۱۶۵تاؾ ظؼآهع ؾ ؼاٍ كرٌَ تؽاًگیؿ هي

 .۲۱۶۶تاؾ تؽآهع ؾ کٍْ ضكؽّ نیؽیي هي
 .۲۱۶۷ای ُْـ ػهن ذْ کؽظٍ خِاى ؼا ؾتْى
 .۲۱۶۸تاؾنکكرٌع ضلن قلكلَ یا هكلویي
 .۲۱۶۹تیم هکي ُوچٌاى ضاًَ ظؼآ ُوچٌیي
 .۲۱۷۱یا ذْ ذؽل کؽظٍ ؼّ هایَ ظٍ نکؽاى
ُ .۲۱۷۱ؽ چَ کٌی ذْ کؽظٍ هي ظاى
 .۲۱۷۲خلای ذلص ذْ گُْؽ کٌع هؽا ای خاى
 .۲۱۷۳ظال ذْ نِع هٌَ ظؼ ظُاى ؼًدْؼاى
 .۲۱۷۴هکي هکي کَ ؼّا ًیكد تی گٌَ کهري
 .۲۱۷۵ذْی کَ تعؼهَ تانی گِی گِی ؼُؿى
 .۲۱۷۶تَ خاى ذْ کَ اؾ ایي ظلهعٍ کؽاًَ هکي
 .۲۱۷۷تَ هي ًگؽ تَ ظّ ؼضكاؼ ؾػلؽاًی هي
 .۲۱۷۸چِاؼ ؼّؾ تثْظم تَ پیم ذْ هِواى
 .۲۱۷۹هوام ًاؾ ًعاؼی تؽّ ذْ ًاؾ هکي
 .۲۱۸۱چِاؼ نؼؽ تگلرن تگلد ًی تَ اؾ ایي
ً .۲۱۸۱ؼین ذْ ًَ اؾ آى اقد کَ قیؽ گؽظظ خاى
 .۲۱۸۲تؽای چهن ذْ يع چهن تع ذْاى ظیعى
 .۲۱۸۳اگؽ قؿای لة ذْ ًثْظ گلرَ هي
 .۲۱۸۴تیا تیا کَ ؾ ُدؽخ ًَ ػول هاًع ًَ ظیي
 .۲۱۸۵تَ يلر آهع آى ذؽک ذٌع ػؽتعٍ کي
 .۲۱۸۶هي کدا تْظم ػدة تی ذْ ایي چٌعیي ؾهاى
 .۲۱۸۷تگْین هثالی اؾ ایي ػهن قْؾاى
 .۲۱۸۸تثؽظی ظلن ؼا تعاظی تَ ؾاؿاى
 .۲۱۸۹ذٌد ؾیي خِاى اقد ّ ظل ؾاى خِاى
 .۲۱۹۱تَ پیم آؼ قـؽام گلگْى هي
 .۲۱۹۱ای ُلد ظؼیا گُْؽ ػطا کي
 .۲۱۹۲آى ظلثؽ هي آهع تؽ هي
 .۲۱۹۳ذاؾٍ نع اؾ اّ تاؽ ّ تؽ هي
 .۲۱۹۴یک هْيؽٍ پؽ ظاؼم ؾ قطي
 .۲۱۹۵تا هي يٌوا ظل یک ظلَ کي
 .۲۱۹۶گؽ ذٌگ تعی ایي قیٌَ هي
 .۲۱۹۷چْى ظل خاًا تٌهیي تٌهیي
 .۲۱۹۸نة هسٌد کَ تع ِثیة ّ ذْ اكکاؼ یاظ کي
 .۲۱۹۹چٌع ًظاؼٍ خِاى کؽظى
 .۲۱۱۱چٌع تْقَ ّظیلَ ذؼییي کي
 .۲۱۱۱قیؽ گهرن ؾ ًاؾُای ضكاى
 .۲۱۱۲چیكد تا ػهن آنٌا تْظى
 .۲۱۱۳گؽ چَ اًعؼ كـاى ّ ًالیعى
 .۲۱۱۴نة کَ خِاى اقد پؽ اؾ لْلیاى

 .۲۱۱۵قاهی هي ضیؿظ تی گلد هي
 .۲۱۱۶هكد ؼقیع آى تد تی تاک هي
 .۲۱۱۷خاى هٌی خاى هٌی خاى هي
 .۲۱۱۸هی ًؽّم ُیچ اؾ ایي ضاًَ هي
 .۲۱۱۹ای ذْ پٌاٍ ُوَ ؼّؾ هسي
 .۲۱۱۱تاًگ تؽآهع ؾ ضؽاتاخ هي
 .۲۱۱۱تاًگ تؽآهع ؾ ضؽاتاخ هي
 .۲۱۱۲ظلود نة پؽذْ ظلواخ هي
 .۲۱۱۳ای ذْ چْ ضْؼنیع ّ نَ ضاو هي
 .۲۱۱۴تاًگ تؽآهع ؾ ظل ّ خاى هي
 .۲۱۱۵تاؾؼقیع آى تد ؾیثای هي
 .۲۱۱۶آهعٍ ای تی گَ ضاهم ههیي
 .۲۱۱۷پیهرؽ آ ای يٌن نٌگ هي
 .۲۱۱۸هی ذلطی کَ ذلطی ُا تعّ گؽظظ ُوَ نیؽیي
 .۲۱۱۹اگؽ اهؽّؾ ظلعاؼم ظؼآیع ُوچْ ظی ضٌعاى
 .۲۱۲۱ظگؽتاؼٍ چْ هَ کؽظین ضؽهي
 .۲۱۲۱اكٌعـ هكیي کاؿا یْهیٌعى
 .۲۱۲۲کیق اذْب یا اضی هي قکؽ کاؼخْاى
 .۲۱۲۳الؼهن یوْل لی ذؿیي
 .۲۱۲۴ایا تعؼ العخی تل اًد ازكي
 .۲۱۲۵اِیة االقلاؼ ػٌعی اًروالی هي هکاى
 .۲۱۲۶اِیة االػواؼ ػوؽ كی ِؽین الؼانویي
 .۲۱۲۷یا يـیؽ الكي یا ؼِة الثعى
 .۲۱۲۸اتهؽ ثن اتهؽ یا هروي
ً .۲۱۲۹سي الی قیعًا ؼاخؼْى
 .۲۱۳۱ای ػانواى ای ػانواى آى کف کَ تیٌع ؼّی اّ
 .۲۱۳۱زیلد ؼُا کي ػانوا ظیْاًَ نْ ظیْاًَ نْ
 .۲۱۳۲هكری تثیٌی ؼاؾظاى هی ظاًک تانع هكد اّ
 .۲۱۳۳تیعاؼ نْ تیعاؼ نْ ُیي ؼكد نة تیعاؼ نْ
ً .۲۱۳۴ثْظ چٌیي هَ ظؼ خِاى ای ظل ُویي خا لٌگ نْ
 .۲۱۳۵ای نؼهؼَ ًْؼ كلن ظؼ هثَ هیٌای ذْ
 .۲۱۳۶قاهی اگؽ کن نع هید ظقراؼ ها تكراى گؽّ
 .۲۱۳۷آى کْى ضؽ کؿ زاقعی ػیكی تْظ ذهْیم اّ
 .۲۱۳۸ای ػهن ذْ هْؾًّرؽی یا تاؽ ّ قیثكراى ذْ
ّ .۲۱۳۹هللا هلْلن هي کٌْى اؾ خام ّ قـؽام ّ کعّ
 .۲۱۴۱ظل ظی ضؽاب ّ هكد ّ ضْل ُؽ قْ ُوی اكراظ اؾ اّ
 .۲۱۴۱ای ذي ّ خاى تٌعٍ اّ تٌع نکؽضٌعٍ اّ
 .۲۱۴۲چْى تدِع ضٌعٍ ؾ هي ضٌعٍ ًِاى ظاؼم اؾ اّ
 .۲۱۴۳ؼّنٌی ضاًَ ذْیی ضاًَ توگػاؼ ّ هؽّ

 .۲۱۴۴کاؼ خِاى ُؽ چَ نْظ کاؼ ذْ کْ تاؼ ذْ کْ
 .۲۱۴۵نة نع ای ضْاخَ ؾ کی آضؽ آى یاؼ ذْ کْ
 .۲۱۴۶ای نکؽاى ای نکؽاى کاى نکؽ ظاؼم اؾ اّ
 .۲۱۴۷چیكد کَ ُؽ ظهی چٌیي هی کهعم تَ قْی اّ
 .۲۱۴۸خاى ّ قؽ ذْ ای پكؽ ًیكد کكی تَ پای ذْ
 .۲۱۴۹ای ذْ ضوْل پؽقطي چیكد ضثؽ تیا تگْ
 .۲۱۵۱ػیع ًوی ظُع كؽذ تی ًظؽ ُالل ذْ
 .۲۱۵۱ظؼ قلؽ ُْای ذْ تی ضثؽم تَ خاى ذْ
 .۲۱۵۲قطد ضْل اقد چهن ذْ ّ آى ؼش گللهاى ذْ
 .۲۱۵۳ای ذْ اهاى ُؽ تال ها ُوَ ظؼ اهاى ذْ
ُ .۲۱۵۴یي کژ ّ ؼاقد هی ؼّی تاؾ چَ ضْؼظٍ ای تگْ
 .۲۱۵۵کی ؾ خِاى تؽّى نْظ خؿّ خِاى ُلَ تگْ
 .۲۱۵۶قیوثؽا ؾ قین ذْ قیوثؽم تَ خاى ذْ
 .۲۱۵۷قٌگ نکاف هی کٌع ظؼ ُْـ لوای ذْ
 .۲۱۵۸هي کَ قریؿٍ ؼّذؽم ظؼ ِلة لوای ذْ
 .۲۱۵۹تاظٍ چْ ُكد ای يٌن تاؾهگیؽ ّ ًی هگْ
ً .۲۱۶۱عیعم ظؼ خِاى کف ؼا کَ ذا قؽ پؽ ًثْظٍ قد اّ
 .۲۱۶۱اگؽ ًَ ػانن اّین چَ هی پْین تَ کْی اّ
 .۲۱۶۲ظگؽتاؼٍ تهْؼیعم تعاى قاًن تَ خاى ذْ
 .۲۱۶۳چْ نیؽیٌرؽ ًوْظ ای خاى هِا نْؼ ّ تالی ذْ
 .۲۱۶۴اگؽ تگػند ؼّؾ ای خاى تَ نة هِواى هكراى نْ
 .۲۱۶۵كویؽ اقد اّ كویؽ اقد اّ كویؽ اتي اللویؽ اقد اّ
 .۲۱۶۶ظگؽتاؼٍ تهْؼیعم تعاى قاًن تَ خاى ذْ
 .۲۱۶۷ظل آذم پػیؽ اؾ ذْقد تؽم ّ قٌگ ّ آُي ذْ
ً .۲۱۶۸وی گلری هؽا ؼّؾی کَ ها ؼا یاؼ ؿاؼی ذْ
 .۲۱۶۹ؾ هکؽ زن هثال ایوي اگؽ يع تطد تیٌی ذْ
ُ .۲۱۷۱ؽ نم خِرن ای خاى هٌوْل خوال ذْ
 .۲۱۷۱گهرَ قد ِپاى خاًن ای خاى ّ خِاى تؽگْ
ُ .۲۱۷۲ن آگَ ّ ُن ًاگَ هِواى هي آهع اّ
 .۲۱۷۳چٌگ ضؽظم تگكل ذاؼی هي ّ ذاؼی ذْ
 .۲۱۷۴ای یاؼ هلٌعؼظل ظلرٌگ چؽایی ذْ
 .۲۱۷۵ظؼ ضهکی ها تٌگؽ ّ آى پؽظٍ ذؽ تؽگْ
 .۲۱۷۶آى ظلثؽ ػیاؼ خگؽضْاؼٍ ها کْ
 .۲۱۷۷ضؿاى ػانواى ؼا ًْتِاؼ اّ
 .۲۱۷۸ذْ کورؽضْاؼٍ ای ُهیاؼ هی ؼّ
 .۲۱۷۹ذْ خام ػهن ؼا تكراى ّ هی ؼّ
 .۲۱۸۱اؾ ایي پكری تَ قْی آقواى نْ
 .۲۱۸۱ظل ّ خاى ؼا ِؽتگاٍ ّ هوام اّ
 .۲۱۸۲تَ پیهد ًام خاى گْین ؾُی ؼّ

 .۲۱۸۳تَ پیهد ًام خاى گْین ؾُی ؼّ
 .۲۱۸۴تیا ای ؼًّن گلؿاؼ اؾ ایي قْ
 .۲۱۸۵چْ تگهاظم ًظؽ اؾ نیٍْ ذْ
 .۲۱۸۶ضعاًّعا چْ ذْ يازة هؽاى کْ
 .۲۱۸۷گؽاى خاًی هکي ای یاؼ تؽگْ
 .۲۱۸۸ظؼ ایي ؼهى ّ ظؼ ایي ُای ّ ظؼ ایي ُْ
 .۲۱۸۹تاؾم يٌوا چَ هی كؽیثی ذْ
 .۲۱۹۱ظیعی کَ چَ کؽظ آى پؽی ؼّ
 .۲۱۹۱ای ؼًّن ًْتِاؼ تؽگْ
 .۲۱۹۲ای ػاؼف ضْل کالم تؽگْ
 .۲۱۹۳ای يیع ؼش ذْ نیؽ ّ آُْ
 .۲۱۹۴آى ّػعٍ کَ کؽظٍ ای هؽا کْ
 .۲۱۹۵ضْل ضؽاهاى هی ؼّی ای خاى خاى تی هي هؽّ
 .۲۱۹۶اؾ زالّخ ُا کَ ُكد اؾ ضهن ّ اؾ ظنٌام اّ
 .۲۱۹۷ای ضؽاب اقؽاؼم اؾ اقؽاؼ ذْ اقؽاؼ ذْ
 .۲۱۹۸خولَ ضهن اؾ کثؽ ضیؿظ اؾ ذکثؽ پاک نْ
 .۲۱۹۹ای قٌایی ػانواى ؼا ظؼظ تایع ظؼظ کْ
 .۲۲۱۱ای يثا تاظی کَ ظاؼی ظؼ قؽ اؾ یاؼی تگْ
 .۲۲۱۱ظؼ گػؼ آهع ضیالم گلد خاى ایي اقد اّ
 .۲۲۱۲ای خِاى تؽُن ؾظٍ قْظای ذْ قْظای ذْ
 .۲۲۱۳خكن ّ خاى تا ضْظ ًطْاُن ضاًَ ضواؼ کْ
 .۲۲۱۴ػانوی تؽ هي پؽیهاًد کٌن ًیکْ نٌْ
 .۲۲۱۵ظّل ضْاتی ظیعٍ ام ضْظ ػانواى ؼا ضْاب کْ
 .۲۲۱۶ای تؽاظؼ ػانوی ؼا ظؼظ تایع ظؼظ کْ
 .۲۲۱۷ظؼ ضاليَ ػهن آضؽ نیٍْ اقالم کْ
ً .۲۲۱۸الَ ای کي ػانواًَ ظؼظ هسؽّهی تگْ
 .۲۲۱۹ای ؾ ؼّید ذاكرَ ظؼ ُؽ ؾهاًی ًْؼ ًْ
ِ .۲۲۱۱ؽب اًعؼ ِؽب اقد اّ کَ ظؼ ػول نکكد اّ
 .۲۲۱۱ؾ هي ّ ذْ نؽؼی ؾاظ ظؼ ایي ظل ؾ چٌاى ؼّ
 .۲۲۱۲ذْ توال گْل تؽتّ کَ ػظین کاُل اقد اّ
 .۲۲۱۳ضٌک آى خاى کَ ؼّظ هكد ّ ضؽاهاى تؽ اّ
 .۲۲۱۴ضٌک آى ظم کَ ًهیٌین ظؼ ایْاى هي ّ ذْ
 .۲۲۱۵گؽ ؼّظ ظیعٍ ّ ػول ّ ضؽظ ّ خاى ذْ هؽّ
 .۲۲۱۶ذي هؿى ای پكؽ ضْل ظم ضْل کام تگْ
 .۲۲۱۷چِؽٍ ؾؼظ هؽا تیي ّ هؽا ُیچ هگْ
ُ .۲۲۱۸وَ ضْؼظًع ّ تؽكرٌع ّ تواًعم هي ّ ذْ
 .۲۲۱۹هي ؿالم هوؽم ؿیؽ هوؽ ُیچ هگْ
ُ .۲۲۲۱لَ ای ناٍ هپیچاى قؽ ّ ظقراؼ هؽّ
 .۲۲۲۱قؽ ّ پا گن کٌع آى کف کَ نْظ ظلطْل اؾ اّ

 .۲۲۲۲قؽ ػثواى ذْ هكد اقد تؽ اّ ؼیؿ کعّ
 .۲۲۲۳ای ُوَ قؽگهرگاى هِواى ذْ
 .۲۲۲۴ای توؽظٍ ُؽ چَ خاى ظؼ پای اّ
 .۲۲۲۵نکؽ ایؿظ ؼا کَ ظیعم ؼّی ذْ
 .۲۲۲۶ای تکؽظٍ ؼضد ػهاهاى گؽّ
 .۲۲۲۷هطؽتا اقؽاؼ ها ؼا تاؾگْ
 .۲۲۲۸خاى ها ؼا ُؽ ًلف تكراى ًْ
 .۲۲۲۹ای ؿػای خاى هكرن ًام ذْ
 .۲۲۳۱يْكیاًین آهعٍ ظؼ کْی ذْ
 .۲۲۳۱هی ظّیع اؾ ُؽ ِؽف ظؼ خكد ّ خْ
 .۲۲۳۲تَ زؽیلاى تٌهیي ضْاب هؽّ
 .۲۲۳۳ای ذؽک هاٍ چِؽٍ چَ گؽظظ کَ يثر ذْ
 .۲۲۳۴ای ظیعٍ هي خوال ضْظ اًعؼ خوال ذْ
 .۲۲۳۵آهع ضیال آى ؼش چْى گلكراى ذْ
 .۲۲۳۶خاًا ذْیی کلین ّ هٌن چْى ػًای ذْ
 .۲۲۳۷ایي ذؽک هاخؽا ؾ ظّ زکود تؽّى ًثْ
 .۲۲۳۸ای کؽظٍ چِؽٍ ذْ چْ گلٌاؼ نؽم ذْ
 .۲۲۳۹ؼكرن تَ کْی ضْاخَ ّ گلرن کَ ضْاخَ کْ
ًٌ .۲۲۴۱هیٌع آذهن چْ ؾ زن ضاقد آؼؾّ
ُ .۲۲۴۱اى ای خوال ظلثؽ ای ناظ ّهد ذْ
 .۲۲۴۲ذا کَ ظؼآهع تَ تاؽ چِؽٍ گلٌاؼ ذْ
 .۲۲۴۳آیٌَ خاى نعٍ چِؽٍ ذاتاى ذْ
 .۲۲۴۴قیؽ ًین قیؽ ًی اؾ لة ضٌعاى ذْ
 .۲۲۴۵هطؽب هِراب ؼّ آًچ نٌیعی تگْ
 .۲۲۴۶ای قؽ هؽظاى تؽگْ تؽگْ
 .۲۲۴۷هؽا اگؽ ذْ ًیاتی تَ پیم یاؼ تدْ
 .۲۲۴۸هي آى ًین کَ تگْین زعیث ًؼود اّ
 .۲۲۴۹تَ ّهد ضْاب تگیؽی هؽا کَ ُیي تؽگْ
ُ .۲۲۵۱ؿاؼ تاؼ کهیعٍ قد ػهن کاكؽضْ
 .۲۲۵۱چْ اؾ قؽ تگیؽم تْظ قؽّؼ اّ
 .۲۲۵۲تی ظل نعٍ ام تِؽ ظل ذْ
ًْ .۲۲۵۳ؼ ظل ها ؼّی ضْل ذْ
 .۲۲۵۴ظل هي ظل هي ظل هي تؽ ذْ
 .۲۲۵۵تٌهكرَ تَ گْنَ ای ظّ قَ هكد ذؽاًَ گْ
 .۲۲۵۶تَ هؽاؼ ذْ اّ ؼقع کَ تْظ تی هؽاؼ ذْ
 .۲۲۵۷هلن اؾ ػهن تهکٌع چْ ًْیكع ًهاى ذْ
ُ .۲۲۵۸لَ ای ِالة قوْ تگعاؾ اؾ ؿوم چْ هْ
ُ .۲۲۵۹لَ ِثل ّكا تؿى کَ تیاهع اّاى ذْ
ِ .۲۲۶۱یة هللا ػیهکن ال ّزم هللا هٌکن

 .۲۲۶۱تْهلوْى چٌع اؾ اًکاؼ ذْ
 .۲۲۶۲پؽظٍ تگؽظاى ّ تؿى قاؾ ًْ
 .۲۲۶۳یا هوؽا لْػَ للووؽیي قکي
 .۲۲۶۴تْقیكی اكٌعیوْ ُن هسكي ّ ُن هَ ؼّ
 .۲۲۶۵الیْم هي الْيل ًكین ّ قؼْظ
 .۲۲۶۶تگؽظاى قاهی هَ ؼّی خام
ُ .۲۲۶۷ن يعّا ُن ػرثْا ػراتا ها لَ قثة
 .۲۲۶۸یا ػانویي الووًع قیسْا الی ها ذؽنعّا
 .۲۲۶۹اال یا قاهیا اًی لظوي ّ ههرام
 .۲۲۷۱اتٌاء ؼتیؼٌا ذؼالْا
 .۲۲۷۱خْظ الهوْـ ػلی الْؼی انؽام
 .۲۲۷۲زع الثهیؽ تهاؼٍ یا خاؼ
 .۲۲۷۳اهكی ّ ايثر تالدْی اذؼػب
 .۲۲۷۴هؽؼخ تعؼ كی ُْاٍ تساؼ
 .۲۲۷۵اهؽّؾ هكراى ؼا ًگؽ ظؼ هكد ها آّیطرَ
 .۲۲۷۶ای خثؽئیل اؾ ػهن ذْ اًعؼ قوا پا کْكرَ
 .۲۲۷۷یک چٌع ؼًعًع ایي ِؽف ظؼ ظل ظل پٌِاى نعٍ
 .۲۲۷۸ایي کیكد ایي ایي کیكد ایي نیؽیي ّ ؾیثا آهعٍ
 .۲۲۷۹ایي کیكد ایي ایي کیكد ایي ظؼ زلوَ ًاگاٍ آهعٍ
 .۲۲۸۱ای ػانواى ای ػانواى ظیْاًَ ام کْ قلكلَ
 .۲۲۸۱ای اؾ ذْ ضاکی ذي نعٍ ذي كکؽخ ّ گلري نعٍ
 .۲۲۸۲ای خاى ّ ظل اؾ ػهن ذْ ظؼ تؿم ذْ پا کْكرَ
 .۲۲۸۳قاهی كؽش ؼش هي خام چْ گلٌاؼ تعٍ
 .۲۲۸۴تاظٍ تعٍ تاظ هعٍ ّؾ ضْظهاى یاظ هعٍ
 .۲۲۸۵یا ؼخال زًیعٍ هدثٌَ ّ هثطلَ
 .۲۲۸۶ای ذْ تؽای آتؽّ آب زیاخ ؼیطرَ
 .۲۲۸۷آهع یاؼ ّ تؽ کلم خام هیی چْ ههؼلَ
 .۲۲۸۸نسٌَ ػهن هی کهع اؾ ظّ خِاى هًاظؼٍ
 .۲۲۸۹ظاین پیم ضْظ ًِی آیٌَ ؼا ُؽآیٌَ
 .۲۲۹۱کدا نع ػِع ّ پیواًی کَ کؽظی ظّل تا تٌعٍ
 .۲۲۹۱تؽ آًن کؿ ظل ّ ظیعٍ نْم تیؿاؼ یک تاؼٍ
 .۲۲۹۲تَ اللَ ظّل ًكؽیي گلد تؽضیؿین هكراًَ
 .۲۲۹۳یکی هاُی ُوی تیٌن تؽّى اؾ ظیعٍ ظؼ ظیعٍ
 .۲۲۹۴ؾ تؽظاتؽظ ػهن اّ چْ تهٌیع ایي ظل پاؼٍ
 .۲۲۹۵قؽاًعاؾاى ُوی آیی ًگاؼیي خگؽضْاؼٍ
 .۲۲۹۶هؽا گْیی کَ چًْی ذْ لطیق ّ لورؽ ّ ذاؾٍ
 .۲۲۹۷چْ ظؼ ظل پای تٌِاظی تهع اؾ ظقد اًعیهَ
 .۲۲۹۸ؾُی تؿم ضعاًّعی ؾُی هی ُای ناُاًَ
 .۲۲۹۹قؽاًعاؾاى ُوی آیی ؾ ؼاٍ قیٌَ ظؼ ظیعٍ

 .۲۳۱۱تا ؾؼ ؿن ّ تی ؾؼ ؿن آضؽ ؿن تا ؾؼ تَ
 .۲۳۱۱هي قؽضْل ّ ذْ ظلطْل ؿن تی ظل ّ تی قؽ تَ
ُ .۲۳۱۲هیاؼ نعم قاهی ظقراؼ تَ هي ّاظٍ
ً .۲۳۱۳اگاٍ ظؼاكراظم ؾاى هًؽ ّ قؽاپؽظٍ
ُ .۲۳۱۴ؽ ؼّؾ پؽی ؾاظی اؾ قْی قؽاپؽظٍ
 .۲۳۱۵کی تانع هي تا ذْ تاظٍ تَ گؽّ ضْؼظٍ
ً .۲۳۱۶اهْـ هکي پیم آ ای ػانن تیچاؼٍ
 .۲۳۱۷تؽتٌع ظُاى اؾ ًاى کوع نکؽ ؼّؾٍ
 .۲۳۱۸یا ؼب چَ کف اقد آى هَ یا ؼب چَ کف اقد آى هَ
 .۲۳۱۹هي تیطْظ ّ ذْ تیطْظ ها ؼا کی تؽظ ضاًَ
 .۲۳۱۱ای ؿایة اؾ ایي هسُؽ اؾ هاخ قالم هللا
 .۲۳۱۱اؾ اًثِی هاُی ظؼیا تَ ًِاى گهرَ
 .۲۳۱۲ظیعم ؼش ذؽقا ؼا تا ها چْ گل انکلرَ
 .۲۳۱۳ای خاى ذْ خاًن ؼا اؾ ضْیم ضثؽ کؽظٍ
 .۲۳۱۴ای ؼّی ذْ ؼّین ؼا چْى ؼّی هوؽ کؽظٍ
 .۲۳۱۵ظل ظقد تَ یک کاقَ تا نِؽٍ يٌن کؽظٍ
 .۲۳۱۶اهؽّؾ تد ضٌعاى هی تطم کٌع ضٌعٍ
 .۲۳۱۷ای ضاک کق پاید ؼنک كلکی تْظٍ
 .۲۳۱۸هكری ظٍ ّ ُكری ظٍ ای ؿوؿٍ ضواؼٍ
 .۲۳۱۹آى یاؼ ؿؽیة هي آهع تَ قْی ضاًَ
 .۲۳۲۱تی تؽگی تكراى تیي کوع ظی ظیْاًَ
 .۲۳۲۱ای ظل تَ کدایی ذْ آگاٍ ُیی یا ًَ
ُ .۲۳۲۲ؽ ؼّؾ كویؽاى ؼا ُن ػیع ّ ُن آظیٌَ
 .۲۳۲۳ای ظل ذْ تگْ ُكرن چْى هاُی تؽ ذاتَ
 .۲۳۲۴ؼّؾی ذْ هؽا تیٌی هیطاًَ ظؼاكراظٍ
 .۲۳۲۵اهؽّؾ هي ّ تاظٍ ّ آى یاؼ پؽی ؾاظٍ
 .۲۳۲۶ای تؽ قؽ تاؾاؼی ظقراؼ چٌاى کؽظٍ
 .۲۳۲۷ای خٌثم ُؽ ناضی اؾ لْى ظگؽ هیٍْ
 .۲۳۲۸چْى ػؿم قلؽ کؽظی كی لطق اهاى هللا
ُ .۲۳۲۹ؽ هْی هي اؾ ػهود تید ّ ؿؿلی گهرَ
 .۲۳۳۱آى ػهن خگؽضْاؼٍ کؿ ضْى نْظ اّ كؽتَ
 .۲۳۳۱ای ظلثؽ تی يْؼخ يْؼذگؽ قاظٍ
 .۲۳۳۲ای آًک ذْ ؼا ها ؾ ُوَ کْى گؿیعٍ
 .۲۳۳۳ایي کیكد چٌیي هكد ؾ ضواؼ ؼقیعٍ
 .۲۳۳۴ای ِثل ؼزیل اؾ ِؽف چؽش نٌیعٍ
 .۲۳۳۵ؼًعاى ُوَ خوؼٌع ظؼ ایي ظیؽ هـاًَ
 .۲۳۳۶ایي ًین نثاى کیكد چْ هِراب ؼقیعٍ
ُ .۲۳۳۷ال قاهی تیا قاؿؽ هؽا ظٍ
 .۲۳۳۸تیا ظل تؽ ظل پؽظؼظ هي ًَ

 .۲۳۳۹ایا گن گهرگاى ؼاٍ ّ تیؽاٍ
 .۲۳۴۱چٌیي هی ؾى ظّ ظقرک ذا قسؽگاٍ
 .۲۳۴۱قواع آهع ُال ای یاؼ تؽخَ
 .۲۳۴۲ضعایا هطؽتاى ؼا اًگثیي ظٍ
 .۲۳۴۳ایا ضْؼنیع تؽ گؽظّى قْاؼٍ
 .۲۳۴۴هثاؼک تاظ آهع هاٍ ؼّؾٍ
 .۲۳۴۵چْ تی گاٍ اقد ّ تاؼاى ضاًَ ضاًَ
 .۲۳۴۶هکي ؼاؾ هؽا ای خاى ككاًَ
 .۲۳۴۷ضعایا ؼزود ضْظ ؼا تَ هي ظٍ
 .۲۳۴۸كؽیاظ ؾ یاؼ ضهن کؽظٍ
 .۲۳۴۹ای ظیعٍ ؼاقد ؼاقد ظیعٍ
 .۲۳۵۱آهع هَ ّ لهکؽ قراؼٍ
 .۲۳۵۱ظیعی کَ چَ کؽظ آى یگاًَ
 .۲۳۵۲یک خام ؾ يع ُؿاؼ خاى تَ
 .۲۳۵۳خاى آهعٍ ظؼ خِاى قاظٍ
 .۲۳۵۴ای تی ذْ زیاخ ُا ككؽظٍ
 .۲۳۵۵ای ظّل ؾ ظقد ها ؼُیعٍ
 .۲۳۵۶هایین هعین ػهن تاؼٍ
 .۲۳۵۷ای گهرَ ظلد چْ قٌگ ضاؼٍ
 .۲۳۵۸هایین ّ ظّ چهن ّ خاى ضیؽٍ
 .۲۳۵۹آى قلؽٍ تیاؼ ّ ظؼ هیاى ًَ
 .۲۳۶۱ای ًوع ذْ ؼا ؾکاخ ًكیَ
 .۲۳۶۱ای ؼّؾ هثاؼک ّ ضدكرَ
 .۲۳۶۲ای ظّ چهود خاّظاى ؼا ًکرَ ُا آهْضرَ
 .۲۳۶۳ای ؾ ٌُعقراى ؾللد ؼُؿًاى تؽضاقرَ
 .۲۳۶۴ای ؾ ُدؽاًد ؾهیي ّ آقواى تگؽیكرَ
 .۲۳۶۵ای ؾ گلؿاؼ خوالد یاقویي پا کْكرَ
 .۲۳۶۶ای قؽاًعاؾاى ُوَ ظؼ ػهن ذْ پا کْكرَ
 .۲۳۶۷ذا چَ ػهن اقد آى يٌن ؼا تا ظل پؽضْى نعٍ
 .۲۳۶۸ای تَ هیعاى ُای ّزعخ گْی ناُی تاضرَ
 .۲۳۶۹چهن تگها خاى ُا تیي اؾ تعى تگؽیطرَ
 .۲۳۷۱ایي چَ تاظ يؽيؽ اقد اؾ آقواى پْیاى نعٍ
 .۲۳۷۱کی تْظ ضاک يٌن تا ضْى ها آهیطرَ
ُ .۲۳۷۲لَ تسؽی نْ ّ ظؼ ؼّ هکي اؾ ظّؼ ًظاؼٍ
 .۲۳۷۳ههٌْ زیلد ضْاخَ ُلَ ای ظؾظ نثاًَ
ُ .۲۳۷۴لَ يیاظ ًگْیی کَ چَ ظام اقد ّ چَ ظاًَ
 .۲۳۷۵قْی اِلال تیاهع تَ کؽم هاظؼ ؼّؾٍ
 .۲۳۷۶يٌوا اؾ آًچ ضْؼظی تِل اًعکی تَ ها ظٍ
 .۲۳۷۷ای ضعاًّع یکی یاؼ خلاکاؼل ظٍ

 .۲۳۷۸يع ضواؼ اقد ّ ِؽب ظؼ ًظؽ آى ظیعٍ
 .۲۳۷۹تعٍ آى تاظٍ خاًی کَ چٌاًین ُوَ
 .۲۳۸۱پیم خْل ػلْ تی زع ذْ ناٍ
 .۲۳۸۱ػهن تیي تا ػانواى آهیطرَ
 .۲۳۸۲ای تطاؼی ؼا ذْ خاى پٌعانرَ
 .۲۳۸۳ػهن ذْ اؾ تف کهم خاى آهعٍ
 .۲۳۸۴خكرَ اًع ظیْاًگاى اؾ قلكلَ
 .۲۳۸۵ؼّؾ ها ؼا ظیگؽاى ؼا نة نعٍ
 .۲۳۸۶هؽاتَ تاؾ ظاًا ُم ظاؼ آتگیٌَ
 .۲۳۸۷پیـام ؾاُعاى ؼا کوع تالی ذْتَ
 .۲۳۸۸ایي خا کكی اقد پٌِاى ظاهاى هي گؽكرَ
 .۲۳۸۹ظؼ ضاًَ ظل ای خاى آى کیكد ایكراظٍ
 .۲۳۹۱آى آذهی کَ ظاؼی ظؼ ػهن ياف ّ قاظٍ
 .۲۳۹۱تاؾآهع آى هـٌی تا چٌگ قاؾکؽظٍ
 .۲۳۹۲ای کِؽتای ػهود ظل ؼا تَ ضْظ کهیعٍ
 .۲۳۹۳تؽخَ ؾ ضْاب ّ تٌگؽ يثسی ظگؽ ظهیعٍ
 .۲۳۹۴اؾ تف کَ هطؽب ظل اؾ ػهن کؽظ ًالَ
 .۲۳۹۵ظیعم ًگاؼ ضْظ ؼا هی گهد گؽظ ضاًَ
 .۲۳۹۶ای پاک اؾ آب ّ اؾ گل پایی ظؼ ایي گلن ًَ
 .۲۳۹۷ای گؽظ ػانواًد اؾ ؼنک ذطرَ تكرَ
 .۲۳۹۸آى ظم کَ ظؼؼتایع تاظ اؾ ؼش ذْ پؽظٍ
 .۲۳۹۹ای اؾ ذْ هي تؽقرَ ای ُن ذْام تطْؼظٍ
 .۲۴۱۱گل ؼا ًگؽ ؾ لطق قْی ضاؼ آهعٍ
 .۲۴۱۱ای يع ُؿاؼ ضؽهي ُا ؼا تكْضرَ
 .۲۴۱۲تاظٍ تعٍ قاهیا ػهٍْ ّ تاظم هعٍ
 .۲۴۱۳قاهی خاى ؿیؽ آى ؼِل گؽاًن هعٍ
 .۲۴۱۴ای هَ ّ ای آكراب پیم ؼضد هكطؽٍ
 .۲۴۱۵ای ُوَ هٌؿل نعٍ اؾ ذْ ؼٍ تی ؼَُ
 .۲۴۱۶ایا ظلی چْ يثا غّم يثر ُا ظیعٍ
 .۲۴۱۷ؾُی لْاء ّ ػلن ال الَ اال هللا
 .۲۴۱۸چْ آكراب تؽآهع ؾ هؼؽ آب قیاٍ
 .۲۴۱۹کَ تْظٍ اقد ذْ ؼا ظّل یاؼ ّ ُوطْاتَ
 .۲۴۱۱هوام ضلْخ ّ یاؼ ّ قواع ّ ذْ ضلرَ
 .۲۴۱۱ظلن چْ ظیعٍ ّ ذْ چْى ضیال ظؼ ظیعٍ
 .۲۴۱۲چْ هكد ؼّی ذْام ای زکین كؽؾاًَ
 .۲۴۱۳ػدة ظلی کَ تَ ػهن تد اقد پیْقرَ
 .۲۴۱۴ؾ لووَ ای کَ تهع ظیعٍ ذْ ؼا پؽظٍ
 .۲۴۱۵ذْ ظیعٍ گهرَ ّ ها ؼا تکؽظٍ ًاظیعٍ
 .۲۴۱۶تؽّ تؽّ کَ تَ تؿ الین اقد تؿؿالَ

 .۲۴۱۷ضاليَ ظّ خِاى اقد آى پؽی چِؽٍ
 .۲۴۱۸ای خاى ای خاى كی قرؽ هللا
 .۲۴۱۹ضْل تْظ كؽل ذي ًْؼ ظیعٍ
 .۲۴۲۱آهع آهع ًگاؼ پْنیعٍ
 .۲۴۲۱هطؽب خاى ُای ظل تؽظٍ
 .۲۴۲۲ؼش ًلكی تؽ ؼش ایي هكد ًَ
 .۲۴۲۳یا ؼنا كعیرَ هي ؾهي ؼایرَ
ُ .۲۴۲۴ل ِؽتا لؼانن ّاكوَ ؾهاًَ
ِْ .۲۴۲۵تی لوي آّاٍ قؽ كاظٍ
 .۲۴۲۶كعیررک یا قری الٌاقیَ
 .۲۴۲۷گؽ تاؽ اؾ اّ ّاهق تعی اؾ ناش ذؽ ضْى آهعی
 .۲۴۲۸كًل تِاؼاى نع تثیي تكراى پؽ اؾ زْؼ ّ پؽی
 .۲۴۲۹ای ظؼ ِْاف هاٍ ذْ هاٍ ّ قپِؽ ههرؽی
 .۲۴۳۱ای آى کَ تؽ اقة توا اؾ ظیؽ كاًی هی ؼّی
 .۲۴۳۱ایي ػهن گؽظاى کْ تَ کْ تؽ قؽ ًِاظٍ ِثلَ ای
 .۲۴۳۲ای ؼًّن ُؽ گلهٌی ّی ؼّؾى ُؽ ضاًَ ای
 .۲۴۳۳ای آًک اًعؼ تاؽ خاى آالخوی تؽقاضری
 .۲۴۳۴اؾ ظاؼ هلک لن یؿل ای ناٍ قلطاى آهعی
 .۲۴۳۵هي ظّل ظیعم قؽ ظل اًعؼ خوال ظلثؽی
 .۲۴۳۶ای یاؼ اگؽ ًیکْ کٌی اهثال ضْظ يعذْ کٌی
 .۲۴۳۷ای یْقق ضْل ًام ُی ظؼ ؼٍ هیا تی ُوؽُی
 .۲۴۳۸ظؾظیع خولَ ؼضد ها لْلی ّ لْلی ؾاظٍ ای
 .۲۴۳۹ظاهي کهاًن هی کهع ظؼ ترکعٍ ػیاؼٍ ای
 .۲۴۴۱ای آكراب قؽکهاى تا کِکهاى آهیطری
 .۲۴۴۱آضؽ هؽاػاذی تکي هؽ تی ظالى ؼا قاػری
 .۲۴۴۲تاًکی ػدة اؾ آقواى ظؼ هی ؼقع ُؽ قاػری
 .۲۴۴۳ای ذْ هلْل اؾ کاؼ هي هي ذهٌَ ذؽ ُؽ قاػری
 .۲۴۴۴چْى ظؼنْی ظؼ تاؽ ظل هاًٌع گل ضْل تْ نْی
 .۲۴۴۵اؾ تاهعاظاى قاؿؽی پؽ کؽظ ضْل ضواؼٍ ای
 .۲۴۴۶ای نِكْاؼ ضاو تک کؿ ػالن خاى ذاضری
 .۲۴۴۷یک قاػد اؼ ظّ هثلکی اؾ ػول ّ خاى تؽضاقری
 .۲۴۴۸ای ظاظٍ خاى ؼا لطق ذْ ضْنرؽ ؾ هكری زالری
 .۲۴۴۹هي پیم اؾ ایي هی ضْاقرن گلراؼ ضْظ ؼا ههرؽی
 .۲۴۵۱ظؼ ظل ضیالم ؾاى تْظ ذا ذْ تَ ُؽ قْ ًٌگؽی
 .۲۴۵۱ظؼیْؾٍ ای ظاؼم ؾ ذْ ظؼ اهرُای آنری
 .۲۴۵۲ای ظل ًگْیی چْى نعی ّؼ ػهن ؼّؾاكؿّى نعی
 .۲۴۵۳تْیی ؾ گؽظّى هی ؼقع تا پؽقم ّ ظلعاؼیی
 .۲۴۵۴ػیم خِاى پیكَ تْظ گاٍ ضْنی گاٍ تعی
 .۲۴۵۵تؽگػؼی ظؼًگؽی خؿ ظل ضْتاى ًثؽی

ُ .۲۴۵۶ن ًظؽی ُن ضثؽی ُن هؽاى ؼا هوؽی
 .۲۴۵۷ای ظل قؽگهرَ نعٍ ظؼ ِلة یاٍّ ؼّی
 .۲۴۵۸قٌگ هؿى تؽ ِؽف کاؼگَ نیهَ گؽی
 .۲۴۵۹ػاؼف گْیٌعٍ اگؽ ذا قسؽ يثؽ کٌی
 .۲۴۶۱ذْ ًَ چٌاًی کَ هٌن هي ًَ چٌاًن کَ ذْیی
 .۲۴۶۱چْى ظل هي خكد ؾ ذي تاؾًگهری چَ نعی
ِِْ .۲۴۶۲ی ّ ِِْی تچَ ای هٌع تَ يع ًاؾ ضْؼی
 .۲۴۶۳آٍ چَ ظیْاًَ نعم ظؼ ِلة قلكلَ ای
ُ .۲۴۶۴ؽ ِؽتی کَ ظؼ خِاى گهد ًعین کِرؽی
 .۲۴۶۵آهعٍ ای کَ ؼاؾ هي تؽ ُوگاى تیاى کٌی
 .۲۴۶۶ای کَ تَ لطق ّ ظلثؽی اؾ ظّ خِاى ؾیاظٍ ای
 .۲۴۶۷کؼثَ ِْاف هی کٌع تؽ قؽ کْی یک تری
ً .۲۴۶۸یكد تدؿ ظّام خاى ؾ اُل ظالى ؼّایری
 .۲۴۶۹آٍ ضدكرَ قاػری کَ يٌوا تَ هي ؼقی
 .۲۴۷۱خاى تَ كعای ػانواى ضْل ُْقی اقد ػانوی
 .۲۴۷۱قْضد یکی خِاى تَ ؿن آذم ؿن پعیع ًی
 .۲۴۷۲چهن ذْ ضْاب هی ؼّظ یا کَ ذْ ًاؾ هی کٌی
 .۲۴۷۳آب ذْ ظٍ گككرَ ؼا ظؼ ظّ خِاى قوا ذْیی
 .۲۴۷۴ؼیگ ؾ آب قیؽ نع هي ًهعم ؾُی ؾُی
 .۲۴۷۵تاؾ ذؽل نعی هگؽ یاؼ ظگؽ گؿیعٍ ای
ُ .۲۴۷۶یي کَ ضؽّـ تاًگ ؾظ ّهد يثْذ یاكری
 .۲۴۷۷قؽکَ ُلد قالَ ؼا اؾ لة اّ زالّذی
 .۲۴۷۸تاؾ چَ نع ذْ ؼا ظال تاؾ چَ هکؽ اًعؼی
 .۲۴۷۹پیم اؾ آًک اؾ ػعم کؽظ ّخْظُا قؽی
 .۲۴۸۱ای ظل تی هؽاؼ هي ؼاقد تگْ چَ گُْؽی
 .۲۴۸۱تا ُوگاى كُْلکی چْى کَ تَ ها هلْلکی
 .۲۴۸۲ای کَ لة ذْ چْى نکؽ ُاى کَ هؽاتَ ًهکٌی
 .۲۴۸۳ذلص کٌی ظُاى هي هٌع تَ ظیگؽاى ظُی
 .۲۴۸۴ضْاخَ اگؽ ذْ ُوچْ ها تیطْظ ّ نْش ّ هكری
 .۲۴۸۵یاّؼ هي ذْیی تکي تِؽ ضعای یاؼیی
 .۲۴۸۶ای ؾظٍ هطؽب ؿود ظؼ ظل ها ذؽاًَ ای
ُ .۲۴۸۷كد تَ ضطَ ػعم نْؼ ّ ؿثاؼ ّ ؿاؼذی
 .۲۴۸۸ای کَ ؿؽیة آذهی ظؼ ظل ّ خاى ها ؾظی
 .۲۴۸۹گؽ ؾ ذْ تْقَ ای ضؽظ يع هَ ّ هِؽ ّ ههرؽی
 .۲۴۹۱قاهی خاى كؿای هي تِؽ ضعا ؾ کْثؽی
 .۲۴۹۱خوغ هکي ذْ تؽف ؼا تؽ ضْظ ذا کَ ًلكؽی
ُ .۲۴۹۲ؽ تهؽی کَ ياف نع ظؼ ظّ خِاى ّؼا ظلی
 .۲۴۹۳ؼّ تٌوْظی تَ ذْ گؽ ُوگی ًَ خاًوی
 .۲۴۹۴ؾؼگؽ آكراب ؼا تكرَ گاؾ هی کٌی

 .۲۴۹۵آًک تطْؼظ ظم تَ ظم قٌگ خلای يعهٌی
 .۲۴۹۶ضْاخَ ذؽل هؽا تگْ قؽکَ تَ چٌع هی ظُی
 .۲۴۹۷يثر چْ آكراب ؾظ ؼاید ؼّنٌاییی
 .۲۴۹۸هؽا قْظای آى ظلثؽ ؾ ظاًایی ّ هؽایی
 .۲۴۹۹هكلواًاى هكلواًاى هؽا ذؽکی اقد یـوایی
 .۲۵۱۱چَ اككؽظی ظؼ آى گْنَ چؽا ذْ ُن ًوی گؽظی
 .۲۵۱۱گؽم قین ّ ظؼم تْظی هؽا هًْف چَ کن تْظی
 .۲۵۱۲اهیؽ ظل ُوی گْیع ذْ ؼا گؽ ذْ ظلی ظاؼی
 .۲۵۱۳چْ قؽهكد هٌی ای خاى ؾ ضیؽ ّ نؽ چَ اًعیهی
 .۲۵۱۴اگؽ ؾُؽ اقد اگؽ نکؽ چَ نیؽیي اقد تی ضْیهی
 .۲۵۱۵چْ تی گَ آهعی تاؼی ظؼآ هؽظاًَ ای قاهی
 .۲۵۱۶هثاؼک تانع آى ؼّ ؼا تعیعى تاهعاظاًی
 .۲۵۱۷تیاهع ػیع ای قاهی ػٌاید ؼا ًوی ظاًی
 .۲۵۱۸هؽا آى ظلثؽ پٌِاى ُوی گْیع تَ پٌِاًی
 .۲۵۱۹تؽ ظیْاًگاى اهؽّؾ آهع ناٍ پٌِاًی
 .۲۵۱۱هؽا پؽقیع آى قلطاى تَ ًؽهی ّ قطي ضایی
 .۲۵۱۱تَ تاؽ ّ چهوَ زیْاى چؽا ایي چهن ًگهایی
 .۲۵۱۲ؼُا کي هاخؽا ای خاى كؽّکي قؽ ؾ تاالیی
 .۲۵۱۳تیا ای ػاؼف هطؽب چَ تانع گؽ ؾ ضْل ضْیی
 .۲۵۱۴ظؼآهع ظؼ هیاى نِؽ آظم ؾكد قیالتی
 .۲۵۱۵یکی گٌدی پعیع آهع ظؼ آى ظکاى ؾؼکْتی
 .۲۵۱۶اگؽ الطاف نوف العیي تعیعٍ تؽكراظقری
 .۲۵۱۷ؾ ؼًگ ؼّی نوف العیي گؽم ضْظ تْ ّ ؼًگكری
 .۲۵۱۸اگؽ اهؽّؾ ظلعاؼم کٌع چْى ظّل تعهكری
 .۲۵۱۹ؿالم پاقثاًاًن کَ یاؼم پاقثاًكری
 .۲۵۲۱گؽ آتد تؽ خگؽ تْظی ظل ذْ پف چَ کاؼٍ قری
 .۲۵۲۱اگؽ یاؼ هؽا اؾ هي ؿن ّ قْظا ًثایكری
 .۲۵۲۲ظل پؽظؼظ هي اههة تٌْنیعٍ قد یک ظؼظی
 .۲۵۲۳ظل آذم پؽقد هي کَ ظؼ آذم چْ گْگؽظی
 .۲۵۲۴اگؽ آب ّ گل ها ؼا چْ خاى ّ ظل پؽی تْظی
 .۲۵۲۵اگؽ گل ُای ؼضكاؼل اؾ آى گلهي تطٌعیعی
ً .۲۵۲۶کْ تٌگؽ تَ ؼّی هي ًَ آًن هي کَ ُؽ تاؼی
 .۲۵۲۷تٌاهیؿظ ًگْین هي کَ ذْ آًی کَ ُؽ تاؼی
 .۲۵۲۸هؽّخ ًیكد ظؼ قؽُا کَ اًعاؾًع ظقراؼی
 .۲۵۲۹ایا ًؿظیک خاى ّ ظل چٌیي ظّؼی ؼّا ظاؼی
 .۲۵۳۱ظلن ُوچْى هلن آهع ظؼ اًگهراى ظلعاؼی
 .۲۵۳۱چْ قؽهكد هٌی ای خاى ؾ ظؼظ قؽ چَ ؿن ظاؼی
 .۲۵۳۲کی اككْى ضْاًع ظؼ گْند کَ اتؽّ پؽگؽٍ ظاؼی
 .۲۵۳۳تؽآ تؽ تام ای ػاؼف تکي ُؽ ًین نة ؾاؼی

 .۲۵۳۴هِا یک ظم ؼػید نْ هؽا نَ ظاى ّ قاالؼی
ُ .۲۵۳۵ؽ آى تیواؼ هكکیي ؼا کَ اؾ زع ؼكد تیواؼی
 .۲۵۳۶هثال تاؾ ؼًدْؼم ؾهیي تؽ هي ؾ تیواؼی
 .۲۵۳۷هگؽ ظاًیع تا ظلثؽ تَ زن يسثد ّ یاؼی
 .۲۵۳۸زداب اؾ چهن تگهایی کَ قثساى الػی اقؽی
 .۲۵۳۹یکی ِِْی هژظٍ آّؼ یکی هؽؿی ضْل آّاؾی
 .۲۵۴۱چْ نیؽ ّ اًگثیي خاًا چَ تانع گؽ ظؼآهیؿی
 .۲۵۴۱اال ای خاى خاى خاى چْ هی تیٌی چَ هی پؽقی
 .۲۵۴۲تراب ای هاٍ تؽ یاؼم تگْ یاؼا اؿا پْقی
 .۲۵۴۳تیا ای ناٍ ضْظکاهَ ًهیي تؽ ذطد ضْظکاهی
 .۲۵۴۴نٌیعم کانرؽی گن نع ؾ کؽظی ظؼ تیاتاًی
 .۲۵۴۵هگؽ هكری ًوی ظاًی کَ چْى ؾًدیؽ خٌثاًی
 .۲۵۴۶قسؽگَ گلرن آى هَ ؼا کَ ای هي خكن ّ ذْ خاًی
 .۲۵۴۷نعم اؾ ظقد یک تاؼٍ ؾ ظقد ػهن ذا ظاًی
 .۲۵۴۸ذْ اقرظِاؼ آى ظاؼی کَ ؼّ اؾ ها تگؽظاًی
 .۲۵۴۹چْ ظیع آى ِؽٍ کاكؽ هكلواى نع هكلواًی
 .۲۵۵۱یکی ظّظی پعیع آهع قسؽگاُی تَ ُاهًْی
 .۲۵۵۱ظلی یا ظیعٍ ػولی ذْ یا ًْؼ ضعاتیٌی
 .۲۵۵۲کدا تانع ظّؼّیاى ؼا هیاى ػانواى خایی
 .۲۵۵۳کدا نع ػِع ّ پیواًی کَ هی کؽظی ًوی گْیی
 .۲۵۵۴اگؽ تی هي ضْنی یاؼا تَ يع ظاهن چَ هی تٌعی
 .۲۵۵۵چؽا چْى ای زیاخ خاى ظؼ ایي ػالن ِّي ظاؼی
 .۲۵۵۶ؾُی چهن هؽا زايل نعٍ آییي ضْى ؼیؿی
ُ .۲۵۵۷ؽ آى چهوی کَ گؽیاى اقد ظؼ ػهن ظالؼاهی
 .۲۵۵۸اال ای ًوم ؼّزاًی چؽا اؾ ها گؽیؿاًی
 .۲۵۵۹اال ای یْقق هًؽی اؾ ایي ظؼیای ظلواًی
 .۲۵۶۱اال ای خاى هعـ آضؽ تَ قْی هي ًوی آیی
 .۲۵۶۱هكلواًاى هكلواًاى هؽا خاًی اقد قْظایی
 .۲۵۶۲یکی كؽٌُگ ظیگؽ ًْ تؽآؼ ای ايل ظاًایی
 .۲۵۶۳هي پای ُوی کْتن ای خاى ّ خِاى ظقری
 .۲۵۶۴گؽ ػهن تؿظ ؼاُن ّؼ ػول نع اؾ هكری
 .۲۵۶۵ای ظّقد ؾ نِؽ ها ًاگَ تَ قلؽ ؼكری
 .۲۵۶۶آّؼظ ِثیة خاى یک ِثلَ ؼٍ آّؼظی
 .۲۵۶۷اكراظ ظل ّ خاًن ظؼ كرٌَ ِؽاؼی
 .۲۵۶۸یک زولَ ّ یک زولَ کوع نة ّ ذاؼیکی
 .۲۵۶۹آى ؾلق هكلكل ؼا گؽ ظام کٌی زالی
 .۲۵۷۱پٌِاى تَ هیاى ها هی گؽظظ قلطاًی
 .۲۵۷۱ای ناٍ هكلواًاى ّی خاى هكلواًی
 .۲۵۷۲خاًا تَ ؿؽیثكراى چٌعیي تَ چَ هی هاًی

 .۲۵۷۳ظؼ پؽظٍ ضاک ای خاى ػیهی اقد تَ پٌِاًی
 .۲۵۷۴اؾ آذم ًاپیعا ظاؼم ظل تؽیاًی
ُ .۲۵۷۵ؽ لسظَ یکی يْؼخ هی تیٌی ّ ؾاظى ًی
 .۲۵۷۶ای ضْاخَ قالم ػلیک اؾ ؾزود ها چًْی
ُ .۲۵۷۷وؽًگ خواػد نْ ذا لػخ خاى تیٌی
 .۲۵۷۸ای تْظ ذْ اؾ کی ًی ّی هلک ذْ ذا کی ًی
 .۲۵۷۹تا ُؽ کی ذْ ظؼقاؾی هی ظاًک ًیاقایی
 .۲۵۸۱ای ضیؽٍ ًظؽ ظؼ خْ پیم آ ّ تطْؼ آتی
 .۲۵۸۱ای قْضرَ یْقق ظؼ آذم یؼوْتی
 .۲۵۸۲ضْاُن کَ ؼّم ؾیي خا پاین تگؽكركری
 .۲۵۸۳آهع هَ ها هكری ظقری كلکا ظقری
 .۲۵۸۴هایین ظؼ ایي گْنَ پٌِاى نعٍ اؾ هكری
 .۲۵۸۵گؽ ًؽگف ضْى ضْاؼل ظؼتٌع اهاًكری
 .۲۵۸۶گؽ ُیچ ًگاؼیٌن تؽ ضلن ػیاًكری
 .۲۵۸۷ای قاکي خاى هي آضؽ تَ کدا ؼكری
 .۲۵۸۸ای یاؼ ؿلّ کؽظی تا یاؼ ظگؽ ؼكری
 ًَ .۲۵۸۹چؽش ؾهؽظ ؼا هسثْـ ُْا کؽظی
 .۲۵۹۱ای پؽظٍ ظؼ پؽظٍ تٌگؽ کَ چَ ُا کؽظی
 .۲۵۹۱ای پؽظٍ ظؼ پؽظٍ تٌگؽ کَ چَ ُا کؽظی
 .۲۵۹۲ای يْؼخ ؼّزاًی اهؽّؾ چَ آّؼظی
 .۲۵۹۳گؽ نوف ّ هوؽ ضْاُی ًک نوف ّ هوؽ تاؼی
 .۲۵۹۴اؾ هؽگ چَ اًعیهی چْى خاى توا ظاؼی
 .۲۵۹۵اههة پؽیاى ؼا هي ذا ؼّؾ تَ ظلعاؼی
ً .۲۵۹۶ظاؼٍ چَ هی آیی ظؼ زلوَ تیعاؼی
 .۲۵۹۷گؽ ؼّی تگؽظاًی ذْ پهد هْی ظاؼی
 .۲۵۹۸ای خاى ّ خِاى آضؽ اؾ ؼّی ًکْکاؼی
 .۲۵۹۹ای تؽ قؽ تاؾاؼخ يع ضؽهَ تَ ؾًاؼی
 .۲۶۱۱گلرن کَ تدكد آى هَ اؾ ضاًَ چْ ػیاؼی
 .۲۶۱۱ای تؽ قؽ ُؽ قٌگی اؾ لؼل لثد ًْؼی
 .۲۶۱۲ای ظنوي ػول هي ّی ظاؼّی تی ُْنی
 .۲۶۱۳ای تؽ قؽ ّ پا گهرَ ظاؼی قؽ زیؽاًی
 .۲۶۱۴آى چِؽٍ ّ پیهاًی نع هثلَ زیؽاًی
 .۲۶۱۵ای تاؽ ُوی ظاًی کؿ تاظ کی ؼهًاًی
 .۲۶۱۶هاًعٍ نعم اؾ گلري ذا ذْ تؽ ها هاًی
 .۲۶۱۷آى هاٍ ُوی ذاتع تؽ چؽش ّ ؾهیي یا ًی
 .۲۶۱۸اكٌع کلیویؽا اؾ ؾزود ها چًْی
 .۲۶۱۹ظؼ ػهن کدا تانع هاًٌع ذْ ػهویٌی
 .۲۶۱۱چْى تكرَ کٌی ؼاُی آضؽ تهٌْ آُی
 .۲۶۱۱خاًا ذْ تگْ ؼهؿی اؾ آذم ُوؽاُی

 .۲۶۱۲ظؼ کْی کی هی گؽظی ای ضْاخَ چَ هی ضْاُی
 .۲۶۱۳ای ناظی آى ؼّؾی کؿ ؼاٍ ذْ تاؾآیی
 .۲۶۱۴ها هی ًؽّین ای خاى ؾیي ضاًَ ظگؽ خایی
ُ .۲۶۱۵ن پِلْی ضن قؽ ًَ ای ضْاخَ ُؽخایی
 .۲۶۱۶هي ًید آى کؽظم ذا تانن قْظایی
 .۲۶۱۷ػیكی چْ ذْیی خاًا ای ظّلد ذؽقایی
 .۲۶۱۸خاًا ًظؽی كؽها چْى خاى ًظؽُایی
 .۲۶۱۹گل گلد هؽا ًؽهی اؾ ضاؼ چَ هی خْیی
 .۲۶۲۱ای ظل تَ اظب تٌهیي تؽضیؿ ؾ تعضْیی
 .۲۶۲۱اؾ ُؽ چَ ذؽًدیعی تا ظل ذْ تگْ زالی
 .۲۶۲۲ای ضْاخَ ذْ چَ هؽؿی ًاهد چَ چؽا نایی
 .۲۶۲۳ها گْل نوایین نوا ذي ؾظٍ ذا کی
 .۲۶۲۴تؽضیؿ کَ خاى اقد ّ خِاى اقد ّ خْاًی
 .۲۶۲۵گؽ ػلن ضؽاتاخ ذْ ؼا ُوٌلككری
 .۲۶۲۶ای ظل ذْ ظؼ ایي ؿاؼخ ّ ذاؼاج چَ ظیعی
 .۲۶۲۷ػانن نْ ّ ػانن نْ تگػاؼ ؾزیؽی
ُ .۲۶۲۸ؽ ؼّؾ تگَ ای نَ ظلعاؼ ظؼآیی
 .۲۶۲۹ای هاٍ اگؽ تاؾ تؽ ایي نکل تراتی
 .۲۶۳۱یا قاهی نؽف تهؽاتاذک ؾًعی
 .۲۶۳۱ذْ ظّل ؼُیعی ّ نة ظّل ؼُیعی
 .۲۶۳۲ای خاى گػؼکؽظٍ اؾ ایي گٌثع ًاؼی
 .۲۶۳۳ظؼ ضاًَ ضْظ یاكرن اؾ ناٍ ًهاًی
 .۲۶۳۴اهؽّؾ ظؼ ایي نِؽ ًلیؽ اقد ّ كـاًی
 .۲۶۳۵اهؽّؾ قواع اقد ّ هعام اقد ّ قوایی
 .۲۶۳۶ای هًْف ها ضْاخَ اتْتکؽ ؼتاتی
 .۲۶۳۷اهؽّؾ قواع اقد ّ نؽاب اقد ّ يؽازی
 .۲۶۳۸ای آًک تَ ظل ُا ؾ زكع ضاؼ ضلیعی
 .۲۶۳۹تؽضیؿ کَ يثر اقد ّ يثْذ اقد ّ قکاؼی
 .۲۶۴۱هگؽیؿ ؾ آذم کَ چٌیي ضام تواًی
 .۲۶۴۱گیؽم کَ ًثیٌی ؼش آى ظضرؽ چیٌی
 .۲۶۴۲ؾاى خای تیا ضْاخَ تعیي خای ًَ خایی
 .۲۶۴۳ای ناٍ ذْ ذؽکی ػدوی ّاؼ چؽایی
 .۲۶۴۴یک ؼّؾ هؽا تؽ لة ضْظ هیؽ ًکؽظی
 .۲۶۴۵تطْؼظم اؾ کق ظلثؽ نؽاتی
 .۲۶۴۶چَ تانع گؽ چْ ػول ّ خاى ًطكثی
 .۲۶۴۷ظال چْى ّاهق اقؽاؼ گهری
 .۲۶۴۸ظؼیـا کؿ هیاى ای یاؼ ؼكری
 .۲۶۴۹هٌن كاًی ّ ؿؽهَ ظؼ ثثْذی
 .۲۶۵۱ذْ آى هاُی کَ ظؼ گؽظّى ًگٌدی

 .۲۶۵۱کؽیوا ذْ گلی یا خولَ هٌعی
ً .۲۶۵۲گاؼا ذْ ظؼ اًعیهَ ظؼاؾی
 .۲۶۵۳گؽ ایي قلطاى ها ؼا تٌعٍ تانی
 .۲۶۵۴تثیي ایي كرر ؾ اقرلراذ ذا کی
 .۲۶۵۵ذْ ًوهی ًوم تٌعاى ؼا چَ ظاًی
 ًَ .۲۶۵۶آذم ُای ها ؼا ذؽخواًی
 .۲۶۵۷ظال ذا ًاؾکی ّ ًاؾًیٌی
 .۲۶۵۸اگؽ ظؼظ هؽا ظؼهاى كؽقری
 .۲۶۵۹کكی کْ ؼا تْظ ظؼ ِثغ قكری
 .۲۶۶۱چؽا ؾ اًعیهَ ای تیچاؼٍ گهری
 .۲۶۶۱کدا نع ػِع ّ پیواًی کَ کؽظی
 .۲۶۶۲ظال ؼّ ؼّ ُواى ضْى نْ کَ تْظی
 .۲۶۶۳هؽا چْى ًاف تؽ هكری تؽیعی
 .۲۶۶۴اؾ ایي ذٌگیي هلى خاًا پؽیعی
 .۲۶۶۵يال ای يْكیاى کاهؽّؾ تاؼی
 .۲۶۶۶تَ ذي ایي خا تَ تاِي ظؼ چَ کاؼی
 .۲۶۶۷هثاؼک تاظ تؽ ها ایي ػؽّقی
 .۲۶۶۸ضثؽ ّاظٍ کؿ ایي ظًیای كاًی
 .۲۶۶۹تؽكرین ای ػوین الهکاًی
 .۲۶۷۱ضْنی آضؽ تگْ ای یاؼ چًْی
 .۲۶۷۱تؽ هي ًیكری یاؼا کدایی
 .۲۶۷۲ظال ظؼ ؼّؾٍ هِواى ضعایی
 .۲۶۷۳قالی ظاؼم ای ضْاخَ ضعایی
ُ .۲۶۷۴ال ای آب زیْاى اؾ ًْایی
 .۲۶۷۵تیاهْؾ اؾ پیوثؽ کیویایی
 .۲۶۷۶قثک تٌْاؾ ای هطؽب ؼتایی
 .۲۶۷۷قالم ػلیک ای هوًْظ ُكری
 .۲۶۷۸اگؽ ضْؼنیع خاّیعاى ًگهری
 .۲۶۷۹ؾ ها تؽگهری ّ تا گل كراظی
 .۲۶۸۱چٌیي تانع چٌیي گْیع هٌاظی
 .۲۶۸۱کدا نع ػِع ّ پیواى ؼا چَ کؽظی
 .۲۶۸۲تَ تطد ّ ِالغ ها ای اكٌعی
ً .۲۶۸۳گاؼا ذْ گلی یا خولَ هٌعی
 .۲۶۸۴نٌْظم هي کَ چاکؽ ؼا قرْظی
 .۲۶۸۵ظگؽتاؼٍ نَ قاهی ؼقیعی
 .۲۶۸۶اگؽ یاؼ هؽا اؾ هي تؽآؼی
 .۲۶۸۷يال ای يْكیاى کاهؽّؾ تاؼی
 .۲۶۸۸يال ای يْكیاى کاهؽّؾ تاؼی
 .۲۶۸۹هٌن ؿؽهَ ظؼّى خْی تاؼی

 .۲۶۹۱چْ ػهن آهع کَ خاى تا هي قپاؼی
ً .۲۶۹۱گلرن ظّل ای ؾیي تطاؼی
 .۲۶۹۲تَ خاى ذْ پف گؽظى ًطاؼی
 .۲۶۹۳تَ ذي تا ها تَ ظل ظؼ هؽؿؿاؼی
 .۲۶۹۴هؽا تگؽكد ؼّزاًی ًگاؼی
 .۲۶۹۵هراؾ ای ظل قْی ظؼیای ًاؼی
 .۲۶۹۶هؽا ظؼ ضٌعٍ هی آؼظ تِاؼی
 .۲۶۹۷تعیع ایي ظل ظؼّى ظل تِاؼی
 .۲۶۹۸ضعاًّعا ؾکاخ نِؽیاؼی
ً .۲۶۹۹عاؼظ هدلف ها تی ذْ ًْؼی
 .۲۷۱۱ؾ ُؽ چیؿی هلْل اقد آى كُْلی
 .۲۷۱۱هؽا ُؽ لسظَ هؽتاى اقد خاًی
 .۲۷۱۲هگیؽ ای قاهی اؾ هكراى کؽاًی
 .۲۷۱۳ؾ هِدْؼاى ًوی خْیی ًهاًی
 .۲۷۱۴تؽّى کي قؽ کَ خاى قؽضْناًی
 .۲۷۱۵هؽا ُؽ لسظَ هٌؿل آقواًی
 .۲۷۱۶چَ ظلهاظم تَ ظلعاؼ ضعایی
 .۲۷۱۷کداییع ای نِیعاى ضعایی
 .۲۷۱۸ذْ ُؽ ؼّؾی اؾ آى پهرَ تؽآیی
 .۲۷۱۹ظالؼاها چٌیي ؾیثا چؽایی
 .۲۷۱۱تیا ای ؿن کَ ذْ تف تاّكایی
 .۲۷۱۱تیا ای یاؼ کاهؽّؾ آى هایی
 .۲۷۱۲تیا خاًا کَ اهؽّؾ آى هایی
 .۲۷۱۳چٌاى گهرن ؾ هكری ّ ضؽاتی
 .۲۷۱۴چْ اقن نوف ظیي اقوا ذْ ظیعی
 .۲۷۱۵هؽا اًعؼ خگؽ تٌهكد ضاؼی
 .۲۷۱۶تگلرن تا ظلن آضؽ هؽاؼی
 .۲۷۱۷ذْ خاًا تی ّيالم ظؼ چَ کاؼی
 .۲۷۱۸تیا ای آًک قلطاى خوالی
 .۲۷۱۹هگؽ ذْ یْقلاى ؼا ظلكراًی
 .۲۷۲۱ذْ ذا تٌهكرَ ای تؽ ظاؼ كاًی
 ًَ .۲۷۲۱آذم ُای ها ؼا ذؽخواًی
 .۲۷۲۲تَ کْی ظل كؽّؼكرن ؾهاًی
 .۲۷۲۳ظیعی کَ چَ کؽظ یاؼ ها ظیعی
 .۲۷۲۴ؼّؾ اؼ ظّ ُؿاؼ تاؼ هی آیی
 .۲۷۲۵هٌعیم اؾ آى تد هكیسایی
 .۲۷۲۶ای ظیعٍ ؾ ًن ؾتْى ًگهری
 .۲۷۲۷گؽ ّقْقَ ؼٍ ظُی تَ گْنی
 .۲۷۲۸تاؽ اقد ّ تِاؼ ّ قؽّ ػالی

 .۲۷۲۹تا ایي ُوَ هِؽ ّ هِؽتاًی
 .۲۷۳۱آّؼظ ضثؽ نکؽقرایی
 .۲۷۳۱تهٌیعٍ تعم کَ خاى خاًی
 .۲۷۳۲ای قاهی تاظٍ هؼاًی
 .۲۷۳۳ای ّيل ذْ آب ؾًعگاًی
 .۲۷۳۴ای تی ذْ زؽام ؾًعگاًی
 .۲۷۳۵تؽخَ کَ تِاؼ ؾظ يالیی
 .۲۷۳۶چْى قْی تؽاظؼی تپْیی
 .۲۷۳۷هدلف چْ چؽاؽ ّ ذْ چْ آتی
 .۲۷۳۸هي پاؼ تطْؼظٍ ام نؽاتی
 .۲۷۳۹ای یاؼ یگاًَ چٌع ضكثی
 .۲۷۴۱تاؾم يٌوا چَ هی كؽیثی
 .۲۷۴۱ای آًک ذْ ضْاب ها تثكری
 .۲۷۴۲ای آًک ذْ ضْاب ها تثكری
 .۲۷۴۳ؼّ ؼّ کَ اؾ ایي خِاى گػنری
 .۲۷۴۴ؼّؾ ِؽب اقد ّ قال ناظی
 .۲۷۴۵آضؽ گل ّ ضاؼ ؼا تعیعی
 .۲۷۴۶آى ؼا کَ تَ لطق قؽ تطاؼی
 .۲۷۴۷ضُؽی تَ هیاى قیٌَ ظاؼی
 .۲۷۴۸هی آیع قٌدن تِاؼی
 .۲۷۴۹ای چهن ّ چؽاؽ نِؽیاؼی
 .۲۷۵۱ای خاى ّ خِاى چَ هی گؽیؿی
 .۲۷۵۱اؾ هًَ زال ها ًپؽقی
 .۲۷۵۲ای ظلثؽ تی ظالى يْكی
 .۲۷۵۳ای آًک ذْ ناٍ هطؽتاًی
 .۲۷۵۴ؼّؾی کَ هؽا ؾ هي قراًی
 .۲۷۵۵چْى ػهن کٌع نکؽكهاًی
 .۲۷۵۶ای ّيل ذْ ايل ناظهاًی
 .۲۷۵۷کژؾضوَ هثال ذا ذْاًی
 .۲۷۵۸هكد هی ػهن ؼا زیا ًی
 .۲۷۵۹گْین قطي لة ذْ یا ًی
 .۲۷۶۱تا ظل گلرن چؽا چٌیٌی
 .۲۷۶۱ظؼ ضْى ظلن ؼقیع كرْی
 .۲۷۶۲ظؼ ػهن ُؽ آًک نع كعایی
 .۲۷۶۳ػهن اقد ظالّؼ ّ كعایی
 .۲۷۶۴هاُا چْ تَ چؽش ظل تؽآیی
 .۲۷۶۵آى نوغ چْ نع ِؽب كؿایی
 .۲۷۶۶ای تی ذْ هسال خاى كؿایی
 .۲۷۶۷گؽ یاؼ لطیق ّ تاّكایی

 .۲۷۶۸قاهی اًًاف ضْل لوایی
 .۲۷۶۹تؽضیؿ ّ تؿى یکی ًْایی
 .۲۷۷۱ؼش ُا تٌگؽ ذْ ؾػلؽاًی
 .۲۷۷۱ای هلة ّ ظؼقد ؼا ؼّایی
 .۲۷۷۲ای آًک ذْ ضْاب ها تثكری
 .۲۷۷۳تا یاؼ تكاؾ ذا ذْاًی
 .۲۷۷۴ظؼ كٌای هسٍ اكهاًٌع هؽظاى آقری
 .۲۷۷۵هؽؽ ظل پؽاى هثا خؿ ظؼ ُْای تیطْظی
 .۲۷۷۶ای ؼُا کؽظٍ ذْ تاؿی اؾ پی اًدیؽکی
 .۲۷۷۷ناظ آى يثسی کَ خاى ؼا چاؼٍ آهْؾی کٌی
 .۲۷۷۸ای ضعایی کَ هلؽذ تطم ؼًدْؼاى ذْیی
 .۲۷۷۹تاًگ هی ؾى ای هٌاظی تؽ قؽ ُؽ ؼقرَ ای
 .۲۷۸۱ظؼ نؽاتن چیؿ ظیگؽ ؼیطری ظؼؼیطری
 .۲۷۸۱قاهیا تؽ ضاک ها چْى خؽػَ ُا هی ؼیطری
 .۲۷۸۲گؽ نؽاب ػهن کاؼ خاى زیْاًیكری
 .۲۷۸۳ای ًؽكرَ اؾ ظل هي اًعؼآ ناظ آهعی
 .۲۷۸۴ظؼ خِاى گؽ تاؾخْیی ًیكد تی قْظا قؽی
 .۲۷۸۵گؽ هي اؾ اقؽاؼ ػهوم ًیک ظاًا تْظهی
 .۲۷۸۶آذهیٌا آب زیْاى اؾ کدا آّؼظٍ ای
 .۲۷۸۷ای هِی کاًعؼ ًکْیی اؾ يلد اكؿّظٍ ای
 .۲۷۸۸آٍ اؾ آى ؼضكاؼ تؽم اًعاؾ ضْل ػیاؼٍ ای
 .۲۷۸۹پیم نوغ ًْؼ خاى ظل ُكد چْى پؽّاًَ ای
 .۲۷۹۱تاؼ ظیگؽ هلری تؽقاضری تؽقاضری
ُ .۲۷۹۱ؽ ظلی ؼا گؽ قْی گلؿاؼ خاًاى ضاقری
 .۲۷۹۲قؽ ًِاظٍ تؽ هعم ُای تد چیي ًیكری
 .۲۷۹۳ایي چَ چرؽ اقد ایي کَ تؽ هلک اتع تؽظانری
 .۲۷۹۴ای هالهد گؽ ذْ ػانن ؼا قثک پٌعانری
 .۲۷۹۵ای ذْ خاى يع گلكراى اؾ قوي پٌِاى نعی
 .۲۷۹۶ای کَ خاى ُا ضاک پاید يْؼخ اًعیم آهعی
 .۲۷۹۷ذا تٌكراًی ذْ اًًاف اؾ خِْظ ضیثؽی
 .۲۷۹۸ظؼ ظّ چهن هي ًهیي ای آى کَ اؾ هي هٌرؽی
 .۲۷۹۹تی گِاى نع ُؽ ؼكري قْی ؼّؾى ًٌگؽی
 .۲۸۱۱ظؼ هیاى خاى ًهیي کاهؽّؾ خاى ظیگؽی
 .۲۸۱۱ػانواى ؼا آذهی ّآًگَ چَ پٌِاى آذهی
 .۲۸۱۲آضؽ ای ظلثؽ ذْ ها ؼا هی ًدْیی اًعکی
 .۲۸۱۳قاهیا نع ػول ُا ُن ضاًَ ظیْاًگی
 .۲۸۱۴چْى ذْ آى ؼّتٌع ؼا اؾ ؼّی چْى هَ تؽکٌی
 .۲۸۱۵ای ضْنا ػیهی کَ تانع ای ضْنا ًظاؼٍ ای
 .۲۸۱۶آٍ کاى قایَ ضعا گُْؽظلی پؽهایَ ای

 .۲۸۱۷گهد خاى اؾ يعؼ نوف العیي یکی قْظاییی
 .۲۸۱۸گؽ چَ ظؼ هكری ضكی ؼا ذْ هؽاػاذی کٌی
 .۲۸۱۹قاضد تـؽاهاى تَ ؼقن ػیع تـؽاهاًیی
 .۲۸۱۱ای تعاظٍ ظیعٍ ُای ضلن ؼا زیؽاًیی
 .۲۸۱۱اؾ ُْای نوف ظیي تٌگؽ ذْ ایي ظیْاًگی
 .۲۸۱۲ای ظُاى آلْظٍ خاًی اؾ کدا هی ضْؼظٍ ای
 .۲۸۱۳اهرلًْی یا ثواذی اى كی هرلی زیاذی
 .۲۸۱۴ضٌک آى ظم کَ تَ ؼزود قؽ ػهام تطاؼی
 .۲۸۱۵توهْ ُوؽٍ هؽؿاى کَ چٌیي تی پؽ ّ تالی
 .۲۸۱۶کَ نکیثع ؾ ذْ ای خاى کَ خگؽگْنَ خاًی
 .۲۸۱۷هکي ای ظّقد ًهایع کَ تطْاًٌع ّ ًیایی
 .۲۸۱۸يٌوا چًْک كؽیثی ُوَ ػیاؼ كؽیثی
 .۲۸۱۹اگؽ اّ هاٍ هٌكری نة هي ؼّؾ نعقری
 .۲۸۲۱چْ تَ نِؽ ذْ ؼقیعم ذْ ؾ هي گْنَ گؿیعی
 .۲۸۲۱ذْ ؾ ُؽ غؼٍ ّخْظخ تهٌْ ًالَ ّ ؾاؼی
 .۲۸۲۲ذْ كویؽی ذْ كویؽی ذْ كویؽ اتي كویؽی
 .۲۸۲۳ؾ کدایی ؾ کدایی ُلَ ای هدلف قاهی
 .۲۸۲۴هَ ها ًیكد هٌْؼ ذْ هگؽ چؽش ظؼآیی
 .۲۸۲۵هثل غؼٍ ؼّؾى ُوگاى گهرَ ُْایی
ُ .۲۸۲۶وَ چْى غؼٍ ؼّؾى ؾ ؿود گهرَ ُْایی
 .۲۸۲۷تعٍ ای ظّقد نؽاتی کَ ضعایی اقد ضعایی
 .۲۸۲۸ضثؽی اقد ًْؼقیعٍ ذْ هگؽ ضثؽ ًعاؼی
 .۲۸۲۹ذْ ًلف ًلف تؽ ایي ظل ُْقی ظگؽ گواؼی
ُ .۲۸۳۱لَ پاقثاى هٌؿل ذْ چگًَْ پاقثاًی
 .۲۸۳۱چْ ًواؾ نام ُؽ کف تٌِع چؽاؽ ّ ضْاًی
 .۲۸۳۲يٌوا چٌاى لطیلی کَ تَ خاى ها ظؼآیی
 .۲۸۳۳قْی تاؽ ها قلؽ کي تٌگؽ تِاؼ تاؼی
 .۲۸۳۴تَ هثاؼکی ّ ناظی تكراى ؾ ػهن خاهی
 .۲۸۳۵ؾ گؿاف ؼیؿ تاظٍ کَ ذْ ناٍ قاهیاًی
 .۲۸۳۶تَ چَ ؼّی پهد آؼم تَ کكی کَ اؾ گؿیٌی
ُ .۲۸۳۷لَ ػانواى تهاؼخ کَ ًواًع ایي خعایی
 .۲۸۳۸يلد ضعای ظاؼی چْ تَ قیٌَ ای ظؼآیی
 .۲۸۳۹تکهیع یاؼ گْنن کَ ذْ اههة آى هایی
 .۲۸۴۱هٌگؽ تَ ُؽ گعایی کَ ذْ ضاو اؾ آى هایی
 .۲۸۴۱تَ ضعا کكی ًدٌثع چْ ذْ ذي ؾًی ًدٌثی
 .۲۸۴۲تد هي ؾ ظؼ ظؼآهع تَ هثاؼکی ّ ناظی
ُ .۲۸۴۳لَ ای پؽی نة ؼّ کَ ؾ ضلن ًاپعیعی
 .۲۸۴۴ذْ کیی ظؼ ایي َویؽم کَ كؿًّرؽ اؾ خِاًی
 .۲۸۴۵تد هي تَ ِؼٌَ گْیع چَ هیاى ؼٍ كراظی

 .۲۸۴۶چْ هؽا ؾ ػهن کٌَِ يٌوا تَ یاظ ظاظی
 .۲۸۴۷ظل تی هؽاؼ ؼا گْ کَ چْ هكروؽ ًعاؼی
 .۲۸۴۸قسؽ اقد ضیؿ قاهی تکي آًچ ضْی ظاؼی
 .۲۸۴۹ؾ تِاؼ خاى ضثؽ ظٍ ُلَ ای ظم تِاؼی
 .۲۸۵۱ؾ ؿن ذْ ؾاؼ ؾاؼم ُلَ ذا ذْ ناظ تانی
 .۲۸۵۱نة ّ ؼّؾ آى ًکْذؽ کَ تَ پیم یاؼ تانی
 .۲۸۵۲چْ یویي نعٍ قد ظل ؼا کَ ذْ خاى خاى خاًی
 .۲۸۵۳ذْ ؾ ػهن ضْظ ًپؽقی کَ چَ ضْب ّ ظلؽتایی
 .۲۸۵۴تؽقیع لک لک خاى کَ تِاؼ نع کدایی
ُ .۲۸۵۵لَ ای ظلی کَ ضلرَ ذْ تَ ؾیؽ ظل هایی
 .۲۸۵۶يٌوا چگًَْ گْین کَ ذْ ًْؼ خاى هایی
 .۲۸۵۷چَ خوال خاى كؿایی کَ هیاى خاى هایی
 .۲۸۵۸يٌوا ذْ ُوچْ آذم هعذ هعام ظاؼی
 .۲۸۵۹تؽّ ای ػهن کَ ذا نسٌَ ضْتاى نعٍ ای
ُ .۲۸۶۱كد ظؼ زلوَ ها زلوَ ؼتایی ػدثی
 .۲۸۶۱چٌع ؼّؾ اقد کَ نطؽًح ػدة هی تاؾی
ُ .۲۸۶۲لَ ُهعاؼ کَ تا تی ضثؽاى ًكریؿی
ّ .۲۸۶۳هد آى نع کَ تعاى ؼّذ كؿا آهیؿی
 .۲۸۶۴تَ نکؽضٌعٍ اگؽ هی تثؽظ ظل ؾ کكی
 .۲۸۶۵ظؼ ؼش ػهن ًگؽ ذا تَ يلد هؽظ نْی
 .۲۸۶۶گؽ گؽیؿی تَ هلْلی ؾ هي قْظایی
ً .۲۸۶۷یكری ػانن ای خلق نکن ضْاؼ گعای
 .۲۸۶۸ظؼ ظلد چیكد ػدة کَ چْ نکؽ هی ضٌعی
ُ .۲۸۶۹كد اًعؼ ؿن ذْ ظلهعٍ ظاًهوٌعی
 .۲۸۷۱ای ظؼیـا ظؼ ایي ضاًَ ظهی تگهْظی
 .۲۸۷۱تَ ظؿل کی تگؿیٌع ظل یاؼم یاؼی
 .۲۸۷۲هؽؽ اًعیهَ کَ اًعؼ ُوَ ظل ُا تپؽی
 .۲۸۷۳ؼّ ؼّ ای خاى قثک ضیؿ ؿؽیة قلؽی
 .۲۸۷۴قسؽی کؽظ ًعایی ػدة آى ؼنک پؽی
ً .۲۸۷۵ی ذْ نکلی ظگؽی قٌگ ًثانی ذْ ؾؼی
 .۲۸۷۶نکٌی نیهَ هؽظم گؽّ اؾ هي گیؽی
 .۲۸۷۷تؽ یکی تْقَ زوكرد کَ چٌاى هی لؽؾی
ُ .۲۸۷۸لَ ذا ظي ًثؽی کؿ کق هي تگؽیؿی
ًٌ .۲۸۷۹گ ُؽ هاكلَ ظؼ نم ظؼٍ اتلیكی
 .۲۸۸۱تَ زن ّ زؽهد آًک ُوگاى ؼا خاًی
 .۲۸۸۱گؽ ذْ ها ؼا تَ خلای يٌواى ذؽقاًی
 .۲۸۸۲ذیؾ ؼا گؽ ذْ چْ ضْؼنیع ظهی ؼًعٍ ؾًی
 .۲۸۸۳چَ زؽیًی کَ هؽا تی ضْؼ ّ تی ضْاب کٌی
 .۲۸۸۴تَ نکؽضٌعٍ ترا ًؽش نکؽ هی نکٌی

ُ .۲۸۸۵لَ آى تَ کَ ضْؼی ایي هی ّ اؾ ظقد ؼّی
 .۲۸۸۶اگؽ اههة تؽ هي تانی ّ ضاًَ ًؽّی
 .۲۸۸۷تعٍ ای کق ذْ ؼا هاػعٍ لطق اكؿایی
 .۲۸۸۸تَ نکؽضٌعٍ اگؽ هی تثؽظ خاى ؾ کكی
 .۲۸۸۹ای کَ ذْ چهوَ زیْاى ّ تِاؼ چوٌی
 .۲۸۹۱قطي ذلص هگْ ای لة ذْ زلْایی
ُ .۲۸۹۱ؽ کی اؾ ًیكری آیع تَ قْی اّ ضثؽی
 .۲۸۹۲ای نَ خاّظاًی ّی هَ آقواًی
 .۲۸۹۳هعؼ ؿن گؽ چهن قؽ تگؽیكری
 .۲۸۹۴تا چٌیي ؼكري تَ هٌؿل کی ؼقی
 .۲۸۹۵چاؼٍ ای کْ تِرؽ اؾ ظیْاًگی
 .۲۸۹۶هؽٍ الؼیي هٌی ای خاى تلی
 .۲۸۹۷تْی تاؽ ّ گلكراى آیع ُوی
ُ .۲۸۹۸ؽ ظم ای ظل قْی خاًاى هی ؼّی
 .۲۸۹۹تاؼ ظیگؽ ػؿم ؼكري کؽظٍ ای
 .۲۹۱۱تْی ههکی ظؼ خِاى اكکٌعٍ ای
 .۲۹۱۱كاؼؿن گؽ گهد ظل آّاؼٍ ای
 .۲۹۱۲ای ظؼآّؼظٍ خِاًی ؼا ؾ پای
 .۲۹۱۳تاّكا یاؼا خلا آهْضری
 .۲۹۱۴ػاهثد اؾ ػانواى تگؽیطری
 .۲۹۱۵اًعؼآ ظؼ ضاًَ یاؼا قاػری
 .۲۹۱۶گْیع آى ظلثؽ کَ چْى ُوعل نعی
 .۲۹۱۷آكراتا قْی هَ ؼّیاى نعی
 .۲۹۱۸تاّكاذؽ گهد یاؼم اًعکی
ُ .۲۹۱۹كد اهؽّؾ آًچ هی تایع تلی
 .۲۹۱۱تاؾ گؽظظ ػاهثد ایي ظؼ تلی
ِ .۲۹۱۱ثغ چیؿی ًْ تَ ًْ ضْاُع ُوی
 .۲۹۱۲تا هي ای ػهن اهرساى ُا هی کٌی
 .۲۹۱۳تاؾ چْى گل قْی گلهي هی ؼّی
ً .۲۹۱۴اگِاى اًعؼظّیعم پیم ّی
 .۲۹۱۵ضْل تْظ گؽ کاُلی یک قْ ًِی
 .۲۹۱۶هؽزثا ای پؽظٍ ذْ آى پؽظٍ ای
ُ .۲۹۱۷یچ ضوؽی تی ضواؼی ظیعٍ ای
 .۲۹۱۸هی ؾًن زلوَ ظؼ ُؽ ضاًَ ای
 .۲۹۱۹گؽ قؽاى ؼا تی قؽی ظؼّاقری
 .۲۹۲۱ای تِاؼ قثؿ ّ ذؽ ناظ آهعی
 .۲۹۲۱قاهی ایي خا ُكد ای هْال تلی
ُ .۲۹۲۲ن ذْ نوؼی ُن ذْ ناُع ُن ذْ هی
 .۲۹۲۳تاظ تیي اًعؼ قؽم اؾ تاظٍ ای

 .۲۹۲۴آٍ اؾ ػهن خوال زْؼیی
 .۲۹۲۵ای ظلی کؿ گلهکؽ پؽّؼظٍ ای
 .۲۹۲۶گؽ ظؼ آب ّ گؽ ظؼ آذم هی ؼّی
 .۲۹۲۷ؾ کدا آهعٍ ای هی ظاًی
 .۲۹۲۸آًچ ظؼ قیٌَ ًِاى هی ظاؼی
 .۲۹۲۹ای ضیالی کَ تَ ظل هی گػؼی
 .۲۹۳۱ذْ چؽا خولَ ًثاخ ّ نکؽی
 .۲۹۳۱اؾ ظلثؽ ًِاًی گؽ تْی خاى تیاتی
 .۲۹۳۲چَ تانع ای تؽاظؼ یک نة اگؽ ًطكپی
 .۲۹۳۳ای آًک اهام ػهوی ذکثیؽ کي کَ هكری
 .۲۹۳۴گلری نکاؼ گیؽم ؼكری نکاؼ گهری
 .۲۹۳۵گؽ چَ تَ ؾیؽ ظلوی ناُی ّ کیوثاظی
 .۲۹۳۶ای ًْتِاؼ ضٌعاى اؾ الهکاى ؼقیعی
 .۲۹۳۷اؾ تِؽ هؽؽ ضاًَ چْى ضاًَ ای تكاؾی
 .۲۹۳۸آى هَ چْ ظؼ ظل آیع اّ ؼا ػدة نٌاقی
 .۲۹۳۹ها ؼا هكلن آهع ُن ػیم ّ ُن ػؽّقی
 .۲۹۴۱چْى ؾضوَ ؼخا ؼا تؽ ذاؼ هی کهاًی
 .۲۹۴۱ای گُْؽ ضعایی آییٌَ هؼاًی
 .۲۹۴۲اًعؼ هًاف ها ؼا ظؼ پیم ؼّ قپؽ ًی
 .۲۹۴۳گؽهی هدْی اال اؾ قْؾل ظؼًّی
 .۲۹۴۴ای هثعػی کَ قگ ؼا تؽ نیؽ هی كؿایی
 .۲۹۴۵ای زیلَ ُاخ نیؽیي ذا کی هؽا كؽیثی
 .۲۹۴۶ظی ػِع ّ ذْتَ کؽظی اهؽّؾ ظؼنکكری
 .۲۹۴۷یا هي ػدة كراظم یا ذْ ػدة كراظی
 .۲۹۴۸ای کؽظٍ ؼّ چْ قؽکَ چَ گؽظظ اؼ تطٌعی
 .۲۹۴۹ظؼ ؿیة ُكد ػْظی کایي ػهن اؾ اّ اقد ظّظی
 .۲۹۵۱ای آًک خاى ها ؼا ظؼ گلهکؽ کهیعی
 .۲۹۵۱ؾاى ضاک ذْ نعم ذا تؽ هي گِؽ تثاؼی
 .۲۹۵۲گؽ اؾ نؽاب ظّنیي ظؼ قؽ ضواؼ ظاؼی
 .۲۹۵۳تاؾآهعی کَ ها ؼا ظؼُن ؾًی تَ نْؼی
 .۲۹۵۴گؽ ؼّنٌی ذْ یاؼا یا ضْظ قیَ َویؽی
 .۲۹۵۵چْى ؼّی آذهیي ؼا یک ظم ذْ هی ًپْنی
 .۲۹۵۶ظل ؼا ذوام تؽکي ای خاى ؾ ًیک ًاهی
 .۲۹۵۷اًعؼ نکكد خاى نع پیعا لطیق خاًی
 .۲۹۵۸هطؽب چْ ؾضوَ ُا ؼا تؽ ذاؼ هی کهاًی
 .۲۹۵۹ای آًک خولَ ػالن اؾ ذْقد یک ًهاًی
 .۲۹۶۱ؼهًاى نْ ای هؽاََ کؿ ايل ايل کاًی
 .۲۹۶۱ظؼ ؼًگ یاؼ تٌگؽ ذا ؼًگ ؾًعگاًی
 .۲۹۶۲تا ذْ ػراب ظاؼم خاًا چؽا چٌیٌی

 .۲۹۶۳هی ؾى قَ ذا کَ یکرا گهرن هکي ظّذایی
 .۲۹۶۴ظی ظاهٌم گؽكرن کای گُْؽ ػطایی
 .۲۹۶۵ای تؽظٍ اضریاؼم ذْ اضریاؼ هایی
ُ .۲۹۶۶ؽ چٌع تی گَ آیی تی گاٍ ضیؿ هایی
 .۲۹۶۷آهع ؾ ًای ظّلد تاؼ ظگؽ ًْایی
 .۲۹۶۸ای چٌگیاى ؿیثی اؾ ؼاٍ ضْل ًْایی
 .۲۹۶۹تْی کثاب ظاؼی ذْ ًیؿ ظل کثاتی
 .۲۹۷۱تا يع ُؿاؼ ظقراى آهع ضیال یاؼی
 .۲۹۷۱اًعؼ هواؼضاًَ چْى آهعی تَ تاؾی
 .۲۹۷۲ای آى کَ هؽ هؽا ذْ تَ اؾ خاى ّ ظیعٍ ای
 .۲۹۷۳ای اؾ خوال زكي ذْ ػالن ًهاًَ ای
 .۲۹۷۴آى ظم کَ ظل کٌع قْی ظلثؽ اناؼذی
ُ .۲۹۷۵ؽ ؼّؾ تاهعاظ تَ آییي ظلثؽی
 .۲۹۷۶نع خاظّی زؽام ّ زن اؾ خاظّی تؽی
ُ .۲۹۷۷ؽ ؼّؾ تاهعاظ ظؼآیع یکی پؽی
 .۲۹۷۸ای ظل ؾ تاهعاظ ذْ تؽ زال ظیگؽی
ُ .۲۹۷۹ؽ ؼّؾ تاهعاظ ِلثکاؼ ها ذْیی
 .۲۹۸۱آى لسظَ کلراب ّ چؽاؽ خِاى نْی
 .۲۹۸۱ای قیؽگهرَ اؾ ها ها قطد ههرِی
 .۲۹۸۲ای قاهیی کَ آى هی ازوؽ گؽكرَ ای
 .۲۹۸۳ای قاهیی کَ آى هی ازوؽ گؽكرَ ای
 .۲۹۸۴ای هؽؽ گیؽ ظام ًِاًی ًِاظٍ ای
 .۲۹۸۵هَ ِلؼری ّ نِؽٍ هثایی تعیعٍ ای
 .۲۹۸۶ای ػهن کؿ هعین ذْ تا ها یگاًَ ای
 .۲۹۸۷ای خاى ّ ای ظّ ظیعٍ تیٌا چگًَْ ای
ُ .۲۹۸۸ؽ چٌع نیؽ تیهَ ّ ضْؼنیعِلؼری
 .۲۹۸۹ؼّیم ًعیعٍ پف هکٌیعم هالهری
 .۲۹۹۱خاى ضاک آى هِی کَ ضعال اقد ههرؽی
 .۲۹۹۱ای ػهن پؽظٍ ظؼ کَ ذْ ظؼ ؾیؽ چاظؼی
 .۲۹۹۲ای تف كؽاؾ ّ نیة کَ کؽظم ِلة گؽی
 .۲۹۹۳ناُا تکم هطاؼ کَ نِْاؼ هی کهی
 .۲۹۹۴ای ًای ضْل ًْای کَ ظلعاؼ ّ ظلطْنی
 .۲۹۹۵اًعؼ هیاى خوغ چَ خاى اقد آى یکی
 .۲۹۹۶گؽ هي ؾ ظقد تاؾی ُؽ ؿن پژّلوی
 .۲۹۹۷ای آقواى کَ تؽ قؽ ها چؽش هی ؾًی
 .۲۹۹۸قْگٌع ضْؼظٍ ای کَ اؾ ایي پف خلا کٌی
 .۲۹۹۹ذا چٌع اؾ كؽام هؽا کاؼ تهکٌی
 .۳۱۱۱قاهی تیاؼ تاظٍ قـؽام ظٍ هٌی
 .۳۱۱۱ای ًای تف ضْل اقد کؿ اقؽاؼ آگِی

 .۳۱۱۲نْؼی كراظ ظؼ كلک ای هَ چَ نكرَ ای
 .۳۱۱۳ای کانکی ذْ ضْیم ؾهاًی تعاًیی
 .۳۱۱۴تؿم ّ نؽاب لؼل ّ ضؽاتاخ ّ کاكؽی
 .۳۱۱۵آى ظل کَ گن نعٍ قد ُن اؾ خاى ضْیم خْی
 .۳۱۱۶قیوؽؽ ّ کیویا ّ هوام هلٌعؼی
 .۳۱۱۷ظّل ُوَ نة ظّل ُوَ نة گهرن هي تؽ تام زثیثی
 .۳۱۱۸ضْاخَ قالم ػلیک گٌح ّكا یاكری
 .۳۱۱۹آٍ کَ چَ نیؽیي تریكد ظؼ ذرن ؾؼکهی
 .۳۱۱۱ؼّی هي اؾ ؼّی ذْ ظاؼظ يع ؼّنٌی
ُ .۳۱۱۱ؽ ًلكی اؾ ظؼّى ظلثؽ ؼّزاًیی
 .۳۱۱۲ای ظل چْى آٌُد تْظٍ چْ آییٌَ ای
 .۳۱۱۳یاؼ ظؼ آضؽؾهاى کؽظ ِؽب قاؾیی
 .۳۱۱۴ؼّ کَ تَ هِواى ذْ هی ًؽّم ای اضی
 .۳۱۱۵خاى ّ خِاى هی ؼّی خاى ّ خِاى هی تؽی
 .۳۱۱۶تاؾؼُاى ضلن ؼا اؾ قؽ ّ اؾ قؽکهی
 .۳۱۱۷اللَ قراًكد اؾ ػکف ذْ ُؽ نْؼٍ ای
 .۳۱۱۸ای ذْ ؾ ضْتی ضْیم آیٌَ ؼا ههرؽی
 .۳۱۱۹ای کَ ذْ ػهام ؼا ُوچْ نکؽ هی کهی
 .۳۱۲۱پیهرؽ آ پیهرؽ چٌع اؾ ایي ؼُؿًی
 .۳۱۲۱نیؽظال يع ُؿاؼ نیؽظلی کؽظٍ ای
 .۳۱۲۲گلد هؽا آى ِثیة ؼّ ذؽنی ضْؼظٍ ای
 .۳۱۲۳هًؽ تْظ ؼّذ ها ًی ذل ّیؽاًَ ای
 .۳۱۲۴تكرگی ایي قواع ُكد ؾ تیگاًَ ای
 .۳۱۲۵خای ظگؽ تْظٍ ای ؾاًک ذِی ؼّظٍ ای
 .۳۱۲۶ضیؽٍ چؽا گهرَ ای ضْاخَ هگؽ ػانوی
ً .۳۱۲۷یكد ػدة يق ؾظٍ پیم قلیواى پؽی
 .۳۱۲۸ای يٌن گلؿاؼی چٌع هؽا آؾاؼی
 .۳۱۲۹آٍ کَ ظلن تؽظ ؿوؿٍ ُای ًگاؼی
 .۳۱۳۱قلوک هللا ًیكد هثل ذْ یاؼی
 .۳۱۳۱ضْنعلن اؾ یاؼ ُوچٌاًک ذْ ظیعی
 .۳۱۳۲اؾ پگَ ای یاؼ ؾاى ػواؼ قوایی
 .۳۱۳۳چٌع ظّیعم قْی اكٌعی
 .۳۱۳۴هی ؼقع ای خاى تاظ تِاؼی
 .۳۱۳۵ظّل ُوَ نة ظّل ُوَ نة
 .۳۱۳۶گاٍ چْ انرؽ ظؼ ّزل آیی
 .۳۱۳۷تَ ضاک پای ذْ ای هَ ُؽ آى نثی کَ تراتی
 .۳۱۳۸تثؽظ ػول ّ ظلن ؼا تؽام ػهن هؼاًی
ُ .۳۱۳۹ؿاؼ خاى هوعـ ُؿاؼ گُْؽ کاًی
 .۳۱۴۱چَ آكراب خوالی کَ اؾ هدؽٍ گهاظی

 .۳۱۴۱اگؽ هؽا ذْ ًعاًی تپؽـ اؾ نة ذاؼی
 .۳۱۴۲چْ هِؽ ػهن قلیواى تَ ُؽ ظّ کْى ذْ ظاؼی
 .۳۱۴۳ؾ زع چْى تگػنری تیا تگْی کَ چًْی
 .۳۱۴۴گِی تَ قیٌَ ظؼآیی گِی ؾ ؼّذ تؽآیی
 .۳۱۴۵هي آى ًین کَ ذْ ظیعی چْ تیٌین ًهٌاقی
 .۳۱۴۶چْ يثسعم ضٌعیعی ظؼ تال تٌعیعی
 .۳۱۴۷تَ خاى ذْ ای ِایی کَ قْی ها تاؾآیی
 .۳۱۴۸ذْ آقواى هٌی هي ؾهیي تَ زیؽاًی
 .۳۱۴۹ؼتْظ ػول ّ ظلن ؼا خوال آى ػؽتی
 .۳۱۵۱ضعایگاى خوال ّ ضاليَ ضْتی
 .۳۱۵۱تَ ػاهثد تپؽیعی ّ ظؼ ًِاى ؼكری
 .۳۱۵۲چَ تاظٍ تْظ کَ ظؼ ظّؼ اؾ تگَ ظاظی
 .۳۱۵۳ؾ هیل ّ هال ذْ گؽ ضلن تْ ًثؽظًعی
 .۳۱۵۴هٌن کَ کاؼ ًعاؼم تَ ؿیؽ تی کاؼی
 .۳۱۵۵تیا تیا کَ ًیاتی چْ ها ظگؽ یاؼی
 .۳۱۵۶ضْؼاًود هی خاى ذا ظگؽ ذْ ؿن ًطْؼی
 .۳۱۵۷اگؽ ؾ زلوَ ایي ػانواى کؽاى گیؽی
 .۳۱۵۸ؾ تاهعاظ ظؼآّؼظ ظلثؽم خاهی
 .۳۱۵۹چَ تاک ظاؼظ ػانن ؾ ًٌگ ّ تعًاهی
ًِ .۳۱۶۱اى نعًع هؼاًی ؾ یاؼ تی هؼٌی
 .۳۱۶۱اگؽ ذْ یاؼ ًعاؼی چؽا ِلة ًکٌی
 .۳۱۶۲اگؽ ذْ هكد نؽاتی چؽا زهؽ ًکٌی
 .۳۱۶۳تَ ُؽ ظلی کَ ظؼآیی چْ ػهن تٌهیٌی
 .۳۱۶۴ؾ تاهعاظ ظلن هی پؽظ تَ قْظایی
 .۳۱۶۵نعم تَ قْی چَ آب ُوچْ قوایی
 .۳۱۶۶ؼقیع ذؽکن تا چِؽٍ ُای گل ّؼظی
 .۳۱۶۷ذْ ظؼ ػویلَ ذؽذیة کلم ّ ظقراؼی
 .۳۱۶۸كؽقد تاظٍ خاى ؼا تَ ؼقن ظلعاؼی
ً .۳۱۶۹گاُثاى ظّ ظیعٍ قد چهن ظلعاؼی
 .۳۱۷۱اگؽ تَ ضهن نْظ چؽش ُلرن اؾ ذْ تؽی
 .۳۱۷۱ظال ُوای ّيالی تپؽ چؽا ًپؽی
 .۳۱۷۲تَ هي ًگؽ کَ تدؿ هي تَ ُؽ کی ظؼًگؽی
 .۳۱۷۳تیا تیا کَ پهیواى نْی اؾ ایي ظّؼی
 .۳۱۷۴هكلن آهع یاؼ هؽا ظل اكؽّؾی
 .۳۱۷۵تیا تیا کَ ذْ اؾ ًاظؼاخ ایاهی
 .۳۱۷۶تلٌعذؽ نعٍ قد آكراب اًكاًی
 .۳۱۷۷ایا هؽتی خاى اؾ يعاع خاى چًْی
 .۳۱۷۸ؾ آب ذهٌَ گؽكرَ قد ضهن هی تیٌی
 .۳۱۷۹تیاهعین ظگؽتاؼ قْی هْالیی

 .۳۱۸۱ذْ ًْؼ ظیعٍ خاى یا ظّ ظیعٍ هایی
 .۳۱۸۱ذْ ػانوی چَ کكی اؾ کدا ؼقیعقری
 .۳۱۸۲ؼُیع خاى ظّم اؾ ضْظی ّ اؾ ُكری
 .۳۱۸۳تیا تیا کَ چْ آب زیاخ ظؼضْؼظی
 .۳۱۸۴تَ خاى ذْ کَ تگْیی ِّي کدا ظاؼی
 .۳۱۸۵تَ زن آًک ذْ خاى ّ خِاى خاًعاؼی
 .۳۱۸۶نثی کَ ظؼؼقع اؾ ػهن پیک تیعاؼی
 .۳۱۸۷اگؽ ذْ ُوؽٍ تلثل ؾ تِؽ گلؿاؼی
 .۳۱۸۸زؽام گهد اؾ ایي پف كـاى ّ ؿوطْاؼی
 .۳۱۸۹تَ اُل پؽظٍ اقؽاؼُا تثؽ ضثؽی
 .۳۱۹۱تدَ تدَ ؾ خِاى ذا نَ خِاى تانی
 .۳۱۹۱اگؽ ظهی تگػاؼی ُْا ّ ًااُلی
ُ .۳۱۹۲ؿاؼ خاى هوعـ كعای قلطاًی
ً .۳۱۹۳گلرود کَ ذْ قلطاى ضْتؽّیاًی
 .۳۱۹۴تگْ تَ خاى هكاكؽ ؾ ؼًح ُا چًْی
 .۳۱۹۵اؾ ایي ظؼضد تعاى ناش ّ تؽ ًوی تیٌی
 .۳۱۹۶ؾ تاهعاظ ظلن هی خِع تَ قْظایی
 .۳۱۹۷تیا تیا کَ نعم ظؼ ؿن ذْ قْظایی
 .۳۱۹۸ذؽل ذؽل تٌهكری تِاًَ ظؼتكری
 .۳۱۹۹تعاظ پٌعم اقراظ ػهن اؾ اقراظی
 .۳۱۱۱تثكد ضْاب هؽا خاّظاًَ ظلعاؼی
 .۳۱۱۱کكی کَ تاظٍ ضْؼظ تاهعاظ ؾیي قاهی
 .۳۱۱۲تؽقد خاى ّ ظلن اؾ ضْظی ّ اؾ ُكری
 .۳۱۱۳پعیع گهد یکی آُْی ظؼ ایي ّاظی
ِْ .۳۱۱۴اف کؼثَ ظل کي اگؽ ظلی ظاؼی
 .۳۱۱۵ؾ يثسگاٍ كراظم تَ ظقد قؽهكری
 .۳۱۱۶كؽقد تاظٍ ی خاى ؼا تَ ؼقن ظلعاؼی
 .۳۱۱۷هیاى ذیؽگی ضْاب ّ ًْؼ تیعاؼی
 .۳۱۱۸تَ ظقد ُدؽ ذْ ؾاؼم ذْ ًیؿ هی ظاًی
 .۳۱۱۹کالی ذیهثی آپاًكْ ،ای اكٌعی چلثی
 .۳۱۱۱خاى خاى هایی ،ضْنرؽ اؾ زلْایی
 .۳۱۱۱ذْ چٌیي ًثْظی ذْ چٌیي چؽایی
 .۳۱۱۲ذْ ضعای ضْیی ذْ يلاخ ُْیی
 ًَ .۳۱۱۳ؾ ػاهالًن کَ ؾ هي تگیؽی
 .۳۱۱۴ػهن ذْ ضْاًع هؽا کؿ هي چَ هی گػؼی
 .۳۱۱۵ظؼ لطق اگؽ تؽّی ناٍ ُوَ چوٌی
 .۳۱۱۶ظال گؽ هؽا ذْ تثیٌی ًعاًی
 .۳۱۱۷پػیؽكد ایي ظل ؾ ػهود ضؽاتی
ً .۳۱۱۸گاؼا ،چؽا هْل ظنوي نٌیعی؟!

ً .۳۱۱۹هاًد کی خْیع کَ ذْ تی ًهاًی
 .۳۱۲۱اگؽ چَ لطیلی ّ ؾیثالوایی
ُ .۳۱۲۱ن ایثاؼ کؽظی ُن ایثاؼ گلری
 .۳۱۲۲اال هیؽ ضْتاى ُال ذا ًؽًدی
 .۳۱۲۳تَ زیلد ذْ ضْاُی کَ ظؼ ؼا تثٌعی
 .۳۱۲۴چْ ػهوم تؽآؼظ قؽ اؾ تی هؽاؼی
 .۳۱۲۵ترا گؽ هؽا ذْ تثیٌی ًعاًی
 .۳۱۲۶گل قؽش ظیعم نعم ؾػلؽاًی
 .۳۱۲۷ػدة الؼدایة ذْی ظؼ کیایی
 .۳۱۲۸ذْ ُؽ چٌع يعؼی نَ هدلكی
 .۳۱۲۹ؼَید توا هكن هللا لی
 .۳۱۳۱ذوانا هؽّ ًک ذوانا ذْیی
 .۳۱۳۱اال ُاخ زوؽا کالؼٌعم
 .۳۱۳۲ضْاُین یاؼا کاههة ًطكپی
 .۳۱۳۳زعی ًعاؼی ظؼ ضْل لوایی
 .۳۱۳۴ذْ خاى هایی ،هاٍ قوایی
 .۳۱۳۵تا چؽش گؽظاى ذیؽٍ ُْایی
 .۳۱۳۶ضْاُی ؾ خٌْى تْیی تثؽی
 .۳۱۳۷قلطاى هٌی قلطاى هٌی
 .۳۱۳۸آى تَ کَ هؽا ذوکیي ًکٌی
 .۳۱۳۹يٌوا ضؽگَ ذْم کَ تكاؾی ّ تؽکٌی
 .۳۱۴۱يٌوا تؽ ُوَ خِاى ذْ چْ ضْؼنیع قؽّؼی
 .۳۱۴۱ای ضدل اؾ ذْ نکؽ ّ آؾاظی
 .۳۱۴۲زکن ًْ کي کَ ناٍ ظّؼاًی
 .۳۱۴۳هكری ّ ػانواًَ هی گْیی
 .۳۱۴۴تسؽ ها ؼا کٌاؼ تایكری
 .۳۱۴۵آّش آّش چْ هي ّكاظاؼی
 .۳۱۴۶ای ظلؿاؼ هسٌد ّ تال ظاؼی
 .۳۱۴۷قاهیا قاهیا ؼّا ظاؼی
 .۳۱۴۸ذا نعقری اهیؽ چْگاًی
 .۳۱۴۹هكرن اؾ تاظٍ ُای پٌِاًی
 .۳۱۵۱هي هؽیع ذْام هؽاظ ذْیی
 .۳۱۵۱چٌع اًعؼ هیاى ؿْؿایی
 .۳۱۵۲گؽ چَ ذْ ًین نة ؼقیعقری
 .۳۱۵۳ؾ اّل تاهعاظ قؽ هكری
 .۳۱۵۴ؾ اّل تاهعاظ قؽهكری
 .۳۱۵۵ظؼ ؿن یاؼ یاؼ تایكری
 .۳۱۵۶ظؼ ؿن یاؼ ،یاؼ تایكری
 .۳۱۵۷آًکَ چْى اتؽ ضْاًع کق ذؽا

 .۳۱۵۸ؼّ ،هكلن ذؽاقد تی کاؼی
 .۳۱۵۹ؾًعگاًی هدلف قاهی
 .۳۱۶۱خاى خاًی ّ خاى يع خاًی
 .۳۱۶۱ضاههی ًاِوی هگؽ خاًی
 .۳۱۶۲ای کَ هكرک نعی ّ هی گْیی
 .۳۱۶۳ػهن ظؼ کلؽ کؽظ اظِاؼی
 .۳۱۶۴هكد ّ ضْنی تاظٍ کدا ضْؼظٍ ی؟
 .۳۱۶۵خاى ّ خِاى! ظّل کدا تْظٍ ی
 .۳۱۶۶ای ظل قؽهكد ،کدا هی پؽی؟
 .۳۱۶۷اؾ هَ هي هكد ظّ يع ههرؽی
 .۳۱۶۸یا هلک الوـؽب ّالوهؽم
 .۳۱۶۹گؽ ًَ نکاؼ ؿن ظلعاؼهی
 .۳۱۷۱ای کَ ذْ اؾ ػالن ها هی ؼّی
 .۳۱۷۱ضهن هؽّ ضْاخَ! پهیواى نْی
 .۳۱۷۲ای کَ اؾیي ذٌگ هلى هی پؽی
 .۳۱۷۳تاظٍ ظٍ ،ای قاهی ُؽ هروی
 .۳۱۷۴يع ظل ّ يع خاى تعهی ظاظهی
 .۳۱۷۵کاؼ تَ پیؽی ّ خْاًیكری
 .۳۱۷۶کؽظم تا کاى گِؽ آنری
 .۳۱۷۷آظهیی ،آظهیی ،آظهی
 .۳۱۷۸ظؼ ظل هي پؽظٍ ی ًْ هی ؾًی
 .۳۱۷۹ایي ِؽین ظاؼُن یا قٌعی ّ قیعی
 .۳۱۸۱اضالئی! اضالئی! يلًْی ػٌع هْالیی
 .۳۱۸۱ها اًًق ًعهاًی ،لْ اًکؽ اظهاًی
 .۳۱۸۲تـعاظ ُواًكد کَ ظیعی ّ نٌیعی
 .۳۱۸۳ای خاى ،چٌعاى ضْتیًْ ،تاٍّ ی یؼوْتی
 .۳۱۸۴کكی کْ ؼا تْظ ضلن ضعایی
 .۳۱۸۵ػؿیؿی ّ کؽین ّ لطق ظاؼی
 .۳۱۸۶تگْ ای ذاؾٍ ؼّ ،کن کي هلْلی
 .۳۱۸۷اذی الٌیؽّؾ هكؽّؼالدٌاى
 .۳۱۸۸اظؼ کاقی ّ ظػٌی ػي كًٌْی
 .۳۱۸۹یا قاهی اقوٌی تؽاذ
 .۳۱۹۱قلة الؼهن كاظی ،زًل الیْم هؽاظی
 .۳۱۹۱کالی ذیهی آیٌْقای اكٌعی چلثی
 .۳۱۹۲ال یـؽًک قع ُْـ ػي ؼایی
 .۳۱۹۳ؿعؼالؼهن كؿلد هعهی
ّ .۳۱۹۴هرد ضْل ای زثیثی ،تهٌْ تسن یاؼی
 .۳۱۹۵ظؼُن نکي چْ نیهَ ضْظ ؼا ،چْ هكد خاهی
 .۳۱۹۶تاؼ هٌكد اّ تچَ ًـؿی ،ضْاخَ اگؽچَ ُوَ هـؿی

 .۳۱۹۷قیعی این ُْ کی ،ضػیعی این ُْ کی
 .۳۱۹۸گِی پؽظٍ قْؾی ،گِی پؽظٍ ظاؼی
 .۳۱۹۹االم ِواػیح الؼاغل
ُ .۳۲۱۱ػا ِثیثی ،ػٌع العّآء
 .۳۲۱۱یا قاهی السی اقوغ قالی
ُ .۳۲۱۲ػا قیعیُ ،ػا قٌعی
ِ .۳۲۱۳یة هللا ػیهکن ،ال اّزم هللا هي اتی
 .۳۲۱۴یا هلک الوثؼث ّالوسهؽ
 .۳۲۱۵ؼّؾى ظل! آٍ چَ ضْل ؼّؾًی
 .۳۲۱۶اَسکٌی تٌظؽج ،هلد لَ كِکػی
 .۳۲۱۷هع اقکؽًی ؼتی هي هِْج هع ؼاؼی
 .۳۲۱۸اال كی الـهن ذهؽیلی ّ ػیعی
ً .۳۲۱۹كید الیْم هي ػهوی يالذی
 .۳۲۱۱اذاک الًْم كی زلل الكؼْظ
ً .۳۲۱۱كین الًثر خع تاترهاؼ
 .۳۲۱۲اال یا هالکا ؼم الؿهاى
 .۳۲۱۳اهال هعذ الثوا ًعیوی!
 .۳۲۱۴یا هالک ظهح الؿهاى
 .۳۲۱۵یا قاهیحالوعام ُاذی
ِ .۳۲۱۶اؼخ زیلی ّ ؾال زیلی
 .۳۲۱۷هالد الکأـ اؼكؼًْی کن ذسثكًْی
 .۳۲۱۸ذؽکثي ِثوا ػي ِثن هْالئی
 .۳۲۱۹اقلا لولثی یْها ُدؽالسثیة ظاؼی
 .۳۲۲۱ال هی اللؽال ًاؼا کي ُکػا زثیثی
 .۳۲۲۱اال زؽین لیلی ،ػلیکن قالهی
 .۳۲۲۲اضؽج ػي الوکاى ،یا ياؼم الؿهاى
 .۳۲۲۳یا هي یؿیع زكٌک زوا ذسیؽی
 .۳۲۲۴یا ّیر ًلكٌا تلْاخ اللُائل
 .۳۲۲۵یا هلک الوسهؽ ،ذؽزن ال ذؽذهی
 .۳۲۲۶هلد لَ هًیسا یا هلک الوهؽم
 .۳۲۲۷یا قاهی الؽاذ ضػ ّ اهؽالء تَ ِاقی
 .۳۲۲۸ایا هلروی الؼیم کن ذثؼعی
 .۳۲۲۹یا ّلی ًؼوری ّ قلطاًی

