
 فهرست غزلیات دیوان شمس

----------------------------- 

 . ای ؼقرطیؿ ًاگِاى ّی ؼزود تی هٌرِا۱

 . ای ِایؽاى هعـ ؼا ػهود كؿّظٍ تال ُا۲

 . ای ظل چَ اًعیهیعٍ ای ظؼ ػػؼ آى ذوًیؽُا۳

 . ای یْقق ضْل ًام ها ضْل هی ؼّی تؽ تام ها۴

 د ّ پا. آى نکل تیي ّاى نیٍْ تیي ّاى هع ّ ضع ّ ظق۵

 . تگؽیؿ ای هیؽ اخل اؾ ًٌگ ها اؾ ًٌگ ها۶

 . تٌهكرَ ام هي تؽ ظؼخ ذا تْک تؽخْنع ّكا۷

 . خؿ ّی چَ تانع کؿ اخل اًعؼؼتایع کل ها۸

 . هي اؾ کدا پٌع اؾ کدا تاظٍ تگؽظاى قاهیا۹

 . هِواى ناُن ُؽ نثی تؽ ضْاى ازكاى ّ ّكا۱۱

 . ای ِِْی ػیكی ًلف ّی تلثل نیؽیي ًْا۱۱

 ی ًْتِاؼ ػانواى ظاؼی ضثؽ اؾ یاؼ ها. ا۱۲

 . ای تاظ تی آؼام ها تا گل تگْ پیـام ها۱۳

 . ای ػانواى ای ػانواى اهؽّؾ هایین ّ نوا۱۴

 . ای ًْل کؽظٍ ًیم ؼا تی ضْیم کي تاضْیم ؼا۱۵

 . ای یْقق آضؽ قْی ایي یؼوْب ًاتیٌا تیا۱۶

 . آهع ًعا اؾ آقواى خاى ؼا کَ تاؾآ الًال۱۷

 ضْل ًام ها ضْل هی ؼّی تؽ تام ها . ای یْقق۱۸

 . اهؽّؾ ظیعم یاؼ ؼا آى ؼًّن ُؽ کاؼ ؼا۱۹

 . چٌعاًک ضْاُی خٌگ کي یا گؽم کي ذِعیع ؼا۲۱

. خؽهی ًعاؼم تیم اؾ ایي کؿ ظل ُْا ظاؼم ذْ ؼا۲۱  

. چٌعاى تٌالن ًالَ ُا چٌعاى تؽآؼم ؼًگ ُا۲۲  

. چْى ضْى ًطكپع ضكؽّا چهون کدا ضكپع هِا۲۳  

ًالع ایي هكکیي کَ ذا ؼزن آیع آى ظلعاؼ ؼا. چْى ۲۴  

. هي ظی ًگلرن هؽ ذْ ؼا کای تی ًظیؽ ضْل لوا۲۵  

. ُؽ لسظَ ّزی آقواى آیع تَ قؽ خاى ُا۲۶  

. آى ضْاخَ ؼا ظؼ کْی ها ظؼ گل كؽّؼكركد پا۲۷  

. ای ناٍ خكن ّ خاى ها ضٌعاى کي ظًعاى ها۲۸  

. ای اؾ ّؼای پؽظٍ ُا ذاب ذْ ذاتكراى ها۲۹  

ای كًل تاتاؼاى ها تؽؼیؿ تؽ یاؼاى ها. ۳۱  

. تاظا هثاؼک ظؼ خِاى قْؼ ّ ػؽّقی ُای ها۳۱  

. ظیعم قسؽ آى ناٍ ؼا تؽ ناُؽاٍ ُل اذی۳۲  

. هی ظٍ گؿاكَ قاهیا ذا کن نْظ ضْف ّ ؼخا۳۳  

. ای ػانواى ای ػانواى آهع گَ ّيل ّ لوا۳۴  

. ای یاؼ ها ظلعاؼ ها ای ػالن اقؽاؼ ها۳۵  

ْاخَ تیا ضْاخَ ظگؽتاؼ تیا. ضْاخَ تیا ض۳۶  

. یاؼ هؽا ؿاؼ هؽا ػهن خگؽضْاؼ هؽا۳۷  



. ؼقرن اؾ ایي ًلف ّ ُْا ؾًعٍ تال هؽظٍ تال۳۸  

. آٍ کَ آى يعؼ قؽا هی ًعُع تاؼ هؽا۳۹  

 . ِْم خٌْى قلكلَ نع تاؾ هکي قلكلَ ؼا۴۱

. نوغ خِاى ظّل ًثع ًْؼ ذْ ظؼ زلوَ ها۴۱  

وا. کاؼ ذْ ظاؼی يٌوا هعؼ ذْ تاؼی ي۴۲ٌ  

. کاُل ّ ًاظاند تعم کام ظؼآّؼظ هؽا۴۳  

. ظؼ ظّ خِاى لطیق ّ ضْل ُوچْ اهیؽ ها کدا۴۴  

. تا لة اّ چَ ضْل تْظ گلد ّ نٌیع ّ هاخؽا۴۵  

. ظی تٌْاضد یاؼ هي تٌعٍ ؿن ؼقیعٍ ؼا۴۶  

. ای کَ ذْ هاٍ آقواى هاٍ کدا ّ ذْ کدا۴۷  

. هاٍ ظؼقد ؼا تثیي کْ تهکكد ضْاب ها۴۸  

ّ ؾًعگی تی ذْ كٌا ّ هؽظًا . تا ذْ زیاخ۴۹  

. ای تگؽكرَ اؾ ّكا گْنَ کؽاى چؽا چؽا۵۱  

. گؽ ذْ هلْلی ای پعؼ خاًة یاؼ هي تیا۵۱  

. چْى ُوَ ػهن ؼّی ذكد خولَ ؼَای ًلف ها۵۲  

. ػهن ذْ آّؼظ هعذ پؽ ؾ تالُا۵۳  

. اؾ ایي اهثالگاٍ ضْل ههْ یک ظم ظال ذٌِا۵۴  

لد ُا. نة هعؼ اقد خكن ذْ کؿ اّ یاتٌع ظ۵۵ّ  

. ػطاؼظ ههرؽی تایع هراع آقواًی ؼا۵۶  

. هكلواًاى هكلواًاى چَ تایع گلد یاؼی ؼا۵۷  

. ؼقیع آى نَ ؼقیع آى نَ تیاؼاییع ایْاى ؼا۵۸  

. ذْ اؾ ضْاؼی ُوی ًالی ًوی تیٌی ػٌاید ُا۵۹  

 . ایا ًْؼ ؼش هْقی هکي اػوی يلْؼا ؼا۶۱

. ُال ای ؾُؽٍ ؾُؽا تکم آى گْل ؾُؽا ؼا۶۱  

ؼ آهع تِاؼ آهع قالم آّؼظ هكراى ؼا. تِا۶۲  

. چَ چیؿقد آًک ػکف اّ زالّخ ظاظ يْؼخ ؼا۶۳  

. ذْ ظیعی ُیچ ػانن ؼا کَ قیؽی تْظ اؾ ایي قْظا۶۴  

. تثیي غؼاخ ؼّزاًی کَ نع ذاتاى اؾ ایي يسؽا۶۵  

. ذْ ؼا قاهی خاى گْیع تؽای ًٌگ ّ ًاهی ؼا۶۶  

. اؾ آى هایی ای هْال اگؽ اهؽّؾ اگؽ كؽظا۶۷  

. چْ نكد ػهن ظؼ خاًن نٌاقا گهد نكرم ؼا۶۸  

. چَ تانع گؽ ًگاؼیٌن تگیؽظ ظقد هي كؽظا۶۹  

. تؽاخ آهع تؽاخ آهع تٌَ نوغ تؽاذی ؼا۷۱  

. اگؽ ًَ ػهن نوف العیي تعی ظؼ ؼّؾ ّ نة ها ؼا۷۱  

. تَ ضاًَ ضاًَ هی آؼظ چْ تیػم ناٍ خاى ها ؼا۷۲  

. آهع تد هیطاًَ ذا ضاًَ تؽظ ها ؼا۷۳  

اى کَ ًَ ای ِالة خْیٌعٍ نْی تا ها. گؽ ؾ۷۴  

. ای ضْاخَ ًوی تیٌی ایي ؼّؾ هیاهد ؼا۷۵  

. آضؽ تهٌیع آى هَ آٍ قسؽ ها ؼا۷۶  



. آب زیْاى تایع هؽ ؼّذ كؿایی ؼا۷۷  

. قاهی ؾ نؽاب زن پؽ ظاؼ نؽاتی ؼا۷۸  

. ای ضْاخَ ًوی تیٌی ایي ؼّؾ هیاهد ؼا۷۹  

 . اهؽّؾ گؿاكی ظٍ آى تاظٍ ًاتی ؼا۸۱

قاهی خاى پؽ کي آى قاؿؽ پیهیي ؼا. ای ۸۱  

. هؼهْهَ تَ قاهاى نع ذا تاظ چٌیي تاظا۸۲  

. ای یاؼ هوؽقیوا ای هطؽب نکؽضا۸۳  

. چْى گل ُوَ ذي ضٌعم ًَ اؾ ؼاٍ ظُاى ذٌِا۸۴  

. اؾ تِؽ ضعا تٌگؽ ظؼ ؼّی چْ ؾؼ خاًا۸۵  

. ای گهرَ ؾ ذْ ضٌعاى تكراى ّ گل ؼػٌا۸۶  

ها ؼا. خاًا قؽ ذْ یاؼا هگػاؼ چٌیي ۸۷  

. ناظ آهعی ای هَ ؼّ ای ناظی خاى ناظ آ۸۸  

. یک پٌع ؾ هي تهٌْ ضْاُی ًهْی ؼقْا۸۹  

. ای ناظ کَ ها ُكرین اًعؼ ؿن ذْ خاًا۹۱  

. ظؼ آب كکي قاهی تّ ؾاظٍ آتی ؼا۹۱  

. ؾُی تاؽ ؾُی تاؽ کَ تهکلد ؾ تاال۹۲  

. هیٌعیم هیٌعیم کَ اًعیهَ گؽی ُا۹۳  

د ضعایا. ؾُی ػهن ؾُی ػهن کَ ها ؼاق۹۴  

. ؾُی ػهن ؾُی ػهن کَ ها ؼاقد ضعایا۹۵  

. لة ؼا ذْ تَ ُؽ تْقَ ّ ُؽ لْخ هیاال۹۶  

. ؼكرن تَ قْی هًؽ ّ ضؽیعم نکؽی ؼا۹۷  

. ای اؾ ًظؽخ هكد نعٍ اقن ّ هكوا۹۸  

. ظالؼام ًِاى گهرَ ؾ ؿْؿا۹۹  

 . تیا ای خاى ًْ ظاظٍ خِاى ؼا۱۱۱

. تكْؾاًین قْظا ّ خٌْى ؼا۱۱۱  

تیاؼ اًگهرؽی ؼا. قلیواًا ۱۱۲  

. ظل ّ خاى ؼا ظؼ ایي زُؽخ تپاال۱۱۳  

. ضثؽ کي ای قراؼٍ یاؼ ها ؼا۱۱۴  

. چْ اّ تانع ظل ظلكْؾ ها ؼا۱۱۵  

. هؽا زلْا ُْـ کؽظقد زلْا۱۱۶  

. اهیؽ زكي ضٌعاى کي چهن ؼا۱۱۷  

. تَ تؽج ظل ؼقیعی تیكد ایي خا۱۱۸  

. تکد ػیٌی ؿعاٍ الثیي ظهؼا۱۱۹  

ا ای هؼال. ذْ تهکي چٌگ ها ؼ۱۱۱  

. تؽای ذْ كعا کؽظین خاى ُا۱۱۱  

. ؾ ؼّی ذكد ػیع آثاؼ ها ؼا۱۱۲  

. ای هطؽب ظل تؽای یاؼی ؼا۱۱۳  

. اًعؼ ظل ها ذْیی ًگاؼا۱۱۴  

. ای خاى ّ هْام خولَ خاى ُا۱۱۵  



. ای قطد گؽكرَ خاظّی ؼا۱۱۶  

. اؾ ظّؼ تعیعٍ نوف ظیي ؼا۱۱۷  

. تٌوْظ ّكا اؾ ایي خا۱۱۸  

ؼا تیاؼا. تؽضیؿ ّ يثْذ ۱۱۹  

 . ذا چٌع ذْ پف ؼّی تَ پیم آ۱۲۱

. چْى ضاًَ ؼّی ؾ ضاًَ ها۱۲۱  

. ظیعم ؼش ضْب گلهٌی ؼا۱۲۲  

. ظیعم نَ ضْب ضْل لوا ؼا۱۲۳  

. قاهی ذْ نؽاب الهکاى ؼا۱۲۴  

. گلری کَ گؿیعٍ ای ذْ تؽ ها۱۲۵  

. گكراش هکي ذْ ًاکكاى ؼا۱۲۶  

. کْ هطؽب ػهن چكد ظاًا۱۲۷  

تی ها. ها ؼا قلؽی كراظ ۱۲۸  

. ههکي ظل هؽظ ههرؽی ؼا۱۲۹  

. تیعاؼ کٌیع هكریاى ؼا۱۳۱  

. هي چْ هْقی ظؼ ؾهاى آذم نْم ّ لوا۱۳۱  

. ظؼ هیاى پؽظٍ ضْى ػهن ؼا گلؿاؼُا۱۳۲  

. ؿوؿٍ ػهود تعاى آؼظ یکی هسراج ؼا۱۳۳  

. قاهیا ظؼ ًْل آّؼ نیؽٍ ػٌوْظ ؼا۱۳۴  

. قاهیا گؽظاى کي آضؽ آى نؽاب ياف ؼا۱۳۵  

یگؽ هؿى خؿ پؽظٍ ظلعاؼ ها. پؽظٍ ظ۱۳۶  

. تا چٌیي نوهیؽ ظّلد ذْ ؾتْى هاًی چؽا۱۳۷  

. قکَ ؼضكاؼ ها خؿ ؾؼ هثاظا تی نوا۱۳۸  

. ؼًح ذي ظّؼ اؾ ذْ ای ذْ ؼازد خاى ُای ها۱۳۹  

 . ظؼظ ها ؼا ظؼ خِاى ظؼهاى هثاظا تی نوا۱۴۱

. خولَ یاؼاى ذْ قٌگٌع ّ ذْی هؽخاى چؽا۱۴۱  

گاى ؼا الًال. ظّلری ُوكایَ نع ُوكای۱۴۲  

. ظّل هي پیـام کؽظم قْی ذْ اقراؼٍ ؼا۱۴۳  

. ػول ظؼیاتع ذْ ؼا یا ػهن یا خاى يلا۱۴۴  

. ای ّيالد یک ؾهاى تْظٍ كؽاهد قال ُا۱۴۵  

. ظؼ يلای تاظٍ تٌوا قاهیا ذْ ؼًگ ها۱۴۶  

. آضؽ اؾ ُدؽاى تَ ّيلم ظؼؼقیعقری ظال۱۴۷  

. اؾ پی نوف زن ّ ظیي ظیعٍ گؽیاى ها۱۴۸  

عهد نوف زن ّ ظیي یاظگاؼخ قاهیا. ض۱۴۹  

. ظؼظ نوف العیي تْظ قؽهایَ ظؼهاى ها۱۵۱  

. قؽ تؽّى کي اؾ ظؼیچَ خاى تثیي ػهام ؼا۱۵۱  

. ظّل آى خاًاى ها اكراى ّ ضیؿاى یک هثا۱۵۲  

. نوغ ظیعم گؽظ اّ پؽّاًَ ُا چْى خوغ ُا۱۵۳  

. ظیعٍ زايل کي ظال آًگَ تثیي ذثؽیؿ ؼا۱۵۴  



ي اكراظٍ ام ظؼ ذٌگٌا. اؾ كؽام نوف ظی۱۵۵  

. ای ُْـ ُای ظلن تیا تیا تیا تیا۱۵۶  

. ای ُْـ ُای ظلن تاؼی تیا ؼّیی ًوا۱۵۷  

. اهرؿاج ؼّذ ُا ظؼ ّهد يلر ّ خٌگ ُا۱۵۸  

. ای ؾ هوعاؼخ ُؿاؼاى كطؽ تی هوعاؼ ؼا۱۵۹  

 . هلؽّنیع کواى ّ ؾؼٍ ّ ذیؾ ؾًاى ؼا۱۶۱

. چْ كؽقراظ ػٌاید تَ ؾهیي ههؼلَ ُا ؼا۱۶۱  

. ذْ هؽا خاى ّ خِاًی چَ کٌن خاى ّ خِاى ؼا۱۶۲  

. تؽّیع ای زؽیلاى تکهیع یاؼ ها ؼا۱۶۳  

. چْ هؽا تَ قْی ؾًعاى تکهیع ذي ؾ تاال۱۶۴  

. اگؽ آى هیی کَ ضْؼظی تَ قسؽ ًثْظ گیؽا۱۶۵  

. چوٌی کَ ذا هیاهد گل اّ تَ تاؼ تاظا۱۶۶  

. کی تپؽقع خؿ ذْ ضكرَ ّ ؼًدْؼ ذْ ؼا۱۶۷  

تَ ًاضْاقد تَ هاًٌع گیا . ای تؽّییع۱۶۸ٍ  

. ؼّ ذؽل کي کَ ُوَ ؼّذؽناًٌع ایي خا۱۶۹  

. ذا تَ نة ای ػاؼف نیؽیي ًْا۱۷۱  

. چْى ًوایی آى ؼش گلؽًگ ؼا۱۷۱  

. ظؼ هیاى ػانواى ػاهل هثا۱۷۲  

. اؾ یکی آذم تؽآّؼظم ذْ ؼا۱۷۳  

. ؾ آذم نِْخ تؽآّؼظم ذْ ؼا۱۷۴  

. اؾ ّؼای قؽ ظل تیي نیٍْ ُا۱۷۵  

یرًْیكد ػانن ًاؼ ؼا. ؼّذ ؾ۱۷۶  

. ای تگلرَ ظؼ ظلن اقؽاؼُا۱۷۷  

. هی نعی ؿاكل ؾ اقؽاؼ هُا۱۷۸  

. گؽ ذْ ػْظی قْی ایي هدوؽ تیا۱۷۹  

 . ای ذْ آب ؾًعگاًی كاقوٌا۱۸۱

. ظل چْ ظاًَ ها هثال آقیا۱۸۱  

. ظؼ هیاى ػانواى ػاهل هثا۱۸۲  

. ای ظل ؼكرَ ؾ خا تاؾهیا۱۸۳  

. هي ؼقیعم تَ لة خْی ّكا۱۸۴  

. اؾ تف کَ ؼیطد خؽػَ تؽ ضاک ها ؾ تاال۱۸۵  

. ای هیؽآب تگها آى چهوَ ؼّاى ؼا۱۸۶  

. اؾ قیٌَ پاک کؽظم اكکاؼ كلكلی ؼا۱۸۷  

. تؽ چهوَ َویؽخ کؽظ آى پؽی ّثاهی۱۸۸  

. آهع تِاؼ خاى ُا ای ناش ذؽ تَ ؼهى آ۱۸۹  

. تا آى کَ هی ؼقاًی آى تاظٍ توا ؼا۱۹۱  

ذْ ضْظ ؼا. تیعاؼ کي ِؽب ؼا تؽ هي تؿى ۱۹۱  

. تهکي قثْ ّ کْؾٍ ای هیؽآب خاى ُا۱۹۲  

. خاًا هثْل گؽظاى ایي خكد ّ خْی ها ؼا۱۹۳  



. ضْاُن گؽكري اکٌْى آى هایَ يْؼ ؼا۱۹۴  

. نِْخ کَ تا ذْ ؼاًٌع يعذْ کٌٌع خاى ؼا۱۹۵  

. ظؼ خٌثم اًعؼآّؼ ؾلق ػثؽكهاى ؼا۱۹۶  

. ای تٌعٍ تاؾگؽظ تَ ظؼگاٍ ها تیا۱۹۷  

هن تعؼیع ضؽهَ ُا. ای يْكیاى ػ۱۹۸  

. ای ضاى ّ هاى تواًعٍ ّ اؾ نِؽ ضْظ خعا۱۹۹  

 . ًام نرؽ تَ ذؽکی چَ تْظ تگْ ظّا۲۱۱

. نة ؼكد ّ ُن ذوام ًهع هاخؽای ها۲۱۱  

. ُؽ ؼّؾ تاهعاظ قالم ػلیکوا۲۱۲  

. آهع تِاؼ ضؽم آهع ًگاؼ ها۲۱۳  

. قؽ تؽ گؽیثاى ظؼقد يْكی اقؽاؼ ؼا۲۱۴  

خا تَ خا . چٌع گؽیؿی ؾ ها چٌع ؼّی۲۱۵  

. ای ُوَ ضْتی ذْ ؼا پف ذْ کؽایی کَ ؼا۲۱۶  

. ای کَ تَ ٌُگام ظؼظ ؼازد خاًی هؽا۲۱۷  

. اؾ خِد ؼٍ ؾظى ؼاٍ ظؼآؼظ هؽا۲۱۸  

. ای ظؼ ها ؼا ؾظٍ نوغ قؽایی ظؼآ۲۱۹  

. گؽ ًَ ذِی تانعی تیهرؽیي خْی ُا۲۱۱  

. تاؾ تٌلهَ ؼقیع خاًة قْقي ظّذا۲۱۱  

اًا ؼا. اقیؽ نیهَ کي آى خٌیاى ظ۲۱۲  

. اگؽ ذْ ػانن ػهوی ّ ػهن ؼا خْیا۲۱۳  

. ظؼضد اگؽ هرسؽک تعی ؾ خای تَ خا۲۱۴  

. هي اؾ کدا ؿن ّ ناظی ایي خِاى ؾ کدا۲۱۵  

. ؼّم تَ زدؽٍ ضیاِ ػانواى كؽظا۲۱۶  

. چَ ًیکثطد کكی کَ ضعای ضْاًع ذْ ؼا۲۱۷  

. ؾ تِؽ ؿیؽخ آهْضد آظم اقوا ؼا۲۱۸  

ظ تَ ضعا. چْ اًعؼآیع یاؼم چَ ضْل ت۲۱۹ْ  

 . ؾ تاهعاظ قؼاظخ قَ تْقَ ظاظ هؽا۲۲۱

. هؽا ذْ گْل گؽكری ُوی کهی تَ کدا۲۲۱  

. ؼّین ّ ضاًَ تگیؽین پِلْی ظؼیا۲۲۲  

. کداقد هطؽب خاى ذا ؾ ًؼؽٍ ُای يال۲۲۳  

. چَ ضیؽٍ هی ًگؽی ظؼ ؼش هي ای تؽًا۲۲۴  

. تپطرَ اقد ضعا تِؽ يْكیاى زلْا۲۲۵  

ًع هؽا. تؽكد یاؼ هي ّ یاظگاؼ ها۲۲۶  

. تَ خاى پاک ذْ ای هؼعى قطا ّ ّكا۲۲۷  

. تیاؼ آى کَ هؽیي ؼا قْی هؽیي کهعا۲۲۸  

. نؽاب ظاظ ضعا هؽ هؽا ذْ ؼا قؽکا۲۲۹  

. ؾ قْؾ نْم ظل هي ُوی ؾًع ػلال۲۳۱  

. قثکرؽی ذْ اؾ آى ظم کَ هی ؼقع ؾ يثا۲۳۱  

. چْ ػهن ؼا ذْ ًعاًی تپؽـ اؾ نة ُا۲۳۲  



ُن ؾًع ها ؼا. کداقد قاهی خاى ذا تَ ۲۳۳  

. ؾ خام قاهی تاهی چْ ضْؼظٍ ای ذْ ظال۲۳۴  

. هؽا تعیع ّ ًپؽقیع آى ًگاؼ چؽا۲۳۵  

. هثاؼکی کَ تْظ ظؼ ُوَ ػؽّقی ُا۲۳۶  

. یاؼ ها ظلعاؼ ها ػالن اقؽاؼ ها۲۳۷  

. ُلَ ای کیا ًلكی تیا۲۳۸  

. کؽاًی ًعاؼظ تیاتاى ها۲۳۹  

 . ذْ خاى ّ خِاًی کؽیوا هؽا۲۴۱

ؽظقد هؽا. ًؽظ کق ذْ ت۲۴۱  

. ضیک ظل ها ههک ذي ها۲۴۲  

. تگها ظؼ تیا ظؼآ کَ هثا ػیم تی نوا۲۴۳  

. چَ نعی گؽ ذْ ُوچْى هي نعییی ػانن ای كرا۲۴۴  

. اؾ تؽای يالذ هدٌْى ؼا۲۴۵  

. يع ظُل هی ؾًٌع ظؼ ظل ها۲۴۶  

. تاًگ ذكثیر تهٌْ اؾ تاال۲۴۷  

. گْل هي هٌرظؽ پیام ذْ ؼا۲۴۸  

ها. ظل تؽ ها نعقد ظلثؽ ۲۴۹  

. ُیي کَ هٌن تؽ ظؼ ظؼ تؽگها۲۵۱  

. پیهرؽ آ پیهرؽ ای تْالْكا۲۵۱  

. ًػؼ کٌع یاؼ کَ اههة ذْ ؼا۲۵۲  

. چٌع ًِاى ظاؼی آى ضٌعٍ ؼا۲۵۳  

. تاظٍ ظٍ آى یاؼ هعذ تاؼٍ ؼا۲۵۴  

. ضیؿ يثْزی کي ّ ظؼظٍ يال۲۵۵  

. ظاظ ظُی قاؿؽ ّ پیواًَ ؼا۲۵۶  

. لؼل لثم ظاظ کٌْى هؽ هؽا۲۵۷  

كثی نثی ای هَ لوا. گؽ تٌط۲۵۸  

. پیم کم آى ناٍ نکؽضاًَ ؼا۲۵۹  

 . چؽش كلک تا ُوَ کاؼ ّ کیا۲۶۱

. ُاى ای ِثیة ػانواى قْظاییی ظیعی چْ ها۲۶۱  

. كیوا ذؽی كیوا ذؽی یا هي یؽی ّ ال یؽی۲۶۲  

. تَ نکؽضٌعٍ اگؽ هی تثؽظ خاى هؽا۲۶۳  

. لی زثیة زثَ یهْی السها۲۶۴  

. ؼاذ تلیِا ّ الؽّذ كیِا۲۶۵  

. ُیح ًْهی ّ ًلی ؼیر ػلی الـْؼ ُلا۲۶۶  

. هع انؽهد العًیا هي ًْؼ زویاًا۲۶۷  

. كعیرک یا غا الْزی آیاذَ ذرؽی۲۶۸  

. ذؼالْا تٌا ًًلْا ًطلی الرعلال۲۶۹  

. اكعی هوؽا الذ ػلیٌا ّ ذالال۲۷۱  

. ذؼالْا کلٌا غا الیْم قکؽی۲۷۱  



. زعاء الساظی يثازا تِْاکن كاذیٌا۲۷۲  

ٌا تالکن یا کؽاهی ّ نرٌا. ِال ها تر۲۷۳  

. ایَ یا اُل اللؽاظیف اهؽا هٌهْؼًا۲۷۴  

. اتًؽخ ؼّزی هلیسا ؾلؿلد ؾلؿالِا۲۷۵  

. یا ضلی السكي تیي الٌاـ یا ًْؼ العخی۲۷۶  

. قثن الدع الیٌا ًؿل السة ػلیٌا۲۷۷  

. اًا ال اهكن اال تؽخال يعهًْا۲۷۸  

. هْالًا هْالًا اؿٌاًا اؿٌاًا۲۷۹  

 لطع یا ؼّذ الثوا. یا هٌیؽ ا۲۸۱

. یا قاهی الوعاهَ زی ػلی الًال۲۸۱  

. یا هي لْاء ػهوک ال ؾال ػالیا۲۸۲  

. خاء الؽتیغ هلرطؽا كی خْاؼًا۲۸۳  

. اضی ؼاید خواال قثا الولْب قثا۲۸۴  

. اذاک ػیع ّيال كال ذػم زؿًا۲۸۵  

. یا هي تٌا هًؽ الکوال ههیعا۲۸۶  

. ّؼظ الثهیؽ هثهؽا تثهاؼ۲۸۷ٍ  

لویٌا یا زاکویٌا. یا کا۲۸۸  

. یا هطدل الثعؼ انؽهٌا تالال۲۸۹  

. تی یاؼ هِل ها ؼا تی یاؼ هطكة اههة۲۹۱  

. ای ضْاب تَ خاى ذْ ؾزود تثؽی اههة۲۹۱  

. ؾاى ناُع نکؽلة ؾاى قاهی ضْل هػُة۲۹۲  

. هِواى ذْام ای خاى ؾًِاؼ هطكة اههة۲۹۳  

. تؽیعٍ نع اؾ ایي خْی خِاى آب۲۹۴  

ع هاٍ ّ هِراب. اال ای ؼّی ذْ ي۲۹۵  

. هطكة ای یاؼ هِواى ظاؼ اههة۲۹۶  

. ای ظؼ ؿن ذْ تَ قْؾ ّ یاؼب۲۹۷  

. آٍ اؾ ایي ؾنراى کَ هَ ؼّ هی ًوایٌع اؾ ًواب۲۹۸  

. یا ّيال یاؼ تایع یا زؽیلاى ؼا نؽاب۲۹۹  

 . کْ ُوَ لطق کَ ظؼ ؼّی ذْ ظیعم ُوَ نة۳۱۱

. ُلَ يعؼ ّ تعؼ ػالن هٌهیي هطكة اههة۳۱۱  

اید تی هؽاؼم ؼّؾ ّ نة. ظؼ ۳۱۲ُْ  

. هدلف ضْل کي اؾ آى ظّ پاؼٍ چْب۳۱۳  

. ُیچ هی ظاًی چَ هی گْیع ؼتاب۳۱۴  

. آّاؾ ظاظ اضرؽ تف ؼّنٌكد اههة۳۱۵  

. ؼؿثد تَ ػانواى کي ای خاى يعؼ ؿایة۳۱۶  

. کاؼ ُوَ هسثاى ُوچْى ؾؼقد اههة۳۱۷  

. ضْاتن تثكرَ ای تگها ای هوؽ ًواب۳۱۸  

هؽا کؽظ ظل ضؽاب. ّاخة کٌع چْ ػهن ۳۱۹  

. تاؾآهع آى هِی کَ ًعیعل كلک تَ ضْاب۳۱۱  



. ؾند کكی کْ ًهع هكطؽٍ یاؼ ضْب۳۱۱  

. تَ خاى ذْ کَ هؽّ اؾ هیاى کاؼ هطكة۳۱۲  

. ؼتاب ههؽب ػهوكد ّ هًْف ايساب۳۱۳  

. ذْ ؼا کَ ػهن ًعاؼی ذْ ؼا ؼّاقد تطكة۳۱۴  

. چهن ُا ّا ًوی نْظ اؾ ضْاب۳۱۵  

ْؿای نة. چًْک ظؼآیین تَ ؿ۳۱۶  

. یاؼ آهع تَ يلر ای ايساب۳۱۷  

. ػلًْا قواء الْظ هي ؿیؽ قلن۳۱۸  

. اهكی ّ ايثر تالدْی اذؼػب۳۱۹  

 . اتهؽّا یا هْم ُػا كرر تاب۳۲۱

. آى ضْاخَ ؼا اؾ ًین نة تیواؼیی پیعا نعٍ قد۳۲۱  

. آهعٍ ام کَ ذا تَ ضْظ گْل کهاى کهاًود۳۲۲  

خ. آى ًلكی کَ تاضْظی یاؼ چْ ضاؼ آیع۳۲۳  

. ظؼآ ذا ضؽهَ هالة ظؼاًعاؾم ُویي قاػد۳۲۴  

. کَ ظیع ای ػانواى نِؽی کَ نِؽ ًیکثطراًكد۳۲۵  

. زالد ظٍ ّ زیؽخ ظٍ ای هثعع تی زالد۳۲۶  

. اؾ ظكرؽ ػوؽ ها یکرا ّؼهی هاًعٍ قد۳۲۷  

. تاظقد هؽا ؾاى قؽ اًعؼ قؽ ّ ظؼ قثلد۳۲۸  

. تیاییع تیاییع کَ گلؿاؼ ظهیعٍ قد۳۲۹  

آى ظلثؽ ػیاؼ هؽا یاكد. تاؼ ظگؽ ۳۳۱  

. ؾاى ناٍ کَ اّ ؼا ُْـ ِثل ّ ػلن ًیكد۳۳۱  

. ایي ضاًَ کَ پیْقرَ ظؼ اّ تاًگ چـاًَ قد۳۳۲  

. اًعؼ ظل ُؽ کف کَ اؾ ایي ػهن اثؽ ًیكد۳۳۳  

. اؾ اّل اهؽّؾ زؽیلاى ضؽاتاخ۳۳۴  

. ُوَ ضْف آظهی ؼا اؾ ظؼًّكد۳۳۵  

. تعٍ یک خام ای پیؽ ضؽاتاخ۳۳۶  

یؼٌی ّهد ضْاتكد . تثكری چهن۳۳۷  

. قواع اؾ تِؽ خاى تی هؽاؼقد۳۳۸  

. قواع آؼام خاى ؾًعگاًیكد۳۳۹  

 . ظگؽتاؼ ایي ظلن آذم گؽكركد۳۴۱

. تیا کاهؽّؾ ها ؼا ؼّؾ ػیعقد۳۴۱  

. هؽا چْى ذا هیاهد یاؼ ایٌكد۳۴۲  

. ؾ ُوؽاُاى خعایی هًلسد ًیكد۳۴۳  

. تَ خاى ذْ کَ قْگٌع ػظیوكد۳۴۴  

ایي چَ نیٍْ قد . تگْ ای یاؼ ُوؽاؾ۳۴۵  

. نٌیعم هؽ هؽا لطلد ظػا گلد۳۴۶  

. هؽاؼ ؾًعگاًی آى ًگاؼقد۳۴۷  

. يعایی کؿ کواى آیع ًػیؽیكد۳۴۸  

. هثؽ ؼًح ای تؽاظؼ ضْاخَ قطركد۳۴۹  



. ؾ تؼع ّهد ًْهیعی اهیعیكد۳۵۱  

. ِثیة ظؼظ تی ظؼهاى کعاهكد۳۵۱  

. چْ تا ها یاؼ ها اهؽّؾ خلركد۳۵۲  

ركد ُیِاخ. ؾُی هی کاًعؼ آى ظق۳۵۳  

. ؾ هیطاًَ ظگؽتاؼ ایي چَ تْیكد۳۵۴  

. ظؼ ایي ضاًَ کژی ای ظل گِی ؼاقد۳۵۵  

. ذْ ؼا ظؼ ظلثؽی ظقری ذواهكد۳۵۶  

. چْ آى کاى کؽم ها ؼا نکاؼقد۳۵۷  

. ًگاؼ ضْب نکؽتاؼ چًْكد۳۵۸  

. ظؼ ایي خْ ظل چْ ظّالب ضؽاتكد۳۵۹  

 . ایا قاهی ذْی هاَی زاخاخ۳۶۱

ؼًگد . اگؽ زْا تعاًكری ؾ۳۶۱  

. ظّ چهن آُْاًم نیؽگیؽقد۳۶۲  

. چٌاى کایي ظل اؾ آى ظلعاؼ هكركد۳۶۳  

. ذا ًوم ضیال ظّقد تا هاقد۳۶۴  

. هی ظاى کَ ؾهاًَ ًوم قْظاقد۳۶۵  

. ظّظ ظل ها ًهاى قْظاقد۳۶۶  

. ظل آهع ّ ظی تَ گْل خاى گلد۳۶۷  

. گْین قطي نکؽًثاذد۳۶۸  

. ظؼ نِؽ نوا یکی ًگاؼیكد۳۶۹  

ّ ػیع تا هاقد . آهع ؼهُاى۳۷۱  

. گؽ خام قپِؽ ؾُؽپیواقد۳۷۱  

. هي قؽ ًطْؼم کَ قؽ گؽاى قد۳۷۲  

. گؽ هی ًکٌع لثن تیاًد۳۷۳  

. پؽقیع کكی کَ ؼٍ کعاهكد۳۷۴  

. هؽ ػانن ؼا ؾ ؼٍ چَ تیوكد۳۷۵  

. اهؽّؾ خٌْى ًْ ؼقیعٍ قد۳۷۶  

. آى ؼا کَ ظؼ آضؽل ضؽی ُكد۳۷۷  

. ای گهرَ ؾ ناٍ ػهن نِواخ۳۷۸  

هیاى قیٌَ ؿاؼخ . ای کؽظ۳۷۹ٍ  

 . آى ضْاخَ اگؽ چَ ذیؿگْل اقد۳۸۱

. آى ؼٍ کَ تیاهعم کعاهكد۳۸۱  

. ای اؾ کؽم ذْ کاؼ ها ؼاقد۳۸۲  

. ُیي کَ گؽظى قكد کؽظی کْ کثاتد کْ نؽاتد۳۸۳  

. ػانواى ؼا گؽ چَ ظؼ تاِي خِاًی ظیگؽقد۳۸۴  

. ضلن ُای ضْب ذْ پیهد ظّظ تؼع اؾ ّكاخ۳۸۵  

چهن تگها ظؼ يلاخ . چْى ًعاؼی ذاب ظاًم۳۸۶  

. ضاک آى کف نْ کَ آب ؾًعگاًم ؼّنٌكد۳۸۷  

. ضعهد تی ظّقری ؼا هعؼ ّ هیود ُكد ًیكد۳۸۸  



. چْى ظلد تا هي ًثانع ُوٌهیٌی قْظ ًیكد۳۸۹  

. قاؼتاًا انرؽاى تیي قؽ تَ قؽ هطاؼ هكد۳۹۱  

. هطؽتا ایي پؽظٍ ؾى کاى یاؼ ها هكد آهعقد۳۹۱  

كراى ؼا ناظ چیكد. گؽ ًعیع آى ناظخاى ایي گل۳۹۲  

. خوغ تانیع ای زؽیلاى ؾاًک ّهد ضْاب ًیكد۳۹۳  

. چهوَ ای ضْاُن کَ اؾ ّی خولَ ؼا اكؿایم اقد۳۹۴  

. ػهن اًعؼ كُل ّ ػلن ّ ظكرؽ ّ اّؼام ًیكد۳۹۵  

. ظؼ ؼٍ هؼهْم ها ذؽقٌعگاى ؼا کاؼ ًیكد۳۹۶  

. آكراب اهؽّؾ تؽ نکل ظگؽ ذاتاى نعقد۳۹۷  

ولَ اتؽاؼ هكد. اؾ قواُن ؼتِن تیي خ۳۹۸  

. آضؽ ای ظلثؽ ًَ ّهد ػهؽخ اًگیؿی نعقد۳۹۹  

 . چْى ًظؽ کؽظى ُوَ اّياف ضْب اًعؼ ظلكد۴۱۱

. اًعؼآ ای هَ کَ تی ذْ هاٍ ؼا اقراؼٍ ًیكد۴۱۱  

. ًوم تٌع خاى کَ خاى ُا خاًة اّ هایلكد۴۱۲  

. گؽ ذْ پٌعاؼی تَ زكي ذْ ًگاؼی ُكد ًیكد۴۱۳  

اظٍ کَ ًْند. ُلَ ای آًک تطْؼظی قسؽی ت۴۱۴  

. تَ ضعا کد ًگػاؼم کَ ؼّی ؼاٍ قالهد۴۱۵  

. چٌع گْیی کَ چَ چاؼٍ قد ّ هؽا ظؼهاى چیكد۴۱۶  

. چهن پؽًْؼ کَ هكد ًظؽ خاًاًكد۴۱۷  

. آى نٌیعی کَ ضُؽ ذطرَ کهری تهکكد۴۱۸  

. ذا ًلـؿی کَ ؾ ضْى ؼاٍ پف ّ پیم ذؽقد۴۱۹  

. ظّل آهع تؽ هي آًک نة اكؽّؾ هٌكد۴۱۱  

قاهی خاى هطؽب ها ؼا چَ نعقد . ػدة ای۴۱۱  

. آًک تی تاظٍ کٌع خاى هؽا هكد کداقد۴۱۲  

. هي ًهكرن ؾ ِلة ّیي ظل پیچاى ًٌهكد۴۱۳  

. ؼّؾ ّ نة ضعهد ذْ تی قؽ ّ تی پا چَ ضْنكد۴۱۴  

. ذهٌَ تؽ لة خْ تیي کَ چَ ظؼ ضْاب نعقد۴۱۵  

. هطؽب ّ ًْزَ گؽ ػانن ّ نْؼیعٍ ضْل اقد۴۱۶  

ّ ضْاب ًعاًن کَ کدا اقد. هي پؽی ؾاظٍ ام ۴۱۷  

. قؽ هپیچاى ّ هدٌثاى کَ کٌْى ًْتد ذْ اقد۴۱۸  

. تْقَ ای ظاظ هؽا ظلثؽ ػیاؼ ّ تؽكد۴۱۹  

 . غّم ؼّی ذؽنم تیي کَ ؾ يع هٌع گػند۴۲۱

. قاهیا ایي هی اؾ اًگْؼ کعاهیي پهرَ قد۴۲۱  

. ای کَ ؼّید چْ گل ّ ؾلق ذْ چْى نوهاظقد۴۲۲  

پؽیهاى نعٍ اقد. هگؽ ایي ظم قؽ آى ؾلق ۴۲۳  

. ظلثؽی ّ تی ظلی اقؽاؼ هاقد۴۲۴  

. ػانواى ؼا خكد ّ خْ اؾ ضْیم ًیكد۴۲۵  

. ؿیؽ ػهود ؼاٍ تیي خكرین ًیكد۴۲۶  

. ظؼ ظل ّ خاى ضاًَ کؽظی ػاهثد۴۲۷  



. ایي چٌیي پاتٌع خاى هیعاى کیكد۴۲۸  

. ػانوی ّ تی ّكایی کاؼ هاقد۴۲۹  

. گن نعى ظؼ گن نعى ظیي هٌكد۴۳۱  

ظنوي تطْؼظی ػاهثد. ػهٍْ ۴۳۱  

. ایي چٌیي پاتٌع خاى هیعاى کیكد۴۳۲  

. اًعؼ ایي خوغ نؽؼُا ؾ کداقد۴۳۳  

. ُن تَ تؽ ایي تد ؾیثا ضْنکكد۴۳۴  

. ُؽ کی تاالقد هؽ اّ ؼا چَ ؿوكد۴۳۵  

. گلرا کَ کیكد تؽ ظؼ گلرن کویي ؿالهد۴۳۶  

. ُؽ خْؼ کؿ ذْ آیع تؽ ضْظ ًِن ؿؽاهد۴۳۷  

ًاهَ اؾ كالًكد . ُؽ ظم قالم آؼظ کایي۴۳۸  

. تگػند ؼّؾ تا ذْ خاًا تَ يع قؼاظخ۴۳۹  

 . اهؽّؾ نِؽ ها ؼا يع ؼًّن قد ّ خاًكد۴۴۱

. تٌوای ؼش کَ تاؽ ّ گلكراًن آؼؾّقد۴۴۱  

. تؽ ػانواى كؽیَُ تْظ خكد ّ خْی ظّقد۴۴۲  

. اؾ ظل تَ ظل تؽاظؼ گْیٌع ؼّؾًیكد۴۴۳  

. قاهی تیاؼ تاظٍ کَ ایام تف ضْنكد۴۴۴  

ؽكَ آذهی کَ ظهی تؽهؽاؼ ًیكد. ایي ۴۴۵ِ  

. گؽ چپ ّ ؼاقد ِؼٌَ ّ ذهٌیغ تیِعٍ قد۴۴۶  

. ای گل ذْ ؼا اگؽ چَ ؼضكاؼ ًاؾکكد۴۴۷  

. اهؽّؾ ؼّؾ ًْتد ظیعاؼ ظلثؽقد۴۴۸  

. خاًا خوال ؼّذ تكی ضْب ّ تاكؽقد۴۴۹  

. اؾ تاهعاظ ؼّی ذْ ظیعى زیاخ هاقد۴۵۱  

. پٌِاى ههْ کَ ؼّی ذْ تؽ ها هثاؼکكد۴۵۱  

اهی ّ قؽظُی ؾ لة یاؼم آؼؾّقد. ق۴۵۲  

. تع ظّل تی ذْ ذیؽٍ نة ّ ؼّنٌی ًعاند۴۵۳  

. خاى قْی خكن آهع ّ ذي قْی خاى ًؽكد۴۵۴  

. آى ؼّذ ؼا کَ ػهن زویوی نؼاؼ ًیكد۴۵۵  

. ها ؼا کٌاؼ گیؽ ذْ ؼا ضْظ کٌاؼ ًیكد۴۵۶  

. ای چٌگ پؽظٍ ُای قپاُاًن آؼؾّقد۴۵۷  

. اهؽّؾ چؽش ؼا ؾ هَ ها ذسیؽیكد۴۵۸  

. ای هؽظٍ ای کَ ظؼ ذْ ؾ خاى ُیچ تْی ًیكد۴۵۹  

 . ػانن آى هٌع ذْ خاى نکؽضای هاقد۴۶۱

. ناٍ گهاظقد ؼّ ظیعٍ نَ تیي کَ ؼاقد۴۶۱  

. یْقق کٌؼاًین ؼّی چْ هاُن گْاقد۴۶۲  

. ُؽ ًلف آّاؾ ػهن هی ؼقع اؾ چپ ّ ؼاقد۴۶۳  

. ًْتد ّيل ّ لواقد ًْتد زهؽ ّ تواقد۴۶۴  

کاؼگَ ّ کاؼم اّقد . کاؼ ًعاؼم خؿ ایي۴۶۵  

. تاؾ ظؼآهع تَ تؿم هدلكیاى ظّقد ظّقد۴۶۶  



. آًک چٌاى هی ؼّظ ای ػدة اّ خاى کیكد۴۶۷  

. تا ّی اؾ ایواى ّ کلؽ تاضثؽی کاكؽیكد۴۶۸  

. ای ؿن اگؽ هْ نْی پیم هٌد تاؼ ًیكد۴۶۹  

. ای ؿن اگؽ هْ نْی پیم هٌد تاؼ ًیكد۴۷۱  

. پیم چٌیي هاٍ ؼّ گیح نعى ّاخثكد۴۷۱  

. کالثع ها ؾ ضْاب کاُل ّ ههـْل ضاقد۴۷۲  

. ُؽ ًلف آّاؾ ػهن هی ؼقع اؾ چپ ّ ؼاقد۴۷۳  

. ؾ ػهن ؼّی ذْ ؼّني ظل تٌیي ّ تٌاخ۴۷۴  

. تیا کَ ػانن هاُكد ّؾ اضرؽاى پیعاقد۴۷۵  

. تطٌع تؽ ُوَ ػالن کَ خای ضٌعٍ ذْ ؼاقد۴۷۶  

. ؾ آكراب قؼاظخ هؽا نؽاتاذكد۴۷۷  

کَ قاؿؽ ًیكد. ّخْظ هي تَ کق یاؼ خؿ ۴۷۸  

. قریؿٍ کي کَ ؾ ضْتاى قریؿٍ نیؽیٌكد۴۷۹  

 . تَ زن آى کَ ظؼ ایي ظل تدؿ ّالی ذْ ًیكد۴۸۱

. چَ گُْؽی ذْ کَ کف ؼا تَ کق تِای ذْ ًیكد۴۸۱  

. تؽاخ ػانن ًْ کي ؼقیع ؼّؾ تؽاخ۴۸۲  

. ُؽ آًک اؾ قثة ّزهد ؿوی ذٌِاقد۴۸۳  

. ُؽ آًچ ظّؼ کٌع هؽ ذْ ؼا ؾ ظّقد تعقد۴۸۴  

قَ ؼّؾ نع کَ ًگاؼیي هي ظگؽگًْكد .۴۸۵  

. تَ زن چهن ضواؼ لطیق ذاتاًد۴۸۶  

. چْ ػیع ّ چْى ػؽكَ ػاؼكاى ایي ػؽكاخ۴۸۷  

. ظؼ ایي قالم هؽا تا ذْ ظاؼ ّ گیؽ خعاقد۴۸۸  

. اگؽ ذْ هكد ّيالی ؼش ذْ ذؽل چؽاقد۴۸۹  

. هؽا چْ ؾًعگی اؾ یاظ ؼّی چْى هَ ذْقد۴۹۱  

اگؽ تاظقد . خِاى ّ کاؼ خِاى قؽ تَ قؽ۴۹۱  

. ؾ ظام چٌع تپؽقی ّ ظاًَ ؼا چَ نعقد۴۹۲  

. ذْ هؽظی ّ ًظؽخ ظؼ خِاى خاى ًگؽیكد۴۹۳  

. تَ ناٍ ًِاًی ؼقیعی کَ ًْند۴۹۴  

. اگؽ هؽ ذْ ؼا يلر آٌُگ ًیكد۴۹۵  

. ِؽب ای تسؽ ايل آب زیاخ۴۹۶  

. يْكیاى آهعًع اؾ چپ ّ ؼاقد۴۹۷  

. كؼل ًیکاى هسؽٌ ًیکیكد۴۹۸  

ّ ػٌاید ًیكد. ػهن خؿ ظّلد ۴۹۹  

 . هثلَ اهؽّؾ خؿ نٌِهَ ًیكد۵۱۱

. اههة اؾ چهن ّ هـؿ ضْاب گؽیطد۵۱۱  

. اًعؼآ ػیم تی ذْ ناظاى ًیكد۵۱۲  

. تؽ نکؽخ خوغ هگف ُا چؽاقد۵۱۳  

. ضیؿ کَ اهؽّؾ خِاى آى هاقد۵۱۴  

. پیهرؽ آ ؼّی ذْ خؿ ًْؼ ًیكد۵۱۵  



. کاؼ هي ایٌكد کَ کاؼین ًیكد۵۱۶  

ای ذْ ًیكد. کیكد کَ اّ تٌعٍ ؼ۵۱۷  

. نیؽ ضعا تٌع گككري گؽكد۵۱۸  

. هؽؽ ظلن تاؾ پؽیعى گؽكد۵۱۹  

. تاؾ تَ تّ گلد کَ يسؽا ضْنكد۵۱۱  

. ُوچْ گل قؽش تؽّ ظقد ظقد۵۱۱  

. يثؽ هؽا آیٌَ تیواؼیكد۵۱۲  

. کیكد ظؼ ایي نِؽ کَ اّ هكد ًیكد۵۱۳  

. هًع قؽم ظاؼی ضٌدؽ تَ ههد۵۱۴  

. ضاًَ ظل تاؾ کثْذؽ گؽكد۵۱۵  

اؾؼقیعین ؾ هیطاًَ هكد. ت۵۱۶  

. ای ؾ تگَ ضاقرَ قؽ هكد هكد۵۱۷  

. ًلكی تِْی السثیة كاؼخ۵۱۸  

. ای ظل كؽّؼّ ظؼ ؿوم کالًثؽ هلراذ اللؽج۵۱۹  

 . ای هثاؼک ؾ ذْ يثْذ ّ يثاذ۵۲۱

. یا ؼاُثا اًظؽ الی هًثاذ۵۲۱  

. هاٍ ظیعم نع هؽا قْظای چؽش۵۲۲  

ًهع. ای تی ّكا خاًی کَ اّ تؽ غّالْكا ػانن ۵۲۳  

. تی گاٍ نع تی گاٍ نع ضْؼنیع اًعؼ چاٍ نع۵۲۴  

. تی گاٍ نع تی گاٍ نع ضْؼنیع اًعؼ چاٍ نع۵۲۵  

. ای لْلیاى ای لْلیاى یک لْلیی ظیْاًَ نع۵۲۶  

. گؽ خاى ػانن ظم ؾًع آذم ظؼ ایي ػالن ؾًع۵۲۷  

. آى کیكد آى آى کیكد آى کْ قیٌَ ؼا ؿوگیي کٌع۵۲۸  

کَ ذا ضؽتؿ ضْؼظ. ضاهی قْی پالیؿ خاى آهع ۵۲۹  

. اهؽّؾ ضٌعاًین ّ ضْل کاى تطد ضٌعاى هی ؼقع۵۳۱  

. يْكی چؽا ُْنیاؼ نع قاهی چؽا تی کاؼ نع۵۳۱  

. هؽ ػانواى ؼا پٌع کف ُؽگؿ ًثانع قْظهٌع۵۳۲  

. ؼًعاى قالهد هی کٌٌع خاى ؼا ؿالهد هی کٌٌع۵۳۳  

. ؼّ آى ؼتاتی ؼا تگْ هكراى قالهد هی کٌٌع۵۳۴  

ْی خاى چْى آب زیْاى هی ؼّظ. قْظای ذْ ظؼ خ۵۳۵  

. آهع تِاؼ ػانواى ذا ضاکعاى تكراى نْظ۵۳۶  

. کاؼی ًعاؼین ای پعؼ خؿ ضعهد قاهی ضْظ۵۳۷  

. گؽ آذم ظل تؽؾًع تؽ هوي ّ کاكؽ ؾًع۵۳۸  

. هكری قالهد هی کٌع پٌِاى پیاهد هی کٌع۵۳۹  

 . هكری قالهد هی کٌع پٌِاى پیاهد هی کٌع۵۴۱

ؽكَ گعاؼّیی تْظ. يؽكَ هکي يؽكَ هکي ي۵۴۱  

. تی گاٍ نع تی گاٍ نع ضْؼنیع اًعؼ چاٍ نع۵۴۲  

. یاؼ هؽا هی ًِلع ذا کَ تطاؼم قؽ ضْظ۵۴۳  

. ای کَ ؾ یک ذاتم ذْ کٍْ ازع پاؼٍ نْظ۵۴۴  



. تی ذْ تَ قؽ هی ًهْظ تا ظگؽی هی ًهْظ۵۴۵  

. ُیي قطي ذاؾٍ تگْ ذا ظّ خِاى ذاؾٍ نْظ۵۴۶  

چَ نْظ . قدعٍ کٌن پیهکم آى هع ّ تاال۵۴۷  

. چهن ذْ ًاؾ هی کٌع ًاؾ خِاى ذْ ؼا ؼقع۵۴۸  

. آب ؾًیع ؼاٍ ؼا ُیي کَ ًگاؼ هی ؼقع۵۴۹  

. پٌثَ ؾ گْل ظّؼ کي تاًگ ًداخ هی ؼقع۵۵۱  

. خاى ّ خِاى چْ ؼّی ذْ ظؼ ظّ خِاى کدا تْظ۵۵۱  

. چیكد يالی چانرگَ ضْاخَ تَ گْؼ هی ؼّظ۵۵۲  

نْظ. تی ُوگاى تَ قؽ نْظ تی ذْ تَ قؽ ًوی ۵۵۳  

. ایي ؼش ؼًگ ؼًگ هي ُؽ ًلكی چَ هی نْظ۵۵۴  

. چًْک خوال زكي ذْ اقة نکاؼ ؾیي کٌع۵۵۵  

. خْؼ ّ خلا ّ ظّؼیی کاى کٌکاؼ هی کٌع۵۵۶  

. ظل چْ تعیع ؼّی ذْ چْى ًظؽل تَ خاى تْظ۵۵۷  

. یاؼ هؽا چْ انرؽاى تاؾ هِاؼ هی کهع۵۵۸  

. ؾُؽٍ ػهن ُؽ قسؽ تؽ ظؼ ها چَ هی کٌع۵۵۹  

 ظلثؽ هؽا نؽم ّ زیا چؽا تْظ. ػانن ۵۶۱

. ِِْی خاى هكد هي اؾ نکؽی چَ هی نْظ۵۶۱  

. ضیال ذؽک هي ُؽ نة يلاخ غاخ هي گؽظظ۵۶۲  

. ظال ًؿظ کكی تٌهیي کَ اّ اؾ ظل ضثؽ ظاؼظ۵۶۳  

. ُوی تیٌین قاهی ؼا کَ گؽظ خام هی گؽظظ۵۶۴  

. اگؽ يع ُوچْ هي گؽظظ ُالک اّ ؼا چَ ؿن ظاؼظ۵۶۵  

ّ هَ ؼا ُوَ نة نیٍْ آهْؾظ. تری کْ ؾُؽٍ ۵۶۶  

. ًثانع ػیة پؽقیعى ذْ ؼا ضاًَ کدا تانع۵۶۷  

. چْ آهع ؼّی هَ ؼّین چَ تانع خاى کَ خاى تانع۵۶۸  

. تِاؼ آهع تِاؼ آهع تِاؼ ههکثاؼ آهع۵۶۹  

. تِاؼ آهع تِاؼ آهع تِاؼ ضْل ػػاؼ آهع۵۷۱  

. تیا کاههة تَ خاى تطهی تَ ؾلق یاؼ هی هاًع۵۷۱  

خاًد ظال ضلواى پٌِاًٌع . ّؼای پؽظ۵۷۲ٍ  

. تؽآهع تؽ ندؽ ِِْی کَ ذا ضطثَ نکؽ گْیع۵۷۳  

. هؽا ػانن چٌاى تایع کَ ُؽ تاؼی کَ تؽضیؿظ۵۷۴  

. ایا قؽ کؽظٍ اؾ خاًن ذْ ؼا ضاًَ کدا تانع۵۷۵  

. ظل هي چْى يعف تانع ضیال ظّقد ظؼ تانع۵۷۶  

. چْ تؽهی هی خِع چیؿی ػدة آى ظلكراى تانع۵۷۷  

كد تا ناظی کَ ناظی آى هي تانع. هؽا ػِعی۵۷۸  

. ظگؽتاؼٍ قؽ هكراى ؾ هكری ظؼ قدْظ آهع۵۷۹  

 . يال یا ایِا الؼهام کاى هَ ؼّ ًگاؼ آهع۵۸۱

. هَ ظی ؼكد ّ تِوي ُن تیا کَ ًْتِاؼ آهع۵۸۱  

. اگؽ ضْاب آیعم اههة قؿای ؼیم ضْظ تیٌع۵۸۲  

. ؼقیعم ظؼ تیاتاًی کَ ػهن اؾ ّی پعیع آیع۵۸۳  



ُوی ضْاُن کَ ظؼ ظلثؽ ًظؽ ظاؼظ . یکی گْلی۵۸۴  

. هؽا ظلثؽ چٌاى تایع کَ خاى كرؽاک اّ گیؽظ۵۸۵  

. قؼاظخ خْ ظگؽ تانع ّ ػانن ضْظ ظگؽ تانع۵۸۶  

. يال خاى ُای ههراهاى کَ ًک ظلعاؼ ضْب آهع۵۸۷  

. يال ؼًعاى ظگؽتاؼٍ کَ آى ناٍ هواؼ آهع۵۸۸  

. نکاید ُا ُوی کؽظی کَ تِوي تؽگ ؼیؿ آهع۵۸۹  

اؾ تِؽ ُْـ تایع چْ ضالی گهد قؽ چَ تْظ . قؽ۵۹۱  

. چَ تْیكد ایي چَ تْیكد ایي هگؽ آى یاؼ هی آیع۵۹۱  

. اگؽ چؽش ّخْظ هي اؾ ایي گؽظل كؽّهاًع۵۹۲  

. تؽّى نْ ای ؿن اؾ قیٌَ کَ لطق یاؼ هی آیع۵۹۳  

. اهؽّؾ خوال ذْ قیوای ظگؽ ظاؼظ۵۹۴  

. آى ؼا کَ ظؼّى ظل ػهن ّ ِلثی تانع۵۹۵  

کَ ؾ پیعایی ظؼ چهن ًوی آیع . آى ه۵۹۶َ  

. اهؽّؾ خوال ذْ تؽ ظیعٍ هثاؼک تاظ۵۹۷  

. یاؼاى قسؽ ضیؿاى ذا يثر کی ظؼیاتع۵۹۸  

. اههة ػدثكد ای خاى گؽ ضْاب ؼُی یاتع۵۹۹  

 . خاهن تهکكد ای خاى پِلْل ضلل ظاؼظ۶۱۱

. آى ػهن کَ اؾ پاکی اؾ ؼّذ زهن ظاؼظ۶۱۱  

ن ظاؼظ. آى کف کَ ذْ ؼا ظاؼظ اؾ ػیم چَ ک۶۱۲  

. گْیٌع تَ تال قاهْى ذؽکی ظّ کواى ظاؼظ۶۱۳  

. ُؽک آذم هي ظاؼظ اّ ضؽهَ ؾ هي ظاؼظ۶۱۴  

. ای ظّقد نکؽ ضْنرؽ یا آًک نکؽ قاؾظ۶۱۵  

. تا ذلطی هؼؿّلی هیؽی تٌوی اؼؾظ۶۱۶  

. ای ظل تَ ؿوم ظٍ خاى یؼٌی تٌوی اؼؾظ۶۱۷  

. ایواى تؽ کلؽ ذْ ای ناٍ چَ کف تانع۶۱۸  

تْظى اؾ ُود ظّى تانع . ظؼ ضاًَ ؿن۶۱۹  

. ًاى پاؼٍ ؾ هي تكراى خاى پاؼٍ ًطْاُع نع۶۱۱  

. ای ضلرَ نة ذیؽٍ ٌُگام ظػا آهع۶۱۱  

. تگػند هَ ؼّؾٍ ػیع آهع ّ ػیع آهع۶۱۲  

. ای ضْاخَ تاؾؼگاى اؾ هًؽ نکؽ آهع۶۱۳  

. آى تٌعٍ آّاؼٍ تاؾآهع ّ تاؾآهع۶۱۴  

. ضْاب اؾ پی آى آیع ذا ػول ذْ تكراًع۶۱۵  

ًْی ّ چَ تانع چْى ذا هعؼ ذْ ؼا ظاًع. چ۶۱۶  

. چهن اؾ پی آى تایع ذا چیؿ ػدة تیٌع۶۱۷  

. چْى خـع تْظ ايلم کی يْؼخ تاؾ آیع۶۱۸  

. آى يثر قؼاظخ ُا چْى ًْؼكهاى آیع۶۱۹  

 . اؾ قؽّ هؽا تْی تاالی ذْ هی آیع۶۲۱

. ظؼ ذاتم ضْؼنیعل ؼهًن تَ چَ هی تایع۶۲۱  

ظ ّ هی ؼّیع. خاى پیم ذْ ُؽ قاػد هی ؼیؿ۶۲۲  



. ػانن نعٍ ای ای ظل قْظاخ هثاؼک تاظ۶۲۳  

. ُؽ غؼٍ کَ تؽ تاال هی ًْنع ّ پا کْتع۶۲۴  

. گؽ هاٍ نة اكؽّؾاى ؼّپْل ؼّا ظاؼظ۶۲۵  

. ُؽ کرم هي ظاؼظ اّ ضؽهَ ؾ هي ظاؼظ۶۲۶  

. ػانن تَ قْی ػانن ؾًدیؽ ُوی ظؼظ۶۲۷  

. ای ظّقد نکؽ تِرؽ یا آًک نکؽ قاؾظ۶۲۸  

ٌی تایع هی قْؾظ ّ هی قاؾظ. ػانن چْ ه۶۲۹  

. گؽ ظیْ ّ پؽی زاؼـ تاذیؾ ّ قپؽ تانع۶۳۱  

. ًْهیع ههْ خاًا کاّهیع پعیع آهع۶۳۱  

. ػیع آهع ّ ػیع آهع ّاى تطد قؼیع آهع۶۳۲  

. نوف ّ هوؽم آهع قوغ ّ تًؽم آهع۶۳۳  

. ًک هاٍ ؼخة آهع ذا هاٍ ػدة تیٌع۶۳۴  

. هكراى هی ها ؼا ُن قاهی ها تایع۶۳۵  

یؽیع تویؽیع ظؼ ایي ػهن تویؽیع. تو۶۳۶  

. تؽاًیع تؽاًیع کَ ذا تاؾًواًیع۶۳۷  

. هلْالى ُوَ ؼكرٌع ظؼ ضاًَ تثٌعیع۶۳۸  

. آى قؽش هثایی کَ چْ هَ پاؼ تؽآهع۶۳۹  

 . ذا تاظ قؼاظخ ؾ هسوع ضثؽ اكکٌع۶۴۱

. ظؼ زلوَ ػهام تَ ًاگَ ضثؽ اكراظ۶۴۱  

. ظؼ ضاًَ ًهكرَ تد ػیاؼ کی ظاؼظ۶۴۲  

ضؽاتاخ هؽا ػهن کهاى کؽظ . ظؼ کْی۶۴۳  

. ذا ًوم ذْ ظؼ قیٌَ ها ضاًَ ًهیي نع۶۴۴  

. تاؼ ظگؽ آى آب تَ ظّالب ظؼآهع۶۴۵  

. تاؼ ظگؽ آى هكد تَ تاؾاؼ ظؼآهع۶۴۶  

. ذعتیؽ کٌع تٌعٍ ّ ذوعیؽ ًعاًع۶۴۷  

. ای هْم تَ زح ؼكرَ کداییع کداییع۶۴۸  

. تؽ چؽش قسؽگاٍ یکی هاٍ ػیاى نع۶۴۹  

کَ چْ هَ پاؼ تؽآهع . آى قؽش هثایی۶۵۱  

. هِراب تؽآهع کلک اؾ گْؼ تؽآهع۶۵۱  

. ذعتیؽ کٌع تٌعٍ ّ ذوعیؽ ًعاًع۶۵۲  

. چْى تؽ ؼش ها ػکف خوال ذْ تؽآیع۶۵۳  

. ُؽ ًکرَ کَ اؾ ؾُؽ اخل ذلطرؽ آیع۶۵۴  

. اؾ تِؽ ضعا ػهن ظگؽ یاؼ هعاؼیع۶۵۵  

. هؽؿاى کَ کٌْى اؾ هلى ضْیم خعاییع۶۵۶  

ش ذْ ؼّی ًوایع. گؽ یک قؽ هْی اؾ ؼ۶۵۷  

. تگْ ظل ؼا کَ گؽظ ؿن ًگؽظظ۶۵۸  

. ظلن اهؽّؾ ضْی یاؼ ظاؼظ۶۵۹  

 . ًثؽًا كی ؼتیغ الْيل تالْؼظ۶۶۱

. تیا ای ؾیؽک ّ تؽ گْل هی ضٌع۶۶۱  



. اگؽ ػالن ُوَ پؽضاؼ تانع۶۶۲  

. ذْیی ًوهی کَ خاى ُا تؽًراتع۶۶۳  

. ظلی ظاؼم کَ گؽظ ؿن ًگؽظظ۶۶۴  

پكٌعظ. ضٌک خاًی کَ اّ یاؼی ۶۶۵  

. چوي خؿ ػهن ذْ کاؼی ًعاؼظ۶۶۶  

. قواع يْكیاى هی ظؼًگیؽظ۶۶۷  

. ؼخة تیؽّى نع ّ نؼثاى ظؼآهع۶۶۸  

. چْ نة نع خولگاى ظؼ ضْاب ؼكرٌع۶۶۹  

. پؽیؽ آى چِؽٍ یاؼم چَ ضْل تْظ۶۷۱  

. ظلن ؼا ًالَ قؽًای تایع۶۷۱  

. تگْین ضلیَ ذا ضْاخَ ًؽًدع۶۷۲  

. کكی کؿ ؿوؿٍ ای يع ػول تٌعظ۶۷۳  

. چٌاى کؿ ؿن ظل ظاًا گؽیؿظ۶۷۴  

. ُؽ آى ظل ُا کَ تی ذْ ناظ تانع۶۷۵  

. قگ اؼ چَ تی كـاى ّ نؽ ًثانع۶۷۶  

. ػدة آى ظلثؽ ؾیثا کدا نع۶۷۷  

. تَ يْؼخ یاؼ هي چْى ضهوگیي نع۶۷۸  

. چْ ظیْم ػانن آى یک پؽی نع۶۷۹  

 . ًگاؼا هؽظگاى اؾ خاى چَ ظاًٌع۶۸۱

. کكی کَ ؿیؽ ایي قْظال ًثْظ۶۸۱  

. یکی لسظَ اؾ اّ ظّؼی ًثایع۶۸۲  

. ؾ ضاک هي اگؽ گٌعم تؽآیع۶۸۳  

. ؾ ؼّید ظقرَ گل هی ذْاى کؽظ۶۸۴  

. ظل تا ظل ظّقد ظؼ زٌیي تانع۶۸۵  

. ای هطؽب خاى چْ ظف تَ ظقد آهع۶۸۶  

. کی تانع کایي هلى چوي گؽظظ۶۸۷  

. ؼّی ذْ تَ ؼًگؽیؿ کاى هاًع۶۸۸  

. ظّل اؾ تد هي خِاى چَ هی نع۶۸۹  

. ای ػهن کَ خولَ اؾ ذْ ناظًع۶۹۱  

. ُؽ چٌع کَ تلثالى گؿیٌٌع۶۹۱  

. ؼكرین تویَ ؼا توا تاظ۶۹۲  

. خاًی کَ ؾ ًْؼ هًطلی ؾاظ۶۹۳  

. آى کؿ ظُي ذْ ؼًگ ظاؼظ۶۹۴  

. ایي هاكلَ تاؼ ها ًعاؼظ۶۹۵  

. تیچاؼٍ کكی کَ ؾؼ ًعاؼظ۶۹۶  

. ظل تی لطق ذْ خاى ًعاؼظ۶۹۷  

. آى کف کَ ؾ ذْ ًهاى ًعاؼظ۶۹۸  

. تیچاؼٍ کكی کَ هی ًعاؼظ۶۹۹  

 . آى ضْاخَ ضْل لوا چَ ظاؼظ۷۱۱



. آى ضْاخَ ضْل لوا چَ ظاؼظ۷۱۱  

. پؽکٌعگی اؾ ًلام ضیؿظ۷۱۲  

. آى کف کَ ؾ خاى ضْظ ًرؽقع۷۱۳  

. آى خا کَ چْ ذْ ًگاؼ تانع۷۱۴  

. ای کؿ ذْ ُوَ خلا ّكا نع۷۱۵  

. ؼّؾم تَ ػیاظخ نة آهع۷۱۶  

. آى یْقق ضْل ػػاؼ آهع۷۱۷  

. تؽضیؿ کَ قاهی اًعؼآهع۷۱۸  

. خاى اؾ قلؽ ظؼاؾ آهع۷۱۹  

. آى نؼلَ ًْؼ هی ضؽاهع۷۱۱  

. اهؽّؾ ًگاؼ ها ًیاهع۷۱۱  

. ضْل تال کَ ُؽ کَ ؼاؾ ظاًع۷۱۲  

. قاهی ؾاى هی کَ هی چؽیعًع۷۱۳  

. اّل ًظؽ اؼ چَ قؽقؽی تْظ۷۱۴  

. اّل ًظؽ اؼ چَ قؽقؽی تْظ۷۱۵  

. ظیؽ آهعٍ ای قلؽ هکي ؾّظ۷۱۶  

کف کَ تَ تٌعگید آیع . آى۷۱۷  

. آضؽ گِؽ ّكا تثاؼیع۷۱۸  

. ای اُل يثْذ ظؼ چَ کاؼیع۷۱۹  

 . اؾ تِؽ چَ ظؼ ؿن ّ ؾزیؽیع۷۲۱

. ُؽ قیٌَ کَ قیوثؽ ًعاؼظ۷۲۱  

. ها هكد نعین ّ ظل خعا نع۷۲۲  

. قاهی تؽضیؿ کاى هَ آهع۷۲۳  

. گؽهاتَ ظُؽ خاى كؿا تْظ۷۲۴  

. کف تا چْ ذْ یاؼ ؼاؾ گْیع۷۲۵  

د زؽیلکاى کداییع. نة ؼك۷۲۶  

. اؾ ظلثؽ ها ًهاى کی ظاؼظ۷۲۷  

. ظنوي ضْیهین ّ یاؼ آًک ها ؼا هی کهع۷۲۸  

. ایٌک آى خْیی کَ چؽش قثؿ ؼا گؽظاى کٌع۷۲۹  

. ایٌک آى هؽؿاى کَ ایهاى تیَُ ُا ؾؼیي کٌٌع۷۳۱  

. پیم اؾ آى کاًعؼ خِاى تاؽ ّ هی ّ اًگْؼ تْظ۷۳۱  

تْظ . ظی هیاى ػانواى قاهی ّ هطؽب هیؽ۷۳۲  

. غؼٍ غؼٍ آكراب ػهن ظؼظی ضْاؼ تاظ۷۳۳  

. هطؽتا ایي پؽظٍ ؾى کؿ ؼُؿًاى كؽیاظ ّ ظاظ۷۳۴  

. ظّل آهع پیل ها ؼا تاؾ ٌُعقراى تَ یاظ۷۳۵  

. گؽ یکی ناضی نکكرن هي ؾ گلؿاؼی چَ نع۷۳۶  

. ًام آى کف تؽ کَ هؽظٍ اؾ خوالم ؾًعٍ نع۷۳۷  

. هطؽتن قؽهكد نع اًگهد تؽ ؼم هی ؾًع۷۳۸  

هٌع تگها ای يٌن ذا ػیم ؼا نیؽیي کٌع .۷۳۹  



 . ههک ّ ػٌثؽ گؽ ؾ ههک ؾلق یاؼم تْ کٌع۷۴۱

. پٌح ظؼ چَ كایعٍ چْى ُدؽ ؼا نم ذْ کٌع۷۴۱  

. ػهن ػانن ؼا ؾ ؿیؽخ ًیک ظنوي ؼّ کٌع۷۴۲  

. آى ؾهاًی ؼا کَ چهن اؾ چهن اّ هطوْؼ تْظ۷۴۳  

. ؼّ ذؽل کؽظی هگؽ ظی تاظٍ اخ گیؽا ًثْظ۷۴۴  

ذا ؼّ ًِن تؽ ضاک پای یاؼ ضْظ. آهعم ۷۴۵  

. تؽًهكد آى ناٍ ػهن ّ ظام ظلود تؽظؼیع۷۴۶  

. ای ِؽتٌاکاى ؾ هطؽب الرواـ هی کٌیع۷۴۷  

. كطؽ خولَ قاهیاًی قاؿؽخ ظؼ کاؼ تاظ۷۴۸  

. هكد آهع ظلثؽم ذا ظل تؽظ اؾ تاهعاظ۷۴۹  

. ناظ نع خاًن کَ چهود ّػعٍ ازكاى ًِاظ۷۵۱  

ها ضٌدؽ کهع. ُؽ ؾهاى کؿ ؿیة ػهن یاؼ ۷۵۱  

. ُن ظلن ؼٍ هی ًوایع ُن ظلن ؼٍ هی ؾًع۷۵۲  

. ُن لثاى هی كؽّند تاظٍ ؼا اؼؾاى کٌع۷۵۳  

. هی ضؽاهع آكراب ضْتؽّیاى ؼٍ کٌیع۷۵۴  

. ناٍ ها اؾ خولَ ناُاى پیم تْظ ّ تیم تْظ۷۵۵  

. ػلری تانع کَ آى اًعؼ تِاؼاى تع نْظ۷۵۶  

. ّيق آى هطعّم هی کي گؽ چَ هی ؼًدع زكْظ۷۵۷  

. ظل هي کاؼ ذْ ظاؼظ گل ّ گلٌاؼ ذْ ظاؼظ۷۵۸  

. ظل هي ؼای ذْ ظاؼظ قؽ قْظای ذْ ظاؼظ۷۵۹  

 . ضٌک آى کف کَ چْ ها نع ُوَ ذكلین ّ ؼَا نع۷۶۱

. چْ قسؽگاٍ ؾ گلهي هَ ػیاؼ تؽآهع۷۶۱  

. تعؼظ هؽظٍ کلي ؼا تَ قؽ گْؼ تؽآیع۷۶۲  

. ضٌک آى کف کَ چْ ها نع ُوگی لطق ّ ؼَا نع۷۶۳  

ای ظل ذْ ظگؽگْى کَ ظل یاؼ تعاًع . هه۷۶۴ْ  

. ُلَ ًْهیع ًثانی کَ ذْ ؼا یاؼ تؽاًع۷۶۵  

. ضُؽی کَ ػوؽ ؾ آتد تکهع ظؼاؾ گؽظظ۷۶۶  

. يٌوا خلا ؼُا کي کؽم ایي ؼّا ًعاؼظ۷۶۷  

. چوٌی کَ خولَ گل ُا تَ پٌاٍ اّ گؽیؿظ۷۶۸  

. چَ ذْهلكد ؾیي پف ُوَ کاؼّاى ؼّاى نع۷۶۹  

ْ ضْنرؽم ًیاهع. ُوَ ؼا تیاؾهْظم ؾ ذ۷۷۱  

. ُلَ ػانواى تکْنیع کَ چْ خكن ّ خاى ًواًع۷۷۱  

. يٌوا قپاٍ ػهود تَ زًاؼ ظل ظؼآهع۷۷۲  

. قسؽی چْ ناٍ ضْتاى تَ ّثام ها ظؼآهع۷۷۳  

. تَ هیاى ظل ضیال هَ ظلگها ظؼآهع۷۷۴  

. ُلَ ُم ظاؼ کَ ظؼ نِؽ ظّ قَ ِؽاؼًع۷۷۵  

. ػانواى تؽ ظؼخ اؾ انک چْ تاؼاى کاؼًع۷۷۶  

. ای ضعایی کَ چْ زاخاخ تَ ذْ تؽگیؽًع۷۷۷  

. اؾ ظلن يْؼخ آى ضْب ضري هی ًؽّظ۷۷۸  



. ُوَ ضلرٌع ّ هي ظلهعٍ ؼا ضْاب ًثؽظ۷۷۹  

 . تؽ قؽ آذم ذْ قْضرن ّ ظّظ ًکؽظ۷۸۱

. ظؼ ظلن چْى ؿود ای قؽّ ؼّاى تؽضیؿظ۷۸۱  

. ضثؽخ ُكد کَ ظؼ نِؽ نکؽ اؼؾاى نع۷۸۲  

ِاظًع. ای ظؼیـا کَ زؽیلاى ُوَ قؽ ت۷۸۳ٌ  

. ػیع تگػند ّ ُوَ ضلن قْی کاؼ نعًع۷۸۴  

. ها ًَ ؾاى هسرهواًین کَ قاؿؽ گیؽًع۷۸۵  

. آًک ػکف ؼش اّ ؼاٍ ثؽیا تؿًع۷۸۶  

. آًچ ؼّی ذْ کٌع ًْؼ ؼش ضْؼ ًکٌع۷۸۷  

. آٍ کاى ِِْی ظل تی نکؽقراى چَ کٌع۷۸۸  

. اؾ ظلن يْؼخ آى ضْب ضري هی ًؽّظ۷۸۹  

ْظ. ّاهق قؽهع ذا هعؼقَ ػهن گه۷۹۱  

. ایي کثْذؽتچَ ُن ػؿم ُْا کؽظ ّ پؽیع۷۹۱  

. ُلَ پیْقرَ قؽخ قثؿ ّ لثد ضٌعاى تاظ۷۹۲  

. ُكد هكری کَ هؽا خاًة هیطاًَ تؽظ۷۹۳  

. ُؽ کی اؾ زلوَ ها خای ظگؽ تگؽیؿظ۷۹۴  

. ّهد آى نع کَ ؾ ضْؼنیع َیایی تؽقع۷۹۵  

. ّای آى ظل کَ تعّ اؾ ذْ ًهاًی ًؽقع۷۹۶  

ؼی هكراى تانع. ؾ اّل ؼّؾ کَ هطو۷۹۷ْ  

. ًٌگ ػالن نعى اؾ تِؽ ذْ ًٌگی ًثْظ۷۹۸  

. قلؽٍ کٌَِ کدا ظؼضْؼ ًاى ذْ تْظ۷۹۹  

 . گؽ ًطكثی ؾ ذْاَغ نثکی خاى چَ نْظ۸۱۱

. ػهؽذی ُكد ظؼ ایي گْنَ ؿٌیود ظاؼیع۸۱۱  

. هی ؼقع یْقق هًؽی ُوَ اهؽاؼ ظُیع۸۱۲  

. تؽ قؽ کْی ذْ ػول اؾ قؽ خاى تؽضیؿظ۸۱۳  

ضّ ّ ضال ذْ كؽهاى آؼًع. يٌوا گؽ ؾ ۸۱۴  

. یا ؼب ایي تْی کَ اهؽّؾ تَ ها هی آیع۸۱۵  

. یا ؼب ایي تْی ضْل اؾ ؼََّ خاى هی آیع۸۱۶  

. لسظَ ای هًَ کٌاى هًَ ذثؽیؿ کٌیع۸۱۷  

. ػیع تگػند ّ ُوَ ضلن قْی کاؼ نعًع۸۱۸  

. ِؽكَ گؽهاتَ تاًی کْ ؾ ضلْخ تؽآیع۸۱۹  

. تاؾ نیؽی تا نکؽ آهیطرٌع۸۱۱  

نکؽپاقص ًثاذن هی ظُع. آى ۸۱۱  

. ضٌة ُای الیؿالی خْل تاظ۸۱۲  

. هْنکی يٌعّم ؼا قْؼاش کؽظ۸۱۳  

. تاؼ ظیگؽ یاؼ ها ٌُثاؾ کؽظ۸۱۴  

. نِؽ پؽ نع لْلیاى ػول ظؾظ۸۱۵  

. ضلن هی خٌثٌع هاًا ؼّؾ نع۸۱۶  

. چْى هؽا خوؼی ضؽیعاؼ آهعًع۸۱۷  



. قاهیاى قؽهكد ظؼ کاؼ آهعًع۸۱۸  

ى هی ؼقٌع. اًعک اًعک خوغ هكرا۸۱۹  

 . ُؽ چَ آى ضكؽّ کٌع نیؽیي کٌع۸۲۱

. ضٌعٍ اؾ لطلد زکاید هی کٌع۸۲۱  

. ػهن اکٌْى هِؽتاًی هی کٌع۸۲۲  

. ػوؽ تؽ اّهیع كؽظا هی ؼّظ۸۲۳  

. ػانواى پیعا ّ ظلثؽ ًاپعیع۸۲۴  

. تؽًهیي ای ػؿم ّ هٌهیي ای اهیع۸۲۵  

. ای ضعا اؾ ػانواى ضهٌْظ تاظ۸۲۶  

تٌعٍ تاظ . ًَ كلک هؽ ػانواى ؼا۸۲۷  

. ُؽ کَ ؼا اقؽاؼ ػهن اظِاؼ نع۸۲۸  

. ُؽ چَ ظلثؽ کؽظ ًاضْل چْى تْظ۸۲۹  

. ياف خاى ُا قْی گؽظّى هی ؼّظ۸۳۱  

. ُؽ ؾهاى لطلد ُوی ظؼ پی ؼقع۸۳۱  

. نة نع ّ ٌُگام ضلْذگاٍ نع۸۳۲  

. هؽگ ها ُكد ػؽّقی اتع۸۳۳  

. اؾ ظل ؼكرَ ًهاى هی آیع۸۳۴  

. گل ضٌعاى کَ ًطٌعظ چَ کٌع۸۳۵  

. گؽ ًطكپی نثکی خاى چَ نْظ۸۳۶  

. ُؽ کدا تْی ضعا هی آیع۸۳۷  

. گؽ ًطكپی نثکی خاى چَ نْظ۸۳۸  

. ضهویي تؽ آى کكی نْ کؿ ّی گؿیؽ تانع۸۳۹  

 . تؼع اؾ قواع گْیی کاى نْؼُا کدا نع۸۴۱

. تاؾ آكراب ظّلد تؽ آقواى تؽآهع۸۴۱  

. آى هاٍ کْ ؾ ضْتی تؽ خولَ هی ظّاًع۸۴۲  

تایع کؿ هؽظٍ ُیچ ًایع . ظؼ ػهن ؾًع۸۴۳ٍ  

. گؽ قاػری تثؽی ؾ اًعیهَ ُا چَ تانع۸۴۴  

. هؽؿی کَ ًاگِاًی ظؼ ظام ها ظؼآهع۸۴۵  

. تیواؼ ؼًح يلؽا غّم نکؽ ًعاًع۸۴۶  

. پیواًَ ایكد ایي خاى پیواًَ ایي چَ ظاًع۸۴۷  

. اؾ چهن پؽضواؼخ ظل ؼا هؽاؼ هاًع۸۴۸  

. ای آى کَ اؾ ػؿیؿی ظؼ ظیعٍ خاخ کؽظًع۸۴۹  

. یک ضاًَ پؽ ؾ هكراى هكراى ًْ ؼقیعًع۸۵۱  

. ای آًک پیم زكٌد زْؼی هعم ظّ آیع۸۵۱  

. خؿ لطق ّ خؿ زالّخ ضْظ اؾ نکؽ چَ آیع۸۵۲  

. هؽ تسؽ ؼا ؾ هاُی ظاین گؿیؽ تانع۸۵۳  

. گلرن هکي چٌیي ُا ای خاى چٌیي ًثانع۸۵۴  

. ػیع آهع ّ ضْل آهع ظلعاؼ ظلکم آهع۸۵۵  

ک ؼّؾ ؼّني آهع. تؽخَ ؾ ضْاب ّ تٌگؽ ۸۵۶ً  



. گلری کَ ظؼ چَ کاؼی تا ذْ چَ کاؼ هاًع۸۵۷  

. ّهری ضْنكد ها ؼا التع ًثیع تایع۸۵۸  

. ًی ظیعٍ ُؽ ظلی ؼا ظیعاؼ هی ًوایع۸۵۹  

 . ای ظل اگؽ کن آیی کاؼخ کوال گیؽظ۸۶۱

. لطلی ًواًع کاى يٌن ضْل لوا ًکؽظ۸۶۱  

. هْهی کَ تؽ تؽام تًیؽخ قلؽ کٌٌع۸۶۲  

گلد ًِاًی تَ گْل ظّظ. آذم پؽیؽ ۸۶۳  

. تلثل ًگؽ کَ خاًة گلؿاؼ هی ؼّظ۸۶۴  

. خاًا تیاؼ تاظٍ کَ ایام هی ؼّظ۸۶۵  

. چٌعاى زالّخ ّ هؿٍ ّ هكری ّ گهاظ۸۶۶  

. چٌعاى زالّخ ّ هؿٍ ّ هكری ّ گهاظ۸۶۷  

. تَ زؽم تَ ضْظ کهیع ّ هؽا آنٌا تثؽظ۸۶۸  

. ضیاِ ؼّؾگاؼ تَ تاالی ُیچ هؽظ۸۶۹  

هگؽ آى یاؼ هی ؼقع . چهون ُوی پؽظ۸۷۱  

. آهع تِاؼ ضؽم ّ ؼزود ًثاؼ نع۸۷۱  

. ایي ػهن خولَ ػاهل ّ تیعاؼ هی کهع۸۷۲  

. ضلرَ ًوْظ ظلثؽ گلرن ؾ تاؽ ؾّظ۸۷۳  

. اهؽّؾ هؽظٍ تیي کَ چَ قاى ؾًعٍ هی نْظ۸۷۴  

. گؽ ػیع ّيل ذكد هٌن ضْظ ؿالم ػیع۸۷۵  

. ذا چٌع ضؽهَ تؽظؼم اؾ تین ّ اؾ اهیع۸۷۶  

لثالى چَ ضثؽُا ُوی ظٌُع. اهكال ت۸۷۷  

. يسؽا ضْنكد لیک چْ ضْؼنیع كؽ ظُع۸۷۸  

. يثر آهع ّ يسیلَ هًوْل تؽکهیع۸۷۹  

 . يع هًؽ هولکد ؾ ذؼعی ضؽاب نع۸۸۱

. آٍ کَ تاؼ ظگؽ آذم ظؼ هي كراظ۸۸۱  

. خاهَ قیَ کؽظ کلؽ ًْؼ هسوع ؼقیع۸۸۲  

. خاى هي ّ خاى ذْ تْظ یکی ؾ اذساظ۸۸۳  

ُؽٍ ُن اؾ تاهعاظ. پؽظٍ ظل هی ؾًع ؾ۸۸۴  

. تاؼ ظگؽ آهعین ذا نْظ اهثال ناظ۸۸۵  

. اؾ ؼقي ؾلق ذْ ضلن تَ خاى آهعًع۸۸۶  

. ؼّتِکی ظًثَ تؽظ نیؽ هگؽ ضلرَ تْظ۸۸۷  

. ؾُؽٍ هي تؽ كلک نکل ظگؽ هی ؼّظ۸۸۸  

. ؼّی ذْ چْى ؼّی هاؼ ضْی ذْ ؾُؽ هعیع۸۸۹  

. يثسعهی ُوچْ يثر پؽظٍ ظلود ظؼیع۸۹۱  

گػند كًل تِاؼاى ؼقیع. ظی نع ّ تِوي ۸۹۱  

. آهع نِؽ يیام قٌدن قلطاى ؼقیع۸۹۲  

. ًیک تعقد آًک اّ نع ذلق ًیک ّ تع۸۹۳  

. ًؼؽٍ آى تلثالى اؾ قْی تكراى ؼقیع۸۹۴  

. ّقْقَ ذي گػند ؿلـلَ خاى ؼقیع۸۹۵  



. ؿؽٍ ههْ گؽ ؾ چؽش کاؼ ذْ گؽظظ تلٌع۸۹۶  

. نؽذ ظُن هي کَ نة اؾ چَ قیَ ظل تْظ۸۹۷  

هي کَ ظل هكد کدا هی ؼّظ. تاًگ ؾظم ۸۹۸  

. یاؼ هؽا ػاؼٌ ّ ػػاؼ ًَ ایي تْظ۸۹۹  

 . تگیؽ ظاهي لطلم کَ ًاگِاى تگؽیؿظ۹۱۱

. اگؽ ظهی تٌْاؾظ هؽا ًگاؼ چَ تانع۹۱۱  

. ؾ قؽ تگیؽم ػیهی چْ پا تَ گٌح كؽّنع۹۱۲  

. اگؽ هؽا ذْ ًطْاُی ظلن ذْ ؼا ًگػاؼظ۹۱۳  

. ؾ تاظ زُؽخ هعقی تٌلهَ ؾاؼ چَ هی نع۹۱۴  

. نعم ؾ ػهن تَ خایی کَ ػهن ًیؿ ًعاًع۹۱۵  

. گؽكد ضهن ؾ تكراى قؽضؽی ّ تؽّى نع۹۱۶  

. هعٍ تَ ظقد كؽاهد ظل هؽا کَ ًهایع۹۱۷  

. چْ ظؼظ گیؽظ ظًعاى ذْ ػعّ گؽظظ۹۱۸  

. چَ پاظناقد کَ اؾ ضاک پاظنا قاؾظ۹۱۹  

. تؽ آقراًَ اقؽاؼ آقواى ًؽقع۹۱۱  

. تَ ؼّؾ هؽگ چْ ذاتْخ هي ؼّاى تانع۹۱۱  

. ًگلرود هؽّ آى خا کَ هثرالخ کٌٌع۹۱۲  

. تگْ تَ گْل کكاًی کَ ًْؼ چهن هٌٌع۹۱۳  

. ؾ تاًگ پكد ذْ ای ظل تلٌع گهد ّخْظ۹۱۴  

. تیا کَ قاهی ػهن نؽاب تاؼٍ ؼقیع۹۱۵  

. ظؼضد ّ تؽگ تؽآیع ؾ ضاک ایي گْیع۹۱۶  

. تَ یاؼکاى يلا خؿ هی يلا هعُیع۹۱۷  

ظ. چْ کاؼؾاؼ کٌع ناٍ ؼّم تا نوها۹۱۸  

. تثؽظ ضْاب هؽا ػهن ّ ػهن ضْاب تؽظ۹۱۹  

 . کكی کَ ػانن آى ؼًّن چوي تانع۹۲۱

. قطي کَ ضیؿظ اؾ خاى ؾ خاى زداب کٌع۹۲۱  

. چْ ػهن ؼا ُْـ تْقَ ّ کٌاؼ تْظ۹۲۲  

. ؼقیع قاهی خاى ها ضواؼ ضْاب آلْظ۹۲۳  

. تَ ؼّذ ُای هوعـ ؾ هي قالم تؽیع۹۲۴  

ع. ظّ هاٍ پِلْی ُوعیگؽًع تؽ ظؼ ػی۹۲۵  

. زثیة کؼثَ خاًكد اگؽ ًوی ظاًیع۹۲۶  

. تَ تاؽ تلثل اؾ ایي پف زعیث ها گْیع۹۲۷  

. ُؿاؼ خاى هوعـ كعای ؼّی ذْ تاظ۹۲۸  

. ؾ ػهن آى ؼش ضْب ذْ ای ايْل هؽاظ۹۲۹  

. قپاـ ّ نکؽ ضعا ؼا کَ تٌعُا تگهاظ۹۳۱  

. هِا تَ ظل ًظؽی کي کَ ظل ذْ ؼا ظاؼظ۹۳۱  

ذْ ؼا ظاؼظ. هِا تَ ظل ًظؽی کي کَ ظل ۹۳۲  

. هیاى تاؽ گل قؽش ُای ّ ُْ ظاؼظ۹۳۳  

. هیاى تاؽ گل قؽش ُای ّ ُْ ظاؼظ۹۳۴  



. هکي هکي کَ پهیواى نْی ّ تع تانع۹۳۵  

. هؽا ػوین ذْ تایع نکؽ چَ قْظ کٌع۹۳۶  

. كؽاؿری ظُعم ػهن ذْ ؾ ضْیهاًّع۹۳۷  

. قطي تَ ًؿظ قطٌعاى تؿؼگْاؼ تْظ۹۳۸  

کعام تْظ . تَ پیم ذْ چَ ؾًع خاى ّ خاى۹۳۹  

 . ؼتْظ ػهن ذْ ذكثیر ّ ظاظ تید ّ قؽّظ۹۴۱

. ؾ تؼع ضاک نعى یا ؾیاى تْظ یا قْظ۹۴۱  

. اگؽ هؽا ذْ ًطْاُی ظلن ذْ ؼا ضْاُع۹۴۲  

. ًواؾ نام چْ ضْؼنیع ظؼ ؿؽّب آیع۹۴۳  

. تَ تاؽ تلثل اؾ ایي پف ًْای ها گْیع۹۴۴  

. ًعا ؼقیع تَ خاى ُا کَ چٌع هی پاییع۹۴۵  

گل قؽش ُای ّ ُْ ظاؼظ . هیاى تاؽ۹۴۶  

. هطكة نة کَ نثی يع ُؿاؼ خاى اؼؾظ۹۴۷  

. کكی ضؽاب ضؽاتاخ ّ هكد هی تانع۹۴۸  

. هؽا ّيال ذْ تایع يثا چَ قْظ کٌع۹۴۹  

. قپاـ آى ػعهی ؼا کَ ُكد ها تؽتْظ۹۵۱  

. ُؽ آى ًْی کَ ؼقع قْی ذْ هعیع نْظ۹۵۱  

. ؾ نوف ظیي ِؽب ًْتِاؼ تاؾآیع۹۵۲  

یع ّ قپیعٍ هی قایع. قپیعٍ ظم تعه۹۵۳  

. اكؿّظ آذم هي آب ؼا ضثؽ تثؽیع۹۵۴  

. قالم تؽ ذْ کَ قیي قالم تؽ ذْ ؼقیع۹۵۵  

. ؾ خاى قْضرَ ام ضلن ؼا زػاؼ کٌیع۹۵۶  

. ُؿاؼ خاى هوعـ كعای ؼّی ذْ تاظ۹۵۷  

. کعام لة کَ اؾ اّ تْی خاى ًوی آیع۹۵۸  

. اگؽ ظل اؾ ؿن ظًیا خعا ذْاًی کؽظ۹۵۹  

 ْؼّی هي ضطاب کٌیع. تَ زاؼقاى ًک۹۶۱

. خِاى ؼا تعیعم ّكایی ًعاؼظ۹۶۱  

. قسؽ ایي ظل هي ؾ قْظا چَ هی نع۹۶۲  

. ظل هي کَ تانع کَ ذْ ؼا ًثانع۹۶۳  

. گلرن کَ ای خاى ضْظ خاى چَ تانع۹۶۴  

. ظل گؽظّى ضلل کٌع چْ هَ ذْ ًِاى نْظ۹۶۵  

. ظیعٍ ضْى گهد ّ ضْى ًوی ضكثع۹۶۶  

ظ. ؼقن ًْ تیي کَ نِؽیاؼ ًِا۹۶۷  

. قیثکی ًین قؽش ّ ًیوی ؾؼظ۹۶۸  

. قیثکی ًین قؽش ّ ًیوی ؾؼظ۹۶۹  

. ظیعٍ ُا نة كؽاؾ تایع کؽظ۹۷۱  

. ػهن ذْ هكد ّ کق ؾًاًن کؽظ۹۷۱  

. ػانواًی کَ تاضثؽ هیؽًع۹۷۲  

. يْكیاى ظؼ ظهی ظّ ػیع کٌٌع۹۷۳  



. گؽ ذْ ؼا تطد یاؼ ضْاُع تْظ۹۷۴  

. آذم اكکٌع ظؼ خِاى خوهیع۹۷۵  

کَ كرٌَ ای چیٌیع. ضكؽّاًی ۹۷۶  

. ػیع تؽ ػانواى هثاؼک تاظ۹۷۷  

. ؾًعگاًی يعؼ ػالی تاظ۹۷۸  

. ناُعی تیي کَ ظؼ ؾهاًَ تؿاظ۹۷۹  

 . هاظؼ ػهن ِلل ػانن ؼا۹۸۱

. نؼؽ هي ًاى هًؽ ؼا هاًع۹۸۱  

. یْقق آضؽؾهاى ضؽاهاى نع۹۸۲  

. ُؽ کی ظؼ غّم ػهن ظًگ آهع۹۸۳  

. ُیي کَ ٌُگام ياتؽاى آهع۹۸۴  

تِؽ ذْ اًرظاؼ کٌع. ُؽ کَ ۹۸۵  

. ػهن ؼا خاى تی هؽاؼ تْظ۹۸۶  

. ُؽ کَ ؼا غّم ظیي پعیع آیع۹۸۷  

. تْی ظلعاؼ ها ًوی آیع۹۸۸  

. يثؽ تا ػهن تف ًوی آیع۹۸۹  

. هي تكاؾم ّلیک کی نایع۹۹۱  

. ػهن خاًاى هؽا ؾ خاى تثؽیع۹۹۱  

. ضكؽّاًی کَ كرٌَ ای چیٌیع۹۹۲  

. ؾاى اؾلی ًْؼ کَ پؽّؼظٍ اًع۹۹۳  

ّقد ُواى تَ کَ تالکم تْظ. ظ۹۹۴  

. ظیعى ؼّی ذْ ُن اؾ تاهعاظ۹۹۵  

. گلد کكی ضْاخَ قٌایی توؽظ۹۹۶  

. پیؽُي یْقق ّ تْ هی ؼقع۹۹۷  

. آذم ػهن ذْ هالّّؾ نع۹۹۸  

. اؾ قْی ظل لهکؽ خاى آهعًع۹۹۹  

 . آًچ گل قؽش هثا هی کٌع۱۱۱۱

. آٍ ظؼ آى نوغ هٌْؼ چَ تْظ۱۱۱۱  

یع. چًْک کوٌع ذْ ظلن ؼا که۱۱۱۲  

. ناش گلی تاؽ ؾ ذْ قثؿ ّ ناظ۱۱۱۳  

. ظّل ظل ػؽتعٍ گؽ تا کی تْظ۱۱۱۴  

. ُؽ کَ ؾ ػهام گؽیؿاى نْظ۱۱۱۵  

. ػهن هؽا تؽ ُوگاى تؽگؿیع۱۱۱۶  

. گلد کكی ضْاخَ قٌایی توؽظ۱۱۱۷  

. یا هي ًؼواٍ ؿیؽ هؼعّظ۱۱۱۸  

. ِاؼخ الکرة الکؽام هي کؽام یا ػثاظ۱۱۱۹  

قّ اللاظ. هي ؼای ظؼا ذالال ًْؼٍ ۱۱۱۱ّ  

. هیؽ ضْتاى ؼا ظگؽ هٌهْؼ ضْتی ظؼؼقیع۱۱۱۱  

. یا نثَ الطیق لی اًد هؽیة تؼیع۱۱۱۲  



. اگؽ زؽیق هٌی پف تگْ کَ ظّل چَ تْظ۱۱۱۳  

. زکن الثیي توْذی ّ ػوع۱۱۱۴  

. ای ناُع قیویي غهي ظؼظٍ نؽاتی ُوچْ ؾؼ۱۱۱۵  

. اًا كرسٌا ػیٌکن كاقرثًؽّا الـیة الثًؽ۱۱۱۶  

ّیی ظگؽ یا ؾهِؽیؽ اقد اّ هگؽ. آهع ذؽل ؼ۱۱۱۷  

. ؼّ چهن خاى ؼا تؽگها ظؼ تی ظالى اًعؼًگؽ۱۱۱۸  

. ها ؼا ضعا اؾ تِؽ چَ آّؼظ تِؽ نْؼ ّ نؽ۱۱۱۹  

 . ای ذْ ًگاؼ ضاًگی ضاًَ ظؼآ اؾ ایي قلؽ۱۱۲۱

. گؽم ظؼآ ّ ظم هعٍ تاظٍ تیاؼ ّ ؿن تثؽ۱۱۲۱  

. ظی قسؽی تؽ گػؼی گلد هؽا یاؼ۱۱۲۲  

تاؼی ؾ ظقد ظلثؽ ها ضْؼ . اگؽ تاظٍ ضْؼی۱۱۲۳  

. هؽا ُوچْى پعؼ تٌگؽ ًَ ُوچْى نُْؽ هاظؼ۱۱۲۴  

. هؽا آى ايل تیعاؼی ظگؽتاؼٍ تَ ضْاب اًعؼ۱۱۲۵  

. گؽ چَ ًَ تَ ظؼیایین ظاًَ گِؽین آضؽ۱۱۲۶  

. یـواتک ذؽکكراى تؽ ؾًگ تؿظ لهکؽ۱۱۲۷  

. غاذد ػكلكد ای خاى گلرد ػكلی ظیگؽ۱۱۲۸  

ی هًْف خاى ؾّذؽ. خاى تؽ کق ضْظ ظاؼی ا۱۱۲۹  

. ًیوید ؾ ؾُؽ آهع ًیوی ظگؽ اؾ نکؽ۱۱۳۱  

. خاى هي ّ خاى ذْ تكركد تَ ُوعیگؽ۱۱۳۱  

. ذا چٌع ؾًی تؽ هي ؾ اًکاؼ ذْ ضاؼ آضؽ۱۱۳۲  

. ای ظیعٍ هؽا تؽ ظؼ ّاپف تکهیعٍ قؽ۱۱۳۳  

. هکي یاؼ هکي یاؼ هؽّ ای هَ ػیاؼ۱۱۳۴  

. ای ػانن تیچاؼٍ نعٍ ؾاؼ تَ ؾؼ تؽ۱۱۳۵  

ؼضد كکٌعٍ ذْ تؽ اّهیع ّ زػؼ تؽ . ای۱۱۳۶  

. گیؽم کَ تْظ هیؽ ذْ ؼا ؾؼ تَ ضؽّاؼ۱۱۳۷  

. تَ زكي ذْ ًثانع یاؼ ظیگؽ۱۱۳۸  

. تگؽظ كرٌَ هی گؽظی ظگؽتاؼ۱۱۳۹  

 . خلا اؾ قؽ گؽكری یاظ هی ظاؼ۱۱۴۱

. هؽا یاؼا چٌیي تی یاؼ هگػاؼ۱۱۴۱  

. هٌن اؾ خاى ضْظ تیؿاؼ تیؿاؼ۱۱۴۲  

آضؽ . هؽا اهثال ضٌعاًیع۱۱۴۳  

. تَ قاهی ظؼًگؽ ظؼ هكد هٌگؽ۱۱۴۴  

. تگؽظاى قاهیا آى خام ظیگؽ۱۱۴۵  

. ًگهرن اؾ ذْ ُؽگؿ ای يٌن قیؽ۱۱۴۶  

. ظؼ ایي قؽها ّ تاؼاى یاؼ ضْنرؽ۱۱۴۷  

. ضعاًّع ضعاًّعاى اقؽاؼ۱۱۴۸  

. يع تاؼ تگلرود ًگِعاؼ۱۱۴۹  

. کی تانع اضرؽی ظؼ اهطاؼ۱۱۵۱  

. نة گهد ّلیک پیم اؿیاؼ۱۱۵۱  



ًْؼیكد هیاى نؼؽ ازوؽ. ۱۱۵۲  

. ًؿظیک ذْام هؽا هثیي ظّؼ۱۱۵۳  

. ای یاؼ نگؽف ظؼ ُوَ کاؼ۱۱۵۴  

. اًدیؽكؽّل ؼا چَ تِرؽ۱۱۵۵  

. اًدیؽكؽّل ؼا چَ تِرؽ۱۱۵۶  

. ظاؼظ ظؼّیم ًْل ظیگؽ۱۱۵۷  

. آضؽ کی نْظ اؾ آى لوا قیؽ۱۱۵۸  

. گلری کَ ؾیاى کٌی ؾیاى گیؽ۱۱۵۹  

 هؼهْم ّاؼ. ػانوی ظؼ ضهن نع اؾ یاؼ ضْظ ۱۱۶۱

. ػؽٌ لهکؽ هی ظُع هؽ ػانواى ؼا ػهن یاؼ۱۱۶۱  

. چْى ًثیٌن هي خوالد يع خِاى ضْظ ظیعٍ گیؽ۱۱۶۲  

. ػؿم ؼكري کؽظٍ ای چْى ػوؽ نیؽیي یاظ ظاؼ۱۱۶۳  

. هطؽتا ظؼ پیم ناُاى چْى نعقری پؽظٍ ظاؼ۱۱۶۴  

. یا ؼتا ایي لطق ُا ؼا اؾ لثم پایٌعٍ ظاؼ۱۱۶۵  

پاظناٍ کاهیاؼ . هؽزثا ای خاى تاهی۱۱۶۶  

. قؽ تؽآّؼ ای زؽیق ّ ؼّی هي تیي ُوچْ ؾؼ۱۱۶۷  

. ًیهکؽ تایع کَ تٌعظ پیم آى لة ُا کوؽ۱۱۶۸  

. ظؼ قواع ػانواى ؾظ كؽ ّ ذاتم تؽ اثیؽ۱۱۶۹  

. گؽ تَ ضلْخ ظیعهی اّ ؼا تَ خایی قیؽ قیؽ۱۱۷۱  

. هؼعٍ ؼا پؽ کؽظٍ ای ظّل اؾ ضویؽ ّ اؾ كطیؽ۱۱۷۱  

ػهود ضْى ها ؼا ضْؼظٍ گیؽ. گؽ ضْؼظ آى نیؽ ۱۱۷۲  

. ضْی تع ظاؼم هلْلن ذْ هؽا هؼػّؼ ظاؼ۱۱۷۳  

. گؽم ظؼ گلراؼ آهع آى يٌن ایي اللؽاؼ۱۱۷۴  

. آیٌَ چیٌی ذْ ؼا تا ؾًگی اػهی چَ کاؼ۱۱۷۵  

. لسظَ لسظَ هی تؽّى آهع ؾ پؽظٍ نِؽیاؼ۱۱۷۶  

. اؾ کٌاؼ ضْیم یاتن ُؽ ظهی هي تْی یاؼ۱۱۷۷  

اًعؼ ظلد آیع هطؽ . ناظیی کاى اؾ خِاى۱۱۷۸  

. تِؽ نِْخ خاى ضْظ ؼا هی ظُی ُوچْى قرْؼ۱۱۷۹  

 . قاهیا ُكرٌع ضلواى اؾ هی ها ظّؼ ظّؼ۱۱۸۱

. ای يثا زالی ؾ ضع ّ ضال نوف العیي تیاؼ۱۱۸۱  

. ػول تٌع ؼٍ ؼّاى ّ ػانواًكد ای پكؽ۱۱۸۲  

. ُلَ ؾیؽک ُلَ ؾیؽک ُلَ ؾیؽک ؾّذؽ۱۱۸۳  

چْ نکؽ . هَ ؼّؾٍ اًعؼآهع ُلَ ای تد۱۱۸۴  

. ُوَ يیعُا تکؽظی ُلَ هیؽ تاؼ ظیگؽ۱۱۸۵  

. ُلَ ؾیؽک ُلَ ؾیؽک ُلَ ؾیؽک ُلَ ؾّذؽ۱۱۸۶  

. تعٍ آى تاظٍ تَ ها تاظٍ تَ ها اّلیرؽ۱۱۸۷  

. قؽ كؽّکي تَ قسؽ کؿ قؽ تاؾاؼ ًظؽ۱۱۸۸  

. ُیي کَ آهع تَ قؽ کْی ذْ هدٌْى ظگؽ۱۱۸۹  

. يٌوا ایي چَ گواًكد كؽّظقد زویؽ۱۱۹۱  



َ هِواى ؿؽیثن ذْ هؽا یاؼ هگیؽ. ًَ ک۱۱۹۱  

. اضرؽاى ؼا نة ّيلكد ّ ًثاؼقد ّ ًثاؼ۱۱۹۲  

. ؼّقرایی تچَ ای ُكد ظؼّى تاؾاؼ۱۱۹۳  

. پؽ ظٍ آى خام هی ؼا قاهیا تاؼ ظیگؽ۱۱۹۴  

. ظاظ خاؼّتی تَ ظقرن آى ًگاؼ۱۱۹۵  

. گؽ ؾ قؽ ػهن اّ ظاؼی ضثؽ۱۱۹۶  

. ػول تٌع ؼٍ ؼّاًكد ای پكؽ۱۱۹۷  

ی ظل ّ خاى ای پكؽ. آهعم هي ت۱۱۹۸  

. ای ًِاظٍ تؽ قؽ ؾاًْ ذْ قؽ۱۱۹۹  

 . تف کَ هی اًگیطد آى هَ نْؼ ّ نؽ۱۱۱۱

. ًؽم ًؽهک قْی ؼضكاؼل ًگؽ۱۱۱۱  

. ػهن ؼا تا گلد ّ تا ایوا چَ کاؼ۱۱۱۲  

. ؼكرن آى خا هكد ّ گلرن ای ًگاؼ۱۱۱۳  

. تاؾ نع ظؼ ػانوی تاتی ظگؽ۱۱۱۴  

. ای ضیالد ظؼ ظل هي ُؽ قسْؼ۱۱۱۵  

. ؼاؾ ؼا اًعؼ هیاى ًَ ّاهگیؽ۱۱۱۶  

. ظؼ چوي آییع ّ تؽتٌعیع ظیع۱۱۱۷  

. قاهیا تاظٍ چْى ًاؼ تیاؼ۱۱۱۸  

. قاهیا تاظٍ گلؽًگ تیاؼ۱۱۱۹  

. اؾ لة یاؼ نکؽ ؼا چَ ضثؽ۱۱۱۱  

. ؼّؾی ضْنكد ؼّید اؾ ًْؼ ؼّؾ ضْنرؽ۱۱۱۱  

. تؽ هٌثؽقد ایي ظم هػکؽ هػکؽ۱۱۱۲  

ظیگؽ . ای خاى خاى خاى ُا خاًی ّ چیؿ۱۱۱۳  

. ای هسْ ػهن گهرَ خاًی ّ چیؿ ظیگؽ۱۱۱۴  

. ای آیٌَ كویؽی خاًی ّ چیؿ ظیگؽ۱۱۱۵  

. ُؽ کف تَ خٌف ضْیم ظؼآهیطد ای ًگاؼ۱۱۱۶  

. ظل ًاظؽ خوال ذْ آى گاٍ اًرظاؼ۱۱۱۷  

. هیؽ نکاؼ هي کَ هؽا کؽظٍ ای نکاؼ۱۱۱۸  

. کف تی کكی ًواًع هی ظاى ذْ ایي هعؼ۱۱۱۹  

 ّ خوال ذْ پؽظٍ ظؼ. هكرین ّ تیطْظین ۱۱۲۱

. آهع تِاؼ ضؽم ّ آهع ؼقْل یاؼ۱۱۲۱  

. اًعیهَ ؼا ؼُا کي اًعؼ ظلم هگیؽ۱۱۲۲  

. پؽظٍ ضْل آى تْظ کؿ پف آى پؽظٍ ظاؼ۱۱۲۳  

. ذاضد ؼش آكراب گهد خِاى هكد ّاؼ۱۱۲۴  

. چْى قؽ کف ًیكرد كرٌَ هکي ظل هثؽ۱۱۲۵  

. قكد هکي ؾٍ کَ هي ذیؽ ذْام چاؼپؽ۱۱۲۶  

الووؽ هلثک هثل السدؽ . ّخِک هثل۱۱۲۷  

. تؽ قؽ ؼٍ ظیعهم ذیؿؼّاى چْى هوؽ۱۱۲۸  

. ػوؽ کَ تی ػهن ؼكد ُیچ زكاتم هگیؽ۱۱۲۹  



. آیع ُؽ ظم ؼقْل اؾ ِؽف نِؽ یاؼ۱۱۳۱  

. گلد لثن چْى نکؽ اؼؾظ گٌح گِؽ۱۱۳۱  

. چْى قؽ کف ًیكرد كرٌَ هکي ظل هثؽ۱۱۳۲  

. ًَ ظؼ ّكاخ گػاؼظ ًَ ظؼ خلا ظلعاؼ۱۱۳۳  

ؾ هاكلَ یک کف ًوی نْظ تیعاؼ. چؽا ۱۱۳۴  

. تیاؼ قاهی تاظخ كعا قؽ ّ ظقراؼ۱۱۳۵  

. ًثهركد ضعا گؽظ چِؽٍ ظلعاؼ۱۱۳۶  

. نعقد ًْؼ هسوع ُؿاؼ ناش ُؿاؼ۱۱۳۷  

. چَ هایَ ؼًح کهیعم ؾ یاؼ ذا ایي کاؼ۱۱۳۸  

. هدْی ناظی چْى ظؼ ؿوكد هیل ًگاؼ۱۱۳۹  

 . تیاهعین ظگؽتاؼ چْى ًكین تِاؼ۱۱۴۱

ظ چَ ظنوي کهكد ظیعى یاؼ. ؾ تاهعا۱۱۴۱  

. ظؼضد اگؽ هرسؽک تعی تَ پا ّ تَ پؽ۱۱۴۲  

. ذْ ناش ضهک چؽایی تَ ؼّی یاؼ ًگؽ۱۱۴۳  

. ًعا ؼقیع تَ خاى ُا ؾ ضكؽّ هًٌْؼ۱۱۴۴  

. تَ هي ًگؽ کَ هٌن هًْف ذْ اًعؼ گْؼ۱۱۴۵  

. هؽا تگاٍ ظٍ ای قاهی کؽین ػواؼ۱۱۴۶  

. تکم تکم کَ چَ ضْل هی کهی تیاؼ تیاؼ۱۱۴۷  

. کكی تگلد ؾ ها یا اؾ اّقد ًیکی ّ نؽ۱۱۴۸  

. كـاى كـاى کَ تثكد آى ًگاؼ تاؼ قلؽ۱۱۴۹  

. تَ ضعهد لثد آهع تَ اًرداع نکؽ۱۱۵۱  

. هعذ نکكد ّ نؽاتن ًواًع ّ هي هطوْؼ۱۱۵۱  

. تثیي ظلی کَ ًگؽظظ ؾ خاى قپاؼی قیؽ۱۱۵۲  

. هَ ذْ یاؼ ًعاؼظ خؿ اّ ذْ یاؼ هگیؽ۱۱۵۳  

ثؽیؿ نوف ظیي چْ هوؽ. چْ ظؼؼقیع ؾ ذ۱۱۵۴  

. اؾ آى هوام کَ ًثْظ گهاظ ؾّظ گػؼ۱۱۵۵  

. هطؽب ػانواى تدٌثاى ذاؼ۱۱۵۶  

. گؽ ذْ ضْاُی ِّي پؽ اؾ ظلعاؼ۱۱۵۷  

. ؼزن تؽ یاؼ کی کٌع ُن یاؼ۱۱۵۸  

. ػهن خاًكد ػهن ذْ خاًرؽ۱۱۵۹  

 . ؼّی تٌوا تَ ها هکي هكرْؼ۱۱۶۱

. هطؽتا ػیم ّ ًْل اؾ قؽ گیؽ۱۱۶۱  

ػهوثاؾی اؾ قؽ گیؽ. هطؽتا ۱۱۶۲  

. ػاؼ تاظا خِاًیاى ؼا ػاؼ۱۱۶۳  

. ضلن ؼا ؾیؽ گٌثع ظّاؼ۱۱۶۴  

. هیؽ ضؽاتاخ ذْیی ای ًگاؼ۱۱۶۵  

. چٌع اؾ ایي ؼاٍ ًْ ؼّؾگاؼ۱۱۶۶  

. هكد ذْام ًَ اؾ هی ّ ًَ اؾ کْکٌاؼ۱۱۶۷  

. خاى ضؽاتاذی ّ ػوؽ تِاؼ۱۱۶۸  



. ُكد کكی ياكی ّ ؾیثاًظؽ۱۱۶۹  

قؽ تَ قؽ . ؼزن کي اؼ ؾضن نْم۱۱۷۱  

. ظؼ تگها کوع ضاهی ظگؽ۱۱۷۱  

. خاء الؽتیغ ّ الثطؽ ؾال الهراء ّ الططؽ۱۱۷۲  

. تهٌْ ضثؽ ياظم اؾ گلرَ پیـاهثؽ۱۱۷۳  

. هؽا هی گلد ظّل آى یاؼ ػیاؼ۱۱۷۴  

. اًدیؽكؽّل ؼا چَ تِرؽ۱۱۷۵  

. اًرن الهوف ّ الووؽ هٌکن الكوغ ّ الثًؽ۱۱۷۶  

. آكراتی تؽآهع اؾ اقؽاؼ۱۱۷۷  

اء الؽتیغ ّ الثطؽ ؾال الهراء ّ الططؽ. خ۱۱۷۸  

. ؿؽٍ ّخَ قلثد هلة خویغ الثهؽ۱۱۷۹  

 . قیعی اًی کلیل اًد كی ؾی الٌِاؼ۱۱۸۱

. تَ قْی ها ًگؽ چهوی تؽاًعاؾ۱۱۸۱  

. ذْ چهن نیص ؼا ظیعى هیاهْؾ۱۱۸۲  

. اگؽ کی ظؼ كؽیٌعال یْهكا یاّؾ۱۱۸۳  

. تیا تا ذْ هؽا کاؼقد اهؽّؾ۱۱۸۴  

چٌاى هكرن هي اهؽّؾ. چٌاى هكرن ۱۱۸۵  

. چٌاى هكرن چٌاى هكرن هي اهؽّؾ۱۱۸۶  

. ظؼ ایي قؽها قؽ ها ظاؼی اهؽّؾ۱۱۸۷  

. اال ای نوغ گؽیاى گؽم هی قْؾ۱۱۸۸  

. ظؼ ایي قؽها قؽ ها ظاؼی اهؽّؾ۱۱۸۹  

. ای ضلرَ تَ یاظ یاؼ تؽضیؿ۱۱۹۱  

. هایین كعاییاى خاًثاؾ۱۱۹۱  

. تؽضیؿ ّ يثْذ ؼا تؽاًگیؿ۱۱۹۲  

ؾ قطٌاى هِؽاًگیؿ. هي ا۱۱۹۳  

. گؽ ًَ ای ظیْاًَ ؼّ هؽ ضْیم ؼا ظیْاًَ قاؾ۱۱۹۴  

. قْی ضاًَ ضْیم آهع ػهن آى ػانن ًْاؾ۱۱۹۵  

. ػانواى ؼا نع هكلن نة ًهكري ذا تَ ؼّؾ۱۱۹۶  

. اگؽ آذم اقد یاؼخ ذْ تؽّ ظؼ اّ ُوی قْؾ۱۱۹۷  

. قیوؽؽ کٍْ هاف ؼقیعى گؽكد تاؾ۱۱۹۸  

ن تالٌهْؾ. یا هکثؽ العالل ػلی الطل۱۱۹۹  

 . قاهی ؼّزاًیاى ؼّذ نعم ضیؿ ضیؿ۱۲۱۱

. تؽای ػانن ّ ظؾظقد نة كؽاش ّ ظؼاؾ۱۲۱۱  

. تَ آكراب نِن گلد ُیي هکي ایي ًاؾ۱۲۱۲  

. تؽّ تؽّ کَ ًلْؼم ؾ ػهن ػاؼآهیؿ۱۲۱۳  

. ػهن گؿیي ػهن ّ ظؼ اّ کْکثَ هی ؼاى ّ هرؽـ۱۲۱۴  

. قیؽ ًگهد خاى هي تف هکي ّ هگْ کَ تف۱۲۱۵  

ْی لثم ُؽ آًک نع ؾضن ضْؼظ ؾ پیم ّ پف. ق۱۲۱۶  

. ًین نة اؾ ػهن ذا ظاًی چَ هی گْیع ضؽّـ۱۲۱۷  



. زال ها تی آى هَ ؾیثا هپؽـ۱۲۱۸  

. ای ظل تی تِؽٍ اؾ تِؽام ذؽـ۱۲۱۹  

. ًیكد ظؼ آضؽؾهاى كؽیاظؼـ۱۲۱۱  

. ای ؼّذؽل تَ پیهن تع گلرَ ای هؽا پف۱۲۱۱  

. ظقد تٌَ تؽ ظلن اؾ ؿن ظلثؽ هپؽـ۱۲۱۲  

. ای قگ هًاب ُدؽ ضْى هؽا ضْل تلیف۱۲۱۳  

. تیا کَ ظاًَ لطیلكد ؼّ ؾ ظام هرؽـ۱۲۱۴  

. ای هكد هاٍ ؼّی ذْ اقراؼٍ ّ گؽظّى ضْل۱۲۱۵  

. گؽ ػانوی اؾ خاى ّ ظل خْؼ ّ خلای یاؼ کم۱۲۱۶  

. السػؼ اؾ ػهن زػؼ ُؽ کی ًهاًی تْظل۱۲۱۷  

. ای نة ضْل ؼّ کَ ذْیی هِرؽ ّ قاالؼ زثم۱۲۱۸  

ًطْاُن کَ تْظ تعضْ ّ ؿوطْاؼ ّ ذؽل . یاؼ۱۲۱۹  

 . ظام ظگؽ ًِاظٍ ام ذا کَ هگؽ تگیؽهم۱۲۲۱

. اگؽ گن گؽظظ ایي تی ظل اؾ آى ظلعاؼ خْییعل۱۲۲۱  

. چَ ظاؼظ ظؼ ظل آى ضْاخَ کَ هی ذاتع ؾ ؼضكاؼل۱۲۲۲  

. هؽیي هَ ظّ هؽیطٌع ّ آى ظّ چهود ای ظلکم۱۲۲۳  

م. پؽیهاى تاظ پیْقرَ ظل اؾ ؾلق پؽیها۱۲۲۴ً  

. ؼیاَد ًیكد پیم ها ُوَ لطلكد ّ تطهایم۱۲۲۵  

. آى یاؼ ذؽل ؼّ ؼا ایي قْی کهاًیعل۱۲۲۶  

. ؼّیم ضْل ّ هْیم ضْل ّاى ِؽٍ خؼعیٌم۱۲۲۷  

. ای یْقق هَ ؼّیاى ای خاٍ ّ خوالد ضْل۱۲۲۸  

. ؾللی کَ تَ خاى اؼؾظ ُؽ ذاؼ تهْؼیعل۱۲۲۹  

. خاًن تَ چَ آؼاهع ای یاؼ تَ آهیؿل۱۲۳۱  

د ضْل ّهرد ضْل زلْایی ّ نکؽکم. ّهر۱۲۳۱  

. ٌُگام يثْذ آهع ای هؽؽ قسؽضْاًم۱۲۳۲  

. ظؼّى ظلوری هی خْ يلاذم۱۲۳۳  

. هُا آهع نٌْ ِثل ًلیؽل۱۲۳۴  

. ًگاؼی ؼا کَ هی خْین تَ خاًم۱۲۳۵  

. تؽكرن ظی تَ پیهم قطد پؽخْل۱۲۳۶  

. نٌْ پٌعی ؾ هي ای یاؼ ضْل کیم۱۲۳۷  

ّل. اهؽّؾ ضْل اقد ظل کَ ذْ ظ۱۲۳۸  

. ای ضْاخَ ذْ ػاهالًَ هی تال۱۲۳۹  

 . آى هطؽب ها ضْنكد ّ چٌگم۱۲۴۱

. ها ًؼؽٍ تَ نة ؾًین ّ ضاهْل۱۲۴۱  

. گؽ الل ًوْظ ؼاٍ هالل۱۲۴۲  

. اًعؼآ ای ايل ايل ناظهاًی ناظ تال۱۲۴۳  

. ای قٌایی گؽ ًیاتی یاؼ یاؼ ضْیم تال۱۲۴۴  

. آًک تیؽّى اؾ خِاى تع ظؼ خِاى آّؼظهم۱۲۴۵  

ل ؼكرن ظؼ هیاى هدلف قلطاى ضْیم. ظ۱۲۴۶ّ  



. ػاؼكاى ؼا نوغ ّ ناُع ًیكد اؾ تیؽّى ضْیم۱۲۴۷  

. قاهیا تی گَ ؼقیعی هی تعٍ هؽظاًَ تال۱۲۴۸  

. نعٍ ام قپٌع زكٌد ٌِّن هیاى آذم۱۲۴۹  

. تَ نکؽضٌعٍ اگؽ هی تثؽظ خاى ؼقعل۱۲۵۱  

. گؽ لة اّ نکٌع ًؽش نکؽ هی ؼقعل۱۲۵۱  

ْ ؿالهاى کهعل. آى کَ هَ ؿانیَ ؾیي چ۱۲۵۲  

. تؽ هلک ًیكد ًِاى زال ظل ّ ًیک ّ تعل۱۲۵۳  

. هي ذْام ذْ هٌی ای ظّقد هؽّ اؾ تؽ ضْیم۱۲۵۴  

. اًعک اًعک ؼاٍ ؾظ قین ّ ؾؼل۱۲۵۵  

. آًک خاًم ظاظٍ ای آى ؼا هکم۱۲۵۶  

. چْى ذْ ناظی تٌعٍ گْ ؿوطْاؼ تال۱۲۵۷  

. آى هایی ُوچْ ها ظلهاظ تال۱۲۵۸  

ْظ ؼا تپْل. ػول آهع ػانوا ض۱۲۵۹  

 . اًعؼآهع ناٍ نیؽیٌاى ذؽل۱۲۶۱

. ؼّی ذْ خاى خاًكد اؾ خاى ًِاى هعاؼل۱۲۶۱  

. گؽ خاى تدؿ ذْ ضْاُع اؾ ضْیم تؽکٌیوم۱۲۶۲  

. قؽهكد نع ًگاؼم تٌگؽ تَ ًؽگكاًم۱۲۶۳  

. هی گلد چهن نْضم تا ِؽٍ قیاُم۱۲۶۴  

. آى هَ کَ ُكد گؽظّى گؽظاى ّ تی هؽاؼل۱۲۶۵  

اى ّ ها ؿؽهَ ظؼ ًهاًم. ؼّزیكد تی ًه۱۲۶۶  

. ظؼ ػهن آذهیٌم آذم ًطْؼظٍ آذم۱۲۶۷  

. يع قال اگؽ گؽیؿی ّ ًایی ترا تَ پیم۱۲۶۸  

. آیٌَ ام هي آیٌَ ام هي ذا کَ تعیعم ؼّی چْ هاُم۱۲۶۹  

. هكری اهؽّؾ هي ًیكد چْ هكری ظّل۱۲۷۱  

. تاؾ ظؼآهع ِثیة اؾ ظؼ ؼًدْؼ ضْیم۱۲۷۱  

ى ضْیم. تاؾ كؽّظ آهعین تؽ ظؼ قلطا۱۲۷۲  

. ها تَ قلیواى ضْنین ظیْ ّ پؽی گْ هثال۱۲۷۳  

. ضْاخَ چؽا کؽظٍ ای ؼّی ذْ تؽ ها ذؽل۱۲۷۴  

. چْى تؿًع گؽظًن قدعٍ کٌع گؽظًم۱۲۷۵  

. تاؾ ظؼآهع ؾ ؼاٍ تیطْظ ّ قؽهكد ظّل۱۲۷۶  

. ضْاخَ ؿلّ کؽظٍ ای ظؼ يلد یاؼ ضْیم۱۲۷۷  

. یاؼ ظؼآهع ؾ تاؽ تیطْظ ّ قؽهكد ظّل۱۲۷۸  

ظؼآهع ِثیة اؾ ظؼ ایْب ضْیم . تاؾ۱۲۷۹  

 . خاى هٌكد اّ ُی هؿًیعل۱۲۸۱

. ؾ ُعُعاى ذلکؽ چْ ظؼؼقیع ًهاًم۱۲۸۱  

. ذوام اّقد کَ كاًی نعقد آثاؼل۱۲۸۲  

. ًعا ؼقیع تَ ػانن ؾ ػالن ؼاؾل۱۲۸۳  

. قؽی تؽآؼ کَ ذا ها ؼّین تؽ قؽ ػیم۱۲۸۴  

. نکكد ًؽش نکؽ ؼا ترن تَ ؼّی ذؽل۱۲۸۵  



ؽًگاذؽًگ آّاؾل. نٌْ ؾ قیٌَ ذ۱۲۸۶  

. هثاظ تا کف ظیگؽ ثٌا ّ ظنٌاهم۱۲۸۷  

. چْ ؼّ ًوْظ تَ هًٌْؼ ّيل ظلعاؼل۱۲۸۸  

. ظلی کؿ ذْ قْؾظ چَ تانع ظّایم۱۲۸۹  

. هكد گهرن ؾ غّم ظنٌاهم۱۲۹۱  

. ذْتَ هي ظؼقد ًیكد ضوْل۱۲۹۱  

. آهع آى ضْاخَ قیواذؽل۱۲۹۲  

. ػلی هللا ای هكلواًاى اؾ آى ُدؽاى پؽآذم۱۲۹۳  

کل ػول تْيلکن هعُم .۱۲۹۴  

. تیا تیا کَ ذْیی خاى خاى قواع۱۲۹۵  

. تیا تیا کَ ذْیی خاى خاى خاى قواع۱۲۹۶  

. هعاؼم یک ؾهاى اؾ کاؼ كاؼؽ۱۲۹۷  

. اهؽّؾ ؼّؾ ناظی ّ اهكال قال الؽ۱۲۹۸  

. گْیٌع ناٍ ػهن ًعاؼظ ّكا ظؼّؽ۱۲۹۹  

 . ػیكی ؼّذ گؽقٌَ قد چْ ؾاؽ۱۳۱۱

غ نعین ایي ِؽف. ها ظّ قَ ؼًع ػهؽذی خو۱۳۱۱  

. ها ظّ قَ هكد ضلْذی خوغ نعین ایي ِؽف۱۳۱۲  

. گؽ ذْ ذٌگ آیی ؾ ها ؾّذؽ تؽّى ؼّ ای زؽیق۱۳۱۳  

. تاظٍ ًوی تایعم كاؼؿن اؾ ظؼظ ّ ياف۱۳۱۴  

. کؼثَ خاى ُا ذْیی گؽظ ذْ آؼم ِْاف۱۳۱۵  

. تیا تیا کَ ذْیی نیؽ نیؽ نیؽ هًاف۱۳۱۶  

. ای هًْف ّ ؿوگكاؼ ػانن۱۳۱۷  

ؽ ضواؼ آؼظ يعاػی تؽ قؽ قْظای ػهن. گ۱۳۱۸  

. ای خِاى ؼا ظلگها اهثال ػهن۱۳۱۹  

. ای ًاِن الِی ّ ای ظیعٍ زواین۱۳۱۱  

. تاؾ اؾ آى کٍْ هاف آهع ػٌوای ػهن۱۳۱۱  

. كؽیلد یاؼ نکؽتاؼ هي هؽا تَ ِؽین۱۳۱۲  

. خاى ّ قؽ ذْ کَ تگْ تی ًلام۱۳۱۳  

. تَ ظلدْیی ّ ظلعاؼی ظؼآهع یاؼ پٌِاًک۱۳۱۴  

. ؼّاى نع انک یاهْذی ؾ ؼاٍ ظیعگاى ایٌک۱۳۱۵  

. ؼّ ؼّ کَ ًَ ای ػانن ای ؾللک ّ ای ضالک۱۳۱۶  

. آى هیؽ ظؼّؿیي تیي تا اقپک ّ تا ؾیٌک۱۳۱۷  

. ُؽ اّل ؼّؾ ای خاى يع تاؼ قالم ػلیک۱۳۱۸  

. تثایع ػهن ؼا ای ظّقد ظؼظک۱۳۱۹  

 . اًعؼآ تا ها ًهاى ظٍ ؼاقرک۱۳۲۱

ا قالم ػلیک. ایا ُْای ذْ ظؼ خاى ۱۳۲۱ُ  

. ای ظؽیق خِاى قالم ػلیک۱۳۲۲  

. ای ظؽیق خِاى قالم ػلیک۱۳۲۳  

. تؽضیؿ ؾ ضْاب ّ قاؾ کي چٌگ۱۳۲۴  



. ػهن ضاهم ِؽكَ ذؽ یا ًکرَ ُای چٌگ چٌگ۱۳۲۵  

. ػانوی ّ آًگِاًی ًام ّ ًٌگ۱۳۲۶  

. ذراؼ اگؽ چَ خِاى ؼا ضؽاب کؽظ تَ خٌگ۱۳۲۷  

. زؽیق خٌگ گؿیٌع ذْ ُن ظؼآ ظؼ خٌگ۱۳۲۸  

. چْ ؾظ كؽام ذْ تؽ قؽ هؽا تَ ًیؽّ قٌگ۱۳۲۹  

. تگؽظاى نؽاب ای يٌن تی ظؼًگ۱۳۳۱  

. ُؽ کی ظؼ اّ ًیكد اؾ ایي ػهن ؼًگ۱۳۳۱  

. ذْتَ قلؽ گیؽظ تا پای لٌگ۱۳۳۲  

. ای ذْ ّلی ازكاى ظل ای زكي ؼّید ظام ظل۱۳۳۳  

. ایي تْالؼدة کاًعؼ ضؿاى نع آكراب اًعؼ زول۱۳۳۴  

ثاى کیكد ظؼ ایي ضاًَ ظل. تاًگ ؾظم ًین ن۱۳۳۵  

. زلوَ ظل ؾظم نثی ظؼ ُْـ قالم ظل۱۳۳۶  

. اال ای ؼّ ذؽل کؽظٍ کَ ذا ًثْظ هؽا هعضل۱۳۳۷  

. توا اًعؼ توا تانع ِؽین کن ؾًاى ای ظل۱۳۳۸  

. هِن ؼا لطق ظؼ لطلكد اؾ آًن تی هؽاؼ ای ظل۱۳۳۹  

 . ُؽ آى کْ يثؽ کؽظ ای ظل ؾ نِْخ ُا ظؼ ایي هٌؿل۱۳۴۱

ّؾ تسوعهللا اؾ ظی ترؽقد ایي ظل. اهؽ۱۳۴۱  

. چَ کاؼقراى کَ ظاؼی اًعؼ ایي ظل۱۳۴۲  

. يع ُؿاؼاى ُوچْ ها ؿؽهَ ظؼ ایي ظؼیای ظل۱۳۴۳  

. نرؽاى هكد نعقرٌع تثیي ؼهى خول۱۳۴۴  

. ذْ هؽا هی تعٍ ّ هكد تطْاتاى ّ تِل۱۳۴۵  

. ؼكد ػوؽم ظؼ قؽ قْظای ظل۱۳۴۶  

. قْی آى قلطاى ضْتاى الؽزیل۱۳۴۷  

اهؽّؾ ؼّؾ ناظی ّ اهكال قال گل .۱۳۴۸  

. ذا ًؿًع آكراب ضیوَ ًْؼ خالل۱۳۴۹  

. چهن ذْ تا چهن هي ُؽ ظم تی هیل ّ هال۱۳۵۱  

. نع پی ایي لْلیاى ظؼ زؽم غّالدالل۱۳۵۱  

. چٌع اؾ ایي هیل ّ هال ػهن پؽقد ّ تثال۱۳۵۲  

. چگًَْ تؽًپؽظ خاى چْ اؾ خٌاب خالل۱۳۵۳  

خوال ّ خالل . ذْ ؼا قؼاظخ تاظا ظؼ آى۱۳۵۴  

. ظّ چهن اگؽ تگهاظی تَ آكراب ّيال۱۳۵۵  

. اگؽ ظؼآیع ًاگَ يٌن ؾُی اهثال۱۳۵۶  

. پیام کؽظ هؽا تاهعاظ تسؽ ػكل۱۳۵۷  

. تَ گْل ظل پٌِاًی تگلد ؼزود کل۱۳۵۸  

. ؾ ضْظ نعم ؾ خوال پؽ اؾ يلا ای ظل۱۳۵۹  

 . تاظٍ ظٍ ای قاهی خاى تاظٍ تی ظؼظ ّ ظؿل۱۳۶۱

عا كی ظؼخاخ الکوال. ػوؽک یا ّاز۱۳۶۱  

. لدکٌي اؿلي ُی تؿٍ کلکل۱۳۶۲  

. کدکٌي اؿلي اّظیا کلکل۱۳۶۳  



. ایِا الٌْؼ كی اللاظ ذؼال۱۳۶۴  

. یا هٌیؽ الثعؼ هع اَّسد تالثلثال تال۱۳۶۵  

. یا تعیغ السكي هع اَّسد تالثلثال تال۱۳۶۶  

. ؼناء الؼهن زثیثی لهؽّظ ّ هُل۱۳۶۷  

لکوال. ػوؽک یا ّازعا كی ظؼخاخ ا۱۳۶۸  

. ذؼال یا هعظ الؼیم ّ الكؽّؼ ذؼال۱۳۶۹  

. آهع تِاؼ ای ظّقراى هٌؿل قْی تكراى کٌین۱۳۷۱  

. ای ػانواى ای ػانواى پیواًَ ؼا گن کؽظٍ ام۱۳۷۱  

. ایي تاؼ هي یک تاؼگی ظؼ ػانوی پیچیعٍ ام۱۳۷۲  

. ُاى ای ِثیة ػانواى ظقری كؽّکم تؽ تؽم۱۳۷۳  

 ۱۳۷۴. ای ػانواى ای ػانواى هي ضاک ؼا گُْؽ کٌن

. تاؾآهعم چْى ػیع ًْ ذا هلل ؾًعاى تهکٌن۱۳۷۵  

. کاؼی ًعاؼظ ایي خِاى ذا چٌع گل کاؼی کٌن۱۳۷۶  

. ای تا هي ّ پٌِاى چْ ظل اؾ ظل قالهد هی کٌن۱۳۷۷  

. ای آقواى ایي چؽش هي ؾاى هاٍ ؼّ آهْضرن۱۳۷۸  

. آهع ضیال ضْل کَ هي اؾ گلهي یاؼ آهعم۱۳۷۹  

 ؾؼی تٌِاظٍ اقد آى ظلثؽم. ظی تؽ قؽم ذاج ۱۳۸۱

. ُؽگؿ ًعاًن ؼاًعى هكری کَ اكرع تؽ ظؼم۱۳۸۱  

. ای قاهی ؼّني ظالى تؽظاؼ قـؽام کؽم۱۳۸۲  

. ذا هي تعیعم ؼّی ذْ ای هاٍ ّ نوغ ؼّنٌن۱۳۸۳  

. ػهوا ذْ ؼا هاَی تؽم کانکكرین ُوچْى يٌن۱۳۸۴  

. تف خِع هی کؽظم کَ هي آییٌَ ًیکی نْم۱۳۸۵  

ظّقراى هٌؿل تَ قؽّقراى کٌین. آهع تِاؼ ای ۱۳۸۶  

. ُیي ضیؽٍ ضیؽٍ هی ًگؽ اًعؼ ؼش يلؽایین۱۳۸۷  

. ای ًلف کل يْؼخ هکي ّی ػول کل تهکي هلن۱۳۸۸  

. ای پاک ؼّ چْى خام خن ّؾ ػهن آى هَ هرِن۱۳۸۹  

 ۱۳۹۱. تاؾآهعم تاؾآهعم اؾ پیم آى یاؼ آهعم

. ذا کی تَ زثف ایي خِاى هي ضْیم ؾًعاًی کٌن۱۳۹۱  

ؼ نعم یاؼ نعم تا ؿن ذْ یاؼ نعم. یا۱۳۹۲  

. هؽظٍ تعم ؾًعٍ نعم گؽیَ تعم ضٌعٍ نعم۱۳۹۳  

. ظكغ هعٍ ظكغ هعٍ هي ًؽّم ذا ًطْؼم۱۳۹۴  

. هطؽب ػهن اتعم ؾضوَ ػهؽخ تؿًن۱۳۹۵  

. تاؾ ظؼ اقؽاؼ ؼّم خاًة آى یاؼ ؼّم۱۳۹۶  

. ؾیي ظّ ُؿاؼاى هي ّ ها ای ػدثا هي چَ هٌن۱۳۹۷  

ایي ُیچ پؽیهاى ًهْم. خوغ ذْ ظیعم پف اؾ ۱۳۹۸  

. ُؽ ًلكی ذاؾٍ ذؽم کؿ قؽ ؼّؾى تپؽم۱۳۹۹  

 . ذیؿ ظّم ذیؿ ظّم ذا تَ قْاؼاى تؽقن۱۴۱۱

. کٍْ ًین قٌگ ًین چًْک گعاؾاى ًهْم۱۴۱۱  

. ظّل چَ ضْؼظٍ ای تگْ ای تد ُوچْ نکؽم۱۴۱۲  



. آهعٍ ام کَ قؽ ًِن ػهن ذْ ؼا تَ قؽ تؽم۱۴۱۳  

چؽا کٌن. کاؼ هؽا چْ اّ کٌع کاؼ ظگؽ ۱۴۱۴  

. هیل ُْال هی کٌن ِال توال هی ؾًن۱۴۱۵  

. ُؽ نة ّ ُؽ قسؽ ذْ ؼا هي تَ ظػا تطْاقرن۱۴۱۶  

. ظّل چَ ضْؼظٍ ای تگْ ای تد ُوچْ نکؽم۱۴۱۷  

. ذا تَ کی ای نکؽ چْ ذي تی ظل ّ خاى كـاى کٌن۱۴۱۸  

. ای ذْ تعاظٍ ظؼ قسؽ اؾ کق ضْیم تاظٍ ام۱۴۱۹  

چْ خاى نعم . ذا کَ اقیؽ ّ ػانن آى يٌن۱۴۱۱  

. گؽم ظؼآ ّ ظم هعٍ تاظٍ تیاؼ ای يٌن۱۴۱۱  

. تیا ُؽ کف کَ هی ضْاُع کَ ذا تا ّی گؽّ تٌعم۱۴۱۲  

. کهیع ایي ظل گؽیثاًن تَ قْی کْی آى یاؼم۱۴۱۳  

. ظؼضد ّ آذهی ظیعم ًعا آهع کَ خاًاًن۱۴۱۴  

. ؾ كؽؾیي تٌع آى ؼش هي چَ نِواذن چَ نِواذن۱۴۱۵  

ی چٌیي نیؽیي ًعیعقرن. ذؽل ؼّیی ّ ضهوی۱۴۱۶ٌ  

. تَ زن ؼّی ذْ کَ هي چٌیي ؼّیی ًعیعقرن۱۴۱۷  

. ظال ههرام ظیعاؼم ؿؽیة ّ ػانن ّ هكرن۱۴۱۸  

. تگلرن زال ظل گْین اؾ آى ًْػی کَ ظاًكرن۱۴۱۹  

 . اگؽ نع قْظ ّ قؽهایَ چَ ؿوگیٌی چْ هي ُكرن۱۴۲۱

. تیا تهٌْ کَ هي پیم ّ پف اقثد چؽا گؽظم۱۴۲۱  

یاى ظاؼم تگؽظ یاؼ هی گؽظم. ِْاف زاخ۱۴۲۲  

. ذْ ذا ظّؼی ؾ هي خاًا چٌیي تی خاى ُوی گؽظم۱۴۲۳  

. تگلرن ػػؼ تا ظلثؽ کَ تی گَ تْظ ّ ذؽقیعم۱۴۲۴  

. ظػا گْیی اقد کاؼ هي تگْین ذا ًطن ظاؼم۱۴۲۵  

. چَ ظاًی ذْ کَ ظؼ تاِي چَ ناُی ُوٌهیي ظاؼم۱۴۲۶  

. هي اؾ اهلین تاالین قؽ ػالن ًوی ظاؼم۱۴۲۷  

. ُوَ تاؾاى ػدة هاًعًع ظؼ آٌُگ پؽّاؾم۱۴۲۸  

. ًَ آى تی تِؽٍ ظلعاؼم کَ اؾ ظلعاؼ تگؽیؿم۱۴۲۹  

. ًِاظم پای ظؼ ػهن کَ تؽ ػهام قؽ تانن۱۴۳۱  

. هؽا چْى کن كؽقری ؿن زؿیي ّ ذٌگ ظل تانن۱۴۳۱  

. ذْ ضْظ ظاًی کَ هي تی ذْ ػعم تانن ػعم تانن۱۴۳۲  

تانن . هي آًن کؿ ضیاالذم ذؽانٌعٍ ّثي۱۴۳۳  

. چْ آهع ؼّی هَ ؼّین کَ تانن هي کَ هي تانن۱۴۳۴  

. تَ گؽظ ظل ُوی گؽظی چَ ضْاُی کؽظ هی ظاًن۱۴۳۵  

. ذْ ضْؼنیعی ّ یا ؾُؽٍ ّ یا هاُی ًوی ظاًن۱۴۳۶  

. چْ ؼػع ّ تؽم هی ضٌعظ ثٌا ّ زوع هی ضْاًن۱۴۳۷  

. ًعاؼظ پای ػهن اّ ظل تی ظقد ّ تی پاین۱۴۳۸  

ذْ ؼا ًوی ظاًن ًوی ظاًن. هي ایي ایْاى ًَ ۱۴۳۹  

 . تٌَ ای قثؿ ضٌگ هي كؽاؾ آقواى ُا قن۱۴۴۱

. تٌَ ای قثؿ ضٌگ هي كؽاؾ آقواى ُا قن۱۴۴۱  



. ؾُی قؽگهرَ ظؼ ػالن قؽ ّ قاهاى کَ هي ظاؼم۱۴۴۲  

. تهكرن ذطرَ ُكری قؽ ػالن ًوی ظاؼم۱۴۴۳  

. ای ػهن کَ کؽظقری ذْ ؾیؽ ّ ؾتؽ ضْاتن۱۴۴۴  

ػؽیاى ضؽاتاذن. هي ظلن گؽّ کؽظم ۱۴۴۵  

. گؽ تی ظل ّ تی ظقرن ّؾ ػهن ذْ پاتكرن۱۴۴۶  

. ؼكرن تَ ِثیة خاى گلرن کَ تثیي ظقرن۱۴۴۷  

. ظؼ هدلف آى ؼقرن ظؼ ػؽتعٍ تٌهكرن۱۴۴۸  

. ؾاى هی کَ ؾ تْی اّ نْؼیعٍ ّ قؽهكرن۱۴۴۹  

. تكراى هعذ اؾ ظقرن ای هكد کَ هي هكرن۱۴۵۱  

لرن. گؽ ذْ تٌوی ضكپی تٌهیي ذْ کَ هي ض۱۴۵۱  

. قاهی چْ نَ هي تع تیم اؾ ظگؽاى ضْؼظم۱۴۵۲  

. ظؼ آیٌَ چْى تیٌن ًوم ذْ تَ گلد آؼم۱۴۵۳  

. گلرن تَ هِی کؿ ذْ يع گًَْ ِؽب ظاؼم۱۴۵۴  

. ای ضْاخَ قالم ػلیک هي ػؿم قلؽ ظاؼم۱۴۵۵  

. ذْتَ ًکٌن ُؽگؿ ؾیي خؽم کَ هي ظاؼم۱۴۵۶  

. هي ضلرَ ّنن اها تف آگَ ّ تیعاؼم۱۴۵۷  

لسظَ ّ یک قاػد ظقد اؾ ذْ ًوی ظاؼم. یک ۱۴۵۸  

. ذا ػانن آى یاؼم تی کاؼم ّ تؽ کاؼم۱۴۵۹  

 . تهکكرَ قؽ ضلوی قؽ تكرَ کَ ؼًدْؼم۱۴۶۱

. پایی تَ هیاى ظؼًَ ذا ػیم ؾ قؽ گیؽم۱۴۶۱  

. يْؼذگؽ ًوانن ُؽ لسظَ تری قاؾم۱۴۶۲  

. ناگؽظ ذْ هی تانن گؽ کْظى ّ کژپْؾم۱۴۶۳  

ؼاٍ ًگؽظظ گن. قؽ تؽهؿى اؾ ُكری ذا ۱۴۶۴  

. ای کؽظٍ ذْ هِواًن ظؼ پیم ظؼآ خاًن۱۴۶۵  

. ظؼ ػهن قلیواًی هي ُوعم هؽؿاًن۱۴۶۶  

. ایي نکل کَ هي ظاؼم ای ضْاخَ کَ ؼا هاًن۱۴۶۷  

. اهؽّؾ ضْنن تا ذْ خاى ذْ ّ كؽظا ُن۱۴۶۸  

. تیطْظ نعٍ ام لیکي تیطْظذؽ اؾ ایي ضْاُن۱۴۶۹  

ْین. خاًن تَ كعا تاظا آى ؼا کَ ًوی گ۱۴۷۱  

. هطوْؼم پؽضْاؼٍ اًعاؾٍ ًوی ظاًن۱۴۷۱  

. ظگؽتاؼ ظگؽتاؼ ؾ ؾًدیؽ تدكرن۱۴۷۲  

. تیاییع تیاییع تَ گلؿاؼ تگؽظین۱۴۷۳  

. زکیوین ِثیثین ؾ تـعاظ ؼقیعین۱۴۷۴  

. تدْنیع تدْنیع کَ ها اُل نؼاؼین۱۴۷۵  

. ِثیثین زکیوین ِثیثاى هعیوین۱۴۷۶  

. اؾ اّل اهؽّؾ چْ آنلرَ ّ هكرین۱۴۷۷  

. الوٌَ هلل کَ ؾ پیکاؼ ؼُیعین۱۴۷۸  

. آى ضاًَ کَ يع تاؼ ظؼ اّ هایعٍ ضْؼظین۱۴۷۹  

 . ضیؿیع هطكپیع کَ ًؿظیک ؼقیعین۱۴۸۱



. ها آذم ػهوین کَ ظؼ هْم ؼقیعین۱۴۸۱  

. چْى ظؼ ػعم آیین ّ قؽ اؾ یاؼ تؽآؼین۱۴۸۲  

. اهؽّؾ هِا ضْیم ؾ تیگاًَ ًعاًین۱۴۸۳  

ین. تهکي هعذ تاظٍ کَ اهؽّؾ چٌا۱۴۸۴ً  

. يثر اقد ّ يثْذ اقد تؽ ایي تام تؽآیین۱۴۸۵  

. چْى آیٌَ ؼاؾًوا تانع خاًن۱۴۸۶  

. اهؽّؾ چٌاًن کَ ضؽ اؾ تاؼ ًعاًن۱۴۸۷  

. ای ضْاخَ تلؽها تَ کی هاًن تَ کی هاًن۱۴۸۸  

. قاهی ؾ پی ػهن ؼّاى اقد ؼّاًن۱۴۸۹  

. اؾ نِؽ ذْ ؼكرین ذْ ؼا قیؽ ًعیعین۱۴۹۱  

ایي ذي کَ گؿیعین . ضلواى ُوَ ًیکٌع خؿ۱۴۹۱  

. تاؼ ظگؽ اؾ ؼاٍ قْی چاٍ ؼقیعین۱۴۹۲  

. ها ػانن ّ قؽگهرَ ّ نیعای ظههوین۱۴۹۳  

. اكراظم اكراظم ظؼ آتی اكراظم۱۴۹۴  

. اگؽ ذْ ًیكری ظؼ ػانوی ضام۱۴۹۵  

. چَ ظیعم ضْاب نة کاهؽّؾ هكرن۱۴۹۶  

. تَ خاى خولَ هكراى کَ هكرن۱۴۹۷  

. تیا کؿ ؿیؽ ذْ تیؿاؼ گهرن۱۴۹۸  

. تیا کؿ ػهن ذْ ظیْاًَ گهرن۱۴۹۹  

 . چٌاى هكد اقد اؾ آى ظم خاى آظم۱۵۱۱

. هٌن كرٌَ ُؿاؼاى كرٌَ ؾاظم۱۵۱۱  

. ؾ ؾًعاى ضلن ؼا آؾاظ کؽظم۱۵۱۲  

. ؿالهن ضْاخَ ؼا آؾاظ کؽظم۱۵۱۳  

. زكْظاى ؼا ؾ ؿن آؾاظ کؽظم۱۵۱۴  

. یکی هطؽب ُوی ضْاُن ظؼ ایي ظم۱۵۱۵  

ظم. ُویهَ هي چٌیي هدٌْى ًث۱۵۱۶ْ  

. ایا یاؼی کَ ظؼ ذْ ًاپعیعم۱۵۱۷  

. قلؽ کؽظم تَ ُؽ نِؽی ظّیعم۱۵۱۸  

. قلؽ کؽظم تَ ُؽ نِؽی ظّیعم۱۵۱۹  

. اگؽ ػهود تَ خای خاى ًعاؼم۱۵۱۱  

. تیا ای آًک تؽظی ذْ هؽاؼم۱۵۱۱  

. گِی ظؼ گیؽم ّ گَ تام گیؽم۱۵۱۲  

. اگؽ قؽهكد اگؽ هطوْؼ تانن۱۵۱۳  

. ضعاًّعا هعٍ آى یاؼ ؼا ؿن۱۵۱۴  

. چَ ًؿظیک اقد خاى ذْ تَ خاًن۱۵۱۵  

. چَ ًؿظیک اقد خاى ذْ تَ خاًن۱۵۱۶  

. هؽا گْیی کَ ؼایی هي چَ ظاًن۱۵۱۷  

. هي آى هاُن کَ اًعؼ الهکاًن۱۵۱۸  

. تیا کاهؽّؾ تیؽّى اؾ خِاًن۱۵۱۹  



 . هؽا پؽقی کَ چًْی تیي کَ چًْن۱۵۲۱

. هي اؾ ػالن ذْ ؼا ذٌِا گؿیٌن۱۵۲۱  

یاؼی ًطْاُن. ّؼا ضْاُن ظگؽ ۱۵۲۲  

. ًَ آى نیؽم کَ تا ظنوي تؽآین۱۵۲۳  

. چْ آب آُكرَ ؾیؽ کَ ظؼآین۱۵۲۴  

. ؾ هٌع یاؼ ذا ناضی ًطاین۱۵۲۵  

. اؾ آى تاظٍ ًعاًن چْى كٌاین۱۵۲۶  

. تیا کاهؽّؾ گؽظ یاؼ گؽظین۱۵۲۷  

. تَ پیم تاظ ذْ ها ُوچْ گؽظین۱۵۲۸  

. نة ظّنیٌَ ها تیعاؼ تْظین۱۵۲۹  

تیعاؼ تْظین . هي ّ ذْ ظّل نة۱۵۳۱  

. تیا کاهؽّؾ نَ ؼا ها نکاؼین۱۵۳۱  

. تیا ذا ػانوی اؾ قؽ تگیؽین۱۵۳۲  

. تیا اهؽّؾ ها هِواى هیؽین۱۵۳۳  

. تیا ها چٌع کف تا ُن تكاؾین۱۵۳۴  

. تیا ذا هعؼ یک ظیگؽ تعاًین۱۵۳۵  

. هیاى ها ظؼآ ها ػانواًین۱۵۳۶  

. چؽا نایع چْ ها نَ ؾاظگاًین۱۵۳۷  

كؽٌُگی تدْین . تؽ آى تْظم ک۱۵۳۸َ  

. هگؽظاى ؼّی ضْظ ای ظیعٍ ؼّین۱۵۳۹  

 . تیا تا ُن قطي اؾ خاى تگْیین۱۵۴۱

. هؽا ضْاًعی ؾ ظؼ ذْ ضكری اؾ تام۱۵۴۱  

. چٌاى هكرن چٌاى هكرن هي ایي ظم۱۵۴۲  

. کدایی قاهیا ظؼظٍ هعاهن۱۵۴۳  

. هؽا گْیی چَ قاًی هي چَ ظاًن۱۵۴۴  

. نؽاب نیؽٍ اًگْؼ ضْاُن۱۵۴۵  

ذًعیغ اؾ خِاى تؽظم . ؼكرن۱۵۴۶  

. هي تا ذْ زعیث تی ؾتاى گْین۱۵۴۷  

. ؼّی ذْ چْ ًْتِاؼ ظیعم۱۵۴۸  

. ؾًِاؼ هؽا هگْ کَ پیؽم۱۵۴۹  

. گؽ اؾ ؿن ػهن ػاؼ ظاؼین۱۵۵۱  

. اؾ ايل چْ زْؼؾاظ تانین۱۵۵۱  

. ها آكد خاى ػانواًین۱۵۵۲  

. ها يسثد ُوعگؽ گؿیٌین۱۵۵۳  

. چْى غؼٍ تَ ؼهى اًعؼآیین۱۵۵۴  

خؿ خاًة ظل تَ ظل ًیایین. ۱۵۵۵  

. ای تؽظٍ ًواؾ هي ؾ ٌُگام۱۵۵۶  

. یا ؼب ذْتَ چؽا نکكرن۱۵۵۷  

. ظاًی کاهؽّؾ اؾ چَ ؾؼظم۱۵۵۸  



. هي ظّل تَ ذاؾٍ ػِع کؽظم۱۵۵۹  

 . ذا ػهن ذْ قْضد ُوچْ ػْظم۱۵۶۱

. ذا چِؽٍ آى یگاًَ ظیعم۱۵۶۱  

. گؽ ًاؾ ذْ ؼا تَ گلد ًاؼم۱۵۶۲  

. هي انرؽ هكد نِؽیاؼم۱۵۶۳  

. ؼّؾی کَ گػؼ کٌی تَ گْؼم۱۵۶۴  

. ای ظنوي ؼّؾٍ ّ ًواؾم۱۵۶۵  

. ذا تا ذْ هؽیي نعٍ قد خاًن۱۵۶۶  

. اهؽّؾ هؽا چَ نع چَ ظاًن۱۵۶۷  

. ای خاى لطیق ّ ای خِاًن۱۵۶۸  

. ًاآهعٍ قیل ذؽ نعقرین۱۵۶۹  

. آى ػهؽخ ًْ کَ تؽگؽكرین۱۵۷۱  

. ظؼ ػهن هعین قال ضْؼظین۱۵۷۱  

ین. گؽ گوهعگاى ؼّؾگاؼ۱۵۷۲  

. ها ػانن ّ تی ظل ّ كویؽین۱۵۷۳  

. ًی قین ّ ًَ ؾؼ ًَ هال ضْاُین۱۵۷۴  

. ها ناش گلین ًی گیاُین۱۵۷۵  

. ها ؾًعٍ تَ ًْؼ کثؽیایین۱۵۷۶  

. اهؽّؾ ًین هلْل ناظم۱۵۷۷  

. هي خؿ ازع يوع ًطْاُن۱۵۷۸  

. ها آب ظؼین ها چَ ظاًین۱۵۷۹  

 . ذا ظلثؽ ضْیم ؼا ًثیٌین۱۵۸۱

ی تالكع ال ًكلن ال ًكلن. گؽ تَ ضْتی ه۱۵۸۱  

. ُؽچ گْیی اؾ تِاًَ ال ًكلن ال ًكلن۱۵۸۲  

. هی ضؽاهع خاى هدلف قْی هدلف گام گام۱۵۸۳  

. ُؽ کَ گْیع کاى چؽاؽ ظیعٍ ُا ؼا ظیعٍ ام۱۵۸۴  

. ای خِاى آب ّ گل ذا هي ذْ ؼا تهٌاضرن۱۵۸۵  

. ضْیم ؼا چْى ضاؼ ظیعم قْی گل تگؽیطرن۱۵۸۶  

ي ظؼ تی ّكایی ًیكرن. ػهٍْ ظاظقری کَ ه۱۵۸۷  

. هي قؽ ضن ؼا تثكرن تاؾ نع پِلْی ضن۱۵۸۸  

. چهن تگها خاى ًگؽ کم قْی خاًاى هی تؽم۱۵۸۹  

. چْى ؾ يْؼخ تؽذؽ آهع آكراب ّ اضرؽم۱۵۹۱  

. ّهد آى آهع کَ هي قْگٌعُا ؼا تهکٌن۱۵۹۱  

. ًی ذْ گلری اؾ خلای آى خلاگؽ ًهکٌن۱۵۹۲  

ؽ تع ًِن. ؼّی ًیکد تع کٌع هي ًیک ؼا ت۱۵۹۳  

. ایِا الؼهام آذم گهرَ چْى اقراؼٍ این۱۵۹۴  

. قؽ هعم کؽظین ّ آضؽ قْی خیسْى ذاضرین۱۵۹۵  

. چْى ُوَ یاؼاى ها ؼكرٌع ّ ذٌِا هاًعین۱۵۹۶  

. ایي چَ کژِثؼی تْظ کَ يع ُؿاؼاى ؿن ضْؼین۱۵۹۷  



. ای ضْنا ؼّؾا کَ ها هؼهْم ؼا هِواى کٌین۱۵۹۸  

هاى تؽضیكرن. چْى تعیعم يثر ؼّید ظؼ ؾ۱۵۹۹  

 . اؾ نٌِهَ نوف ظیي هي قاؿؽی ؼا یاكرن۱۶۱۱

. تاؼ ظیگؽ اؾ ظل ّ اؾ ػول ّ خاى تؽضاقرین۱۶۱۱  

. هی تكاؾظ خاى ّ ظل ؼا تف ػدایة کاى يیام۱۶۱۲  

. چًْک ظؼ تاؿد تَ ؾیؽ قایَ ِْتیكرن۱۶۱۳  

. تعٍ آى تاظٍ ظّنیي کَ هي اؾ ًْل ذْ هكرن۱۶۱۴  

اؾ ًْل ذْ هكرن . تؿى آى پؽظٍ ًْنیي کَ هي۱۶۱۵  

. ُلَ ظّند یلَ کؽظم نة ظّند یلَ کؽظم۱۶۱۶  

. ؾ كلک هْخ تگیؽم ظُي اؾ لْخ تثٌعم۱۶۱۷  

. چَ کكن هي چَ کكن هي کَ تكی ّقْقَ هٌعم۱۶۱۸  

. چْ یکی قاؿؽ هؽظی ؾ ضن یاؼ تؽآؼم۱۶۱۹  

. هٌن آى ػانن ػهود کَ خؿ ایي کاؼ ًعاؼم۱۶۱۱  

ظاؼم . هکي ای ظّقد ؿؽیثن قؽ قْظای ذ۱۶۱۱ْ  

. هٌن آى کف کَ ًثیٌن تؿًن كاضرَ گیؽم۱۶۱۲  

. تَ ضعا کؿ ؿن ػهود ًگؽیؿم ًگؽیؿم۱۶۱۳  

. تؿى آى پؽظٍ ظّنیي کَ هي اهؽّؾ ضوْنن۱۶۱۴  

. هي اگؽ ظقد ؾًاًن ًَ هي اؾ ظقد ؾًاًن۱۶۱۵  

. ؾ یکی پكرَ ظُاًی يٌوی تكرَ ظُاًن۱۶۱۶  

. تد تی ًوم ّ ًگاؼم خؿ ذْ یاؼ ًعاؼم۱۶۱۷  

ن ػهن تؽآهع تؽُاًن ؾ ؾزیؽم. ػل۱۶۱۸  

. ذْ گْاٍ تال ضْاخَ کَ ؾ ذْتَ ذْتَ کؽظم۱۶۱۹  

 . ُْقی اقد ظؼ قؽ هي کَ قؽ تهؽ ًعاؼم۱۶۲۱

. چْ ؿالم آكراتن ُن اؾ آكراب گْین۱۶۲۱  

. ذْ ؾ هي هلْل گهری کَ هي اؾ ذْ ًانراتن۱۶۲۲  

. ُػیاى کَ گلد ظنوي تَ ظؼّى ظل نٌیعم۱۶۲۳  

خوال ّ زكي یاؼم . ضثؽی اگؽ نٌیعی ؾ۱۶۲۴  

. ظّ ُؿاؼ ػِع کؽظم کَ قؽ خٌْى ًطاؼم۱۶۲۵  

. كلکا تگْ کَ ذا کی گلَ ُای یاؼ گْین۱۶۲۶  

. ًظؽی تَ کاؼ هي کي کَ ؾ ظقد ؼكد کاؼم۱۶۲۷  

. ظیعٍ اؾ ضلن تثكرن چْ خوالم ظیعم۱۶۲۸  

. ظل چَ ضْؼظٍ قد ػدة ظّل کَ هي هطوْؼم۱۶۲۹  

ن. گؽ هؽا ضاؼ ؾًع آى گل ضٌعاى تکه۱۶۳۱  

. ظؼ كؽّتٌع کَ ها ػانن ایي هیکعٍ این۱۶۳۱  

. ُلَ ؼكرین ّ گؽاًی ؾ خوالد تؽظین۱۶۳۲  

. ظؼ كؽّتٌع کَ ها ػانن ایي اًدوٌین۱۶۳۳  

. ػول گْیع کَ هي اّ ؼا تَ ؾتاى تلؽیثن۱۶۳۴  

. ظم تَ ظم اؾ ؼٍ ظل پیک ضیالم ؼقعم۱۶۳۵  

. اؾ تد تاضثؽ هي ضثؽی هی ؼقعم۱۶۳۶  



ة ًوة ؾظم تثؽیعم. هٌن آى ظؾظ کَ ن۱۶۳۷  

. هاظؼم تطد تعٍ اقد ّ پعؼم خْظ ّ کؽم۱۶۳۸  

. ای ضْنا ؼّؾ کَ پیم چْ ذْ قلطاى هیؽم۱۶۳۹  

 . گؽ ذْ ضْاُی کَ ذْ ؼا تی کف ّ ذٌِا ًکٌن۱۶۴۱

. هي چْ ظؼ گْؼ ظؼّى ضلرَ ُوی كؽقاین۱۶۴۱  

. قاهیا ها ؾ ثؽیا تَ ؾهیي اكراظین۱۶۴۲  

ؿین. چٌع ضكپین يثْذ اقد يال تؽضی۱۶۴۳  

. خؿ ؾ كراى ظّ چهود ؾ کی هلرْى تانین۱۶۴۴  

. گؽ ذْ هكری تؽ ها آی کَ ها هكراًین۱۶۴۵  

. ؼّؾ آى اقد کَ ها ضْیم تؽ آى یاؼ ؾًین۱۶۴۶  

. ؼّؾ ناظی اقد تیا ذا ُوگاى یاؼ نْین۱۶۴۷  

. قاهیا ػؽتعٍ کؽظین کَ ظؼ خٌگ نْین۱۶۴۸  

. ّهد آى نع کَ تَ ؾًدیؽ ذْ ظیْاًَ نْین۱۶۴۹  

ضْل تٌْنن ذْ اگؽ ؾُؽ ًِی ظؼ خاهن .۱۶۵۱  

. ها قؽ ّ پٌدَ ّ هْخ ًَ اؾ ایي خاى ظاؼین۱۶۵۱  

. ای ظؼیـا کَ نة آهع ُوَ اؾ ُن تثؽین۱۶۵۲  

. هي اؾ ایي ضاًَ پؽًْؼ تَ ظؼ هی ًؽّم۱۶۵۳  

. ذا کَ ها اؾ ًظؽ ّ ضْتی ذْ تاضثؽین۱۶۵۴  

. ظّل هی گلد خاًن کی قپِؽ هؼظن۱۶۵۵  

ظؼظ ؼا ظؼهاى کٌن. ُن تَ ظؼظ ایي ۱۶۵۶  

. هی ؼقع تْی خگؽ اؾ ظّ لثن۱۶۵۷  

. ػانون اؾ ػانواى ًگؽیطرن۱۶۵۸  

. ظقد هي گیؽ ای پكؽ ضْل ًیكرن۱۶۵۹  

 . ای گؿیعٍ یاؼ چًْد یاكرن۱۶۶۱

. قالکاى ؼاٍ ؼا هسؽم نعم۱۶۶۱  

. تْی آى ضْب ضري هی آیعم۱۶۶۲  

. ًْ تَ ًْ ُؽ ؼّؾ تاؼی هی کهن۱۶۶۳  

ى آى يٌن. هی نٌاقع پؽظٍ خا۱۶۶۴  

. ػانوی تؽ هي پؽیهاًد کٌن۱۶۶۵  

. گلرَ ای هي یاؼ ظیگؽ هی کٌن۱۶۶۶  

. هي ؾ ّيلد چْى تَ ُدؽاى هی ؼّم۱۶۶۷  

. هي تَ قْی تاؽ ّ گلهي هی ؼّم۱۶۶۸  

. آذهی ًْ ظؼ ّخْظ اًعؼؾظین۱۶۶۹  

. ها تَ ضؽهٌگاٍ خاى تاؾآهعین۱۶۷۱  

. گؽ ظم اؾ ناظی ّگؽ اؾ ؿن ؾًین۱۶۷۱  

اقد ّ ها خْ هی کٌین . ؼّؾ تاؼاى۱۶۷۲  

. اههة ای ظلعاؼ هِواى ذْیین۱۶۷۳  

. ها ؾ تاالیین ّ تاال هی ؼّین۱۶۷۴  

. ظّل ػهن نوف ظیي هی تاضرین۱۶۷۵  



. ػاهثد ای خاى كؿا ًهکیلرن۱۶۷۶  

. یک ظهی ضْل چْ گلكراى کٌعم۱۶۷۷  

. هي اگؽ ًالن اگؽ ػػؼ آؼم۱۶۷۸  

. هي اگؽ هكرن اگؽ ُهیاؼم۱۶۷۹  

 ؿن اگؽ ناظاًن. هي اگؽ پؽ۱۶۸۱

. هي اؾ ایي ضاًَ تَ ظؼ هی ًؽّم۱۶۸۱  

. هي اگؽ پؽؿن اگؽ ضٌعاًن۱۶۸۲  

. هي کَ زیؽاى ؾ هالهاخ ذْام۱۶۸۳  

. هي اؾ ایي ضاًَ تَ ظؼ هی ًؽّم۱۶۸۴  

. ای هطؽب ایي ؿؿل گْ کی یاؼ ذْتَ کؽظم۱۶۸۵  

. گلرن کَ ػِع تكرن ّؾ ػِع تع تؽقرن۱۶۸۶  

ى هكرن. گؽ خاى هٌکؽاًد نع ضًن خا۱۶۸۷  

. ؼكرن ؾ ظقد ضْظ هي ظؼ تیطْظی كراظم۱۶۸۸  

. يع تاؼ هؽظم ای خاى ّیي ؼا تیاؾهْظم۱۶۸۹  

. اًعؼ ظّ کْى خاًا تی ذْ ِؽب ًعیعم۱۶۹۱  

. ضْاُن کَ کلک ضًْیي اؾ ظیگ خاى تؽآؼم۱۶۹۱  

. یا ؼب چَ یاؼ ظاؼم نیؽیي نکاؼ ظاؼم۱۶۹۲  

. هي پاکثاؾ ػهون ذطن ؿؽٌ ًکاؼم۱۶۹۳  

م ضؽاهاى ذا پیم ذْ تویؽم. تاؾآهع۱۶۹۴  

. پیم چٌیي خوال خاى تطم چْى ًویؽم۱۶۹۵  

. ای چؽش ػیة خْین ّی قوق پؽقریؿم۱۶۹۶  

. آؼی قریؿٍ هی کي ذا هي ُوی قریؿم۱۶۹۷  

. ای ذْتَ ام نکكرَ اؾ ذْ کدا گؽیؿم۱۶۹۸  

. ظل ؼا ؾ هي تپْنی یؼٌی کَ هي ًعاًن۱۶۹۹  

 . ػالن گؽكد ًْؼم تٌگؽ تَ چهن ُاین۱۷۱۱

. آّاؾٍ خوالد اؾ خاى ضْظ نٌیعین۱۷۱۱  

. ظؼظٍ نؽاب یک قاى ذا خولَ خوغ تانین۱۷۱۲  

. هي آى نة قیاُن کؿ هاٍ ضهن کؽظم۱۷۱۳  

. انکن ظُل نعٍ قد اؾ ایي خام ظم تَ ظم۱۷۱۴  

. اؾ ها ههْ هلْل کَ ها قطد ناُعین۱۷۱۵  

. تؽضیؿ ذا نؽاب تَ ؼِل ّ قثْ ضْؼین۱۷۱۶  

اًی ضؽیعٍ ام. چیؿی هگْ کَ گٌح ۱۷۱۷ًِ  

. ای گْل هي گؽكرَ ذْیی چهن ؼّنٌن۱۷۱۸  

. ها هسطیاى ذهٌَ ّ تكیاؼضْاؼٍ این۱۷۱۹  

. تا ؼّی ذْ ؾ قثؿٍ ّ گلؿاؼ كاؼؿین۱۷۱۱  

. تگهای چهن ضْظ کَ اؾ آى چهن ؼّنٌین۱۷۱۱  

. ها ظؼ خِاى هْاكود کف ًوی کٌین۱۷۱۲  

. ضیؿیع ػانواى کَ قْی آقواى ؼّین۱۷۱۳  

ضثؽ آضؽ تٌگؽ تَ تام. چٌع ؼّی تی ۱۷۱۴  



. ُؽ کی تویؽظ نْظ ظنوي اّ ظّقرکام۱۷۱۵  

. اههة خاى ؼا تثؽ اؾ ذي چاکؽ ذوام۱۷۱۶  

. لْلیکاى ذْیین ظؼ تگها ای يٌن۱۷۱۷  

. ای ذْ ذؽل کؽظٍ ؼّ ذا کَ ترؽقاًین۱۷۱۸  

. پیهرؽ آ هی لثا ذا ُوَ نیعا نْین۱۷۱۹  

 . تاؼ ظگؽ غؼٍ ّاؼ ؼهى کٌاى آهعین۱۷۲۱

ْی ها آ ظهی ؾ آًچ کَ ها ُن ضْنین. ضْل ق۱۷۲۱  

. تعاؼ ظقد ؾ ؼیهن کَ تاظٍ ای ضْؼظم۱۷۲۲  

. ًین ؾ کاؼ ذْ كاؼؽ ُویهَ ظؼ کاؼم۱۷۲۳  

. ُوَ خوال ذْ تیٌن چْ چهن تاؾ کٌن۱۷۲۴  

. ًگلرود هؽّ آى خا کَ آنٌاخ هٌن۱۷۲۵  

. تیاؼ تاظٍ کَ ظیؽ اقد ظؼ ضواؼ ذْام۱۷۲۶  

ؼّم. تَ ؿن كؽًّؽّم تاؾ قْی یاؼ ۱۷۲۷  

. هؽا اگؽ ذْ ًطْاُی هٌد تَ خاى ضْاُن۱۷۲۸  

. اگؽ چَ نؽِ ًِاظین ّ اهرساى کؽظین۱۷۲۹  

. چَ ؼّؾ تانع کایي خكن ّ ؼقن تٌْؼظین۱۷۳۱  

. اگؽ ؾهیي ّ كلک ؼا پؽ اؾ قالم کٌین۱۷۳۱  

. تَ زن آًک تطْاًعی هؽا ؾ گْنَ تام۱۷۳۲  

. تَ خاى ػهن کَ اؾ تِؽ ػهن ظاًَ ّ ظام۱۷۳۳  

چیكد ؾ پٌِاًیاى ظل پیـام . قواع۱۷۳۴  

. تَ گْل هي تؽقاًیع ُدؽ ذلص پیام۱۷۳۵  

. تَ گؽظ ذْ چْ ًگؽظم تَ گؽظ ضْظ گؽظم۱۷۳۶  

. تیاؼ تاظٍ کَ اًعؼ ضواؼ ضواؼم۱۷۳۷  

. تَ گْنَ ای تؽّم گْل آى هعذ گیؽم۱۷۳۸  

. ؾُی زالّخ پٌِاى ظؼ ایي ضالی نکن۱۷۳۹  

 . ضْنی ضْنی ذْ ّلی هي ُؿاؼ چٌعاًن۱۷۴۱

. تَ کْی ػهن ذْ هي ًاهعم کَ تاؾؼّم۱۷۴۱  

. تثكرَ اقد پؽی ًِاًیی پاین۱۷۴۲  

. اگؽ چَ ها ًَ ضؽّـ ّ ًَ هاکیاى ظاؼین۱۷۴۳  

. تیاؼ هطؽب تؽ ها کؽین تال کؽین۱۷۴۴  

. كُْل گهرَ ام اهؽّؾ خٌگ هی خْین۱۷۴۵  

. تؽ آى نعٍ قد ظلن کرهی تگیؽاًن۱۷۴۶  

. اگؽ تَ ػول ّ کلاید پی خٌْى تانن۱۷۴۷  

. هی گؽیؿظ اؾ ها ّ ها هْاهم ظاؼین۱۷۴۸  

. گَ چؽش ؾًاى ُوچْى كلکن۱۷۴۹  

. ذلطی ًکٌع نیؽیي غهٌن۱۷۵۱  

. ذهٌَ ضْیم کي هعٍ آتن۱۷۵۱  

. کْى ضؽ ؼا ًظام ظیي گلرن۱۷۵۲  

. آهعم تاؾ ذا چٌاى گؽظم۱۷۵۳  



. آذهی اؾ ذْ ظؼ ظُاى ظاؼم۱۷۵۴  

. ظؼ ِؽیود ظّ يع کویي ظاؼم۱۷۵۵  

هكد ػهن آى یاؼم . ذا تَ خاى۱۷۵۶  

. ُورن نع تلٌع ّ ذعتیؽم۱۷۵۷  

. ظؼ ّيالد چؽا تیاهْؾم۱۷۵۸  

. اٍ چَ تی ؼًگ ّ تی ًهاى کَ هٌن۱۷۵۹  

 . تَ ضعایی کَ ظؼ اؾل تْظٍ قد۱۷۶۱

. ها ُوَ اؾ الكد ُوعقرین۱۷۶۱  

. آهعقرین ذا چٌاى گؽظین۱۷۶۲  

. ها کَ تاظٍ ؾ ظقد یاؼ ضْؼین۱۷۶۳  

. ًالَ تلثل تِاؼ کٌین۱۷۶۴  

. ػانن ؼّی خاى كؿای ذْیین۱۷۶۵  

. ضیؿ ذا كرٌَ ای تؽاًگیؿین۱۷۶۶  

. ذْ چَ ظاًی کَ ها چَ هؽؿاًین۱۷۶۷  

. چٌع هثا تؽ هع ظل ظّضرن۱۷۶۸  

. ای ظل ياكی ظم ثاتد هعم۱۷۶۹  

. آهع قؽهكد قسؽ ظلثؽم۱۷۷۱  

. نع ؾ ؿود ضاًَ قْظا ظلن۱۷۷۱  

. چٌع گِی كاذسَ ضْاًد کٌن۱۷۷۲  

ة یاؼ آهعین. تاؼ ظگؽ خا۱۷۷۳ً  

. ها تَ ذوانای ذْ تاؾآهعین۱۷۷۴  

. گؽ ذْ کٌی ؼّی ذؽل ؾزود اؾ ایي خا تثؽم۱۷۷۵  

. هٌن آى تٌعٍ هطلى کَ اؾ آى ؼّؾ کَ ؾاظم۱۷۷۶  

. اًا كرسٌا تاتکن ال ذِدؽّا ايساتکن۱۷۷۷  

. ؼزد اًا هي تیٌکن ؿثد کػا هي ػیٌکن۱۷۷۸  

. اذیٌاکن اذیٌاکن كسیًْا ًسییکن۱۷۷۹  

 ل الكاهی ػلیٌا زاهال کاـ الوعام. اهث۱۷۸۱

. هع ؼخؼٌا هع ؼخؼٌا خائیا هي ِْؼکن۱۷۸۱  

. ظٌٌرن ایا ػػال اى هع ػعلرن۱۷۸۲  

. كاى ّكن هللا الکؽین ّيالکن۱۷۸۳  

. ػلی اُل ًدع الثٌا ّ قالم۱۷۸۴  

. تیا تیا ظلعاؼ هي ظلعاؼ هي ظؼآ ظؼآ ظؼ کاؼ هي ظؼ کاؼ هي۱۷۸۵  

اًعؼ هیاى خاى هي. ظؾظیعٍ چْى خاى هی ؼّی ۱۷۸۶  

. گؽ آضؽ آهع ػهن ذْ گؽظظ ؾ اّل ُا كؿّى۱۷۸۷  

. ذا کی گؽیؿی اؾ اخل ظؼ اؼؿْاى ّ اؼؿٌْى۱۷۸۸  

. ای ػانواى ای ػانواى ٌُگام کْچ اقد اؾ خِاى۱۷۸۹  

. ظلعاؼ هي ظؼ تاؽ ظی هی گهد ّ هی گلد ای چوي۱۷۹۱  

. تْیی ُوی آیع هؽا هاًا کَ تانع یاؼ هي۱۷۹۱  

د ایي ایي کیكد ایي ایي یْقق ثاًی اقد ایي. ایي کیك۱۷۹۲  



. ایي کیكد ایي ایي کیكد ایي ُػا خٌْى الؼانویي۱۷۹۳  

. ای تاؿثاى ای تاؿثاى آهع ضؿاى آهع ضؿاى۱۷۹۴  

. ُیي ظف تؿى ُیي کق تؿى کاهثال ضْاُی یاكري۱۷۹۵  

. ظلعاؼ هي ظؼ تاؽ ظی هی گهد ّ هی گلد ای چوي۱۷۹۶  

ا ًهٌْظ ظلعاؼ هي. ای ظل نکاید ُا هکي ذ۱۷۹۷  

. ای یاؼ هي ای یاؼ هي ای یاؼ تی ؾًِاؼ هي۱۷۹۸  

. ظؼ ؿیة پؽ ایي قْ هپؽ ای ِایؽ چاالک هي۱۷۹۹  

 . ُػا ؼناظ الکاكؽیي ُػا خؿاء الًاتؽیي۱۸۱۱

. آى ناش ضهک اقد ّ قیَ ُاى ای يثا تؽ ّی هؿى۱۸۱۱  

. چٌعاى تگؽظم گؽظ ظل کؿ گؽظل تكیاؼ هي۱۸۱۲  

هن هي ُؽ ظّ ًطكثع ظؼ ؾهي. تطد ًگاؼ ّ چ۱۸۱۳  

. تا آى قثک ؼّزی گل ّاى لطق نَ تؽگ قوي۱۸۱۴  

. پْنیعٍ چْى خاى هی ؼّی اًعؼ هیاى خاى هي۱۸۱۵  

. آى قْ هؽّ ایي قْ تیا ای گلثي ضٌعاى هي۱۸۱۶  

. ای تف کَ اؾ آّاؾ ظل ّاهاًعٍ ام ؾیي ؼاٍ هي۱۸۱۷  

. تا آًک اؾ پیْقرگی هي ػهن گهرن ػهن هي۱۸۱۸  

گؽظ گل هی گهد ظی ًوم ضیال یاؼ هي . تؽ۱۸۱۹  

. هي ظؾظ ظیعم کْ تؽظ هال ّ هراع هؽظهاى۱۸۱۱  

. ضْل هی گؽیؿی ُؽ ِؽف اؾ زلوَ ها ًی هکي۱۸۱۱  

. ای ًْؼ اكالک ّ ؾهیي چهن ّ چؽاؽ ؿیة تیي۱۸۱۲  

. کْ ضؽ هي کْ ضؽ هي پاؼ توؽظ آى ضؽ هي۱۸۱۳  

. ػهن ذْ آّؼظ هعذ پؽ ؾ تالی ظل هي۱۸۱۴  

ْنن اؾ گلد ضكاى ّؾ لة ّ لٌح ذؽناى. هي ض۱۸۱۵  

. آیٌَ ای تؿظاین اؾ خِد هٌظؽ هي۱۸۱۶  

. هًع خلاُا ًکٌی ّؼ تکٌی تا ظل هي۱۸۱۷  

. هًع خلاُا ًکٌی ّؼ تکٌی تا ظل هي۱۸۱۸  

. کاكؽم اؼ ظؼ ظّ خِاى ػهن تْظ ضْنرؽ اؾ ایي۱۸۱۹  

 . ُی چَ گؽیؿی چٌعیي یک ًلف ایي خا تٌهیي۱۸۲۱

ا ظؼ ؼگ ها ؼّاًَ کي. آب زیاخ ػهن ؼ۱۸۲۱  

. ای نعٍ اؾ خلای ذْ خاًة چؽش ظّظ هي۱۸۲۲  

. قیؽ ًوی نْم ؾ ذْ ًیكد خؿ ایي گٌاٍ هي۱۸۲۳  

. قیؽ ًوی نْم ؾ ذْ ای هَ خاى كؿای هي۱۸۲۴  

. هي ِؽتن ِؽب هٌن ؾُؽٍ ؾًع ًْای هي۱۸۲۵  

. ُؽ کی ؾ زْؼ پؽقعخ ؼش تٌوا کَ ُوچٌیي۱۸۲۶  

تگْ ًِاى هکي. ظّل چَ ضْؼظٍ ای ظال ؼاقد ۱۸۲۷  

. تاؾ ًگاؼ هی کهع چْى نرؽاى هِاؼ هي۱۸۲۸  

. گلرن ظّل ػهن ؼا ای ذْ هؽیي ّ یاؼ هي۱۸۲۹  

. ذا ذْ زؽیق هي نعی ای هَ ظلكراى هي۱۸۳۱  

. ؼاؾ ذْ كال هی کٌن يثؽ ًواًع تیم اؾ ایي۱۸۳۱  



. هاًعٍ نعٍ قد گْل هي اؾ پی اًرظاؼ آى۱۸۳۲  

ؽاؼ خاى. آهعٍ ام تَ ػػؼ ذْ ای ِؽب ّ ه۱۸۳۳  

. ػیع ًوای ػیع ؼا ای ذْ ُالل ػیع هي۱۸۳۴  

. گؽم ظؼآ ّ ظم هعٍ قاهی تؽظتاؼ هي۱۸۳۵  

. تاؾ تِاؼ هی کهع ؾًعگی اؾ تِاؼ هي۱۸۳۶  

. یا ؼب هي تعاًوی چیكد هؽاظ یاؼ هي۱۸۳۷  

. چٌع گؽیؿی ای هوؽ ُؽ ِؽكی ؾ کْی هي۱۸۳۸  

. ّاهؼَ ای تعیعٍ ام الین لطق ّ آكؽیي۱۸۳۹  

 ضْل ًْای هي ػهن ًْاؾ ُوچٌیي. هطؽب ۱۸۴۱

. ذا چَ ضیال تكرَ ای ای تد تعگواى هي۱۸۴۱  

. چِؽٍ نؽهگیي ذْ تكرع نؽهگاى هي۱۸۴۲  

. ظّل چَ ضْؼظٍ ای ظال ؼاقد تگْ ًِاى هکي۱۸۴۳  

. هؽا ظؼ ظل ُوی آیع کَ هي ظل ؼا کٌن هؽتاى۱۸۴۴  

. ػعّ ذْتَ ّ يثؽم هؽا اهؽّؾ ًاگاُاى۱۸۴۵  

واًاى اؾ ایي ضاًَ تؽّى ؼكري. زؽام اقد ای هكل۱۸۴۶  

. ضؽاهاى هی ؼّی ظؼ ظل چؽاؽ اكؽّؾ خاى ّ ذي۱۸۴۷  

. چَ تانع پیهَ ػانن تدؿ ظیْاًگی کؽظى۱۸۴۸  

. چؽا کْنع هكلواى ظؼ هكلواى ؼا كؽیثیعى۱۸۴۹  

. چؽاؽ ػالن اكؽّؾم ًوی ذاتع چٌیي ؼّني۱۸۵۱  

. ًهاًی ُاقد ظؼ چهوم ًهاًم کي ًهاًم کي۱۸۵۱  

ؼّی هَ ؼّین کی تانن هي کَ تانن هي. چْ آهع ۱۸۵۲  

. چْ اكرن هي ؾ ػهن ظل تَ پای ظلؽتای هي۱۸۵۳  

. چَ ظاًی ذْ ضؽاتاذی کَ ُكد اؾ نم خِد تیؽّى۱۸۵۴  

. چَ ظاًكرن کَ ایي قْظا هؽا ؾیي قاى کٌع هدٌْى۱۸۵۵  

. هؽا ُؽ ظم ُوی گْیی کَ تؽگْ هطؼَ نیؽیي۱۸۵۶  

ییي. ذْهغ ظاؼم اؾ لطق ذْ ای يعؼ ًکْآ۱۸۵۷  

. چْ اكرن هي ؾ ػهن ظل تَ پای ظلؽتای هي۱۸۵۸  

. هٌن آى زلوَ ظؼ گْل ّ ًهكرَ گْل نوف العیي۱۸۵۹  

 . اال ای تاظ نثگیؽم تیاؼ اضثاؼ نوف العیي۱۸۶۱

. ای هاػعٍ هكراى ظؼ ُوعگؽ اكراظى۱۸۶۱  

. چْى چٌگ نعم خاًا آى چٌگ ذْ ظؼّا کي۱۸۶۲  

. ای قٌدن ًًؽهللا ّی ههؼلَ یاقیي۱۸۶۳  

. ظؼ پؽظٍ ظل تٌگؽ يع ظضرؽ آتكراى۱۸۶۴  

. ای قؽّ ّ گل تكراى تٌگؽ تَ ذِی ظقراى۱۸۶۵  

. ای کاؼ هي اؾ ذْ ؾؼ ای قیوثؽ هكراى۱۸۶۶  

. ای خاًک هي چًْی یک تْقَ تَ چٌع ای خاى۱۸۶۷  

. ظؼّاؾٍ ُكری ؼا خؿ غّم هعاى ای خاى۱۸۶۸  

. ؼّ هػُة ػانن ؼا تؽػکف ؼّل ُا ظاى۱۸۶۹  

قگ آضؽ ذا چٌع ؾًی ظًعاى. ای ًلف چْ ۱۸۷۱  



. ظّ چیؿ ًطْاُع تع ظؼ ُؽ ظّ خِاى هی ظاى۱۸۷۱  

. ای ظؼ ؿن تیِْظٍ ؼّ کن ذؽکْا تؽضْاى۱۸۷۲  

. ظاًی کَ کدا خْیی ها ؼا تَ گَ خكري۱۸۷۳  

. اؾ آذم ؼّی ضْظ اًعؼ ظلن آذم ؾى۱۸۷۴  

. ای یاؼ هواهؽظل پیم آ ّ ظهی کن ؾى۱۸۷۵  

ٌا خا کي. تی خا نْ ظؼ ّزعخ ظؼ ػیي ك۱۸۷۶  

. ای ظل چْ ًوی گؽظظ ظؼ نؽذ ؾتاى هي۱۸۷۷  

. هي گْل کهاى گهرن اؾ لیلی ّ اؾ هدٌْى۱۸۷۸  

. آؼایم تاؽ آهع ایي ؼّی چَ ؼّی اقد ایي۱۸۷۹  

 . ظؼ ؾیؽ ًواب نة ایي ؾًگیکاى ؼا تیي۱۸۸۱

. اؾ چهوَ خاى ؼٍ نع ظؼ ضاًَ ُؽ هكکیي۱۸۸۱  

. آى کف کَ ذْ ؼا تیٌع ّاًگَ ًظؽل تؽ ذي۱۸۸۲  

. تی اّ ًرْاى ؼكري تی اّ ًرْاى گلري۱۸۸۳  

. آى قاػع قیویي ؼا ظؼ گؽظى ها اكکي۱۸۸۴  

. ای قؽظٍ يع قْظا ظقراؼ چٌیي هی کي۱۸۸۵  

. ًی ًی تَ اؾ ایي تایع تا ظّقد ّكا کؽظى۱۸۸۶  

. گؽخ ُكد قؽ ها قؽ ّ ؼیم تدٌثاى۱۸۸۷  

. تیا تْقَ تَ چٌع اقد اؾ آى لؼل هثوي۱۸۸۸  

ْ ظل هؽا هؽًداى. ظل ظل ظل ذ۱۸۸۹  

. تا ؼّی ذْ کلؽ اقد تَ هؼٌی ًگؽیعى۱۸۹۱  

. ها ظقد ذْ ؼا ضْاخَ تطْاُین کهیعى۱۸۹۱  

. ُؽ نة کَ تْظ هاػعٍ قلؽٍ ًِاظى۱۸۹۲  

. يع گْل ًْم تاؾ نع اؾ ؼاؾ نٌْظى۱۸۹۳  

. گؽ ؾاًک هلْلی ؾ هي ای كرٌَ زْؼاى۱۸۹۴  

. تلؽیلرین ظّل ّ پؽًعّل تَ ظقراى۱۸۹۵  

ؾ ذْ چٌعیي خْؼ کؽظى. ًهایع ا۱۸۹۶  

. ظؼ ایي ظم ُوعهی آهع ضوم کي۱۸۹۷  

. ًعا آهع تَ خاى اؾ چؽش پؽّیي۱۸۹۸  

. ظل ضْى ضْاؼٍ ؼا یک تاؼٍ تكراى۱۸۹۹  

 . تیا ای هًْف خاى ُای هكراى۱۹۱۱

. ؾ ؾضن ظف کلن تعؼیع ای خاى۱۹۱۱  

. چؽا هٌکؽ نعی ای هیؽ کْؼاى۱۹۱۲  

. نٌیعی ذْ کَ ضّ آهع ؾ ضاهاى۱۹۱۳  

. کدا ضْاُی ؾ چٌگ ها پؽیعى۱۹۱۴  

. اگؽ ذْ ػانوی ؿن ؼا ؼُا کي۱۹۱۵  

. ذْ ًوع هلة ؼا اؾ ؾؼ تؽّى کي۱۹۱۶  

. گؽ ایي خا زاَؽی قؽ ُوچٌیي کي۱۹۱۷  

. ًراًی آهعى ایي ؼاٍ تا هي۱۹۱۸  

. ظل هؼهْم قْؾیعٍ اقد تؽ هي۱۹۱۹  



. ذْ ُؽ خؿّ خِاى ؼا تؽ گػؼ تیي۱۹۱۱  

یي. ذْ ؼا پٌعی ظُن ای ِالة ظ۱۹۱۱  

. تیا قاهی هی ها ؼا تگؽظاى۱۹۱۲  

. تَ تاؽ آیین كؽظا خولَ یاؼاى۱۹۱۳  

. اگؽ ضْاُی هؽا هی ظؼ ُْا کي۱۹۱۴  

. تؽّ ای ظل تَ قْی ظلثؽ هي۱۹۱۵  

. تؽآ تؽ تام ّ اکٌْى هاٍ ًْ تیي۱۹۱۶  

. چْ تؽتٌعًع ًاگاُد ؾًطعاى۱۹۱۷  

. كؽّظ آ ذْ ؾ هؽکة تاؼ هی تیي۱۹۱۸  

پؽیعى. ػهن اقد تؽ آقواى ۱۹۱۹  

 . ظیؽ آهعٍ ای هؽّ نراتاى۱۹۲۱

. ای قاهی ّ ظقرگیؽ هكراى۱۹۲۱  

. ها ناظذؽین یا ذْ ای خاى۱۹۲۲  

. ای ؼّی هَ ذْ ناظ ضٌعاى۱۹۲۳  

. ای ؼّی ذْ ًْتِاؼ ضٌعاى۱۹۲۴  

. تاؾآهع آقریي كهاًاى۱۹۲۵  

. هال اقد ّ ؾؼ اقد هکكة ذي۱۹۲۶  

. ّهد آهع ذْتَ ؼا نکكري۱۹۲۷  

ؼا ؼُا کي. ای ظّقد ػراب ۱۹۲۸  

. ای ػؽتعٍ کؽظٍ ظّل تا هي۱۹۲۹  

. اهؽّؾ ذْ ضْنرؽی ّ یا هي۱۹۳۱  

. ػول اؾ کق ػهن ضْؼظ اكیْى۱۹۳۱  

. ای ظنوي ػول ّ خاى نیؽیي۱۹۳۲  

. تؽضیؿ ّ يثْذ ؼا تؽًداى۱۹۳۳  

. اؾ ها هؽّ ای چؽاؽ ؼّني۱۹۳۴  

. ظلثؽ تیگاًَ يْؼخ هِؽ ظاؼظ ظؼ ًِاى۱۹۳۵  

ػهن ُوچْى ًای ؾى . ػانواى ًاالى چْ ًای ۱۹۳۶ّ  

. ُؽ ضْنی کَ كْخ نع اؾ ذْ هثال اًعُّگیي۱۹۳۷  

. ًاؾًیٌی ؼا ؼُا کي تا نِاى ًاؾًیي۱۹۳۸  

. هی پؽظ ایي هؽؽ ظیگؽ ظؼ خٌاى ػانواى۱۹۳۹  

 . ای ؾ ذْ هَ پای کْتاى ّؾ ذْ ؾُؽٍ ظف ؾًاى۱۹۴۱

. هِؽٍ ای اؾ خاى ؼتْظم تی ظُاى ّ تی ظُاى۱۹۴۱  

زلوَ ظیگؽ ًِاى . هي ؾ گْل اّ تعؾظم۱۹۴۲  

. هی گؿیع اّ آقریي ؼا نؽهگیي ظؼ آهعى۱۹۴۳  

. چْى تثیٌی آكراب اؾ ؼّی ظلثؽ یاظ کي۱۹۴۴  

. ُؽ چَ آى قؽضْل کٌع تْیی تْظ اؾ یاؼ هي۱۹۴۵  

. کانکی اؾ ؿیؽ ذْ آگَ ًثْظی خاى هي۱۹۴۶  

. قْی تیواؼاى ضْظ نع ناٍ هَ ؼّیاى هي۱۹۴۷  

تگْى. تاًگ آیع ُؽ ؾهاًی ؾیي ؼّام آ۱۹۴۸  



. آًچ هی آیع ؾ ّيلد ایي ؾهاًن ظؼ ظُي۱۹۴۹  

. تْی آى تاؽ ّ تِاؼ ّ گلثي ؼػٌاقد ایي۱۹۵۱  

. ای تؽاظؼ ذْ چَ هؽؿی ضْیهري ؼا تاؾتیي۱۹۵۱  

. ُكد ها ؼا ُؽ ؾهاًی اؾ ًگاؼ ؼاقریي۱۹۵۲  

. ُؽ يثْزی اؼؿٌْى ُا ؼا تؽًداى ُوچٌیي۱۹۵۳  

. ػیم ُاذاى ًْل تاظا ُؽ ؾهاى ای ػانواى۱۹۵۴  

. ای ؾیاى ّ ای ؾیاى ّ ای ؾیاى ّ ای ؾیاى۱۹۵۵  

. قؽ كؽّکؽظ اؾ كلک آى هاٍ ؼّی قیوري۱۹۵۶  

. ُكد ػاهل ُؽ ؾهاًی ظؼ ؿن پیعا نعى۱۹۵۷  

. قاهیا چْى هكد گهری ضْیم ؼا تؽ هي تؿى۱۹۵۸  

. ؼّی اّ كرْی ظُع کؿ کؼثَ تؽ ترطاًَ ؾى۱۹۵۹  

 . آكراتا تاؼ ظیگؽ ضاًَ ؼا پؽًْؼ کي۱۹۶۱

تِاؼا خاى هایی خاى ُا ؼا ذاؾٍ کي. ۱۹۶۱ًْ  

. یاؼ ضْظ ؼا ضْاب ظیعم ای تؽاظؼ ظّل هي۱۹۶۲  

. پؽظٍ تؽظاؼ ای زیاخ خاى ّ خاى اكؿای هي۱۹۶۳  

. نوف ظیي تؽ یْقلاى ّ ًاؾًیٌاى ًاؾًیي۱۹۶۴  

. ظؼ هیاى ظلود خاى ذْ ًْؼ چیكد آى۱۹۶۵  

. خام پؽ کي قاهیا آذم تؿى اًعؼ ؿواى۱۹۶۶  

ؽظى ؾظٍ آى ذكطؽخ تؽ گؽظ ًاى. ای ذْ ؼا گ۱۹۶۷  

. ای ظل هي ظؼ ُْاید ُوچْ آب ّ هاُیاى۱۹۶۸  

. اؾ تعی ُا آى چَ گْین ُكد هًعم ضْیهري۱۹۶۹  

. هطؽتا تؽظاؼ چٌگ ّ لسي هْقیواؼ ؾى۱۹۷۱  

. اؾ ظضْل ُؽ ؿؽی اككؽظٍ ای ظؼ کاؼ هي۱۹۷۱  

. ػانوا ظّ چهن تگها چاؼخْ ظؼ ضْظ تثیي۱۹۷۲  

ع ّ ؼّی هي تگؽكد چیي. هْی تؽ قؽ نع قپی۱۹۷۳  

. ای چؽاؽ آقواى ّ ؼزود زن تؽ ؾهیي۱۹۷۴  

. ػهن نوف العیي اقد یا ًْؼ کق هْقی اقد آى۱۹۷۵  

. ػهن نوف زن ّ ظیي کاى گُْؽ کاًی اقد آى۱۹۷۶  

. ظؼ قرایم ُای نوف العیي ًثانن هلرري۱۹۷۷  

. ایِا الكاهی اظؼ کأـ السویا ًًق هي۱۹۷۸  

قؽكؽاؾ ؼاقریي . ػانواى ؼا هژظٍ ای اؾ۱۹۷۹  

 . یاؼکاى ؼهًی کٌیع اًعؼ ؿون ضْنرؽ اؾ ایي۱۹۸۱

. هطؽتا ًؽهک تؿى ذا ؼّذ تاؾآیع تَ ذي۱۹۸۱  

. گلكي تٌعٍ قرایک ؿؽَن ین انع ؼقي۱۹۸۲  

. تَ ضعا هیل ًعاؼم ًَ تَ چؽب ّ ًَ تَ نیؽیي۱۹۸۳  

. تعٍ آى هؽظ ذؽل ؼا هعزی ای نَ نیؽیي۱۹۸۴  

اؼ هكراى. يٌوا تیاؼ تاظٍ تٌهاى ضو۱۹۸۵  

. يٌوا تَ چهن نْضد کَ تَ چهن اناؼذی کي۱۹۸۶  

. ُلَ ًین هكد گهرن هعزی ظگؽ هعظ کي۱۹۸۷  



. چَ نکؽ ظاظ ػدة یْقق ضْتی تَ لثاى۱۹۸۸  

. خٌری کؽظ خِاى ؼا ؾ نکؽ ضٌعیعى۱۹۸۹  

. خاى زیْاى کَ ًعیعٍ اقد تدؿ کاٍ ّ ػطي۱۹۹۱  

. ُوَ ضْؼظًع ّ تطلرٌع ّ ذِی گهد ِّي۱۹۹۱  

ْی تا ها کي ّ تا تی ضثؽاى ضْی هکي. ض۱۹۹۲  

. ُیچ تانع کَ ؼقع آى نکؽ ّ پكرَ هي۱۹۹۳  

. تهٌْ اؾ تْالِْقاى هًَ هیؽ ػككاى۱۹۹۴  

. ایٌک آى اًدن ؼّني کَ كلک چاکؽناى۱۹۹۵  

. چْى ضیال ذْ ظؼآیع تَ ظلن ؼهى کٌاى۱۹۹۶  

. ُؽ کَ ؼا گهد قؽ اؾ ؿاید تؽگؽظیعى۱۹۹۷  

نکؽ ضٌعیعى. تَ ضعا گل ؾ ذْ آهْضد ۱۹۹۸  

. هکي ای ظّقد ؾ خْؼ ایي ظلن آّاؼٍ هکي۱۹۹۹  

 . ای ؾ ُدؽاى ذْ هؽظى ِؽب ّ ؼازد هي۲۱۱۱

. ظم ظٍ ّ ػهٍْ ظٍ ای ظلثؽ قیویي تؽ هي۲۱۱۱  

. ذْ قثة قاؾی ّ ظاًایی آى قلطاى تیي۲۱۱۲  

. ُوَ ضْؼظًع ّ تطلرٌع ّ ذِی گهد ِّي۲۱۱۳  

. نیؽهؽظا ذْ چَ ذؽقی ؾ قگ الؿؽناى۲۱۱۴  

. چَ ًهكری ظّؼ چْى تیگاًگاى۲۱۱۵  

. ُؽ کدا کَ پا ًِی ای خاى هي۲۱۱۶  

. ناٍ ها تاؼی تؽای کاُالى۲۱۱۷  

. هی تعٍ ای قاهی آضؽؾهاى۲۱۱۸  

. ًک تِاؼاى نع يال ای لْلیاى۲۱۱۹  

. تهٌْ اؾ ظل ًکرَ ُای تی قطي۲۱۱۱  

. خاى خاى ُایی ذْ خاى ؼا تؽنکي۲۱۱۱  

. ای ظالؼام هي ّ ای ظل نکي۲۱۱۲  

. قاهیا تؽضیؿ ّ هی ظؼ خام کي۲۱۱۳  

. ؼاؾ چْى تا هي ًگْیع یاؼ هي۲۱۱۴  

. كوؽ ؼا ظؼ ضْاب ظیعم ظّل هي۲۱۱۵  

. خاى هي خاى ذْ خاًد خاى هي۲۱۱۶  

. آهع آهع ظؼ هیاى ضْب ضري۲۱۱۷  

. هؽؽ ضاًَ تا ُوا پؽ ّا هکي۲۱۱۸  

. ای تثؽظٍ ظل ذْ هًع خاى هکي۲۱۱۹  

 . ای ضعا ایي ّيل ؼا ُدؽاى هکي۲۱۲۱

. يثسعم نع ؾّظ تؽضیؿ ای خْاى۲۱۲۱  

. ای ؾیاى ّ ای ؾیاى ّ ای ؾیاى۲۱۲۲  

. ؼّ هؽاؼ اؾ ظل هكراى تكراى۲۱۲۳  

. هاخ ضْظ ؼا يٌوا هاخ هکي۲۱۲۴  

. ای تَ اًکاؼ قْی ها ًگؽاى۲۱۲۵  

. تَ نکؽضٌعٍ تثؽظی ظل هي۲۱۲۶  



. ای اهراى تاِل تؽ ًاى ؾًیع تؽ ًاى۲۱۲۷  

ذا تَ گؽظى . گؽ چَ تكی ًهكرن ظؼ ًاؼ۲۱۲۸  

. ای هؽؽ آقواًی آهع گَ پؽیعى۲۱۲۹  

. گلری هؽا کَ چًْی ظؼ ؼّی ها ًظؽ کي۲۱۳۱  

. ای هسْ ؼاٍ گهرَ اؾ هسْ ُن قلؽ کي۲۱۳۱  

. هي اؾ کی تاک ظاؼم ضايَ کَ یاؼ تا هي۲۱۳۲  

. خاًا ًطكد ها ؼا هؽظ هعام گؽظاى۲۱۳۳  

. ای ظل ؾ ناٍ زْؼاى یا هثلَ يثْؼاى۲۱۳۴  

ا ِلة کي اًعؼ هیاى زْؼاى. آى ضْب ؼ۲۱۳۵  

. اهؽّؾ قؽکهاى ؼا ػهود خلٍْ کؽظى۲۱۳۶  

. چْى خاى ذْ هی قراًی چْى نکؽ اقد هؽظى۲۱۳۷  

. اؾ ؾًگ لهکؽ آهع تؽ هلة لهکؽل ؾى۲۱۳۸  

. ؼّ قؽ تٌَ تَ تالیي ذٌِا هؽا ؼُا کي۲۱۳۹  

 . ؼّؾ اقد ای ظّ ظیعٍ ظؼ ؼّؾًن ًظؽ کي۲۱۴۱

ُوچٌیي کي. پؽّاًَ نع ظؼ آذم گلرا کَ ۲۱۴۱  

. ای قٌگ ظل ذْ خاى ؼا ظؼیای پؽگِؽ کي۲۱۴۲  

. ظیعی چَ گلد تِوي ُیؿم تٌَ چْ ضؽهي۲۱۴۳  

. خاًا تیاؼ تاظٍ ّ تطرن تلٌع کي۲۱۴۴  

. ذْ آب ؼّنٌی ذْ ظؼ ایي آب گل هکي۲۱۴۵  

. هكری ّ ػانوی ّ خْاًی ّ خٌف ایي۲۱۴۶  

. هی آیعم ؾ ؼًگ ذْ ای یاؼ تْی آى۲۱۴۷  

ضعای کؿ ایي ظام ضاههاى. آى کیكد ای ۲۱۴۸  

. ای ظم تَ ظم هًْؼ خاى اؾ ظؼّى ذي۲۱۴۹  

. خاًا تیاؼ تاظٍ ّ تطرن ذوام کي۲۱۵۱  

. هی تیٌود کَ ػؿم خلا هی کٌی هکي۲۱۵۱  

. ای آًک اؾ هیاًَ کؽاى هی کٌی هکي۲۱۵۲  

. تا ػانواى ًهیي ّ ُوَ ػانوی گؿیي۲۱۵۳  

. تهٌیعٍ ام کَ ػؿم قلؽ هی کٌی هکي۲۱۵۴  

د نعی ػاهثد آهعی اًعؼ هیاى. هك۲۱۵۵  

. ضْاخَ ؿلّ کؽظٍ ای ظؼ ؼّل یاؼ هي۲۱۵۶  

. یاؼ نْ ّ یاؼ تیي ظل نْ ّ ظلعاؼ تیي۲۱۵۷  

. تا ؼش چْى ههؼلَ تؽ ظؼ ها کیكد آى۲۱۵۸  

. گلد لثن ًاگِاى ًام گل ّ گلكراى۲۱۵۹  

 . یک ؿؿل آؿاؾ کي تؽ يلد زاَؽاى۲۱۶۱

. تْقَ تعٍ ضْیم ؼا ای يٌن قیوري۲۱۶۱  

. قیؽ ًهع چهن ّ ظل اؾ ًظؽ ناٍ هي۲۱۶۲  

. ای ؼش ضٌعاى ذْ هایَ يع گلكراى۲۱۶۳  

. تاؾ كؽّؼیطد ػهن اؾ ظؼ ّ ظیْاؼ هي۲۱۶۴  

. تاؾ ظؼآهع ؾ ؼاٍ كرٌَ تؽاًگیؿ هي۲۱۶۵  



. تاؾ تؽآهع ؾ کٍْ ضكؽّ نیؽیي هي۲۱۶۶  

. ای ُْـ ػهن ذْ کؽظٍ خِاى ؼا ؾتْى۲۱۶۷  

. تاؾنکكرٌع ضلن قلكلَ یا هكلویي۲۱۶۸  

. تیم هکي ُوچٌاى ضاًَ ظؼآ ُوچٌیي۲۱۶۹  

. یا ذْ ذؽل کؽظٍ ؼّ هایَ ظٍ نکؽاى۲۱۷۱  

. ُؽ چَ کٌی ذْ کؽظٍ هي ظاى۲۱۷۱  

. خلای ذلص ذْ گُْؽ کٌع هؽا ای خاى۲۱۷۲  

. ظال ذْ نِع هٌَ ظؼ ظُاى ؼًدْؼاى۲۱۷۳  

. هکي هکي کَ ؼّا ًیكد تی گٌَ کهري۲۱۷۴  

. ذْی کَ تعؼهَ تانی گِی گِی ؼُؿى۲۱۷۵  

. تَ خاى ذْ کَ اؾ ایي ظلهعٍ کؽاًَ هکي۲۱۷۶  

. تَ هي ًگؽ تَ ظّ ؼضكاؼ ؾػلؽاًی هي۲۱۷۷  

. چِاؼ ؼّؾ تثْظم تَ پیم ذْ هِواى۲۱۷۸  

. هوام ًاؾ ًعاؼی تؽّ ذْ ًاؾ هکي۲۱۷۹  

 . چِاؼ نؼؽ تگلرن تگلد ًی تَ اؾ ایي۲۱۸۱

. ًؼین ذْ ًَ اؾ آى اقد کَ قیؽ گؽظظ خاى۲۱۸۱  

ع چهن تع ذْاى ظیعى. تؽای چهن ذْ ي۲۱۸۲  

. اگؽ قؿای لة ذْ ًثْظ گلرَ هي۲۱۸۳  

. تیا تیا کَ ؾ ُدؽخ ًَ ػول هاًع ًَ ظیي۲۱۸۴  

. تَ يلر آهع آى ذؽک ذٌع ػؽتعٍ کي۲۱۸۵  

. هي کدا تْظم ػدة تی ذْ ایي چٌعیي ؾهاى۲۱۸۶  

. تگْین هثالی اؾ ایي ػهن قْؾاى۲۱۸۷  

. تثؽظی ظلن ؼا تعاظی تَ ؾاؿاى۲۱۸۸  

یي خِاى اقد ّ ظل ؾاى خِاى. ذٌد ؾ۲۱۸۹  

. تَ پیم آؼ قـؽام گلگْى هي۲۱۹۱  

. ای ُلد ظؼیا گُْؽ ػطا کي۲۱۹۱  

. آى ظلثؽ هي آهع تؽ هي۲۱۹۲  

. ذاؾٍ نع اؾ اّ تاؽ ّ تؽ هي۲۱۹۳  

. یک هْيؽٍ پؽ ظاؼم ؾ قطي۲۱۹۴  

. تا هي يٌوا ظل یک ظلَ کي۲۱۹۵  

. گؽ ذٌگ تعی ایي قیٌَ هي۲۱۹۶  

ي تٌهیي. چْى ظل خاًا تٌهی۲۱۹۷  

. نة هسٌد کَ تع ِثیة ّ ذْ اكکاؼ یاظ کي۲۱۹۸  

. چٌع ًظاؼٍ خِاى کؽظى۲۱۹۹  

 . چٌع تْقَ ّظیلَ ذؼییي کي۲۱۱۱

. قیؽ گهرن ؾ ًاؾُای ضكاى۲۱۱۱  

. چیكد تا ػهن آنٌا تْظى۲۱۱۲  

. گؽ چَ اًعؼ كـاى ّ ًالیعى۲۱۱۳  

. نة کَ خِاى اقد پؽ اؾ لْلیاى۲۱۱۴  



ي. قاهی هي ضیؿظ تی گلد ه۲۱۱۵  

. هكد ؼقیع آى تد تی تاک هي۲۱۱۶  

. خاى هٌی خاى هٌی خاى هي۲۱۱۷  

. هی ًؽّم ُیچ اؾ ایي ضاًَ هي۲۱۱۸  

. ای ذْ پٌاٍ ُوَ ؼّؾ هسي۲۱۱۹  

. تاًگ تؽآهع ؾ ضؽاتاخ هي۲۱۱۱  

. تاًگ تؽآهع ؾ ضؽاتاخ هي۲۱۱۱  

. ظلود نة پؽذْ ظلواخ هي۲۱۱۲  

. ای ذْ چْ ضْؼنیع ّ نَ ضاو هي۲۱۱۳  

ؽآهع ؾ ظل ّ خاى هي. تاًگ ت۲۱۱۴  

. تاؾؼقیع آى تد ؾیثای هي۲۱۱۵  

. آهعٍ ای تی گَ ضاهم ههیي۲۱۱۶  

. پیهرؽ آ ای يٌن نٌگ هي۲۱۱۷  

. هی ذلطی کَ ذلطی ُا تعّ گؽظظ ُوَ نیؽیي۲۱۱۸  

. اگؽ اهؽّؾ ظلعاؼم ظؼآیع ُوچْ ظی ضٌعاى۲۱۱۹  

 . ظگؽتاؼٍ چْ هَ کؽظین ضؽهي۲۱۲۱

. اكٌعـ هكیي کاؿا یْهیٌعى۲۱۲۱  

. کیق اذْب یا اضی هي قکؽ کاؼخْاى۲۱۲۲  

. الؼهن یوْل لی ذؿیي۲۱۲۳  

. ایا تعؼ العخی تل اًد ازكي۲۱۲۴  

. اِیة االقلاؼ ػٌعی اًروالی هي هکاى۲۱۲۵  

. اِیة االػواؼ ػوؽ كی ِؽین الؼانویي۲۱۲۶  

. یا يـیؽ الكي یا ؼِة الثعى۲۱۲۷  

. اتهؽ ثن اتهؽ یا هروي۲۱۲۸  

ى. ًسي الی قیعًا ؼاخؼ۲۱۲۹ْ  

. ای ػانواى ای ػانواى آى کف کَ تیٌع ؼّی ا۲۱۳۱ّ  

. زیلد ؼُا کي ػانوا ظیْاًَ نْ ظیْاًَ ن۲۱۳۱ْ  

. هكری تثیٌی ؼاؾظاى هی ظاًک تانع هكد ا۲۱۳۲ّ  

. تیعاؼ نْ تیعاؼ نْ ُیي ؼكد نة تیعاؼ ن۲۱۳۳ْ  

. ًثْظ چٌیي هَ ظؼ خِاى ای ظل ُویي خا لٌگ ن۲۱۳۴ْ  

ثَ هیٌای ذْ. ای نؼهؼَ ًْؼ كلن ظؼ ه۲۱۳۵  

. قاهی اگؽ کن نع هید ظقراؼ ها تكراى گؽ۲۱۳۶ّ  

. آى کْى ضؽ کؿ زاقعی ػیكی تْظ ذهْیم ا۲۱۳۷ّ  

. ای ػهن ذْ هْؾًّرؽی یا تاؽ ّ قیثكراى ذ۲۱۳۸ْ  

. ّهللا هلْلن هي کٌْى اؾ خام ّ قـؽام ّ کع۲۱۳۹ّ  

 . ظل ظی ضؽاب ّ هكد ّ ضْل ُؽ قْ ُوی اكراظ اؾ ا۲۱۴۱ّ

خاى تٌعٍ اّ تٌع نکؽضٌعٍ اّ. ای ذي ّ ۲۱۴۱  

. چْى تدِع ضٌعٍ ؾ هي ضٌعٍ ًِاى ظاؼم اؾ ا۲۱۴۲ّ  

. ؼّنٌی ضاًَ ذْیی ضاًَ توگػاؼ ّ هؽ۲۱۴۳ّ  



. کاؼ خِاى ُؽ چَ نْظ کاؼ ذْ کْ تاؼ ذْ ک۲۱۴۴ْ  

. نة نع ای ضْاخَ ؾ کی آضؽ آى یاؼ ذْ ک۲۱۴۵ْ  

. ای نکؽاى ای نکؽاى کاى نکؽ ظاؼم اؾ ا۲۱۴۶ّ  

َ ُؽ ظهی چٌیي هی کهعم تَ قْی اّ. چیكد ک۲۱۴۷  

. خاى ّ قؽ ذْ ای پكؽ ًیكد کكی تَ پای ذ۲۱۴۸ْ  

. ای ذْ ضوْل پؽقطي چیكد ضثؽ تیا تگ۲۱۴۹ْ  

. ػیع ًوی ظُع كؽذ تی ًظؽ ُالل ذ۲۱۵۱ْ  

. ظؼ قلؽ ُْای ذْ تی ضثؽم تَ خاى ذ۲۱۵۱ْ  

. قطد ضْل اقد چهن ذْ ّ آى ؼش گللهاى ذ۲۱۵۲ْ  

ال ها ُوَ ظؼ اهاى ذْ. ای ذْ اهاى ُؽ ت۲۱۵۳  

. ُیي کژ ّ ؼاقد هی ؼّی تاؾ چَ ضْؼظٍ ای تگ۲۱۵۴ْ  

. کی ؾ خِاى تؽّى نْظ خؿّ خِاى ُلَ تگ۲۱۵۵ْ  

. قیوثؽا ؾ قین ذْ قیوثؽم تَ خاى ذ۲۱۵۶ْ  

. قٌگ نکاف هی کٌع ظؼ ُْـ لوای ذ۲۱۵۷ْ  

. هي کَ قریؿٍ ؼّذؽم ظؼ ِلة لوای ذ۲۱۵۸ْ  

ؽ ّ ًی هگْ. تاظٍ چْ ُكد ای يٌن تاؾهگی۲۱۵۹  

 . ًعیعم ظؼ خِاى کف ؼا کَ ذا قؽ پؽ ًثْظٍ قد ا۲۱۶۱ّ

. اگؽ ًَ ػانن اّین چَ هی پْین تَ کْی ا۲۱۶۱ّ  

. ظگؽتاؼٍ تهْؼیعم تعاى قاًن تَ خاى ذ۲۱۶۲ْ  

. چْ نیؽیٌرؽ ًوْظ ای خاى هِا نْؼ ّ تالی ذ۲۱۶۳ْ  

. اگؽ تگػند ؼّؾ ای خاى تَ نة هِواى هكراى ن۲۱۶۴ْ  

اّ كویؽ اقد اّ كویؽ اتي اللویؽ اقد اّ . كویؽ اقد۲۱۶۵  

. ظگؽتاؼٍ تهْؼیعم تعاى قاًن تَ خاى ذ۲۱۶۶ْ  

. ظل آذم پػیؽ اؾ ذْقد تؽم ّ قٌگ ّ آُي ذ۲۱۶۷ْ  

. ًوی گلری هؽا ؼّؾی کَ ها ؼا یاؼ ؿاؼی ذ۲۱۶۸ْ  

. ؾ هکؽ زن هثال ایوي اگؽ يع تطد تیٌی ذ۲۱۶۹ْ  

. ُؽ نم خِرن ای خاى هٌوْل خوال ذ۲۱۷۱ْ  

. گهرَ قد ِپاى خاًن ای خاى ّ خِاى تؽگ۲۱۷۱ْ  

. ُن آگَ ّ ُن ًاگَ هِواى هي آهع ا۲۱۷۲ّ  

. چٌگ ضؽظم تگكل ذاؼی هي ّ ذاؼی ذ۲۱۷۳ْ  

. ای یاؼ هلٌعؼظل ظلرٌگ چؽایی ذ۲۱۷۴ْ  

. ظؼ ضهکی ها تٌگؽ ّ آى پؽظٍ ذؽ تؽگ۲۱۷۵ْ  

. آى ظلثؽ ػیاؼ خگؽضْاؼٍ ها ک۲۱۷۶ْ  

ّ. ضؿاى ػانواى ؼا ًْتِاؼ ا۲۱۷۷  

. ذْ کورؽضْاؼٍ ای ُهیاؼ هی ؼ۲۱۷۸ّ  

. ذْ خام ػهن ؼا تكراى ّ هی ؼ۲۱۷۹ّ  

 . اؾ ایي پكری تَ قْی آقواى ن۲۱۸۱ْ

. ظل ّ خاى ؼا ِؽتگاٍ ّ هوام ا۲۱۸۱ّ  

. تَ پیهد ًام خاى گْین ؾُی ؼ۲۱۸۲ّ  



. تَ پیهد ًام خاى گْین ؾُی ؼ۲۱۸۳ّ  

. تیا ای ؼًّن گلؿاؼ اؾ ایي ق۲۱۸۴ْ  

ًظؽ اؾ نیٍْ ذْ . چْ تگهاظم۲۱۸۵  

. ضعاًّعا چْ ذْ يازة هؽاى ک۲۱۸۶ْ  

. گؽاى خاًی هکي ای یاؼ تؽگ۲۱۸۷ْ  

. ظؼ ایي ؼهى ّ ظؼ ایي ُای ّ ظؼ ایي ۲۱۸۸ُْ  

. تاؾم يٌوا چَ هی كؽیثی ذ۲۱۸۹ْ  

. ظیعی کَ چَ کؽظ آى پؽی ؼ۲۱۹۱ّ  

. ای ؼًّن ًْتِاؼ تؽگ۲۱۹۱ْ  

. ای ػاؼف ضْل کالم تؽگ۲۱۹۲ْ  

ْ نیؽ ّ آُْ. ای يیع ؼش ذ۲۱۹۳  

. آى ّػعٍ کَ کؽظٍ ای هؽا ک۲۱۹۴ْ  

. ضْل ضؽاهاى هی ؼّی ای خاى خاى تی هي هؽ۲۱۹۵ّ  

. اؾ زالّخ ُا کَ ُكد اؾ ضهن ّ اؾ ظنٌام ا۲۱۹۶ّ  

. ای ضؽاب اقؽاؼم اؾ اقؽاؼ ذْ اقؽاؼ ذ۲۱۹۷ْ  

. خولَ ضهن اؾ کثؽ ضیؿظ اؾ ذکثؽ پاک ن۲۱۹۸ْ  

کْ . ای قٌایی ػانواى ؼا ظؼظ تایع ظؼظ۲۱۹۹  

 . ای يثا تاظی کَ ظاؼی ظؼ قؽ اؾ یاؼی تگ۲۲۱۱ْ

. ظؼ گػؼ آهع ضیالم گلد خاى ایي اقد ا۲۲۱۱ّ  

. ای خِاى تؽُن ؾظٍ قْظای ذْ قْظای ذ۲۲۱۲ْ  

. خكن ّ خاى تا ضْظ ًطْاُن ضاًَ ضواؼ ک۲۲۱۳ْ  

. ػانوی تؽ هي پؽیهاًد کٌن ًیکْ ن۲۲۱۴ٌْ  

کْ. ظّل ضْاتی ظیعٍ ام ضْظ ػانواى ؼا ضْاب ۲۲۱۵  

. ای تؽاظؼ ػانوی ؼا ظؼظ تایع ظؼظ ک۲۲۱۶ْ  

. ظؼ ضاليَ ػهن آضؽ نیٍْ اقالم ک۲۲۱۷ْ  

. ًالَ ای کي ػانواًَ ظؼظ هسؽّهی تگ۲۲۱۸ْ  

. ای ؾ ؼّید ذاكرَ ظؼ ُؽ ؾهاًی ًْؼ ۲۲۱۹ًْ  

. ِؽب اًعؼ ِؽب اقد اّ کَ ظؼ ػول نکكد ا۲۲۱۱ّ  

. ؾ هي ّ ذْ نؽؼی ؾاظ ظؼ ایي ظل ؾ چٌاى ؼ۲۲۱۱ّ  

ذْ توال گْل تؽتّ کَ ػظین کاُل اقد اّ. ۲۲۱۲  

. ضٌک آى خاى کَ ؼّظ هكد ّ ضؽاهاى تؽ ا۲۲۱۳ّ  

. ضٌک آى ظم کَ ًهیٌین ظؼ ایْاى هي ّ ذ۲۲۱۴ْ  

. گؽ ؼّظ ظیعٍ ّ ػول ّ ضؽظ ّ خاى ذْ هؽ۲۲۱۵ّ  

. ذي هؿى ای پكؽ ضْل ظم ضْل کام تگ۲۲۱۶ْ  

. چِؽٍ ؾؼظ هؽا تیي ّ هؽا ُیچ هگ۲۲۱۷ْ  

ًع ّ تؽكرٌع ّ تواًعم هي ّ ذْ. ُوَ ضْؼظ۲۲۱۸  

. هي ؿالم هوؽم ؿیؽ هوؽ ُیچ هگ۲۲۱۹ْ  

 . ُلَ ای ناٍ هپیچاى قؽ ّ ظقراؼ هؽ۲۲۲۱ّ

. قؽ ّ پا گن کٌع آى کف کَ نْظ ظلطْل اؾ ا۲۲۲۱ّ  



. قؽ ػثواى ذْ هكد اقد تؽ اّ ؼیؿ کع۲۲۲۲ّ  

. ای ُوَ قؽگهرگاى هِواى ذ۲۲۲۳ْ  

. ای توؽظٍ ُؽ چَ خاى ظؼ پای ا۲۲۲۴ّ  

. نکؽ ایؿظ ؼا کَ ظیعم ؼّی ذ۲۲۲۵ْ  

. ای تکؽظٍ ؼضد ػهاهاى گؽ۲۲۲۶ّ  

. هطؽتا اقؽاؼ ها ؼا تاؾگ۲۲۲۷ْ  

. خاى ها ؼا ُؽ ًلف تكراى ۲۲۲۸ًْ  

. ای ؿػای خاى هكرن ًام ذ۲۲۲۹ْ  

. يْكیاًین آهعٍ ظؼ کْی ذ۲۲۳۱ْ  

. هی ظّیع اؾ ُؽ ِؽف ظؼ خكد ّ خ۲۲۳۱ْ  

. تَ زؽیلاى تٌهیي ضْاب هؽ۲۲۳۲ّ  

ای ذؽک هاٍ چِؽٍ چَ گؽظظ کَ يثر ذْ .۲۲۳۳  

. ای ظیعٍ هي خوال ضْظ اًعؼ خوال ذ۲۲۳۴ْ  

. آهع ضیال آى ؼش چْى گلكراى ذ۲۲۳۵ْ  

. خاًا ذْیی کلین ّ هٌن چْى ػًای ذ۲۲۳۶ْ  

. ایي ذؽک هاخؽا ؾ ظّ زکود تؽّى ًث۲۲۳۷ْ  

. ای کؽظٍ چِؽٍ ذْ چْ گلٌاؼ نؽم ذ۲۲۳۸ْ  

کَ ضْاخَ کْ. ؼكرن تَ کْی ضْاخَ ّ گلرن ۲۲۳۹  

 . ًٌهیٌع آذهن چْ ؾ زن ضاقد آؼؾ۲۲۴۱ّ

. ُاى ای خوال ظلثؽ ای ناظ ّهد ذ۲۲۴۱ْ  

. ذا کَ ظؼآهع تَ تاؽ چِؽٍ گلٌاؼ ذ۲۲۴۲ْ  

. آیٌَ خاى نعٍ چِؽٍ ذاتاى ذ۲۲۴۳ْ  

. قیؽ ًین قیؽ ًی اؾ لة ضٌعاى ذ۲۲۴۴ْ  

. هطؽب هِراب ؼّ آًچ نٌیعی تگ۲۲۴۵ْ  

. ای قؽ هؽظاى تؽگْ تؽگ۲۲۴۶ْ  

. هؽا اگؽ ذْ ًیاتی تَ پیم یاؼ تد۲۲۴۷ْ  

. هي آى ًین کَ تگْین زعیث ًؼود ا۲۲۴۸ّ  

. تَ ّهد ضْاب تگیؽی هؽا کَ ُیي تؽگ۲۲۴۹ْ  

. ُؿاؼ تاؼ کهیعٍ قد ػهن کاكؽض۲۲۵۱ْ  

. چْ اؾ قؽ تگیؽم تْظ قؽّؼ ا۲۲۵۱ّ  

. تی ظل نعٍ ام تِؽ ظل ذ۲۲۵۲ْ  

. ًْؼ ظل ها ؼّی ضْل ذ۲۲۵۳ْ  

ظل هي تؽ ذْ . ظل هي ظل هي۲۲۵۴  

. تٌهكرَ تَ گْنَ ای ظّ قَ هكد ذؽاًَ گ۲۲۵۵ْ  

. تَ هؽاؼ ذْ اّ ؼقع کَ تْظ تی هؽاؼ ذ۲۲۵۶ْ  

. هلن اؾ ػهن تهکٌع چْ ًْیكع ًهاى ذ۲۲۵۷ْ  

. ُلَ ای ِالة قوْ تگعاؾ اؾ ؿوم چْ ه۲۲۵۸ْ  

. ُلَ ِثل ّكا تؿى کَ تیاهع اّاى ذ۲۲۵۹ْ  

 . ِیة هللا ػیهکن ال ّزم هللا هٌکن۲۲۶۱



. تْهلوْى چٌع اؾ اًکاؼ ذ۲۲۶۱ْ  

. پؽظٍ تگؽظاى ّ تؿى قاؾ ۲۲۶۲ًْ  

. یا هوؽا لْػَ للووؽیي قکي۲۲۶۳  

. تْقیكی اكٌعیوْ ُن هسكي ّ ُن هَ ؼ۲۲۶۴ّ  

. الیْم هي الْيل ًكین ّ قؼْظ۲۲۶۵  

. تگؽظاى قاهی هَ ؼّی خام۲۲۶۶  

. ُن يعّا ُن ػرثْا ػراتا ها لَ قثة۲۲۶۷  

قیسْا الی ها ذؽنعّا. یا ػانویي الووًع ۲۲۶۸  

. اال یا قاهیا اًی لظوي ّ ههرام۲۲۶۹  

. اتٌاء ؼتیؼٌا ذؼالْا۲۲۷۱  

. خْظ الهوْـ ػلی الْؼی انؽام۲۲۷۱  

. زع الثهیؽ تهاؼٍ یا خاؼ۲۲۷۲  

. اهكی ّ ايثر تالدْی اذؼػب۲۲۷۳  

. هؽؼخ تعؼ كی ُْاٍ تساؼ۲۲۷۴  

. اهؽّؾ هكراى ؼا ًگؽ ظؼ هكد ها آّیطر۲۲۷۵َ  

ؽئیل اؾ ػهن ذْ اًعؼ قوا پا کْكرَ. ای خث۲۲۷۶  

. یک چٌع ؼًعًع ایي ِؽف ظؼ ظل ظل پٌِاى نع۲۲۷۷ٍ  

. ایي کیكد ایي ایي کیكد ایي نیؽیي ّ ؾیثا آهع۲۲۷۸ٍ  

. ایي کیكد ایي ایي کیكد ایي ظؼ زلوَ ًاگاٍ آهع۲۲۷۹ٍ  

 . ای ػانواى ای ػانواى ظیْاًَ ام کْ قلكل۲۲۸۱َ

کؽخ ّ گلري نعٍ. ای اؾ ذْ ضاکی ذي نعٍ ذي ك۲۲۸۱  

. ای خاى ّ ظل اؾ ػهن ذْ ظؼ تؿم ذْ پا کْكر۲۲۸۲َ  

. قاهی كؽش ؼش هي خام چْ گلٌاؼ تع۲۲۸۳ٍ  

. تاظٍ تعٍ تاظ هعٍ ّؾ ضْظهاى یاظ هع۲۲۸۴ٍ  

. یا ؼخال زًیعٍ هدثٌَ ّ هثطل۲۲۸۵َ  

. ای ذْ تؽای آتؽّ آب زیاخ ؼیطر۲۲۸۶َ  

. آهع یاؼ ّ تؽ کلم خام هیی چْ ههؼل۲۲۸۷َ  

نسٌَ ػهن هی کهع اؾ ظّ خِاى هًاظؼٍ .۲۲۸۸  

. ظاین پیم ضْظ ًِی آیٌَ ؼا ُؽآی۲۲۸۹ٌَ  

. کدا نع ػِع ّ پیواًی کَ کؽظی ظّل تا تٌع۲۲۹۱ٍ  

. تؽ آًن کؿ ظل ّ ظیعٍ نْم تیؿاؼ یک تاؼ۲۲۹۱ٍ  

. تَ اللَ ظّل ًكؽیي گلد تؽضیؿین هكرا۲۲۹۲ًَ  

. یکی هاُی ُوی تیٌن تؽّى اؾ ظیعٍ ظؼ ظیع۲۲۹۳ٍ  

ؾ تؽظاتؽظ ػهن اّ چْ تهٌیع ایي ظل پاؼٍ .۲۲۹۴  

. قؽاًعاؾاى ُوی آیی ًگاؼیي خگؽضْاؼ۲۲۹۵ٍ  

. هؽا گْیی کَ چًْی ذْ لطیق ّ لورؽ ّ ذاؾ۲۲۹۶ٍ  

. چْ ظؼ ظل پای تٌِاظی تهع اؾ ظقد اًعیه۲۲۹۷َ  

. ؾُی تؿم ضعاًّعی ؾُی هی ُای ناُا۲۲۹۸ًَ  

. قؽاًعاؾاى ُوی آیی ؾ ؼاٍ قیٌَ ظؼ ظیع۲۲۹۹ٍ  



 تا ؾؼ ؿن ّ تی ؾؼ ؿن آضؽ ؿن تا ؾؼ تَ .۲۳۱۱

. هي قؽضْل ّ ذْ ظلطْل ؿن تی ظل ّ تی قؽ ت۲۳۱۱َ  

. ُهیاؼ نعم قاهی ظقراؼ تَ هي ّاظ۲۳۱۲ٍ  

. ًاگاٍ ظؼاكراظم ؾاى هًؽ ّ قؽاپؽظ۲۳۱۳ٍ  

. ُؽ ؼّؾ پؽی ؾاظی اؾ قْی قؽاپؽظ۲۳۱۴ٍ  

. کی تانع هي تا ذْ تاظٍ تَ گؽّ ضْؼظ۲۳۱۵ٍ  

م آ ای ػانن تیچاؼٍ. ًاهْـ هکي پی۲۳۱۶  

. تؽتٌع ظُاى اؾ ًاى کوع نکؽ ؼّؾ۲۳۱۷ٍ  

. یا ؼب چَ کف اقد آى هَ یا ؼب چَ کف اقد آى ه۲۳۱۸َ  

. هي تیطْظ ّ ذْ تیطْظ ها ؼا کی تؽظ ضا۲۳۱۹ًَ  

. ای ؿایة اؾ ایي هسُؽ اؾ هاخ قالم هللا۲۳۱۱  

. اؾ اًثِی هاُی ظؼیا تَ ًِاى گهر۲۳۱۱َ  

ها چْ گل انکلرَ. ظیعم ؼش ذؽقا ؼا تا ۲۳۱۲  

. ای خاى ذْ خاًن ؼا اؾ ضْیم ضثؽ کؽظ۲۳۱۳ٍ  

. ای ؼّی ذْ ؼّین ؼا چْى ؼّی هوؽ کؽظ۲۳۱۴ٍ  

. ظل ظقد تَ یک کاقَ تا نِؽٍ يٌن کؽظ۲۳۱۵ٍ  

. اهؽّؾ تد ضٌعاى هی تطم کٌع ضٌع۲۳۱۶ٍ  

. ای ضاک کق پاید ؼنک كلکی تْظ۲۳۱۷ٍ  

. هكری ظٍ ّ ُكری ظٍ ای ؿوؿٍ ضواؼ۲۳۱۸ٍ  

ى یاؼ ؿؽیة هي آهع تَ قْی ضاًَ. آ۲۳۱۹  

 . تی تؽگی تكراى تیي کوع ظی ظیْا۲۳۲۱ًَ

. ای ظل تَ کدایی ذْ آگاٍ ُیی یا ۲۳۲۱ًَ  

. ُؽ ؼّؾ كویؽاى ؼا ُن ػیع ّ ُن آظی۲۳۲۲ٌَ  

. ای ظل ذْ تگْ ُكرن چْى هاُی تؽ ذات۲۳۲۳َ  

. ؼّؾی ذْ هؽا تیٌی هیطاًَ ظؼاكراظ۲۳۲۴ٍ  

اؼ پؽی ؾاظٍ. اهؽّؾ هي ّ تاظٍ ّ آى ی۲۳۲۵  

. ای تؽ قؽ تاؾاؼی ظقراؼ چٌاى کؽظ۲۳۲۶ٍ  

. ای خٌثم ُؽ ناضی اؾ لْى ظگؽ هی۲۳۲۷ٍْ  

. چْى ػؿم قلؽ کؽظی كی لطق اهاى هللا۲۳۲۸  

. ُؽ هْی هي اؾ ػهود تید ّ ؿؿلی گهر۲۳۲۹َ  

. آى ػهن خگؽضْاؼٍ کؿ ضْى نْظ اّ كؽت۲۳۳۱َ  

. ای ظلثؽ تی يْؼخ يْؼذگؽ قاظ۲۳۳۱ٍ  

ذْ ؼا ها ؾ ُوَ کْى گؿیعٍ. ای آًک ۲۳۳۲  

. ایي کیكد چٌیي هكد ؾ ضواؼ ؼقیع۲۳۳۳ٍ  

. ای ِثل ؼزیل اؾ ِؽف چؽش نٌیع۲۳۳۴ٍ  

. ؼًعاى ُوَ خوؼٌع ظؼ ایي ظیؽ هـا۲۳۳۵ًَ  

. ایي ًین نثاى کیكد چْ هِراب ؼقیع۲۳۳۶ٍ  

. ُال قاهی تیا قاؿؽ هؽا ظ۲۳۳۷ٍ  

. تیا ظل تؽ ظل پؽظؼظ هي ۲۳۳۸ًَ  



ؼاٍ ّ تیؽاٍ . ایا گن گهرگاى۲۳۳۹  

 . چٌیي هی ؾى ظّ ظقرک ذا قسؽگا۲۳۴۱ٍ

. قواع آهع ُال ای یاؼ تؽخ۲۳۴۱َ  

. ضعایا هطؽتاى ؼا اًگثیي ظ۲۳۴۲ٍ  

. ایا ضْؼنیع تؽ گؽظّى قْاؼ۲۳۴۳ٍ  

. هثاؼک تاظ آهع هاٍ ؼّؾ۲۳۴۴ٍ  

. چْ تی گاٍ اقد ّ تاؼاى ضاًَ ضا۲۳۴۵ًَ  

. هکي ؼاؾ هؽا ای خاى ككا۲۳۴۶ًَ  

د ضْظ ؼا تَ هي ظٍ. ضعایا ؼزو۲۳۴۷  

. كؽیاظ ؾ یاؼ ضهن کؽظ۲۳۴۸ٍ  

. ای ظیعٍ ؼاقد ؼاقد ظیع۲۳۴۹ٍ  

. آهع هَ ّ لهکؽ قراؼ۲۳۵۱ٍ  

. ظیعی کَ چَ کؽظ آى یگا۲۳۵۱ًَ  

. یک خام ؾ يع ُؿاؼ خاى ت۲۳۵۲َ  

. خاى آهعٍ ظؼ خِاى قاظ۲۳۵۳ٍ  

. ای تی ذْ زیاخ ُا ككؽظ۲۳۵۴ٍ  

. ای ظّل ؾ ظقد ها ؼُیع۲۳۵۵ٍ  

هعین ػهن تاؼٍ . هایین۲۳۵۶  

. ای گهرَ ظلد چْ قٌگ ضاؼ۲۳۵۷ٍ  

. هایین ّ ظّ چهن ّ خاى ضیؽ۲۳۵۸ٍ  

. آى قلؽٍ تیاؼ ّ ظؼ هیاى ۲۳۵۹ًَ  

 . ای ًوع ذْ ؼا ؾکاخ ًكی۲۳۶۱َ

. ای ؼّؾ هثاؼک ّ ضدكر۲۳۶۱َ  

. ای ظّ چهود خاّظاى ؼا ًکرَ ُا آهْضر۲۳۶۲َ  

. ای ؾ ٌُعقراى ؾللد ؼُؿًاى تؽضاقر۲۳۶۳َ  

ُدؽاًد ؾهیي ّ آقواى تگؽیكرَ . ای ؾ۲۳۶۴  

. ای ؾ گلؿاؼ خوالد یاقویي پا کْكر۲۳۶۵َ  

. ای قؽاًعاؾاى ُوَ ظؼ ػهن ذْ پا کْكر۲۳۶۶َ  

. ذا چَ ػهن اقد آى يٌن ؼا تا ظل پؽضْى نع۲۳۶۷ٍ  

. ای تَ هیعاى ُای ّزعخ گْی ناُی تاضر۲۳۶۸َ  

. چهن تگها خاى ُا تیي اؾ تعى تگؽیطر۲۳۶۹َ  

يؽيؽ اقد اؾ آقواى پْیاى نعٍ. ایي چَ تاظ ۲۳۷۱  

. کی تْظ ضاک يٌن تا ضْى ها آهیطر۲۳۷۱َ  

. ُلَ تسؽی نْ ّ ظؼ ؼّ هکي اؾ ظّؼ ًظاؼ۲۳۷۲ٍ  

. ههٌْ زیلد ضْاخَ ُلَ ای ظؾظ نثا۲۳۷۳ًَ  

. ُلَ يیاظ ًگْیی کَ چَ ظام اقد ّ چَ ظا۲۳۷۴ًَ  

. قْی اِلال تیاهع تَ کؽم هاظؼ ؼّؾ۲۳۷۵ٍ  

تِل اًعکی تَ ها ظٍ. يٌوا اؾ آًچ ضْؼظی ۲۳۷۶  

. ای ضعاًّع یکی یاؼ خلاکاؼل ظ۲۳۷۷ٍ  



. يع ضواؼ اقد ّ ِؽب ظؼ ًظؽ آى ظیع۲۳۷۸ٍ  

. تعٍ آى تاظٍ خاًی کَ چٌاًین ُو۲۳۷۹َ  

 . پیم خْل ػلْ تی زع ذْ نا۲۳۸۱ٍ

. ػهن تیي تا ػانواى آهیطر۲۳۸۱َ  

. ای تطاؼی ؼا ذْ خاى پٌعانر۲۳۸۲َ  

. ػهن ذْ اؾ تف کهم خاى آهع۲۳۸۳ٍ  

. خكرَ اًع ظیْاًگاى اؾ قلكل۲۳۸۴َ  

. ؼّؾ ها ؼا ظیگؽاى ؼا نة نع۲۳۸۵ٍ  

. هؽاتَ تاؾ ظاًا ُم ظاؼ آتگی۲۳۸۶ٌَ  

. پیـام ؾاُعاى ؼا کوع تالی ذْت۲۳۸۷َ  

. ایي خا کكی اقد پٌِاى ظاهاى هي گؽكر۲۳۸۸َ  

. ظؼ ضاًَ ظل ای خاى آى کیكد ایكراظ۲۳۸۹ٍ  

اظٍ. آى آذهی کَ ظاؼی ظؼ ػهن ياف ّ ق۲۳۹۱  

. تاؾآهع آى هـٌی تا چٌگ قاؾکؽظ۲۳۹۱ٍ  

. ای کِؽتای ػهود ظل ؼا تَ ضْظ کهیع۲۳۹۲ٍ  

. تؽخَ ؾ ضْاب ّ تٌگؽ يثسی ظگؽ ظهیع۲۳۹۳ٍ  

. اؾ تف کَ هطؽب ظل اؾ ػهن کؽظ ًال۲۳۹۴َ  

. ظیعم ًگاؼ ضْظ ؼا هی گهد گؽظ ضا۲۳۹۵ًَ  

. ای پاک اؾ آب ّ اؾ گل پایی ظؼ ایي گلن ۲۳۹۶ًَ  

ػانواًد اؾ ؼنک ذطرَ تكرَ . ای گؽظ۲۳۹۷  

. آى ظم کَ ظؼؼتایع تاظ اؾ ؼش ذْ پؽظ۲۳۹۸ٍ  

. ای اؾ ذْ هي تؽقرَ ای ُن ذْام تطْؼظ۲۳۹۹ٍ  

 . گل ؼا ًگؽ ؾ لطق قْی ضاؼ آهع۲۴۱۱ٍ

. ای يع ُؿاؼ ضؽهي ُا ؼا تكْضر۲۴۱۱َ  

. تاظٍ تعٍ قاهیا ػهٍْ ّ تاظم هع۲۴۱۲ٍ  

. قاهی خاى ؿیؽ آى ؼِل گؽاًن هع۲۴۱۳ٍ  

. ای هَ ّ ای آكراب پیم ؼضد هكطؽ۲۴۱۴ٍ  

. ای ُوَ هٌؿل نعٍ اؾ ذْ ؼٍ تی ؼ۲۴۱۵َُ  

. ایا ظلی چْ يثا غّم يثر ُا ظیع۲۴۱۶ٍ  

. ؾُی لْاء ّ ػلن ال الَ اال هللا۲۴۱۷  

. چْ آكراب تؽآهع ؾ هؼؽ آب قیا۲۴۱۸ٍ  

. کَ تْظٍ اقد ذْ ؼا ظّل یاؼ ّ ُوطْات۲۴۱۹َ  

ضلرَ. هوام ضلْخ ّ یاؼ ّ قواع ّ ذْ ۲۴۱۱  

. ظلن چْ ظیعٍ ّ ذْ چْى ضیال ظؼ ظیع۲۴۱۱ٍ  

. چْ هكد ؼّی ذْام ای زکین كؽؾا۲۴۱۲ًَ  

. ػدة ظلی کَ تَ ػهن تد اقد پیْقر۲۴۱۳َ  

. ؾ لووَ ای کَ تهع ظیعٍ ذْ ؼا پؽظ۲۴۱۴ٍ  

. ذْ ظیعٍ گهرَ ّ ها ؼا تکؽظٍ ًاظیع۲۴۱۵ٍ  

. تؽّ تؽّ کَ تَ تؿ الین اقد تؿؿال۲۴۱۶َ  



ى اقد آى پؽی چِؽٍ. ضاليَ ظّ خِا۲۴۱۷  

. ای خاى ای خاى كی قرؽ هللا۲۴۱۸  

. ضْل تْظ كؽل ذي ًْؼ ظیع۲۴۱۹ٍ  

 . آهع آهع ًگاؼ پْنیع۲۴۲۱ٍ

. هطؽب خاى ُای ظل تؽظ۲۴۲۱ٍ  

. ؼش ًلكی تؽ ؼش ایي هكد ۲۴۲۲ًَ  

. یا ؼنا كعیرَ هي ؾهي ؼایر۲۴۲۳َ  

. ُل ِؽتا لؼانن ّاكوَ ؾها۲۴۲۴ًَ  

. ِْتی لوي آّاٍ قؽ كاظ۲۴۲۵ٍ  

. كعیررک یا قری الٌاقی۲۴۲۶َ  

. گؽ تاؽ اؾ اّ ّاهق تعی اؾ ناش ذؽ ضْى آهعی۲۴۲۷  

. كًل تِاؼاى نع تثیي تكراى پؽ اؾ زْؼ ّ پؽی۲۴۲۸  

. ای ظؼ ِْاف هاٍ ذْ هاٍ ّ قپِؽ ههرؽی۲۴۲۹  

. ای آى کَ تؽ اقة توا اؾ ظیؽ كاًی هی ؼّی۲۴۳۱  

. ایي ػهن گؽظاى کْ تَ کْ تؽ قؽ ًِاظٍ ِثلَ ای۲۴۳۱  

. ای ؼًّن ُؽ گلهٌی ّی ؼّؾى ُؽ ضاًَ ای۲۴۳۲  

. ای آًک اًعؼ تاؽ خاى آالخوی تؽقاضری۲۴۳۳  

. اؾ ظاؼ هلک لن یؿل ای ناٍ قلطاى آهعی۲۴۳۴  

. هي ظّل ظیعم قؽ ظل اًعؼ خوال ظلثؽی۲۴۳۵  

. ای یاؼ اگؽ ًیکْ کٌی اهثال ضْظ يعذْ کٌی۲۴۳۶  

. ای یْقق ضْل ًام ُی ظؼ ؼٍ هیا تی ُوؽُی۲۴۳۷  

. ظؾظیع خولَ ؼضد ها لْلی ّ لْلی ؾاظٍ ای۲۴۳۸  

. ظاهي کهاًن هی کهع ظؼ ترکعٍ ػیاؼٍ ای۲۴۳۹  

 . ای آكراب قؽکهاى تا کِکهاى آهیطری۲۴۴۱

. آضؽ هؽاػاذی تکي هؽ تی ظالى ؼا قاػری۲۴۴۱  

. تاًکی ػدة اؾ آقواى ظؼ هی ؼقع ُؽ قاػری۲۴۴۲  

. ای ذْ هلْل اؾ کاؼ هي هي ذهٌَ ذؽ ُؽ قاػری۲۴۴۳  

. چْى ظؼنْی ظؼ تاؽ ظل هاًٌع گل ضْل تْ نْی۲۴۴۴  

. اؾ تاهعاظاى قاؿؽی پؽ کؽظ ضْل ضواؼٍ ای۲۴۴۵  

. ای نِكْاؼ ضاو تک کؿ ػالن خاى ذاضری۲۴۴۶  

. یک قاػد اؼ ظّ هثلکی اؾ ػول ّ خاى تؽضاقری۲۴۴۷  

. ای ظاظٍ خاى ؼا لطق ذْ ضْنرؽ ؾ هكری زالری۲۴۴۸  

گلراؼ ضْظ ؼا ههرؽی. هي پیم اؾ ایي هی ضْاقرن ۲۴۴۹  

. ظؼ ظل ضیالم ؾاى تْظ ذا ذْ تَ ُؽ قْ ًٌگؽی۲۴۵۱  

. ظؼیْؾٍ ای ظاؼم ؾ ذْ ظؼ اهرُای آنری۲۴۵۱  

. ای ظل ًگْیی چْى نعی ّؼ ػهن ؼّؾاكؿّى نعی۲۴۵۲  

. تْیی ؾ گؽظّى هی ؼقع تا پؽقم ّ ظلعاؼیی۲۴۵۳  

. ػیم خِاى پیكَ تْظ گاٍ ضْنی گاٍ تعی۲۴۵۴  

ی خؿ ظل ضْتاى ًثؽی. تؽگػؼی ظؼًگؽ۲۴۵۵  



. ُن ًظؽی ُن ضثؽی ُن هؽاى ؼا هوؽی۲۴۵۶  

. ای ظل قؽگهرَ نعٍ ظؼ ِلة یاٍّ ؼّی۲۴۵۷  

. قٌگ هؿى تؽ ِؽف کاؼگَ نیهَ گؽی۲۴۵۸  

. ػاؼف گْیٌعٍ اگؽ ذا قسؽ يثؽ کٌی۲۴۵۹  

 . ذْ ًَ چٌاًی کَ هٌن هي ًَ چٌاًن کَ ذْیی۲۴۶۱

. چْى ظل هي خكد ؾ ذي تاؾًگهری چَ نعی۲۴۶۱  

. ِِْی ّ ِِْی تچَ ای هٌع تَ يع ًاؾ ضْؼی۲۴۶۲  

. آٍ چَ ظیْاًَ نعم ظؼ ِلة قلكلَ ای۲۴۶۳  

. ُؽ ِؽتی کَ ظؼ خِاى گهد ًعین کِرؽی۲۴۶۴  

. آهعٍ ای کَ ؼاؾ هي تؽ ُوگاى تیاى کٌی۲۴۶۵  

. ای کَ تَ لطق ّ ظلثؽی اؾ ظّ خِاى ؾیاظٍ ای۲۴۶۶  

. کؼثَ ِْاف هی کٌع تؽ قؽ کْی یک تری۲۴۶۷  

ًیكد تدؿ ظّام خاى ؾ اُل ظالى ؼّایری .۲۴۶۸  

. آٍ ضدكرَ قاػری کَ يٌوا تَ هي ؼقی۲۴۶۹  

. خاى تَ كعای ػانواى ضْل ُْقی اقد ػانوی۲۴۷۱  

. قْضد یکی خِاى تَ ؿن آذم ؿن پعیع ًی۲۴۷۱  

. چهن ذْ ضْاب هی ؼّظ یا کَ ذْ ًاؾ هی کٌی۲۴۷۲  

. آب ذْ ظٍ گككرَ ؼا ظؼ ظّ خِاى قوا ذْیی۲۴۷۳  

ؼیگ ؾ آب قیؽ نع هي ًهعم ؾُی ؾُی. ۲۴۷۴  

. تاؾ ذؽل نعی هگؽ یاؼ ظگؽ گؿیعٍ ای۲۴۷۵  

. ُیي کَ ضؽّـ تاًگ ؾظ ّهد يثْذ یاكری۲۴۷۶  

. قؽکَ ُلد قالَ ؼا اؾ لة اّ زالّذی۲۴۷۷  

. تاؾ چَ نع ذْ ؼا ظال تاؾ چَ هکؽ اًعؼی۲۴۷۸  

. پیم اؾ آًک اؾ ػعم کؽظ ّخْظُا قؽی۲۴۷۹  

 ؼاقد تگْ چَ گُْؽی. ای ظل تی هؽاؼ هي ۲۴۸۱

. تا ُوگاى كُْلکی چْى کَ تَ ها هلْلکی۲۴۸۱  

. ای کَ لة ذْ چْى نکؽ ُاى کَ هؽاتَ ًهکٌی۲۴۸۲  

. ذلص کٌی ظُاى هي هٌع تَ ظیگؽاى ظُی۲۴۸۳  

. ضْاخَ اگؽ ذْ ُوچْ ها تیطْظ ّ نْش ّ هكری۲۴۸۴  

. یاّؼ هي ذْیی تکي تِؽ ضعای یاؼیی۲۴۸۵  

ها ذؽاًَ ای . ای ؾظٍ هطؽب ؿود ظؼ ظل۲۴۸۶  

. ُكد تَ ضطَ ػعم نْؼ ّ ؿثاؼ ّ ؿاؼذی۲۴۸۷  

. ای کَ ؿؽیة آذهی ظؼ ظل ّ خاى ها ؾظی۲۴۸۸  

. گؽ ؾ ذْ تْقَ ای ضؽظ يع هَ ّ هِؽ ّ ههرؽی۲۴۸۹  

. قاهی خاى كؿای هي تِؽ ضعا ؾ کْثؽی۲۴۹۱  

. خوغ هکي ذْ تؽف ؼا تؽ ضْظ ذا کَ ًلكؽی۲۴۹۱  

ّؼا ظلی . ُؽ تهؽی کَ ياف نع ظؼ ظّ خِاى۲۴۹۲  

. ؼّ تٌوْظی تَ ذْ گؽ ُوگی ًَ خاًوی۲۴۹۳  

. ؾؼگؽ آكراب ؼا تكرَ گاؾ هی کٌی۲۴۹۴  



. آًک تطْؼظ ظم تَ ظم قٌگ خلای يعهٌی۲۴۹۵  

. ضْاخَ ذؽل هؽا تگْ قؽکَ تَ چٌع هی ظُی۲۴۹۶  

. يثر چْ آكراب ؾظ ؼاید ؼّنٌاییی۲۴۹۷  

. هؽا قْظای آى ظلثؽ ؾ ظاًایی ّ هؽایی۲۴۹۸  

اى هكلواًاى هؽا ذؽکی اقد یـوایی. هكلوا۲۴۹۹ً  

 . چَ اككؽظی ظؼ آى گْنَ چؽا ذْ ُن ًوی گؽظی۲۵۱۱

. گؽم قین ّ ظؼم تْظی هؽا هًْف چَ کن تْظی۲۵۱۱  

. اهیؽ ظل ُوی گْیع ذْ ؼا گؽ ذْ ظلی ظاؼی۲۵۱۲  

. چْ قؽهكد هٌی ای خاى ؾ ضیؽ ّ نؽ چَ اًعیهی۲۵۱۳  

ضْیهی. اگؽ ؾُؽ اقد اگؽ نکؽ چَ نیؽیي اقد تی ۲۵۱۴  

. چْ تی گَ آهعی تاؼی ظؼآ هؽظاًَ ای قاهی۲۵۱۵  

. هثاؼک تانع آى ؼّ ؼا تعیعى تاهعاظاًی۲۵۱۶  

. تیاهع ػیع ای قاهی ػٌاید ؼا ًوی ظاًی۲۵۱۷  

. هؽا آى ظلثؽ پٌِاى ُوی گْیع تَ پٌِاًی۲۵۱۸  

. تؽ ظیْاًگاى اهؽّؾ آهع ناٍ پٌِاًی۲۵۱۹  

ایی. هؽا پؽقیع آى قلطاى تَ ًؽهی ّ قطي ض۲۵۱۱  

. تَ تاؽ ّ چهوَ زیْاى چؽا ایي چهن ًگهایی۲۵۱۱  

. ؼُا کي هاخؽا ای خاى كؽّکي قؽ ؾ تاالیی۲۵۱۲  

. تیا ای ػاؼف هطؽب چَ تانع گؽ ؾ ضْل ضْیی۲۵۱۳  

. ظؼآهع ظؼ هیاى نِؽ آظم ؾكد قیالتی۲۵۱۴  

. یکی گٌدی پعیع آهع ظؼ آى ظکاى ؾؼکْتی۲۵۱۵  

ظقری. اگؽ الطاف نوف العیي تعیعٍ تؽكرا۲۵۱۶  

. ؾ ؼًگ ؼّی نوف العیي گؽم ضْظ تْ ّ ؼًگكری۲۵۱۷  

. اگؽ اهؽّؾ ظلعاؼم کٌع چْى ظّل تعهكری۲۵۱۸  

. ؿالم پاقثاًاًن کَ یاؼم پاقثاًكری۲۵۱۹  

 . گؽ آتد تؽ خگؽ تْظی ظل ذْ پف چَ کاؼٍ قری۲۵۲۱

. اگؽ یاؼ هؽا اؾ هي ؿن ّ قْظا ًثایكری۲۵۲۱  

ظؼظی . ظل پؽظؼظ هي اههة تٌْنیعٍ قد یک۲۵۲۲  

. ظل آذم پؽقد هي کَ ظؼ آذم چْ گْگؽظی۲۵۲۳  

. اگؽ آب ّ گل ها ؼا چْ خاى ّ ظل پؽی تْظی۲۵۲۴  

. اگؽ گل ُای ؼضكاؼل اؾ آى گلهي تطٌعیعی۲۵۲۵  

. ًکْ تٌگؽ تَ ؼّی هي ًَ آًن هي کَ ُؽ تاؼی۲۵۲۶  

. تٌاهیؿظ ًگْین هي کَ ذْ آًی کَ ُؽ تاؼی۲۵۲۷  

ؾًع ظقراؼی. هؽّخ ًیكد ظؼ قؽُا کَ اًعا۲۵۲۸  

. ایا ًؿظیک خاى ّ ظل چٌیي ظّؼی ؼّا ظاؼی۲۵۲۹  

. ظلن ُوچْى هلن آهع ظؼ اًگهراى ظلعاؼی۲۵۳۱  

. چْ قؽهكد هٌی ای خاى ؾ ظؼظ قؽ چَ ؿن ظاؼی۲۵۳۱  

. کی اككْى ضْاًع ظؼ گْند کَ اتؽّ پؽگؽٍ ظاؼی۲۵۳۲  

. تؽآ تؽ تام ای ػاؼف تکي ُؽ ًین نة ؾاؼی۲۵۳۳  



نْ هؽا نَ ظاى ّ قاالؼی. هِا یک ظم ؼػید ۲۵۳۴  

. ُؽ آى تیواؼ هكکیي ؼا کَ اؾ زع ؼكد تیواؼی۲۵۳۵  

. هثال تاؾ ؼًدْؼم ؾهیي تؽ هي ؾ تیواؼی۲۵۳۶  

. هگؽ ظاًیع تا ظلثؽ تَ زن يسثد ّ یاؼی۲۵۳۷  

. زداب اؾ چهن تگهایی کَ قثساى الػی اقؽی۲۵۳۸  

. یکی ِِْی هژظٍ آّؼ یکی هؽؿی ضْل آّاؾی۲۵۳۹  

 اًگثیي خاًا چَ تانع گؽ ظؼآهیؿی. چْ نیؽ ّ ۲۵۴۱

. اال ای خاى خاى خاى چْ هی تیٌی چَ هی پؽقی۲۵۴۱  

. تراب ای هاٍ تؽ یاؼم تگْ یاؼا اؿا پْقی۲۵۴۲  

. تیا ای ناٍ ضْظکاهَ ًهیي تؽ ذطد ضْظکاهی۲۵۴۳  

. نٌیعم کانرؽی گن نع ؾ کؽظی ظؼ تیاتاًی۲۵۴۴  

. هگؽ هكری ًوی ظاًی کَ چْى ؾًدیؽ خٌثاًی۲۵۴۵  

. قسؽگَ گلرن آى هَ ؼا کَ ای هي خكن ّ ذْ خاًی۲۵۴۶  

. نعم اؾ ظقد یک تاؼٍ ؾ ظقد ػهن ذا ظاًی۲۵۴۷  

. ذْ اقرظِاؼ آى ظاؼی کَ ؼّ اؾ ها تگؽظاًی۲۵۴۸  

. چْ ظیع آى ِؽٍ کاكؽ هكلواى نع هكلواًی۲۵۴۹  

. یکی ظّظی پعیع آهع قسؽگاُی تَ ُاهًْی۲۵۵۱  

تیٌی. ظلی یا ظیعٍ ػولی ذْ یا ًْؼ ضعا۲۵۵۱  

. کدا تانع ظّؼّیاى ؼا هیاى ػانواى خایی۲۵۵۲  

. کدا نع ػِع ّ پیواًی کَ هی کؽظی ًوی گْیی۲۵۵۳  

. اگؽ تی هي ضْنی یاؼا تَ يع ظاهن چَ هی تٌعی۲۵۵۴  

. چؽا چْى ای زیاخ خاى ظؼ ایي ػالن ِّي ظاؼی۲۵۵۵  

. ؾُی چهن هؽا زايل نعٍ آییي ضْى ؼیؿی۲۵۵۶  

اقد ظؼ ػهن ظالؼاهی. ُؽ آى چهوی کَ گؽیاى ۲۵۵۷  

. اال ای ًوم ؼّزاًی چؽا اؾ ها گؽیؿاًی۲۵۵۸  

. اال ای یْقق هًؽی اؾ ایي ظؼیای ظلواًی۲۵۵۹  

 . اال ای خاى هعـ آضؽ تَ قْی هي ًوی آیی۲۵۶۱

. هكلواًاى هكلواًاى هؽا خاًی اقد قْظایی۲۵۶۱  

. یکی كؽٌُگ ظیگؽ ًْ تؽآؼ ای ايل ظاًایی۲۵۶۲  

ای خاى ّ خِاى ظقری. هي پای ُوی کْتن ۲۵۶۳  

. گؽ ػهن تؿظ ؼاُن ّؼ ػول نع اؾ هكری۲۵۶۴  

. ای ظّقد ؾ نِؽ ها ًاگَ تَ قلؽ ؼكری۲۵۶۵  

. آّؼظ ِثیة خاى یک ِثلَ ؼٍ آّؼظی۲۵۶۶  

. اكراظ ظل ّ خاًن ظؼ كرٌَ ِؽاؼی۲۵۶۷  

. یک زولَ ّ یک زولَ کوع نة ّ ذاؼیکی۲۵۶۸  

. آى ؾلق هكلكل ؼا گؽ ظام کٌی زالی۲۵۶۹  

پٌِاى تَ هیاى ها هی گؽظظ قلطاًی. ۲۵۷۱  

. ای ناٍ هكلواًاى ّی خاى هكلواًی۲۵۷۱  

. خاًا تَ ؿؽیثكراى چٌعیي تَ چَ هی هاًی۲۵۷۲  



. ظؼ پؽظٍ ضاک ای خاى ػیهی اقد تَ پٌِاًی۲۵۷۳  

. اؾ آذم ًاپیعا ظاؼم ظل تؽیاًی۲۵۷۴  

. ُؽ لسظَ یکی يْؼخ هی تیٌی ّ ؾاظى ًی۲۵۷۵  

اؾ ؾزود ها چًْی . ای ضْاخَ قالم ػلیک۲۵۷۶  

. ُوؽًگ خواػد نْ ذا لػخ خاى تیٌی۲۵۷۷  

. ای تْظ ذْ اؾ کی ًی ّی هلک ذْ ذا کی ًی۲۵۷۸  

. تا ُؽ کی ذْ ظؼقاؾی هی ظاًک ًیاقایی۲۵۷۹  

 . ای ضیؽٍ ًظؽ ظؼ خْ پیم آ ّ تطْؼ آتی۲۵۸۱

. ای قْضرَ یْقق ظؼ آذم یؼوْتی۲۵۸۱  

. ضْاُن کَ ؼّم ؾیي خا پاین تگؽكركری۲۵۸۲  

. آهع هَ ها هكری ظقری كلکا ظقری۲۵۸۳  

. هایین ظؼ ایي گْنَ پٌِاى نعٍ اؾ هكری۲۵۸۴  

. گؽ ًؽگف ضْى ضْاؼل ظؼتٌع اهاًكری۲۵۸۵  

. گؽ ُیچ ًگاؼیٌن تؽ ضلن ػیاًكری۲۵۸۶  

. ای قاکي خاى هي آضؽ تَ کدا ؼكری۲۵۸۷  

. ای یاؼ ؿلّ کؽظی تا یاؼ ظگؽ ؼكری۲۵۸۸  

کؽظی. ًَ چؽش ؾهؽظ ؼا هسثْـ ُْا ۲۵۸۹  

. ای پؽظٍ ظؼ پؽظٍ تٌگؽ کَ چَ ُا کؽظی۲۵۹۱  

. ای پؽظٍ ظؼ پؽظٍ تٌگؽ کَ چَ ُا کؽظی۲۵۹۱  

. ای يْؼخ ؼّزاًی اهؽّؾ چَ آّؼظی۲۵۹۲  

. گؽ نوف ّ هوؽ ضْاُی ًک نوف ّ هوؽ تاؼی۲۵۹۳  

. اؾ هؽگ چَ اًعیهی چْى خاى توا ظاؼی۲۵۹۴  

. اههة پؽیاى ؼا هي ذا ؼّؾ تَ ظلعاؼی۲۵۹۵  

ٍ چَ هی آیی ظؼ زلوَ تیعاؼی. ًظاؼ۲۵۹۶  

. گؽ ؼّی تگؽظاًی ذْ پهد هْی ظاؼی۲۵۹۷  

. ای خاى ّ خِاى آضؽ اؾ ؼّی ًکْکاؼی۲۵۹۸  

. ای تؽ قؽ تاؾاؼخ يع ضؽهَ تَ ؾًاؼی۲۵۹۹  

 . گلرن کَ تدكد آى هَ اؾ ضاًَ چْ ػیاؼی۲۶۱۱

. ای تؽ قؽ ُؽ قٌگی اؾ لؼل لثد ًْؼی۲۶۱۱  

ُْنی. ای ظنوي ػول هي ّی ظاؼّی تی ۲۶۱۲  

. ای تؽ قؽ ّ پا گهرَ ظاؼی قؽ زیؽاًی۲۶۱۳  

. آى چِؽٍ ّ پیهاًی نع هثلَ زیؽاًی۲۶۱۴  

. ای تاؽ ُوی ظاًی کؿ تاظ کی ؼهًاًی۲۶۱۵  

. هاًعٍ نعم اؾ گلري ذا ذْ تؽ ها هاًی۲۶۱۶  

. آى هاٍ ُوی ذاتع تؽ چؽش ّ ؾهیي یا ًی۲۶۱۷  

. اكٌع کلیویؽا اؾ ؾزود ها چًْی۲۶۱۸  

تانع هاًٌع ذْ ػهویٌی . ظؼ ػهن کدا۲۶۱۹  

. چْى تكرَ کٌی ؼاُی آضؽ تهٌْ آُی۲۶۱۱  

. خاًا ذْ تگْ ؼهؿی اؾ آذم ُوؽاُی۲۶۱۱  



. ظؼ کْی کی هی گؽظی ای ضْاخَ چَ هی ضْاُی۲۶۱۲  

. ای ناظی آى ؼّؾی کؿ ؼاٍ ذْ تاؾآیی۲۶۱۳  

. ها هی ًؽّین ای خاى ؾیي ضاًَ ظگؽ خایی۲۶۱۴  

ُؽخایی. ُن پِلْی ضن قؽ ًَ ای ضْاخَ ۲۶۱۵  

. هي ًید آى کؽظم ذا تانن قْظایی۲۶۱۶  

. ػیكی چْ ذْیی خاًا ای ظّلد ذؽقایی۲۶۱۷  

. خاًا ًظؽی كؽها چْى خاى ًظؽُایی۲۶۱۸  

. گل گلد هؽا ًؽهی اؾ ضاؼ چَ هی خْیی۲۶۱۹  

 . ای ظل تَ اظب تٌهیي تؽضیؿ ؾ تعضْیی۲۶۲۱

. اؾ ُؽ چَ ذؽًدیعی تا ظل ذْ تگْ زالی۲۶۲۱  

ْ چَ هؽؿی ًاهد چَ چؽا نایی. ای ضْاخَ ذ۲۶۲۲  

. ها گْل نوایین نوا ذي ؾظٍ ذا کی۲۶۲۳  

. تؽضیؿ کَ خاى اقد ّ خِاى اقد ّ خْاًی۲۶۲۴  

. گؽ ػلن ضؽاتاخ ذْ ؼا ُوٌلككری۲۶۲۵  

. ای ظل ذْ ظؼ ایي ؿاؼخ ّ ذاؼاج چَ ظیعی۲۶۲۶  

. ػانن نْ ّ ػانن نْ تگػاؼ ؾزیؽی۲۶۲۷  

. ُؽ ؼّؾ تگَ ای نَ ظلعاؼ ظؼآیی۲۶۲۸  

. ای هاٍ اگؽ تاؾ تؽ ایي نکل تراتی۲۶۲۹  

. یا قاهی نؽف تهؽاتاذک ؾًعی۲۶۳۱  

. ذْ ظّل ؼُیعی ّ نة ظّل ؼُیعی۲۶۳۱  

. ای خاى گػؼکؽظٍ اؾ ایي گٌثع ًاؼی۲۶۳۲  

. ظؼ ضاًَ ضْظ یاكرن اؾ ناٍ ًهاًی۲۶۳۳  

. اهؽّؾ ظؼ ایي نِؽ ًلیؽ اقد ّ كـاًی۲۶۳۴  

ی. اهؽّؾ قواع اقد ّ هعام اقد ّ قوای۲۶۳۵  

. ای هًْف ها ضْاخَ اتْتکؽ ؼتاتی۲۶۳۶  

. اهؽّؾ قواع اقد ّ نؽاب اقد ّ يؽازی۲۶۳۷  

. ای آًک تَ ظل ُا ؾ زكع ضاؼ ضلیعی۲۶۳۸  

. تؽضیؿ کَ يثر اقد ّ يثْذ اقد ّ قکاؼی۲۶۳۹  

 . هگؽیؿ ؾ آذم کَ چٌیي ضام تواًی۲۶۴۱

. گیؽم کَ ًثیٌی ؼش آى ظضرؽ چیٌی۲۶۴۱  

یي خای ًَ خایی. ؾاى خای تیا ضْاخَ تع۲۶۴۲  

. ای ناٍ ذْ ذؽکی ػدوی ّاؼ چؽایی۲۶۴۳  

. یک ؼّؾ هؽا تؽ لة ضْظ هیؽ ًکؽظی۲۶۴۴  

. تطْؼظم اؾ کق ظلثؽ نؽاتی۲۶۴۵  

. چَ تانع گؽ چْ ػول ّ خاى ًطكثی۲۶۴۶  

. ظال چْى ّاهق اقؽاؼ گهری۲۶۴۷  

. ظؼیـا کؿ هیاى ای یاؼ ؼكری۲۶۴۸  

. هٌن كاًی ّ ؿؽهَ ظؼ ثثْذی۲۶۴۹  

آى هاُی کَ ظؼ گؽظّى ًگٌدی. ذْ ۲۶۵۱  



. کؽیوا ذْ گلی یا خولَ هٌعی۲۶۵۱  

. ًگاؼا ذْ ظؼ اًعیهَ ظؼاؾی۲۶۵۲  

. گؽ ایي قلطاى ها ؼا تٌعٍ تانی۲۶۵۳  

. تثیي ایي كرر ؾ اقرلراذ ذا کی۲۶۵۴  

. ذْ ًوهی ًوم تٌعاى ؼا چَ ظاًی۲۶۵۵  

. ًَ آذم ُای ها ؼا ذؽخواًی۲۶۵۶  

. ظال ذا ًاؾکی ّ ًاؾًیٌی۲۶۵۷  

. اگؽ ظؼظ هؽا ظؼهاى كؽقری۲۶۵۸  

. کكی کْ ؼا تْظ ظؼ ِثغ قكری۲۶۵۹  

 . چؽا ؾ اًعیهَ ای تیچاؼٍ گهری۲۶۶۱

. کدا نع ػِع ّ پیواًی کَ کؽظی۲۶۶۱  

. ظال ؼّ ؼّ ُواى ضْى نْ کَ تْظی۲۶۶۲  

. هؽا چْى ًاف تؽ هكری تؽیعی۲۶۶۳  

. اؾ ایي ذٌگیي هلى خاًا پؽیعی۲۶۶۴  

تاؼی . يال ای يْكیاى کاهؽّؾ۲۶۶۵  

. تَ ذي ایي خا تَ تاِي ظؼ چَ کاؼی۲۶۶۶  

. هثاؼک تاظ تؽ ها ایي ػؽّقی۲۶۶۷  

. ضثؽ ّاظٍ کؿ ایي ظًیای كاًی۲۶۶۸  

. تؽكرین ای ػوین الهکاًی۲۶۶۹  

. ضْنی آضؽ تگْ ای یاؼ چًْی۲۶۷۱  

. تؽ هي ًیكری یاؼا کدایی۲۶۷۱  

. ظال ظؼ ؼّؾٍ هِواى ضعایی۲۶۷۲  

یی. قالی ظاؼم ای ضْاخَ ضعا۲۶۷۳  

. ُال ای آب زیْاى اؾ ًْایی۲۶۷۴  

. تیاهْؾ اؾ پیوثؽ کیویایی۲۶۷۵  

. قثک تٌْاؾ ای هطؽب ؼتایی۲۶۷۶  

. قالم ػلیک ای هوًْظ ُكری۲۶۷۷  

. اگؽ ضْؼنیع خاّیعاى ًگهری۲۶۷۸  

. ؾ ها تؽگهری ّ تا گل كراظی۲۶۷۹  

 . چٌیي تانع چٌیي گْیع هٌاظی۲۶۸۱

. کدا نع ػِع ّ پیواى ؼا چَ کؽظی۲۶۸۱  

. تَ تطد ّ ِالغ ها ای اكٌعی۲۶۸۲  

. ًگاؼا ذْ گلی یا خولَ هٌعی۲۶۸۳  

. نٌْظم هي کَ چاکؽ ؼا قرْظی۲۶۸۴  

. ظگؽتاؼٍ نَ قاهی ؼقیعی۲۶۸۵  

. اگؽ یاؼ هؽا اؾ هي تؽآؼی۲۶۸۶  

. يال ای يْكیاى کاهؽّؾ تاؼی۲۶۸۷  

. يال ای يْكیاى کاهؽّؾ تاؼی۲۶۸۸  

. هٌن ؿؽهَ ظؼّى خْی تاؼی۲۶۸۹  



هن آهع کَ خاى تا هي قپاؼی. چْ ػ۲۶۹۱  

. ًگلرن ظّل ای ؾیي تطاؼی۲۶۹۱  

. تَ خاى ذْ پف گؽظى ًطاؼی۲۶۹۲  

. تَ ذي تا ها تَ ظل ظؼ هؽؿؿاؼی۲۶۹۳  

. هؽا تگؽكد ؼّزاًی ًگاؼی۲۶۹۴  

. هراؾ ای ظل قْی ظؼیای ًاؼی۲۶۹۵  

. هؽا ظؼ ضٌعٍ هی آؼظ تِاؼی۲۶۹۶  

. تعیع ایي ظل ظؼّى ظل تِاؼی۲۶۹۷  

ا ؾکاخ نِؽیاؼی. ضعاًّع۲۶۹۸  

. ًعاؼظ هدلف ها تی ذْ ًْؼی۲۶۹۹  

 . ؾ ُؽ چیؿی هلْل اقد آى كُْلی۲۷۱۱

. هؽا ُؽ لسظَ هؽتاى اقد خاًی۲۷۱۱  

. هگیؽ ای قاهی اؾ هكراى کؽاًی۲۷۱۲  

. ؾ هِدْؼاى ًوی خْیی ًهاًی۲۷۱۳  

. تؽّى کي قؽ کَ خاى قؽضْناًی۲۷۱۴  

. هؽا ُؽ لسظَ هٌؿل آقواًی۲۷۱۵  

تَ ظلعاؼ ضعایی . چَ ظلهاظم۲۷۱۶  

. کداییع ای نِیعاى ضعایی۲۷۱۷  

. ذْ ُؽ ؼّؾی اؾ آى پهرَ تؽآیی۲۷۱۸  

. ظالؼاها چٌیي ؾیثا چؽایی۲۷۱۹  

. تیا ای ؿن کَ ذْ تف تاّكایی۲۷۱۱  

. تیا ای یاؼ کاهؽّؾ آى هایی۲۷۱۱  

. تیا خاًا کَ اهؽّؾ آى هایی۲۷۱۲  

. چٌاى گهرن ؾ هكری ّ ضؽاتی۲۷۱۳  

ي اقوا ذْ ظیعی. چْ اقن نوف ظی۲۷۱۴  

. هؽا اًعؼ خگؽ تٌهكد ضاؼی۲۷۱۵  

. تگلرن تا ظلن آضؽ هؽاؼی۲۷۱۶  

. ذْ خاًا تی ّيالم ظؼ چَ کاؼی۲۷۱۷  

. تیا ای آًک قلطاى خوالی۲۷۱۸  

. هگؽ ذْ یْقلاى ؼا ظلكراًی۲۷۱۹  

 . ذْ ذا تٌهكرَ ای تؽ ظاؼ كاًی۲۷۲۱

. ًَ آذم ُای ها ؼا ذؽخواًی۲۷۲۱  

ؾهاًی . تَ کْی ظل كؽّؼكرن۲۷۲۲  

. ظیعی کَ چَ کؽظ یاؼ ها ظیعی۲۷۲۳  

. ؼّؾ اؼ ظّ ُؿاؼ تاؼ هی آیی۲۷۲۴  

. هٌعیم اؾ آى تد هكیسایی۲۷۲۵  

. ای ظیعٍ ؾ ًن ؾتْى ًگهری۲۷۲۶  

. گؽ ّقْقَ ؼٍ ظُی تَ گْنی۲۷۲۷  

. تاؽ اقد ّ تِاؼ ّ قؽّ ػالی۲۷۲۸  



. تا ایي ُوَ هِؽ ّ هِؽتاًی۲۷۲۹  

. آّؼظ ضثؽ نکؽقرایی۲۷۳۱  

ٌیعٍ تعم کَ خاى خاًی. ته۲۷۳۱  

. ای قاهی تاظٍ هؼاًی۲۷۳۲  

. ای ّيل ذْ آب ؾًعگاًی۲۷۳۳  

. ای تی ذْ زؽام ؾًعگاًی۲۷۳۴  

. تؽخَ کَ تِاؼ ؾظ يالیی۲۷۳۵  

. چْى قْی تؽاظؼی تپْیی۲۷۳۶  

. هدلف چْ چؽاؽ ّ ذْ چْ آتی۲۷۳۷  

. هي پاؼ تطْؼظٍ ام نؽاتی۲۷۳۸  

. ای یاؼ یگاًَ چٌع ضكثی۲۷۳۹  

 ٌوا چَ هی كؽیثی. تاؾم ي۲۷۴۱

. ای آًک ذْ ضْاب ها تثكری۲۷۴۱  

. ای آًک ذْ ضْاب ها تثكری۲۷۴۲  

. ؼّ ؼّ کَ اؾ ایي خِاى گػنری۲۷۴۳  

. ؼّؾ ِؽب اقد ّ قال ناظی۲۷۴۴  

. آضؽ گل ّ ضاؼ ؼا تعیعی۲۷۴۵  

. آى ؼا کَ تَ لطق قؽ تطاؼی۲۷۴۶  

. ضُؽی تَ هیاى قیٌَ ظاؼی۲۷۴۷  

. هی آیع قٌدن تِاؼی۲۷۴۸  

ای چهن ّ چؽاؽ نِؽیاؼی. ۲۷۴۹  

. ای خاى ّ خِاى چَ هی گؽیؿی۲۷۵۱  

. اؾ هًَ زال ها ًپؽقی۲۷۵۱  

. ای ظلثؽ تی ظالى يْكی۲۷۵۲  

. ای آًک ذْ ناٍ هطؽتاًی۲۷۵۳  

. ؼّؾی کَ هؽا ؾ هي قراًی۲۷۵۴  

. چْى ػهن کٌع نکؽكهاًی۲۷۵۵  

. ای ّيل ذْ ايل ناظهاًی۲۷۵۶  

. کژؾضوَ هثال ذا ذْاًی۲۷۵۷  

هی ػهن ؼا زیا ًی. هكد ۲۷۵۸  

. گْین قطي لة ذْ یا ًی۲۷۵۹  

 . تا ظل گلرن چؽا چٌیٌی۲۷۶۱

. ظؼ ضْى ظلن ؼقیع كرْی۲۷۶۱  

. ظؼ ػهن ُؽ آًک نع كعایی۲۷۶۲  

. ػهن اقد ظالّؼ ّ كعایی۲۷۶۳  

. هاُا چْ تَ چؽش ظل تؽآیی۲۷۶۴  

. آى نوغ چْ نع ِؽب كؿایی۲۷۶۵  

. ای تی ذْ هسال خاى كؿایی۲۷۶۶  

لطیق ّ تاّكایی . گؽ یاؼ۲۷۶۷  



. قاهی اًًاف ضْل لوایی۲۷۶۸  

. تؽضیؿ ّ تؿى یکی ًْایی۲۷۶۹  

. ؼش ُا تٌگؽ ذْ ؾػلؽاًی۲۷۷۱  

. ای هلة ّ ظؼقد ؼا ؼّایی۲۷۷۱  

. ای آًک ذْ ضْاب ها تثكری۲۷۷۲  

. تا یاؼ تكاؾ ذا ذْاًی۲۷۷۳  

. ظؼ كٌای هسٍ اكهاًٌع هؽظاى آقری۲۷۷۴  

یطْظی. هؽؽ ظل پؽاى هثا خؿ ظؼ ُْای ت۲۷۷۵  

. ای ؼُا کؽظٍ ذْ تاؿی اؾ پی اًدیؽکی۲۷۷۶  

. ناظ آى يثسی کَ خاى ؼا چاؼٍ آهْؾی کٌی۲۷۷۷  

. ای ضعایی کَ هلؽذ تطم ؼًدْؼاى ذْیی۲۷۷۸  

. تاًگ هی ؾى ای هٌاظی تؽ قؽ ُؽ ؼقرَ ای۲۷۷۹  

 . ظؼ نؽاتن چیؿ ظیگؽ ؼیطری ظؼؼیطری۲۷۸۱

. قاهیا تؽ ضاک ها چْى خؽػَ ُا هی ؼیطری۲۷۸۱  

. گؽ نؽاب ػهن کاؼ خاى زیْاًیكری۲۷۸۲  

. ای ًؽكرَ اؾ ظل هي اًعؼآ ناظ آهعی۲۷۸۳  

. ظؼ خِاى گؽ تاؾخْیی ًیكد تی قْظا قؽی۲۷۸۴  

. گؽ هي اؾ اقؽاؼ ػهوم ًیک ظاًا تْظهی۲۷۸۵  

. آذهیٌا آب زیْاى اؾ کدا آّؼظٍ ای۲۷۸۶  

. ای هِی کاًعؼ ًکْیی اؾ يلد اكؿّظٍ ای۲۷۸۷  

تؽم اًعاؾ ضْل ػیاؼٍ ای. آٍ اؾ آى ؼضكاؼ ۲۷۸۸  

. پیم نوغ ًْؼ خاى ظل ُكد چْى پؽّاًَ ای۲۷۸۹  

. تاؼ ظیگؽ هلری تؽقاضری تؽقاضری۲۷۹۱  

. ُؽ ظلی ؼا گؽ قْی گلؿاؼ خاًاى ضاقری۲۷۹۱  

. قؽ ًِاظٍ تؽ هعم ُای تد چیي ًیكری۲۷۹۲  

. ایي چَ چرؽ اقد ایي کَ تؽ هلک اتع تؽظانری۲۷۹۳  

ا قثک پٌعانری. ای هالهد گؽ ذْ ػانن ؼ۲۷۹۴  

. ای ذْ خاى يع گلكراى اؾ قوي پٌِاى نعی۲۷۹۵  

. ای کَ خاى ُا ضاک پاید يْؼخ اًعیم آهعی۲۷۹۶  

. ذا تٌكراًی ذْ اًًاف اؾ خِْظ ضیثؽی۲۷۹۷  

. ظؼ ظّ چهن هي ًهیي ای آى کَ اؾ هي هٌرؽی۲۷۹۸  

. تی گِاى نع ُؽ ؼكري قْی ؼّؾى ًٌگؽی۲۷۹۹  

 خاى ظیگؽی. ظؼ هیاى خاى ًهیي کاهؽّؾ ۲۸۱۱

. ػانواى ؼا آذهی ّآًگَ چَ پٌِاى آذهی۲۸۱۱  

. آضؽ ای ظلثؽ ذْ ها ؼا هی ًدْیی اًعکی۲۸۱۲  

. قاهیا نع ػول ُا ُن ضاًَ ظیْاًگی۲۸۱۳  

. چْى ذْ آى ؼّتٌع ؼا اؾ ؼّی چْى هَ تؽکٌی۲۸۱۴  

. ای ضْنا ػیهی کَ تانع ای ضْنا ًظاؼٍ ای۲۸۱۵  

ای . آٍ کاى قایَ ضعا گُْؽظلی پؽهای۲۸۱۶َ  



. گهد خاى اؾ يعؼ نوف العیي یکی قْظاییی۲۸۱۷  

. گؽ چَ ظؼ هكری ضكی ؼا ذْ هؽاػاذی کٌی۲۸۱۸  

. قاضد تـؽاهاى تَ ؼقن ػیع تـؽاهاًیی۲۸۱۹  

. ای تعاظٍ ظیعٍ ُای ضلن ؼا زیؽاًیی۲۸۱۱  

. اؾ ُْای نوف ظیي تٌگؽ ذْ ایي ظیْاًگی۲۸۱۱  

. ای ظُاى آلْظٍ خاًی اؾ کدا هی ضْؼظٍ ای۲۸۱۲  

. اهرلًْی یا ثواذی اى كی هرلی زیاذی۲۸۱۳  

. ضٌک آى ظم کَ تَ ؼزود قؽ ػهام تطاؼی۲۸۱۴  

. توهْ ُوؽٍ هؽؿاى کَ چٌیي تی پؽ ّ تالی۲۸۱۵  

. کَ نکیثع ؾ ذْ ای خاى کَ خگؽگْنَ خاًی۲۸۱۶  

. هکي ای ظّقد ًهایع کَ تطْاًٌع ّ ًیایی۲۸۱۷  

. يٌوا چًْک كؽیثی ُوَ ػیاؼ كؽیثی۲۸۱۸  

ّ هاٍ هٌكری نة هي ؼّؾ نعقری. اگؽ ا۲۸۱۹  

 . چْ تَ نِؽ ذْ ؼقیعم ذْ ؾ هي گْنَ گؿیعی۲۸۲۱

. ذْ ؾ ُؽ غؼٍ ّخْظخ تهٌْ ًالَ ّ ؾاؼی۲۸۲۱  

. ذْ كویؽی ذْ كویؽی ذْ كویؽ اتي كویؽی۲۸۲۲  

. ؾ کدایی ؾ کدایی ُلَ ای هدلف قاهی۲۸۲۳  

. هَ ها ًیكد هٌْؼ ذْ هگؽ چؽش ظؼآیی۲۸۲۴  

ى گهرَ ُْایی. هثل غؼٍ ؼّؾى ُوگا۲۸۲۵  

. ُوَ چْى غؼٍ ؼّؾى ؾ ؿود گهرَ ُْایی۲۸۲۶  

. تعٍ ای ظّقد نؽاتی کَ ضعایی اقد ضعایی۲۸۲۷  

. ضثؽی اقد ًْؼقیعٍ ذْ هگؽ ضثؽ ًعاؼی۲۸۲۸  

. ذْ ًلف ًلف تؽ ایي ظل ُْقی ظگؽ گواؼی۲۸۲۹  

. ُلَ پاقثاى هٌؿل ذْ چگًَْ پاقثاًی۲۸۳۱  

ًی. چْ ًواؾ نام ُؽ کف تٌِع چؽاؽ ّ ضْا۲۸۳۱  

. يٌوا چٌاى لطیلی کَ تَ خاى ها ظؼآیی۲۸۳۲  

. قْی تاؽ ها قلؽ کي تٌگؽ تِاؼ تاؼی۲۸۳۳  

. تَ هثاؼکی ّ ناظی تكراى ؾ ػهن خاهی۲۸۳۴  

. ؾ گؿاف ؼیؿ تاظٍ کَ ذْ ناٍ قاهیاًی۲۸۳۵  

. تَ چَ ؼّی پهد آؼم تَ کكی کَ اؾ گؿیٌی۲۸۳۶  

. ُلَ ػانواى تهاؼخ کَ ًواًع ایي خعایی۲۸۳۷  

د ضعای ظاؼی چْ تَ قیٌَ ای ظؼآیی. يل۲۸۳۸  

. تکهیع یاؼ گْنن کَ ذْ اههة آى هایی۲۸۳۹  

 . هٌگؽ تَ ُؽ گعایی کَ ذْ ضاو اؾ آى هایی۲۸۴۱

. تَ ضعا کكی ًدٌثع چْ ذْ ذي ؾًی ًدٌثی۲۸۴۱  

. تد هي ؾ ظؼ ظؼآهع تَ هثاؼکی ّ ناظی۲۸۴۲  

. ُلَ ای پؽی نة ؼّ کَ ؾ ضلن ًاپعیعی۲۸۴۳  

ي َویؽم کَ كؿًّرؽ اؾ خِاًی. ذْ کیی ظؼ ای۲۸۴۴  

. تد هي تَ ِؼٌَ گْیع چَ هیاى ؼٍ كراظی۲۸۴۵  



. چْ هؽا ؾ ػهن کٌَِ يٌوا تَ یاظ ظاظی۲۸۴۶  

. ظل تی هؽاؼ ؼا گْ کَ چْ هكروؽ ًعاؼی۲۸۴۷  

. قسؽ اقد ضیؿ قاهی تکي آًچ ضْی ظاؼی۲۸۴۸  

. ؾ تِاؼ خاى ضثؽ ظٍ ُلَ ای ظم تِاؼی۲۸۴۹  

َ ذا ذْ ناظ تانی. ؾ ؿن ذْ ؾاؼ ؾاؼم ُل۲۸۵۱  

. نة ّ ؼّؾ آى ًکْذؽ کَ تَ پیم یاؼ تانی۲۸۵۱  

. چْ یویي نعٍ قد ظل ؼا کَ ذْ خاى خاى خاًی۲۸۵۲  

. ذْ ؾ ػهن ضْظ ًپؽقی کَ چَ ضْب ّ ظلؽتایی۲۸۵۳  

. تؽقیع لک لک خاى کَ تِاؼ نع کدایی۲۸۵۴  

. ُلَ ای ظلی کَ ضلرَ ذْ تَ ؾیؽ ظل هایی۲۸۵۵  

َ ذْ ًْؼ خاى هایی. يٌوا چگًَْ گْین ک۲۸۵۶  

. چَ خوال خاى كؿایی کَ هیاى خاى هایی۲۸۵۷  

. يٌوا ذْ ُوچْ آذم هعذ هعام ظاؼی۲۸۵۸  

. تؽّ ای ػهن کَ ذا نسٌَ ضْتاى نعٍ ای۲۸۵۹  

 . ُكد ظؼ زلوَ ها زلوَ ؼتایی ػدثی۲۸۶۱

. چٌع ؼّؾ اقد کَ نطؽًح ػدة هی تاؾی۲۸۶۱  

. ُلَ ُهعاؼ کَ تا تی ضثؽاى ًكریؿی۲۸۶۲  

ّهد آى نع کَ تعاى ؼّذ كؿا آهیؿی .۲۸۶۳  

. تَ نکؽضٌعٍ اگؽ هی تثؽظ ظل ؾ کكی۲۸۶۴  

. ظؼ ؼش ػهن ًگؽ ذا تَ يلد هؽظ نْی۲۸۶۵  

. گؽ گؽیؿی تَ هلْلی ؾ هي قْظایی۲۸۶۶  

. ًیكری ػانن ای خلق نکن ضْاؼ گعای۲۸۶۷  

. ظؼ ظلد چیكد ػدة کَ چْ نکؽ هی ضٌعی۲۸۶۸  

عی. ُكد اًعؼ ؿن ذْ ظلهعٍ ظاًهو۲۸۶۹ٌ  

. ای ظؼیـا ظؼ ایي ضاًَ ظهی تگهْظی۲۸۷۱  

. تَ ظؿل کی تگؿیٌع ظل یاؼم یاؼی۲۸۷۱  

. هؽؽ اًعیهَ کَ اًعؼ ُوَ ظل ُا تپؽی۲۸۷۲  

. ؼّ ؼّ ای خاى قثک ضیؿ ؿؽیة قلؽی۲۸۷۳  

. قسؽی کؽظ ًعایی ػدة آى ؼنک پؽی۲۸۷۴  

. ًی ذْ نکلی ظگؽی قٌگ ًثانی ذْ ؾؼی۲۸۷۵  

هي گیؽی . نکٌی نیهَ هؽظم گؽّ اؾ۲۸۷۶  

. تؽ یکی تْقَ زوكرد کَ چٌاى هی لؽؾی۲۸۷۷  

. ُلَ ذا ظي ًثؽی کؿ کق هي تگؽیؿی۲۸۷۸  

. ًٌگ ُؽ هاكلَ ظؼ نم ظؼٍ اتلیكی۲۸۷۹  

 . تَ زن ّ زؽهد آًک ُوگاى ؼا خاًی۲۸۸۱

. گؽ ذْ ها ؼا تَ خلای يٌواى ذؽقاًی۲۸۸۱  

. ذیؾ ؼا گؽ ذْ چْ ضْؼنیع ظهی ؼًعٍ ؾًی۲۸۸۲  

َ هؽا تی ضْؼ ّ تی ضْاب کٌی. چَ زؽیًی ک۲۸۸۳  

. تَ نکؽضٌعٍ ترا ًؽش نکؽ هی نکٌی۲۸۸۴  



. ُلَ آى تَ کَ ضْؼی ایي هی ّ اؾ ظقد ؼّی۲۸۸۵  

. اگؽ اههة تؽ هي تانی ّ ضاًَ ًؽّی۲۸۸۶  

. تعٍ ای کق ذْ ؼا هاػعٍ لطق اكؿایی۲۸۸۷  

. تَ نکؽضٌعٍ اگؽ هی تثؽظ خاى ؾ کكی۲۸۸۸  

چوٌی . ای کَ ذْ چهوَ زیْاى ّ تِاؼ۲۸۸۹  

. قطي ذلص هگْ ای لة ذْ زلْایی۲۸۹۱  

. ُؽ کی اؾ ًیكری آیع تَ قْی اّ ضثؽی۲۸۹۱  

. ای نَ خاّظاًی ّی هَ آقواًی۲۸۹۲  

. هعؼ ؿن گؽ چهن قؽ تگؽیكری۲۸۹۳  

. تا چٌیي ؼكري تَ هٌؿل کی ؼقی۲۸۹۴  

. چاؼٍ ای کْ تِرؽ اؾ ظیْاًگی۲۸۹۵  

. هؽٍ الؼیي هٌی ای خاى تلی۲۸۹۶  

ّ گلكراى آیع ُوی. تْی تاؽ ۲۸۹۷  

. ُؽ ظم ای ظل قْی خاًاى هی ؼّی۲۸۹۸  

. تاؼ ظیگؽ ػؿم ؼكري کؽظٍ ای۲۸۹۹  

 . تْی ههکی ظؼ خِاى اكکٌعٍ ای۲۹۱۱

. كاؼؿن گؽ گهد ظل آّاؼٍ ای۲۹۱۱  

. ای ظؼآّؼظٍ خِاًی ؼا ؾ پای۲۹۱۲  

. تاّكا یاؼا خلا آهْضری۲۹۱۳  

. ػاهثد اؾ ػانواى تگؽیطری۲۹۱۴  

َ یاؼا قاػری. اًعؼآ ظؼ ضا۲۹۱۵ً  

. گْیع آى ظلثؽ کَ چْى ُوعل نعی۲۹۱۶  

. آكراتا قْی هَ ؼّیاى نعی۲۹۱۷  

. تاّكاذؽ گهد یاؼم اًعکی۲۹۱۸  

. ُكد اهؽّؾ آًچ هی تایع تلی۲۹۱۹  

. تاؾ گؽظظ ػاهثد ایي ظؼ تلی۲۹۱۱  

. ِثغ چیؿی ًْ تَ ًْ ضْاُع ُوی۲۹۱۱  

. تا هي ای ػهن اهرساى ُا هی کٌی۲۹۱۲  

ل قْی گلهي هی ؼّی. تاؾ چْى گ۲۹۱۳  

. ًاگِاى اًعؼظّیعم پیم ّی۲۹۱۴  

. ضْل تْظ گؽ کاُلی یک قْ ًِی۲۹۱۵  

. هؽزثا ای پؽظٍ ذْ آى پؽظٍ ای۲۹۱۶  

. ُیچ ضوؽی تی ضواؼی ظیعٍ ای۲۹۱۷  

. هی ؾًن زلوَ ظؼ ُؽ ضاًَ ای۲۹۱۸  

. گؽ قؽاى ؼا تی قؽی ظؼّاقری۲۹۱۹  

 . ای تِاؼ قثؿ ّ ذؽ ناظ آهعی۲۹۲۱

ي خا ُكد ای هْال تلی. قاهی ای۲۹۲۱  

. ُن ذْ نوؼی ُن ذْ ناُع ُن ذْ هی۲۹۲۲  

. تاظ تیي اًعؼ قؽم اؾ تاظٍ ای۲۹۲۳  



. آٍ اؾ ػهن خوال زْؼیی۲۹۲۴  

. ای ظلی کؿ گلهکؽ پؽّؼظٍ ای۲۹۲۵  

. گؽ ظؼ آب ّ گؽ ظؼ آذم هی ؼّی۲۹۲۶  

. ؾ کدا آهعٍ ای هی ظاًی۲۹۲۷  

. آًچ ظؼ قیٌَ ًِاى هی ظاؼی۲۹۲۸  

لی کَ تَ ظل هی گػؼی. ای ضیا۲۹۲۹  

. ذْ چؽا خولَ ًثاخ ّ نکؽی۲۹۳۱  

. اؾ ظلثؽ ًِاًی گؽ تْی خاى تیاتی۲۹۳۱  

. چَ تانع ای تؽاظؼ یک نة اگؽ ًطكپی۲۹۳۲  

. ای آًک اهام ػهوی ذکثیؽ کي کَ هكری۲۹۳۳  

. گلری نکاؼ گیؽم ؼكری نکاؼ گهری۲۹۳۴  

. گؽ چَ تَ ؾیؽ ظلوی ناُی ّ کیوثاظی۲۹۳۵  

ضٌعاى اؾ الهکاى ؼقیعی . ای ًْتِاؼ۲۹۳۶  

. اؾ تِؽ هؽؽ ضاًَ چْى ضاًَ ای تكاؾی۲۹۳۷  

. آى هَ چْ ظؼ ظل آیع اّ ؼا ػدة نٌاقی۲۹۳۸  

. ها ؼا هكلن آهع ُن ػیم ّ ُن ػؽّقی۲۹۳۹  

 . چْى ؾضوَ ؼخا ؼا تؽ ذاؼ هی کهاًی۲۹۴۱

. ای گُْؽ ضعایی آییٌَ هؼاًی۲۹۴۱  

. اًعؼ هًاف ها ؼا ظؼ پیم ؼّ قپؽ ًی۲۹۴۲  

. گؽهی هدْی اال اؾ قْؾل ظؼًّی۲۹۴۳  

. ای هثعػی کَ قگ ؼا تؽ نیؽ هی كؿایی۲۹۴۴  

. ای زیلَ ُاخ نیؽیي ذا کی هؽا كؽیثی۲۹۴۵  

. ظی ػِع ّ ذْتَ کؽظی اهؽّؾ ظؼنکكری۲۹۴۶  

. یا هي ػدة كراظم یا ذْ ػدة كراظی۲۹۴۷  

. ای کؽظٍ ؼّ چْ قؽکَ چَ گؽظظ اؼ تطٌعی۲۹۴۸  

ػهن اؾ اّ اقد ظّظی. ظؼ ؿیة ُكد ػْظی کایي ۲۹۴۹  

. ای آًک خاى ها ؼا ظؼ گلهکؽ کهیعی۲۹۵۱  

. ؾاى ضاک ذْ نعم ذا تؽ هي گِؽ تثاؼی۲۹۵۱  

. گؽ اؾ نؽاب ظّنیي ظؼ قؽ ضواؼ ظاؼی۲۹۵۲  

. تاؾآهعی کَ ها ؼا ظؼُن ؾًی تَ نْؼی۲۹۵۳  

. گؽ ؼّنٌی ذْ یاؼا یا ضْظ قیَ َویؽی۲۹۵۴  

. چْى ؼّی آذهیي ؼا یک ظم ذْ هی ًپْنی۲۹۵۵  

. ظل ؼا ذوام تؽکي ای خاى ؾ ًیک ًاهی۲۹۵۶  

. اًعؼ نکكد خاى نع پیعا لطیق خاًی۲۹۵۷  

. هطؽب چْ ؾضوَ ُا ؼا تؽ ذاؼ هی کهاًی۲۹۵۸  

. ای آًک خولَ ػالن اؾ ذْقد یک ًهاًی۲۹۵۹  

 . ؼهًاى نْ ای هؽاََ کؿ ايل ايل کاًی۲۹۶۱

. ظؼ ؼًگ یاؼ تٌگؽ ذا ؼًگ ؾًعگاًی۲۹۶۱  

ؼم خاًا چؽا چٌیٌی. تا ذْ ػراب ظا۲۹۶۲  



. هی ؾى قَ ذا کَ یکرا گهرن هکي ظّذایی۲۹۶۳  

. ظی ظاهٌم گؽكرن کای گُْؽ ػطایی۲۹۶۴  

. ای تؽظٍ اضریاؼم ذْ اضریاؼ هایی۲۹۶۵  

. ُؽ چٌع تی گَ آیی تی گاٍ ضیؿ هایی۲۹۶۶  

. آهع ؾ ًای ظّلد تاؼ ظگؽ ًْایی۲۹۶۷  

. ای چٌگیاى ؿیثی اؾ ؼاٍ ضْل ًْایی۲۹۶۸  

ثاب ظاؼی ذْ ًیؿ ظل کثاتی. تْی ک۲۹۶۹  

. تا يع ُؿاؼ ظقراى آهع ضیال یاؼی۲۹۷۱  

. اًعؼ هواؼضاًَ چْى آهعی تَ تاؾی۲۹۷۱  

. ای آى کَ هؽ هؽا ذْ تَ اؾ خاى ّ ظیعٍ ای۲۹۷۲  

. ای اؾ خوال زكي ذْ ػالن ًهاًَ ای۲۹۷۳  

. آى ظم کَ ظل کٌع قْی ظلثؽ اناؼذی۲۹۷۴  

. ُؽ ؼّؾ تاهعاظ تَ آییي ظلثؽی۲۹۷۵  

. نع خاظّی زؽام ّ زن اؾ خاظّی تؽی۲۹۷۶  

. ُؽ ؼّؾ تاهعاظ ظؼآیع یکی پؽی۲۹۷۷  

. ای ظل ؾ تاهعاظ ذْ تؽ زال ظیگؽی۲۹۷۸  

. ُؽ ؼّؾ تاهعاظ ِلثکاؼ ها ذْیی۲۹۷۹  

 . آى لسظَ کلراب ّ چؽاؽ خِاى نْی۲۹۸۱

. ای قیؽگهرَ اؾ ها ها قطد ههرِی۲۹۸۱  

. ای قاهیی کَ آى هی ازوؽ گؽكرَ ای۲۹۸۲  

. ای قاهیی کَ آى هی ازوؽ گؽكرَ ای۲۹۸۳  

. ای هؽؽ گیؽ ظام ًِاًی ًِاظٍ ای۲۹۸۴  

. هَ ِلؼری ّ نِؽٍ هثایی تعیعٍ ای۲۹۸۵  

. ای ػهن کؿ هعین ذْ تا ها یگاًَ ای۲۹۸۶  

. ای خاى ّ ای ظّ ظیعٍ تیٌا چگًَْ ای۲۹۸۷  

. ُؽ چٌع نیؽ تیهَ ّ ضْؼنیعِلؼری۲۹۸۸  

. ؼّیم ًعیعٍ پف هکٌیعم هالهری۲۹۸۹  

. خاى ضاک آى هِی کَ ضعال اقد ههرؽی۲۹۹۱  

. ای ػهن پؽظٍ ظؼ کَ ذْ ظؼ ؾیؽ چاظؼی۲۹۹۱  

. ای تف كؽاؾ ّ نیة کَ کؽظم ِلة گؽی۲۹۹۲  

. ناُا تکم هطاؼ کَ نِْاؼ هی کهی۲۹۹۳  

. ای ًای ضْل ًْای کَ ظلعاؼ ّ ظلطْنی۲۹۹۴  

. اًعؼ هیاى خوغ چَ خاى اقد آى یکی۲۹۹۵  

ؽ ؿن پژّلوی. گؽ هي ؾ ظقد تاؾی ۲۹۹۶ُ  

. ای آقواى کَ تؽ قؽ ها چؽش هی ؾًی۲۹۹۷  

. قْگٌع ضْؼظٍ ای کَ اؾ ایي پف خلا کٌی۲۹۹۸  

. ذا چٌع اؾ كؽام هؽا کاؼ تهکٌی۲۹۹۹  

 . قاهی تیاؼ تاظٍ قـؽام ظٍ هٌی۳۱۱۱

. ای ًای تف ضْل اقد کؿ اقؽاؼ آگِی۳۱۱۱  



. نْؼی كراظ ظؼ كلک ای هَ چَ نكرَ ای۳۱۱۲  

ضْیم ؾهاًی تعاًیی . ای کانکی ذ۳۱۱۳ْ  

. تؿم ّ نؽاب لؼل ّ ضؽاتاخ ّ کاكؽی۳۱۱۴  

. آى ظل کَ گن نعٍ قد ُن اؾ خاى ضْیم خْی۳۱۱۵  

. قیوؽؽ ّ کیویا ّ هوام هلٌعؼی۳۱۱۶  

. ظّل ُوَ نة ظّل ُوَ نة گهرن هي تؽ تام زثیثی۳۱۱۷  

. ضْاخَ قالم ػلیک گٌح ّكا یاكری۳۱۱۸  

کهی. آٍ کَ چَ نیؽیي تریكد ظؼ ذرن ؾؼ۳۱۱۹  

. ؼّی هي اؾ ؼّی ذْ ظاؼظ يع ؼّنٌی۳۱۱۱  

. ُؽ ًلكی اؾ ظؼّى ظلثؽ ؼّزاًیی۳۱۱۱  

. ای ظل چْى آٌُد تْظٍ چْ آییٌَ ای۳۱۱۲  

. یاؼ ظؼ آضؽؾهاى کؽظ ِؽب قاؾیی۳۱۱۳  

. ؼّ کَ تَ هِواى ذْ هی ًؽّم ای اضی۳۱۱۴  

. خاى ّ خِاى هی ؼّی خاى ّ خِاى هی تؽی۳۱۱۵  

ّ اؾ قؽکهی . تاؾؼُاى ضلن ؼا اؾ قؽ۳۱۱۶  

. اللَ قراًكد اؾ ػکف ذْ ُؽ نْؼٍ ای۳۱۱۷  

. ای ذْ ؾ ضْتی ضْیم آیٌَ ؼا ههرؽی۳۱۱۸  

. ای کَ ذْ ػهام ؼا ُوچْ نکؽ هی کهی۳۱۱۹  

 . پیهرؽ آ پیهرؽ چٌع اؾ ایي ؼُؿًی۳۱۲۱

. نیؽظال يع ُؿاؼ نیؽظلی کؽظٍ ای۳۱۲۱  

. گلد هؽا آى ِثیة ؼّ ذؽنی ضْؼظٍ ای۳۱۲۲  

ذ ها ًی ذل ّیؽاًَ ای. هًؽ تْظ ؼ۳۱۲۳ّ  

. تكرگی ایي قواع ُكد ؾ تیگاًَ ای۳۱۲۴  

. خای ظگؽ تْظٍ ای ؾاًک ذِی ؼّظٍ ای۳۱۲۵  

. ضیؽٍ چؽا گهرَ ای ضْاخَ هگؽ ػانوی۳۱۲۶  

. ًیكد ػدة يق ؾظٍ پیم قلیواى پؽی۳۱۲۷  

. ای يٌن گلؿاؼی چٌع هؽا آؾاؼی۳۱۲۸  

. آٍ کَ ظلن تؽظ ؿوؿٍ ُای ًگاؼی۳۱۲۹  

  ًیكد هثل ذْ یاؼی. قلوک هللا۳۱۳۱

. ضْنعلن اؾ یاؼ ُوچٌاًک ذْ ظیعی۳۱۳۱  

. اؾ پگَ ای یاؼ ؾاى ػواؼ قوایی۳۱۳۲  

. چٌع ظّیعم قْی اكٌعی۳۱۳۳  

. هی ؼقع ای خاى تاظ تِاؼی۳۱۳۴  

. ظّل ُوَ نة ظّل ُوَ نة۳۱۳۵  

. گاٍ چْ انرؽ ظؼ ّزل آیی۳۱۳۶  

. تَ ضاک پای ذْ ای هَ ُؽ آى نثی کَ تراتی۳۱۳۷  

ؽظ ػول ّ ظلن ؼا تؽام ػهن هؼاًی. تث۳۱۳۸  

. ُؿاؼ خاى هوعـ ُؿاؼ گُْؽ کاًی۳۱۳۹  

 . چَ آكراب خوالی کَ اؾ هدؽٍ گهاظی۳۱۴۱



. اگؽ هؽا ذْ ًعاًی تپؽـ اؾ نة ذاؼی۳۱۴۱  

. چْ هِؽ ػهن قلیواى تَ ُؽ ظّ کْى ذْ ظاؼی۳۱۴۲  

. ؾ زع چْى تگػنری تیا تگْی کَ چًْی۳۱۴۳  

ؼّذ تؽآیی . گِی تَ قیٌَ ظؼآیی گِی ؾ۳۱۴۴  

. هي آى ًین کَ ذْ ظیعی چْ تیٌین ًهٌاقی۳۱۴۵  

. چْ يثسعم ضٌعیعی ظؼ تال تٌعیعی۳۱۴۶  

. تَ خاى ذْ ای ِایی کَ قْی ها تاؾآیی۳۱۴۷  

. ذْ آقواى هٌی هي ؾهیي تَ زیؽاًی۳۱۴۸  

. ؼتْظ ػول ّ ظلن ؼا خوال آى ػؽتی۳۱۴۹  

. ضعایگاى خوال ّ ضاليَ ضْتی۳۱۵۱  

عی ّ ظؼ ًِاى ؼكری. تَ ػاهثد تپؽی۳۱۵۱  

. چَ تاظٍ تْظ کَ ظؼ ظّؼ اؾ تگَ ظاظی۳۱۵۲  

. ؾ هیل ّ هال ذْ گؽ ضلن تْ ًثؽظًعی۳۱۵۳  

. هٌن کَ کاؼ ًعاؼم تَ ؿیؽ تی کاؼی۳۱۵۴  

. تیا تیا کَ ًیاتی چْ ها ظگؽ یاؼی۳۱۵۵  

. ضْؼاًود هی خاى ذا ظگؽ ذْ ؿن ًطْؼی۳۱۵۶  

. اگؽ ؾ زلوَ ایي ػانواى کؽاى گیؽی۳۱۵۷  

ؾ تاهعاظ ظؼآّؼظ ظلثؽم خاهی .۳۱۵۸  

. چَ تاک ظاؼظ ػانن ؾ ًٌگ ّ تعًاهی۳۱۵۹  

 . ًِاى نعًع هؼاًی ؾ یاؼ تی هؼٌی۳۱۶۱

. اگؽ ذْ یاؼ ًعاؼی چؽا ِلة ًکٌی۳۱۶۱  

. اگؽ ذْ هكد نؽاتی چؽا زهؽ ًکٌی۳۱۶۲  

. تَ ُؽ ظلی کَ ظؼآیی چْ ػهن تٌهیٌی۳۱۶۳  

. ؾ تاهعاظ ظلن هی پؽظ تَ قْظایی۳۱۶۴  

عم تَ قْی چَ آب ُوچْ قوایی. ن۳۱۶۵  

. ؼقیع ذؽکن تا چِؽٍ ُای گل ّؼظی۳۱۶۶  

. ذْ ظؼ ػویلَ ذؽذیة کلم ّ ظقراؼی۳۱۶۷  

. كؽقد تاظٍ خاى ؼا تَ ؼقن ظلعاؼی۳۱۶۸  

. ًگاُثاى ظّ ظیعٍ قد چهن ظلعاؼی۳۱۶۹  

. اگؽ تَ ضهن نْظ چؽش ُلرن اؾ ذْ تؽی۳۱۷۱  

. ظال ُوای ّيالی تپؽ چؽا ًپؽی۳۱۷۱  

هي ًگؽ کَ تدؿ هي تَ ُؽ کی ظؼًگؽی. تَ ۳۱۷۲  

. تیا تیا کَ پهیواى نْی اؾ ایي ظّؼی۳۱۷۳  

. هكلن آهع یاؼ هؽا ظل اكؽّؾی۳۱۷۴  

. تیا تیا کَ ذْ اؾ ًاظؼاخ ایاهی۳۱۷۵  

. تلٌعذؽ نعٍ قد آكراب اًكاًی۳۱۷۶  

. ایا هؽتی خاى اؾ يعاع خاى چًْی۳۱۷۷  

. ؾ آب ذهٌَ گؽكرَ قد ضهن هی تیٌی۳۱۷۸  

اهعین ظگؽتاؼ قْی هْالیی. تی۳۱۷۹  



 . ذْ ًْؼ ظیعٍ خاى یا ظّ ظیعٍ هایی۳۱۸۱

. ذْ ػانوی چَ کكی اؾ کدا ؼقیعقری۳۱۸۱  

. ؼُیع خاى ظّم اؾ ضْظی ّ اؾ ُكری۳۱۸۲  

. تیا تیا کَ چْ آب زیاخ ظؼضْؼظی۳۱۸۳  

. تَ خاى ذْ کَ تگْیی ِّي کدا ظاؼی۳۱۸۴  

. تَ زن آًک ذْ خاى ّ خِاى خاًعاؼی۳۱۸۵  

ی کَ ظؼؼقع اؾ ػهن پیک تیعاؼی. نث۳۱۸۶  

. اگؽ ذْ ُوؽٍ تلثل ؾ تِؽ گلؿاؼی۳۱۸۷  

. زؽام گهد اؾ ایي پف كـاى ّ ؿوطْاؼی۳۱۸۸  

. تَ اُل پؽظٍ اقؽاؼُا تثؽ ضثؽی۳۱۸۹  

. تدَ تدَ ؾ خِاى ذا نَ خِاى تانی۳۱۹۱  

. اگؽ ظهی تگػاؼی ُْا ّ ًااُلی۳۱۹۱  

. ُؿاؼ خاى هوعـ كعای قلطاًی۳۱۹۲  

کَ ذْ قلطاى ضْتؽّیاًی. ًگلرود ۳۱۹۳  

. تگْ تَ خاى هكاكؽ ؾ ؼًح ُا چًْی۳۱۹۴  

. اؾ ایي ظؼضد تعاى ناش ّ تؽ ًوی تیٌی۳۱۹۵  

. ؾ تاهعاظ ظلن هی خِع تَ قْظایی۳۱۹۶  

. تیا تیا کَ نعم ظؼ ؿن ذْ قْظایی۳۱۹۷  

. ذؽل ذؽل تٌهكری تِاًَ ظؼتكری۳۱۹۸  

. تعاظ پٌعم اقراظ ػهن اؾ اقراظی۳۱۹۹  

 اب هؽا خاّظاًَ ظلعاؼی. تثكد ض۳۱۱۱ْ

. کكی کَ تاظٍ ضْؼظ تاهعاظ ؾیي قاهی۳۱۱۱  

. تؽقد خاى ّ ظلن اؾ ضْظی ّ اؾ ُكری۳۱۱۲  

. پعیع گهد یکی آُْی ظؼ ایي ّاظی۳۱۱۳  

. ِْاف کؼثَ ظل کي اگؽ ظلی ظاؼی۳۱۱۴  

. ؾ يثسگاٍ كراظم تَ ظقد قؽهكری۳۱۱۵  

. كؽقد تاظٍ ی خاى ؼا تَ ؼقن ظلعاؼی۳۱۱۶  

ذیؽگی ضْاب ّ ًْؼ تیعاؼی. هیاى ۳۱۱۷  

. تَ ظقد ُدؽ ذْ ؾاؼم ذْ ًیؿ هی ظاًی۳۱۱۸  

. کالی ذیهثی آپاًكْ، ای اكٌعی چلثی۳۱۱۹  

. خاى خاى هایی، ضْنرؽ اؾ زلْایی۳۱۱۱  

. ذْ چٌیي ًثْظی ذْ چٌیي چؽایی۳۱۱۱  

. ذْ ضعای ضْیی ذْ يلاخ ُْیی۳۱۱۲  

. ًَ ؾ ػاهالًن کَ ؾ هي تگیؽی۳۱۱۳  

هؽا کؿ هي چَ هی گػؼی . ػهن ذْ ضْاًع۳۱۱۴  

. ظؼ لطق اگؽ تؽّی ناٍ ُوَ چوٌی۳۱۱۵  

. ظال گؽ هؽا ذْ تثیٌی ًعاًی۳۱۱۶  

. پػیؽكد ایي ظل ؾ ػهود ضؽاتی۳۱۱۷  

. ًگاؼا، چؽا هْل ظنوي نٌیعی؟!۳۱۱۸  



. ًهاًد کی خْیع کَ ذْ تی ًهاًی۳۱۱۹  

 . اگؽ چَ لطیلی ّ ؾیثالوایی۳۱۲۱

. ُن ایثاؼ کؽظی ُن ایثاؼ گلری۳۱۲۱  

. اال هیؽ ضْتاى ُال ذا ًؽًدی۳۱۲۲  

. تَ زیلد ذْ ضْاُی کَ ظؼ ؼا تثٌعی۳۱۲۳  

. چْ ػهوم تؽآؼظ قؽ اؾ تی هؽاؼی۳۱۲۴  

. ترا گؽ هؽا ذْ تثیٌی ًعاًی۳۱۲۵  

. گل قؽش ظیعم نعم ؾػلؽاًی۳۱۲۶  

. ػدة الؼدایة ذْی ظؼ کیایی۳۱۲۷  

. ذْ ُؽ چٌع يعؼی نَ هدلكی۳۱۲۸  

. ؼَید توا هكن هللا لی۳۱۲۹  

. ذوانا هؽّ ًک ذوانا ذْیی۳۱۳۱  

. اال ُاخ زوؽا کالؼٌعم۳۱۳۱  

. ضْاُین یاؼا کاههة ًطكپی۳۱۳۲  

. زعی ًعاؼی ظؼ ضْل لوایی۳۱۳۳  

. ذْ خاى هایی، هاٍ قوایی۳۱۳۴  

. تا چؽش گؽظاى ذیؽٍ ُْایی۳۱۳۵  

. ضْاُی ؾ خٌْى تْیی تثؽی۳۱۳۶  

. قلطاى هٌی قلطاى هٌی۳۱۳۷  

کٌی. آى تَ کَ هؽا ذوکیي ۳۱۳۸ً  

. يٌوا ضؽگَ ذْم کَ تكاؾی ّ تؽکٌی۳۱۳۹  

 . يٌوا تؽ ُوَ خِاى ذْ چْ ضْؼنیع قؽّؼی۳۱۴۱

. ای ضدل اؾ ذْ نکؽ ّ آؾاظی۳۱۴۱  

. زکن ًْ کي کَ ناٍ ظّؼاًی۳۱۴۲  

. هكری ّ ػانواًَ هی گْیی۳۱۴۳  

. تسؽ ها ؼا کٌاؼ تایكری۳۱۴۴  

. آّش آّش چْ هي ّكاظاؼی۳۱۴۵  

اؼی. ای ظلؿاؼ هسٌد ّ تال ظ۳۱۴۶  

. قاهیا قاهیا ؼّا ظاؼی۳۱۴۷  

. ذا نعقری اهیؽ چْگاًی۳۱۴۸  

. هكرن اؾ تاظٍ ُای پٌِاًی۳۱۴۹  

. هي هؽیع ذْام هؽاظ ذْیی۳۱۵۱  

. چٌع اًعؼ هیاى ؿْؿایی۳۱۵۱  

. گؽ چَ ذْ ًین نة ؼقیعقری۳۱۵۲  

. ؾ اّل تاهعاظ قؽ هكری۳۱۵۳  

. ؾ اّل تاهعاظ قؽهكری۳۱۵۴  

. ظؼ ؿن یاؼ یاؼ تایكری۳۱۵۵  

. ظؼ ؿن یاؼ، یاؼ تایكری۳۱۵۶  

. آًکَ چْى اتؽ ضْاًع کق ذؽا۳۱۵۷  



. ؼّ، هكلن ذؽاقد تی کاؼی۳۱۵۸  

. ؾًعگاًی هدلف قاهی۳۱۵۹  

 . خاى خاًی ّ خاى يع خاًی۳۱۶۱

. ضاههی ًاِوی هگؽ خاًی۳۱۶۱  

. ای کَ هكرک نعی ّ هی گْیی۳۱۶۲  

. ػهن ظؼ کلؽ کؽظ اظِاؼی۳۱۶۳  

ٍ ی؟. هكد ّ ضْنی تاظٍ کدا ضْؼظ۳۱۶۴  

. خاى ّ خِاى! ظّل کدا تْظٍ ی۳۱۶۵  

. ای ظل قؽهكد، کدا هی پؽی؟۳۱۶۶  

. اؾ هَ هي هكد ظّ يع ههرؽی۳۱۶۷  

. یا هلک الوـؽب ّالوهؽم۳۱۶۸  

. گؽ ًَ نکاؼ ؿن ظلعاؼهی۳۱۶۹  

. ای کَ ذْ اؾ ػالن ها هی ؼّی۳۱۷۱  

. ضهن هؽّ ضْاخَ! پهیواى نْی۳۱۷۱  

. ای کَ اؾیي ذٌگ هلى هی پؽی۳۱۷۲  

. تاظٍ ظٍ، ای قاهی ُؽ هروی۳۱۷۳  

. يع ظل ّ يع خاى تعهی ظاظهی۳۱۷۴  

. کاؼ تَ پیؽی ّ خْاًیكری۳۱۷۵  

. کؽظم تا کاى گِؽ آنری۳۱۷۶  

. آظهیی، آظهیی، آظهی۳۱۷۷  

. ظؼ ظل هي پؽظٍ ی ًْ هی ؾًی۳۱۷۸  

. ایي ِؽین ظاؼُن یا قٌعی ّ قیعی۳۱۷۹  

 . اضالئی! اضالئی! يلًْی ػٌع هْالیی۳۱۸۱

اًًق ًعهاًی، لْ اًکؽ اظهاًی . ها۳۱۸۱  

. تـعاظ ُواًكد کَ ظیعی ّ نٌیعی۳۱۸۲  

. ای خاى، چٌعاى ضْتی، ًْتاٍّ ی یؼوْتی۳۱۸۳  

. کكی کْ ؼا تْظ ضلن ضعایی۳۱۸۴  

. ػؿیؿی ّ کؽین ّ لطق ظاؼی۳۱۸۵  

. تگْ ای ذاؾٍ ؼّ، کن کي هلْلی۳۱۸۶  

. اذی الٌیؽّؾ هكؽّؼالدٌاى۳۱۸۷  

ًٌْی. اظؼ کاقی ّ ظػٌی ػي ك۳۱۸۸  

. یا قاهی اقوٌی تؽاذ۳۱۸۹  

. قلة الؼهن كاظی، زًل الیْم هؽاظی۳۱۹۱  

. کالی ذیهی آیٌْقای اكٌعی چلثی۳۱۹۱  

. ال یـؽًک قع ُْـ ػي ؼایی۳۱۹۲  

. ؿعؼالؼهن كؿلد هعهی۳۱۹۳  

. ّهرد ضْل ای زثیثی، تهٌْ تسن یاؼی۳۱۹۴  

. ظؼُن نکي چْ نیهَ ضْظ ؼا، چْ هكد خاهی۳۱۹۵  

ّ تچَ ًـؿی، ضْاخَ اگؽچَ ُوَ هـؿی. تاؼ هٌكد ا۳۱۹۶  



. قیعی این ُْ کی، ضػیعی این ُْ کی۳۱۹۷  

. گِی پؽظٍ قْؾی، گِی پؽظٍ ظاؼی۳۱۹۸  

. االم ِواػیح الؼاغل۳۱۹۹  

 . ُػا ِثیثی، ػٌع العّآء۳۲۱۱

. یا قاهی السی اقوغ قالی۳۲۱۱  

. ُػا قیعی، ُػا قٌعی۳۲۱۲  

. ِیة هللا ػیهکن، ال اّزم هللا هي اتی۳۲۱۳  

. یا هلک الوثؼث ّالوسهؽ۳۲۱۴  

. ؼّؾى ظل! آٍ چَ ضْل ؼّؾًی۳۲۱۵  

. اَسکٌی تٌظؽج، هلد لَ كِکػی۳۲۱۶  

. هع اقکؽًی ؼتی هي هِْج هع ؼاؼی۳۲۱۷  

. اال كی الـهن ذهؽیلی ّ ػیعی۳۲۱۸  

. ًكید الیْم هي ػهوی يالذی۳۲۱۹  

. اذاک الًْم كی زلل الكؼْظ۳۲۱۱  

. ًكین الًثر خع تاترهاؼ۳۲۱۱  

اال یا هالکا ؼم الؿهاى. ۳۲۱۲  

. اهال هعذ الثوا ًعیوی!۳۲۱۳  

. یا هالک ظهح الؿهاى۳۲۱۴  

. یا قاهیحالوعام ُاذی۳۲۱۵  

. ِاؼخ زیلی ّ ؾال زیلی۳۲۱۶  

. هالد الکأـ اؼكؼًْی کن ذسثكًْی۳۲۱۷  

. ذؽکثي ِثوا ػي ِثن هْالئی۳۲۱۸  

. اقلا لولثی یْها ُدؽالسثیة ظاؼی۳۲۱۹  

 کي ُکػا زثیثی . ال هی اللؽال ًاؼا۳۲۲۱

. اال زؽین لیلی، ػلیکن قالهی۳۲۲۱  

. اضؽج ػي الوکاى، یا ياؼم الؿهاى۳۲۲۲  

. یا هي یؿیع زكٌک زوا ذسیؽی۳۲۲۳  

. یا ّیر ًلكٌا تلْاخ اللُائل۳۲۲۴  

. یا هلک الوسهؽ، ذؽزن ال ذؽذهی۳۲۲۵  

. هلد لَ هًیسا یا هلک الوهؽم۳۲۲۶  

ی. یا قاهی الؽاذ ضػ ّ اهؽالء تَ ِاق۳۲۲۷  

. ایا هلروی الؼیم کن ذثؼعی۳۲۲۸  

 . یا ّلی ًؼوری ّ قلطاًی۳۲۲۹

 


