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 بِ ًام خذا

 

گارشـاپیانـانهمـاهباردـوـدکتریـردشجویانـکارشناسیـارـشخنیـکواتهـباـداـنـس ـهـن
ٍاشُ ّای بیگاًِ را ًوادی از ًَیي گرایی هی داًٌذ، گٌاُ آى بر گردى اًذیطوٌذاى، سخٌراًْا ٍ  بردىاگر هردم کَچِ ٍ بازار بکار 

ٌگًَِ ٍاشُ ّا را ًوادی از فرًگی هآبی، ًَیي گرایی ٍ بِ باٍر خَیص ًوادی از برتری خَد هی داًٌذ، یًَیسٌذگاًی است کِ بکارگیری ا

 لکِ ایي رًٍذ خَد باختگی، فرٌّگ باختگی ٍ خَد بیگاًگی است.ٍلی بِ باٍر دلسَختگاى زباى پارسی چٌیي ًیست، ب

هي با داًص بسیار ًاچیس در ادبیات پارسی، بِ تازگی بر ایي باٍر ضذُ ام کِ ها داًطگاّیاى تا آًجا کِ هی ضَد، بایذ ًَضتار ّای 

سخٌراًاى را با ٍاشُ ّای پارسی ٍ ایراًی  ٍ ٌذگاىًَیسِ آهَزگاراى، پارسی خَد را از ٍاشُ ّای بیگاًِ بسدایین ٍ تالش ها بر آى باضذ ک

رساًِ ّا را با ایي راُ هبارزُ با فرٌّگ باختگی، بی بایذ تالش کٌین تا سایر ّوکاراى خَد ٍ ًیس  ،آضٌاتر ٍ ّن دل تر ًوایین. بِ ٍیصُ

 خَیطتٌی ٍ خَد بیگاًگی ّواٌّگ ًوایین.

 ی، هطاٍرُ ٍ یا داٍری هي اًجام دادُ اًذ،یبا راٌّواداًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتری  کِ ییدر جریاى ٍیرایص ًَضتارّا

ًا آگاّاًِ دستاٍردّای بسرگ، ارزضوٌذ ٍ اًذیطوٌذاًِ خَیص را آلَدُ بِ ٍاشُ ّای بیگاًِ  ًگارش کٌٌذگاى،کِ بسیاری از  ِ امدریافت

 "لغت ًاهِ هعیي"ٍ  "لغت ًاهِ دّخذا"ی هاًٌذ آٍردُ ضذُ در ٍاشُ ًاهِ ّایّای  ًوًًَِوَدُ اًذ کِ ًوًَِ ّایی از آًْا را با بکارگیری 

از  بَدُ اًذ. ترٍاشُ ّای ایي فْرست ًوًَِ ّایی است کِ در ًَضتارّای ٍیرایص ضذُ پیطیي، چطوگیر. در زیر فْرست ًوَدُ ام

هی گرا داًطجَیاى را از داًطجَیاى هی گیرد، اهیذ دارم کِ تٌْا زهاى اًذکی ٍاشُ ّا در ًگارش پایاى ًاهِ ّا آًجایی کِ بکارگیری ایي

در پایاى از داًطجَیاى ٍ . برای ًَضتِ ّای خَیص بکار گیرًذکِ در اداهِ آهذُ است، فْرست ضذُ را  دست کن ایي ًوًَِ از ٍاشُ ّای

، بْتر ٍ گستردُ تر هٌاسب ارسیفْرست را با بکارگیری ٍاشُ ّای پ تالش ًوایٌذ تا ایي ّوکاراى گراهی خَد درخَاست هی ًواین کِ

 ًوایٌذ. 

 با سپاض فراٍاى

 عباض ضکرٍی

 استاد داًطکذُ ضیوی

 )تربیت هعلن پیطیي( داًطگاُ خَارزهی
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 نزدیکترین واژه های پارسی واژه های بیگانه

 پبیبٖ، ػشا٘دبْ آخش

 آٔٛصؽ ثش پبیٝ آٔٛصؽ ٔحٛس

 ٘خؼت اثتذا

 پیٛ٘ذ اتلبَ

 سخذاد اتفبق

 خٛ اتٕؼفش

 خٛدسٚ اتٛٔجیُ

 ثخؾ ٞبی ػبص٘ذٜ اخضاء تـىیُ دٞٙذٜ

 ؿبیذ احتٕبالً

 ٘یبص احتیبج

 چىیذٜ اختلبس

 پیٛ٘ذ استجبى

 ثّٙذی استفبّ

 ثبال ثشدٖ، افضٚدٖ استمبء

 ، صیٗ پغاص آٖ پغ اص آٖ ثٝ ثٔذ

 ٔب٘ٙذ اص لجیُ

 دیذٌبٜاص ٍ٘بٜ، اص  اص ِحبٍ

 اص ٍ٘بٜ، اص دیذٌبٜ اص ِٔٙش

 اص ٍ٘بٜ، اص دیذٌبٜ اص ِ٘ش

 ، ػختی، ػفتیپبیذاسی اػتحىبْ

 ، ساٞجشدساٞىبس اػتشاتظی

 ثىبسٌیشی اػتفبدٜ

 ثشخٛسداسی اص اػتفبدٜ اص

 پیـجبص اػتمجبَ

 فشاٞٓ آٚسدٖ وبس ٚ پیـٝ اؿتغبَ صائی

 ٚیشایؾ اكالح

 سیـٝ ای اكّی

 پبیٝ ٞبسیـٝ ٞب،  اكَٛ

 دادٜ ٞبآٌبٞی ٞب،  اًالٓبت

 ٌفتٝ ٔی ؿٛد اًالق ٔی ؿٛد

 ؿٍفت اٍ٘یض آدبة اٍ٘یض

 ِٚی أّب
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 آصٖٔٛ أتحبٖ

 صٔیٙٝ أىبٖ

 ؿذ٘ی أىبٖ پزیش

 صٔیٙٝ ٘ٛیٙی أىبٖ خذیذی

 پشتٛٞب أٛاج

 سٚصا٘ٝ، وبسٞبی سٚصٔشٜ وبسٞبی أٛسخبسیٝ

 ثدبییخب ا٘تمبَ

 ٘یشٚ ا٘شطی

 ٘یشٚی پیؾ ثش٘ذٜ ٔحشوٝا٘شطی 

 ٌٛ٘ٝ ٞب ا٘ٛاّ

 ٘خؼتیٗ ُیاٚا

 پبیبٖ اٚاخش

 ٘خؼت آ٘ىٝ اٚال

 ٘خؼتیٗ اِٚیٗ

 ساٜ ا٘ذاصی ایدبد

 فىش، ا٘ذیـٝ ایذٜ

 ا٘ذیـٝ ٞبی تبصٜ، ا٘ذیـٝ ٞبی ٘ٛیٗ ایذٜ ٞبی ٘ٛ

 ایٗ ٌٛ٘ٝ ایٗ لجیُ

 ثب پٙذاؿتٗ ایٙىٝ ثب فشم ایٙىٝ

 پیشٚصیدسة یب دسٚاصٜ  ثبة ُفشٔٙذی

 ثشاثش ثب ثبِغ ثش

 ٌفتٍٛ ثحث

 سٚؿٗ، ؿفبف ثذیٟی

 ٍ٘بٜ ٚیظٜ ثزَ تٛخٝ

 ثش پبیٝ ثش اػبع

 پغ اص ثٔذ اص

 دس آیٙذٜ ثٔذٞب

 ٌبٞی ثٔوبً

 ثی دسً٘ ثال فبكّٝ

 ثٝ ثبس آٚسدٖ ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٖ

 ثٝ آػب٘ی ثٝ ساحتی

 تٙذ، ثب ؿتبة ثٝ ػشٓت

 ثٝ آػب٘ی ثٝ ػِٟٛت

 پب ثٝ ٔیذاٖ ٌزاؿتٙذ ٌزاؿتٙذثٝ ٓشكٝ ُٟٛس 
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 ثب ٞذف ثٝ ٓٙٛاٖ

 ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ

 ٕٞضٔبٖ ثب.... ثٝ ٔدشد.....

 ٕٞضٔبٖ ثب.... ثٝ ٔحن.....

 ثشای ثٝ ِٔٙٛس

 ثٝ ا٘ذاصٜ ٌؼتشدٜ ثٝ ٔیضاٖ ٚػیْ

 ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ، ثٝ ؿیٜٛ ای وٝ، ثٝ سٚؿی وٝ ثٝ ٘حٛی وٝ

 ثبؿٙذ ثبؿٙذ، وٓ ٔی ا٘ذن ٔی ثٝ ٘ؼجت ٘بدس ٔی ثبؿٙذ

 ؿبیذ ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ

 اص ایٗ سٚثٝ ٞش سٚی،  ثٝ ٞش حبَ

 اص...یبد وشدٖ ثٝ...اؿبسٜ وشدٖ

 ثی ٕٞتب ثی ثذیُ

 ػٍٙذال٘ٝ ثی سحٕب٘ٝ

 ثذٖٚ صیبٖ ثی هشس

 ٘بثؼبٔبٖ ثی ِ٘ٓ

 ثی ٕٞتب ثی ِ٘یش

 تٛا٘بیی پتب٘ؼیُ

 ثش٘بٔٝ پظٚٞـی پشٚطٜ تحمیمبتی

 پبیٝ  پظٚٞؾثش  پظٚٞؾ ٔحٛس

 ٔىٙذٜ پٕپ

 ِ٘شیٝ، فشهیٝ تئٛسی

 تب وٖٙٛ تب ثٝ حبَ

 تب ا٘ذاصٜ صیبدی تب حذ صیبدی

 ػبص ٚ ثشي تدٟیضات

 صیش تحت

 دس تبثیش، صیش تبثیش تحت تبثیش

 ثب ٘بْ تحت ٓٙٛاٖ

 ثشآٚسدٜ ؿذٖ تحمك یبفتٗ

 پظٚٞؾ ٞب تحمیمبت

 صٚاَ، ٚیشا٘ی تخشیت

 ٌشدآٚسی تذٚیٗ

 ٚاداس وشدٖ تشغیت

 تشویت ٞب تشویجبت

 ؿتبة دٞٙذٜ تؼشیْ وٙٙذٜ
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 ، آػبٖ وشدٖآػبٖ ؿذٖ تؼٟیُ

 اثضاس، ػبص ٚ ثشي تؼٟیالت

 ٕٞؼب٘ی ٞب تـبثٟبت

 یبدآٚسی وشدٖ، ٌٛؿضد وشدٖ تـشیح

 دٍِشْ وشدٖ تـٛیك

 دسػتدیذٌبٜ ٘ب يّتلٛس غ

 ، پٙذاسٜػبیٝ تلٛیش

 ؿـٍفت آٚس تٔدت آٚس

 ؿٕبس تٔذاد

 ؿٕبسی تٔذادی

 دٌشٌٛ٘ی تغییش

 تفبٚت ٌزاؿتٗ تفبٚت لبئُ ؿذٖ

 وبٞؾ یبفتٗ تمّیُ یبفتٗ

 ٚسیأفٙ تىِٙٛٛطی

 فٗ تىٙیه

 خٛا٘ذٜ ؿٛد تّمی ؿٛد

 ٌشایؾ تٕبیُ

 ٌشایؾ داؿتٗ تٕبیُ داؿتٗ

 ٕٞبًٞٙ ٔی ؿٛد تِٙیٓ ٔی ؿٛد

 پخؾ تٛصیْ

 پیـشفت، ٌؼتشؽ تٛػٔٝ

 فشآٚسی تِٛیذ

 ػْٛ آ٘ىٝ ثبِثب

 دْٚ آ٘ىٝ ثب٘یب

 ییداسا ثشٚت

 ٌفتٙی اػت خبِت تٛخٝ

 ٘ٛیٗ، تبصٜ خذیذ

 ٌشد آٚسی خْٕ آٚسی

 داسای حبئض

 ثذػت ٔی آیذ حبكُ ٔی ؿٛد

 ثذػت آٔذٜ حبكّٝ

 وٙٛ٘ی حبهش

 ٚیظٌی تشٔٛدیٙبٔیىی حبِت تشٔٛدیٙبٔیىی

 وشاٖ، ٔشص حذ
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 دػت وٓ الُحذ

 ٘ضدیه ثٝ حذٚد

 ٘ضدیه ثٝ اًحذٚد

 دٔب ػٙح حشاست ػٙح

 ٌشٔبیی حشاستی

 ثٛدٖ حوٛس

 پذیذاس ٔی ؿٛ٘ذ حوٛس پیذا ٔی وٙٙذ

 ٍٟ٘جب٘ی حفبُت

 ٍٟ٘ذاسی حفَ

 پـتیجب٘ی حٕبیت

 ؿٍفت اٍ٘یض حیشت آٚس

 خب٘ذاس، خب٘ٛس حیٛاٖ

 ٚیظٌی خبكیت

 پبیبٖ ػخٗ ختٓ والْ

 اؿتجبٜ خٌب

 ٚیظٌی ٞب خٛاف

 دسٖٚ داخُ

 ٞبیدس ا٘ذاصٜ  دس اثٔبد

 ثٝ د٘جبَ دس ادأٝ

 دس ایٗ ساػتب دس ایٗ حبِت

 دس ایٗ ثبسٜ ِٝدس ایٗ ٔمٛ

 دس ٔیبٖ دس ثیٗ

 ٘ضدیه ثٝ دس حٛاِی

 دس خشیبٖ دس حیٗ

 دس خشیبٖ، دس سٚ٘ذ دس ًی

 دس ٕٞبٖ ػبٖ دس ٓیٗ حبَ

 دس ٘جٛد دس غیبة

 دس چبسچٛة دس لبِت

 دس ثشاثش دس لجبَ

 سٚیٟٕشفتٝ دس ٔدّٕٛ

 ٘ضدیه ثٝ...ػبَ ...ػبَثٝ ٔذت لشیتدس 

 دس ثشاثش دس ٔمبثُ

 دس ا٘ذاصٜ دس ٔمیبع

 ػشا٘دبْ دس ٟ٘بیت
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 دٔب دسخٝ حشاست

 دسثشاثش دسٔمبثُ

 دْٚ آ٘ىٝ دٚٔبً

 ا٘ذٚختٝ وشدٖ رخیشٜ وشدٖ

 ٌفتٝ ؿذٜ روش ؿذٜ

 یبد آٚسی وشدٖ، ٌٛؿضد وشدٖ روش وشدٖ

 چٟبسْ آ٘ىٝ ساثٔبً

 ثبصدٜ سا٘ذٔبٖ

 غزایی ثش٘بٔٝ سطیٓ غزایی

 ػتٖٛ سیـٝ ای سوٗ اػبػی

 پیٛ٘ذ ٞبی خٟب٘ی سٚاثي ثیٗ إُِّ

 پشػؾ ػؤاَ

 ا٘ذاصٜ ػبیض

 ؿتبة ػشٓت

 تٙذ، ثب ؿتبة ػشیْ

 تٟیٝ ػٙتض

 وبس ٘بپؼٙذ، ثىبسٌیشی ثذ، ثىبسٌیشی ٘بپؼٙذ ػٛء اػتفبدٜ

 ساٜ پیذا وشد ػٛق پیذا وشد

 ػْٛ آ٘ىٝ ػٛٔبً

 ػبٔب٘ٝ ػیؼتٓ

 ػبٔبٖ یبفتٝ، ثب ثش٘بٔٝ ػیؼتٕبتیه

 دسثشٌیش٘ذٜ ؿبُٔ

 ؿتبة ؿذت ٚ ػشٓت

 صٔیٙٝ ٞب يؿشای

 آغبص ؿشّٚ

 وبس، پیـٝ ؿغُ

 ساػتٍٛ كبدق

 دسػت اػت كبدق اػت

 آػیت كذٔٝ

 تٟٙب كشفبً

 فٙأٚسی خٛدسٚ ػبصی كٙبیْ ٔبؿیٗ ػبصی

 دس سٚ٘ذ ٌزؿتٗ، دس خشیبٖ ٌزؿتٗ هٕٗ ٓجٛس

 پبیٝ آئیٗ ٘بٔٝثش  ًجك لٛآذ

 دػتٝ ثٙذی ًجمٝ ثٙذی
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 ثش٘بٔٝ سیضی ًشّاحی

 سٚؽ وبس ًشص وبس

 ساٜ ًشیك

 دساصای ساٜ ًَٛ ساٜ

 دساص ًٛال٘ی

 دساص، وـیذٜ ًٛیُ

 ػتٍٕشا٘ٝ، ثیذادٌشا٘ٝ ُبِٕب٘ٝ

 آ٘ؼبٖ وٝ پیذاػت ُبٞشاً

 ثذٖٚ ٓبسی اص

 ٚاال ٓبِی

 ثب خبیٍبٜ ثبال ٓبِی ستجٝ

 سػب٘ب٘ب ٓبیك

 ٌزؿتٗ ٓجٛس

 ؿٕبسٜ ٓذد

 ٘جٛد ٓذْ حوٛس

 ثی ٘یبص ٓذْ ٘یبص

 صٔیٙٝ ٓشكٝ

 دٚساٖ، دٚسٜ، صٔبٖ ٓلش

 ثضسي ِٓیٓ

 ثبٚس ٓمیذٜ

 دِجؼتٍی ٓاللٝ

 افضٖٚ ثش آٖ ٓالٜٚ ثش آٖ

 ثب ٚخٛد ّٓی سغٓ

 ثیـتش ٕٓذتبً

 وبسثشد ٚیظٜ ُٕٓ ٚیظٜ

 وبسثشدی ّٕٓی

 ثیـتش ٕٓٛٔبً

 طسف ٕٓیك

 خٛسان غزا

 ٘ـذ٘ی غیش ٕٔىٗ

 ثبٚس ٘ىشد٘ی غیشلبثُ تلٛس

 ٔب٘ٙذ آٟ٘ب غیشٜ

 چبسچٛة، داسثؼت فشٔت

 پٛیب، ٚاوٙؾ پزیش فٔبَ
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 یپٛیبی تالؽ، تىبپٛ، وٛؿؾ، فٔبِیت

 تٟٙب فمي

 ثی ٔب٘ٙذ ثی ٕٞتب، فٛق أِبدٜ

 اِیبف، ِیف فیجش

 ؿذ٘ی لبثُ ا٘دبْ

 پیؾ ثیٙی ؿذ٘ی لبثُ پیؾ ثیٙی

 وشد٘یدسً٘  لبثُ تبُٔ

 خذا ؿذ٘ی لبثُ تفىیه

 چـٍٕیش لبثُ تٛخٝ

 دػت یبفتٙی لبثُ حلَٛ

 دػت یبفتٙی لبثُ دػتشع

 ، پزیشفتٝ ؿذٜپزیشفتٙی لبثُ لجَٛ

 ٟٔبس ؿذ٘ی لبثُ وٙتشَ

 تٛا٘بیی لبثّیّت

 دس ٌزؿتٝ، پیؾ اص ایٗ لجالً

 پیـیٗ لجّی

 صٍ٘بس صدٜ وثیف

 ، ٔتشاوٓ وٙٙذٜٞٛا  فـشدٖ  ٔبؿیٗ یب  دػتٍبٜ وٕپشػٛس

 وبػتی ٞب وٕیبثی ٞب

 ٟٔبس وشدٖ وٙتشَ وشدٖ

 ثٙبثشایٗ ِزا

 خٛؿٕضٜ زِزی

 ػبصٔبٖ ٞبی پظٚٞـی ٔؤػؼبت تحمیمبتی

 ثمیٝ ٔبثمی

 تشویت، فشآٚسدٜ ٔبدٜ

 ثیـتشیٗ ٔبوضیٕٓ

 سیـٝ ٞب، پبیٝ ٞب ٔجب٘ی

 ثیؾ اص ٔتدبٚص اص

 صٔیٙٝ ػبص ٔتوٕٗ

 ؿٕبس، ٌٛ٘بٌٖٛ، صیبدثی  ٔتٔذّد

 خذا ٔتٕبیض

 وب٘ٛ٘ی وشدٖ ٔتٕشوض وشدٖ

 ٕٞؼبٖ ٔتٙبػت

 ٍٕٞبْ، ٕٞشاٜ، ٕٞضٔبٖ ٔتٙبُش
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 ٌٛ٘بٌٖٛ ٔتّّٙٛ

 ٔیبٍ٘یٗ ٔتٛػي

 ثبص ایؼتبدٖ ٔتٛلف ؿذٖ

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔثبَ ٞب

 ٔب٘ٙذ ٔثُ

 داػتبٖ ٔثُ

 ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔثال

 دٚثبسٜ ٔدذّد

 خذا اص ٞٓ ٔدضا

 خْٕدس  ٔدٕٛٓبً

 ػبٔب٘ٝ ٔدٕٛٓٝ

 ػبٔب٘ٝ ای اص ٔدٕٛٓٝ ای اص

 ػٙدؾ ،اسصیبثی ٔحبػجٝ

 ٘یبصٔٙذ ٔحتبج

 دسٕٚ٘بیٝ، خٕیشٔبیٝ ٔحتٛی

 ٌؼتشٜ ٔحذٚدٜ

 ا٘ذوی، وٕی ٔحذٚدی

 ٔی ثبؿذ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد

 ثشآٚسدٜ ؿذٖ ٔحمك ؿذٖ

 پبیذاس ٔحىٓ

 سٚ٘ذ ٔشاحُ

 آٚسدٜ ؿذٜ ثٝ تشتیت ٔشتت ؿذٜ ثش حؼت

 دسثبسٜ ٔشتجي ثب

 ثشتشی ٞب ٔضایب

 الؽ ٞب، وٛؿؾ ٞبت ٔؼبٓی

 خٛد وفب ٔؼتمُ

 ثبیذ ٔؼتّضْ

 ٕٞؼبٖ ٔـبثٝ

 دیذٖ ٔـبٞذٜ وشدٖ

 ٔـتك ٞب ٔـتمبت

 ی وشدٖؿٙبػبی ٔـخق وشدٖ

 ٚیظٌی ٞب ٔـخلبت

 ثٙبْ، ٘بٔذاس ٔـٟٛس

 ثشسػی، پظٚٞؾ ٌٔبِٔٝ
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 دِخٛاٜ ٌّٔٛة

 ٘ـبٍ٘ش، ثیبٍ٘ش ٔٔشّف

 ییؿٙبػب ٔٔشفی

 ؿٙبػب٘ذٜ ؿذ ٔٔشفی ؿذ

 سٚؿٗ، ؿفبف ٔفْٟٛ

 ٘ٛؿتبس ٔمبِٝ

 پبیذاس ٔمبْٚ

 پبیذاس دس ثشاثش ٔمبْٚ ثٝ

 پبیذاسی ٔمبٚٔت

 پیؾ ٌفتبس، ػشآغبص ٔمذّٔٝ

 آئیٗ ٘بٔٝ ٔمشسات

 ا٘ذاصٜ ٔمیبع

 ػبص ٚ ثشي ٞب ّٔضٚٔبت

 خٌّٛیشی، دٚسی ٕٔب٘ٔت

 ؿبیذ ٕٔىٗ اػت

 ٌضیٙؾ ؿذٌبٖ ٔٙتخجیٗ

 آٚسدٜ ؿذٜ دس دسٔٙذسج 

 خشدٔٙذا٘ٝ ٌٔٙمی

 ثؼبٔبٖ ِٔٙٓ

 سٚثشٚ ؿذٖ ٔٛاخٝ ؿذٖ

 تشویت ٞب، فشآٚسدٜ ٞب ٔٛاد

 پشتٛ ٔٛج

 پزیشفتٝ ؿذٜ اػت ٔٛسد لجَٛ ٚالْ ؿذٜ اػت

 ثشسػی وشد٘ذ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ لشاس داد٘ذ

 پبیٝ ٌزاس، ثٙیبٖ ٌزاس ػغؤٔ

 ٌزسا، صٚد ٌزس ٔٛلت

 صایٙذٜ ِٔٛذ

 ٔی تٛاٖ دا٘ؼت ٌشفت ٔی تٛاٖ دس ِ٘ش

 فشاٞٓ وشدٖ ٔیؼش وشدٖ

 وٕتشیٗ ٔیٙیٕٓ

 ثذٖٚ ؿفبفیت، تبسیه، وذس ٘ب ٔفْٟٛ

 ٘بْ چىیذٜ، چىیذٜ ٘بْ ٘بْ ٔختلش ؿذٜ

 ٘بثؼبٔبٖ ٘بِٔٙٓ

 دػتبٚسدٞب ٘تبیح
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 ؿیٜٛ، سٚؽ، ساٜ ٘حٜٛ

 ؿیٜٛ پخؾ، آسایؾ پخؾ ٘حٜٛ پخؾ

 آسایؾ ٘حٜٛ لشاس ٌشفتٗ

 ػٙدؾ ثب دس ثشاثش، دس ٘ؼجت ثٝ

 ثٝ ٘ؼجت ٘ؼجتبً

 ؿبدی، ؿبدٔب٘ی ٘ـبى

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت

 پیبْ آٖ ایٙؼت وٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ

 ٚاسػی، ثبصثیٙی، ثبصسػی ِ٘بست

 ػبصٔبٖ یبفتٝ ِ٘بْ ٔٙذ

 ػبٔب٘ٝ استـی ِ٘بٔی

 ٍ٘بٜ ثیـتش آٟ٘ب ِ٘شیٝ غبِت آٟ٘ب

 ػبٔبٖ، ػبٔبٖ داؿتٗ ِ٘ٓ

 ٞب وبػتی ٘مبى هٔف

 تبصٜ ٘ٛ ُٟٛس

 ٌؼتشدٜ ٚػیْ

 ؿفبفیت ٚهٛح

 ی اِىتشیىییسػب٘ب ٞذایت اِىتشیىی

 ٕٞب٘ٙذ ٌٕٞشاص

 


