
 �� مالس اب

 

 یناهج نیا ياهتیعضو ِمامت هک دشاب نیا دناوتیم شاینعم کی دنتسه يزاب تاقافتا ِرهاظ مییوگیم هکنیا

 .دسرب دصرد 100 و قلطم ِلامک هب دناوتیمن ینعی تسه یبسن

 

 دوبن شنالاپ تشاد رخ یکی نآ

 دوبررد ار رخ گرگ نالاپ تفای

 

 تسد هب دمانیم بآ شدوب هزوک

 تسکش هزوک دوخ تفای نوچ ار بآ

 

 42 و 41 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نیمه هب و تسا هدش هتخانش نهذ يارب ،تلاح 3 نیا اهنت اما .طسوتم یّتح هن و دب هن تسا بوخ هن یقافتا چیه

 یگدنز ،قافتا يهدنریگربرد ِياضف .دنابسچب یقافتا ره هب ار اه تلاح نیا زا یکی دهاوخیم ،ندرک تواضق اب لیلد

 .تفگ هاجنپ-هاجنپ هشیمن یتح درک دب و بوخ هشیمن ار تیاهنیب ياضف و هتیاهنیب ِسنج زا هک تسا دنوادخ ای

 .دشاب دیاب تسه هک يروطره و تسه طقف

 ِدید هب تبسن و درادن تیمها هزادنا کی هب همه يارب زین دنهدیم ماجنا اهناسنا هک ییاهراک ِشزرا روطنیمه

 رظنب بلاج يرگید يارب اما تسا شزرااب هداعلاقوف يدرف يارب راک کی اسب هچ ،تسا توافتم مه اب صاخشا

 .اه یگدینامه ِندز رانک و زکرم ِندرک مدع دننام دیآیمن

 يدرف یلو دیتفایم بقع ناهج نیا يهقباسم زا و دینکیم ررض دیراد امش دیوگیم ینهذ ِنم ِدید اب درف کی

 .دنکیم توعد هار نیا ِنداد همادا هب ،دراد ار یگدنز ِدید هک رگید

 

 هدیاف ار یمَلاع فُسوی ِنسُح

 هدیاز دُب ثَبَع ،ناوخِا رب هچرگ

 

 دوب بوبحم نانچ يدواد ِنحل

 دوب بوچ ِگناب ،مورحم رب کیل

 

 1074 و 1073 تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 اهدب و اهبوخ يهتسد ود رد زین ار دارفا ات دراد لیم ینهذ ِنم .تسه یبسن مه اه ناسنا ِراتفر ،تاقافتا رب هوالع

 حیحصت راوگان ياههدیدپ و اهناسنا ِندرک يدب هب تبسن ار یمدآ هاگدید ات دروآیم ار یتیاکح انالوم .دهد ياج

 .دوشیم ناسنا رد يونعم ِيرادیب ِبجوم مکحم ياهبرض نوچمه بسانمان ِياهراتفر زا یخرب هکارچ ،دنک

 

 اراگدرورپ تفگیم و رادرکدب ياهمدآ ِّقح رد ندرک اعد هب درکیم عورش تفریم ربنم هب هاگره هک دوب یظعاو

 .نک محر ،دنراد ینهذ ِنم و دننکیم هرخسم ار اشگاضف ياهناسنا ای ناکین هک نانآ يهمه رب

 
 يدمآ تخت رب وچ ظعاو یکی نآ

 يدش یعاد ار هار ِناعطاق

 

 نار محر بَر ای :تشادیمرب تسد

 نایغاط و نادِسفُم و نادَب رب

 

 ریَخ ِلها ِنانکرُخسَت يهمه رب

 ریَد ِلها و نالدْرفاک يهمه رب

 

 83 ات 81 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 :دنتفگ وا هب ياهّدع .دوب ثیبخ دارفا يارب شیاعد اهنت هکلب درکیمن یهلا ِناگدیزگرب ِّقح رد اعد کی ظعاو نآ

 .دوشیمن بوسحم يدرمناوج ،ناهارمگ ِّقح رد اعد اریز ،تسین مسر ندرک اعد عون نیا

 

 ایفصَا رب اعد وا يدرکنیم

 اعد ار ناثیبخ زج يدرکنیم

 

 تسین دوهعم نیک دنتفگ ارو رم

 تسین دوُج ،تلالض ِلها ِتوعد

 

 85 و 84 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 اعد ناشیا ِّقح رد لیلد نیمه هب و ماهدید اهیبوخ ثیبخ ياه مدآ نیا زا نم هک دیوگیم باوج رد ظعاو نآ

 قوس یبوخ يوس هب و دناهتشادزاب يدب زا ارم هک دناهداد ناشن يراکمتس دوخ زا نانچ اهمدآ نیا اریز منکیم

 .دنداد

 

 ماهدید اهنیزا ییوکین :تفگ

 ماهدیزْگب ببس نیز ناشاعد نم

 

 دنتخاس نادنچ روج و ملظ و ثبُخ

 دنتخادنا ریخ هب رش زا ارم هک

 

 87 و 86 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هانپ ادخ هب ،نانآ زا ندروخ هبرض ِببس هب سپ ،مدروخیم هبرض نانآ طسوت مرآیب يور ایند هب متساوخ هک راب ره

 نم ِتیاده ِبجوم نانآ نوچ سپ دندرکیم تیاده ،تسار هار هب ارم هک دندوب ناتفصگرگ نآ عقاو رد .مدربیم

 .منک اعد ناشیا ِّقح رد هک تسا بجاو نم رب ،دندش

 

 یمدرک ایند هب وُر هک یهَگ ره

 یمدروخ تبرض و مخز ناشیا زا نم

 

 هانپ بناج نآ ،مخز زا یمدرک

 هار هب ناگرُگ یمَدْنَدروآ زاب

 

 دندش نم ِحالص ِزاسْببس نوچ

 دنمشوه يا ،تسَنَم رب ناشاعد سپ

 

 90 ات 88 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و تسین قلطم مه دنتسه تردق ِدنسم رد هک يدارفا تیعضو هک دنکیم حرطم ار عوضوم نیا رگید ِياج رد و

 .داد دهاوخ يرگید هب ار شیاج ،دسر نایاپ هب سکره ِتبون و تسا رییغت ِلاح رد موادم روط هب

 

 یلد دص و تسا یگنر دص ِتبون



 ؟یلَج ددرگ یَک گنر کی ِمَلاع

 

 ناهن دش یمور ،تسایگنز ِتبون

 ناهِر ردنا باتفآ و تسا بش نیا

 

 هاچ ِریز فسوی و تسا گرگ ِتبون

 هاش تسا نوعرف و تسا طْبِق ِتبون

 

 1871 ات 1869 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ًالعف و تسا کیرات ِبش دننامه ایند نیا هکارچ ،تسا هظحل نیا رد ندوب و ییاشگاضف ،دراد تیمها هک هچنآ

 .دناهدش روتسم نآ ِيارو رد نایورابیز و تقیقح ِباتفآ

 .نک نشور ار تروضح ِعمش و زیخ اپ هب ایند نیا و نهذ ِیکیرات نیمه رد هک دیوگیم یگدنز ِنابز زا انالوم

 

 مامُه يا یعمش هک َلیَّلا ِمُق نیه

 مایق ردنا دَوُب بش ردنا عمش

 

 1456 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هب و تسا ضحم ِریخ ،دنوادخ يارب یتسه ملاع ِّلُک هکیلاحرد تسه یبسن ،ناسنا هب تبسن اههدیدپ نیاربانب

 .تسا ندیرفآ ِلاح رد هظحل ره و تسا يدیدج ِراک رد هظحل ره دنوادخ هک تسا لیلد نیمه

 هک تسا هدش هاگآ نوچ درادن نوریب رد قافتا ندوب هنوگچ هب يراک ،زین دوشیم زاب شنورد ياضف هک یناسنا

 ،ینوریب تاقافتا زا رظنفرص تهج نیمه هب .هرییغت نآ و هتباث لصا کی ایند نیا رد و دنارییغت ِلاح رد اه هدیدپ

 .دراذگیم شنیرفآ ِيور ار شاهجوت و دهدیم همادا ییاشگاضف هب

 

 هدیزگ ناقشاع رب هدیرج ِقشاع يا

 ندیرفآ رد رگنب هدیرفآ ز رذگب

 

 2029 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
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