
  مالس اب

 

 

 :دوب هدروآ اوه ناهنپ دوخ هداز دنوادخ هب هک ودنه مالغ تیاکح

 

 .دوش یم زاغآ مشش رتفد 249 تیب زا ناتساد نیا

 

 هبذاج زا نتساوخ یگدنز ماجرف و نهذ رد راتفرگ و يدام ناهج اب هدینامه ناسنا تیعضو انالوم ناتساد نیا رد

 .دشک یم ریوصت هب ،دنراد كاندرد و تشز ینطاب هک ار ناهج يابیز رهاظ هب ياه

 دروم ار ام ،ندش اهنآ قشاع و زکرم رد اهتروص نتشاذگ هنوگچ هک دهد یم ناشن ام هب هصق نیا رد انالوم

 هدافتسا ءوس دروم ام ،یگدنز بهاوم و اهییابیز زا ام ندرک هدافتسا و ندرب تذل ياج هب و دهد یم رارق اهنآ زواجت

 .میریگ یم رارق اهنآ

 

 دوخ رهم و فطل شوغآ رد تیلوفط زا ار ودنه یمالغ ،هدنشخب يا هجاوخ هک دوش یم زاغآ اجنیا زا ناتساد

 .دزورفا یم وا لد رد ار رنه عمش و دزومآ یم تلیضف و بدا و ملع وا هب و دهد یم شرورپ

 ینهذ نم و دهد یم شرورپ ار ینهذ نم یگدنز .ینهذ نم دامن ودنه مالغ و تسیگدنز دامن اجنیا رد هجاوخ

 .دنامب یقاب ناهج نیا رد دناوتب و دریگب دای ار ییادج دناوتب ات دزومآ یم ناهج نیا رد ییاهزیچ

 

 ییهدنب ودنه دوب ار یی هجاوخ

 ییهدنز ار وا هدرک ،هدیرورپ

 

 هتخومآ مامت شبادآ و ملع

 هتخورفا رنه عمش شلد رد

 

 زان هب تیلوفط زا شدیرورپ

 زاس مارکا نآ ،فطل رانک رد

 

 يرتخد شوخ ار هجاوخ نیا مه دوب

 يرهوگ شوخ ،یشگ ،یمادنا میس

 252 ات 249 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 



 هک درک ادیپ يدایز نابلاط و ناراگتساوخ ،غولب هب وا ندیسر اب هک .تشاد مادنا میس و ابیز رایسب رتخد کی هجاوخ

 .دننک جاودزا وا اب نیگنس هیرهم اب دندوب رضاح یگمه

 ناراگتساوخ هک تسا يدام يایند ياه هبذاج و اهییابیز همه دامن روط نیمه و ام روضح رهوگ دامن اجنیا رد رتخد

 .دراد يدایز نابلاط و

 كرد و یتسه ناهج زا ندرب تذل اما ،دنتسه نآ زا ندرب تذل و ایند ياهتمعن ندروآ تسدب بلاط اهناسنا همه 

 ره هب ار شرتخد هجاوخ .تسین نکمم ینهذ نم ناسنا يارب و تسا روضح رهوگ نتشاد مزلتسم نآ ياهییابیز

 چیه ،رنه و ملع و یگداوناخ هرجش و يرهاظ لامج و نسح و تورث و لام هجاوخ رظن زا ،دهد یمن يراگتساوخ

 دورب تسد زا هبش کی دناوت یم تورث و لام دیوگ یم هجاوخ ،دنتسه لفآ اهنیا همه و ،دنرادن رابتعا اهنیا زا مادک

 و لالج و لام رورغم ار ناسنا ،مه یگداز گرزب و دورب نیب زا يرامیب کی اب دناوت یم يرهاظ لامج و نسح و

 .دنک یم يرهاظ هوکش

 

 رهوگ هب دناوت یمن رابت و لیا و رنه و شناد و ملع و يرهاظ ییابیز و تورث و لام ندروآ تسد هب اب ناسنا 

 تمعن و اهییابیز زا ناوت یمن اهزیچ نیا ندروآ تسدب اب روط نیمه ،دوش هدنز ادخ هب و دنک ادیپ تسد روضح

 .درب هرهب ،دنتسه دنوادخ و یگدنز ياه هولج یگمه هک یتسه ناهج ياه

 
 تابث دوبن ار لام :هجاوخ تفگ

 تاهج ردنا دور بش دیآ زور

 

 رابتعا درادن مه تروص نسح

 راخ مخز کی زا درز خر دوش هک

 

 یگدازرتهِم زین دشاب لهس

 یگراب و لام هب هّرِغ دوُب هک

 258 ات 256 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 يونعم و یقالخا تیحالص و دشاب هتشاد یقیقح نید و دشاب اوقت اب هک دناد یم شرتخد قیال ار يدرم هجاوخ

 .دشاب راگتسر ناهج ود رد هکیروطب ،دشاب هتشاد

 

 حالص و نید و دراد يوقت ،راک

 حالف ملاع ود هب دشاب وا زا هک

 264 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم



 و دشاب هدرک زاب ار اضف هک دناد یم ایند ياه تیباذج و اهییابیز كرد و روضح رهوگ قیال ار یناسنا دنوادخ

  .دشاب هدرک كاپ اهیگدینامه زا ار شزکرم

 
 رایتخا حلاص داماد کی درک

 رابَت و لیَخ همه رخف وا دًب هک

 265 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 دوب هناخ رد هک یکچوک مالغ ،رتخد جاودزا ندش شاف زا دعب .دنک یم رایتخا تاصخشم نیا اب يداماد هجاوخ

  .دوش یم راز و فیعض و رامیب

 نیا و دوش یم نآ راچد یگلاس هدزاود هد زا دعب ناسنا هک تسا ینهذ نم ندش رامیب زا یکاح مالغ يرامیب

 .تساهنآ زا نتساوخ یگدنز و اهیگدینامه و اهدرد و اهرکف رد ندش مگ و یگدنز زآ ییادج زا یشان يرامیب

 

 دوخ زار زا رس هناخ نوتاخ دزن رد مالغ و دنیآ یم رب مالغ يرامیب تلع هب ندرب یپ ددص رد شرسمه و هجاوخ

  .دنک یم فارتعا رتخد هب دوخ قشع هب و درادیمرب

 
 دوبن نیا وت زا دیموا ارم هک

 دونع هناگیب هب رتخد یهد هک

 

 رگج هتسخ ام و ام هداز هجاوخ

 ؟رگد ياج دور وک دوبن فیح

 279 و 278 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 .دزادنیب نییاپ هناخ ماب زا ار مالغ دهاوخ یم و دوش یم ینابصع رایسب دونش یم مالغ زا ار فرح نیا یتقو نوتاخ

 ناشرتخد هب و دنک رتزارد شمیلگ زا ار شیاپ ،دندوب هدرک گرزب ناشرسپ دننام هک یمالغ نیا درادن راظتنا نوتاخ

 نم هفیظو .هداوناخ يداماد و يرورس هن دوب ناشرتخد و نوتاخ و هجاوخ هب تمدخ مالغ هفیظو ،دشاب هتشاد رظن

 نیا رد هک درادن راظتنا دنوادخ .تسا شدلوت نامز ات روضح كدوک زا يرادهگن و دنوادخ هب تمدخ مه ینهذ

 يرادهگن روضح يرایشوه زا هک هداد رارق محر کی ار ینهذ نم دنوادخ ،دوش روضح قشاع ینهذ نم ،تقلخ

 .دنک كرت ار محر نیا و دوش دلوتم وا زا روضح يرایشوه ،یهاتوک تدم زا دعب و دنک

 

 کی رد و دنک یم لیدبت مسج هب مه ار دنوادخ ینهذ نم .دراد ندرک يرورس و ندنام رد عمط ینهذ نم اما

 هفاضا شیاهیگدینامه هب و دزادنیب شدوخ ماد هب مه ار ادخ دهاوخ یم و دوش یم دنوادخ قشاع يزاجم ياضف



 دنوادخ هب زین ینهذ نم قشع ،تسارذگ سوه و يوه کی و تسین یقیقح هجاوخ رتخد هب مالغ قشع .دنک

 نیا یگدنز رظن زا اما .دهاوخ یم شیاه سوه و يوه و اه هتساوخ ندش هدروآ رب يارب ار ادخ و تسین یقیقح

 مه یگدنز هب ندش هدنز و روضح هب نمض رد و دشاب هتشاد درد زا رپ ینهذ نم کی ناسنا هک تسین لوبق لباق

 .دشاب هتشاد عمط

 

 دراذگب نایم رد هجاوخ اب ار عوضوم ات دنک یم ربص مالغ تناها نیا ربارب رد و دریگ یم ار شمشخ يولج نوتاخ

 و يدرف تروص هب هچ ینهذ ياه نم ياه یخاتسگ ربارب رد مه یگدنز هچنانچ ،دنریگب يا هنادنمدرخ میمصت و

 یگدنز و ینهذ نم رد نامتاهابتشا هجوتم نامدوخ هک دهد یم تصرف ام هب یگدنز ،دنک یم ربص یعمج هچ

 نونملا بیر و درد راچد ار ام ،نآ نداد همادا و ینهذ نم رد طارفا تروص رد یلو میوش لفآ ياهزیچ زا نتساوخ

  .دنک رادیب ار ام ات دنک یم

 

 

 تفرگ ار دوخ دوب یلوَا ربص :تفگ

 تفگش نیا ونشب هک هجاوخ اب تفگ

 

 دوب نئاخ یکئارَگ نینچ نیا

 دَمَتعُم تسه وا هک هدرب نامگ ام

 283 و 282 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 هب و ورب هک دیوگ یم نوتاخ هب و دشک یم وا يارب يا هشقن ،شرتخد هب کمالغ قشع ندیمهف زا دعب هجاوخ

 رتهب شلاح یمک شوخ لایخ نیا اب راذگب،،میهدیم وت هب و مینک یم ادج یلعف داماد زا ار رتخد ام هک وگب مالغ

 .منک یم نوریب شرس زا ار لایخ نیا يروطچ نم هک نیبب دعب دوش

 
 تسرد ناد یم :وگب ،نک شوخ شلد وت

 تسوت تفج ام رتخد تقیقح هک

 

 دنز يو رب شوخ رکف و لایخ ات

 دنک هبرَف ار درم نیریش رکف

 

 فلع زا کیل دوش هبرَف روناج

 فَرًش و تسّزِع ز هبرَف یمدآ



 290 و 289 و 286 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 و رکف هک ارچ ،دش دهاوخ وت رسمه ام رتخد هک هدب نانیمطا وا هب و نک شوخ ار وا لد و ورب :دیوگ یم هجاوخ

 قالخ ندید زا هک فرش و زع زا ناسنا و دوش یم قاچ فلع ندروخ اب ناویح ،دنک یم هبرف ار ناسنا شوخ لایخ

 .دیآیم دوجو

 

 نیهَم ِگنن نیا زا :نوتاخ نآ تفگ

 ؟نیا ردنا دبنجب یَک مناهد دوخ

 

 شهِد مَد و سرتَم ،ین :هجاوخ تفگ

 شوَخ فطل نیز وزا تّلع دور ات

 294 و 293 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 .دبای دوبهب شا يرامیب نیشنلد تبحم نیا اب ات نک مرگلد نیغورد نانخس اب ار مالغ نآ ،سرتن :دیوگ یم هجاوخ

 نیا یلو دوش یم رتهب شلاح اتقوم دننک یم هجوت و دییات مدرم و دوش یم دایز شیاهیگدینامه یتقو زین ناسنا

 .تخیر دهاوخ ورف زیچ همه و تسین رادیاپ بوخ لاح

 

 یمن دوخ تسوپ رد یلاحشوخ زا رگج هتسخ قشاع نآ ،دهد یم مالغ هب ار شرتخد جاودزا هدعو نوتاخ یتقو

 نوتاخ تفگ یم و درک یم کش مه یهاگ یلو ،دوش یم زاب شیور و گنر و دوش یم بوخ شلاح ارهاظ و دجنگ

  .دشاب بیرف کی نیا هک ادابم ،نم

 

 نم نوتاخ يا :تفگ یم یهگ هگ

 نَف و ناتسَد نیا دشاب ادابم هک

 298 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 یعقاو اهیگدینامه ندش دایز زا لصاح ياهیشوخ هک دناد یم شدوجو قامعا رد ناسنا هک دهد یم ناشن نیا

 زا لصاح ياه یبایماک و اه تیقفوم جوا رد یتح ینهذ نم رد ناسنا .دراد لاکشا راک ياج کی و دنتسین

 .دزیرب ورف زیچ همه هک دسرت یم و دنک یم تینما مدع و سرت ساسحا شنورد رد ،یگدینامه

  

 یتوعد و درکب تیعمج هجاوخ

 یتلصو ار جرَف مزاس یمَه :هک



 

 لاگ و دنداد یم هوشِع تعامج ات

 لاصّتِا كرابم تداب جَرَف ياِک

 

 نُخُس نآ ار جرف دش رتنیقی ات

 نُب و خیب زا ّلُک ،تفر يو زا تّلع

 301 ات 299 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 

 ینهذ نم رد ام ياهيداش و اه مغ همه هک دهد ناشن ام هب ات دنک یم قلخ ار يزیگنا تفگش هنحص انالوم

  .تسیگتخاس یسورع کی و تسیزاجم

 دنداد یم بیرف ار مالغ مه مدرم ،میریگب یسورع جرف يارب میهاوخ یم هک دنک یم توعد ار يا هدع هجاوخ

 کی يارب هک تسام زا مدرم ياهدیجمت و فیرعت نیمه مدرم نداد لاگ و هوشع .داب كرابم تیسورع هک

 یم ار یتعامج بیرف یلو ،مینک یم صقن و ینما ان ساسحا نامنورد رد هکنیا اب ام و دننک یم ام زا یگدینامه

 .میا هدش یسک و میتخبشوخ هک دوش یم نامرواب و دنا هدش عمج ام رود هک میروخ

 .دوش یم بوخ شلاح و دنک یم رواب ار رتخد اب شجاودزا الماک مه جرف بیترت نیا هب

 

 

 نف هب كدرِگ بش ردنا نآ زا دعب

 نز وچمه اّنَح تسب ار يدرمَا

 

 سورع نوچ دعاس درک شراگن رپ

 سورخ شداد ،نایکام شدومن سپ

 303 و 302 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 ار غرم وا ،درک شرس رب سورع يرسور و سابل و تسب انح سورع دننام ار یشیر یب درم ،فافز بش رد هجاوخ

  .داد شلیوحت سورخ یلو داد ناشن مالغ هب

 

 تشک دوز تولخ ماگنه ار عمش

 تشرد ِگنِک نانچ اب ودنه دنام

 



 ناغف و درک یم دایرف كودنه

 نانزفد زا سک دینشن نورب زا

 

 نز و درم هرعن و ّفک و ّفد و برض

 نز هرعن نآ هرعن ناهنپ درک

 307 ات 305 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 مالغ هب مرش یب درم نآ و درک شوماخ ار عمش عیرس هجاوخ ،دندرک تولخ هثجلا میظع درم نآ و مالغ یتقو

 یسک شوگ هب مالغ ياه هرعن هک دش یم نیا زا عنام ،مدرم يوهایه و فک و فد يادص یلو درک یم زواجت

 .دسرب

  .دهد یم ناشن ینهذ نم رد ناهج نیا رد ار ناسنا تیعضو تیب هس نیا

 هب ینهذ نم رد و دوش یم شوماخ وا روضح عمش و دوش یم عطق یگدنز زا شلاصتا یگلاس هدزاود هد رد ناسنا

 .دنام یم اهنت محر یب يایند نیا اب ودنه مالغ ناونع

 ردقنآ یلو دنز یم هرعن درد زا و دریگ یم رارق ایند زواجت دروم یناهج نیا ياهزیچ اب یگدینامه رثا رد ناسنا

 یلصا درد زا سک چیه ،دونش یمن ار ناسنا هرعن سک چیه هک تسا دایز مدرم و نویزیولت و رابخا و نهذ يوهایه

 و ،درادن ربخ ،تسایند زا وا نتفرگ رارق زواجت دروم و روضح يرایشوه ندش شوماخ و یگدنز زا ییادج هک ناسنا

 .تسا هدش مگ ایند فد و فک رد اهناسنا دایرف

 

 و میا هتفرگ رارق ایند زواجت دروم اهیگدینامه رثا رد تساهلاس هک میوش یم هجوتم ،نامدوخ یگدنز هب یهاگن اب

 .میا هدز هرعن

 

 دراشف یم ار كودنه نآ زور هب ات

 ؟درآ نابنَا گس شیپ رد دوب نوچ

 

 تفَز ِغوب و ساط دندروآ زور

 تفر مامح جرف ،ناداماد مسر

 309 و 308 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 ،اهدرد نیا همه ببسم هک دوش هجوتم و دوش رادیب درد رثا رد ناسنا هکینامز ات دراد همادا ناسنا هب ایند زواجت

 و دهد رارق ناکف نک داب و روضح مامح ضرعم رد ار شدوخ نآ زا سپ و تسارذگ ياهزیچ و ایند اب یگدینامه

 .دوش یگدنز میلست



 

 سوسف كَدرِگ رد مامح زا دمآ

 سورع نوچ رتخد تسشنب وا شیپ

 

 نابساپ هتسشن اجنآ شردام

 ناحتما زور دنک وک دیابن هک

 

 دانِع زا درک رظن يو رد یتعاس

 دادِب هد شتسد ود ره اب ناهگنآ

 

 لاصتا ادابم دوخ ار سک تفگ

 لاعِفدب سورع شوخان وچ وت اب

 313 ات 311 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 ردام و دنیشن یم شرانک سورع دننام هجاوخ رتخد و دوریم یبالق هلجح نآ هب و دیآ یم نوریب مامح زا مالغ

 هاگن رتخد هب هزیتس اب يا هظحل مالغ .دنک ناحتما ار رتخد ،زور رد مالغ ادابم هک دنیشن یم شرانک مه سورع

 دب سورع وت اب یسک یهلا دیوگ یم و دنک یم راجزنا راهظا و ترس رب كاخ دیوگ یم وا هب سپس و دنک یم

 .يدروآ نم رس ار ییالب نینچ بش و تسا هزات و رت ناوناب دننام زور رد وت هرهچ ،دنکن تلصو ،رادرک

 
 ناهج نیا میعن هلمج نانچمه

 ناحتما زا شیپ رود زا تسا شوخ سب

 

 بآ رود زا رظن رد دیامن یم

 بارس نآ دشاب ،کیدزن يور نوچ

 317و 316 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 بذج ناشدوخ تمس هب ار ام هک ایند ياهتمعن همه نینچمه : دیوگ یم و دنک یم يریگ هجیتن اجنیا رد انالوم

 نامه ،يوش یم تخبشوخ يروآ تسد هب ار نآ رگا و تسه یگدنز نآ رد هک دیوگ یم ینهذ نم و دننک یم

 رود زا ایند نیا ياهیشوخ و اهتمعن همه .دروآ مالغ نآ رس رب هثجلا میظع درم نآ هک دنروآ یم ام رس ار ییالب

 کیدزن زا و دنرب یم لد ،رود زا هک تسا سورع نامه دننام ایند ياه هبذاج همه ینعی ،دنتسه نیشنلد رایسب

  .دنک یم بآ ار هرهز



 

 

 سولپاچ سب زا و وا تسریپ هدنگ

 سورع ون نوچ دنک هولج ار شیوخ

 

 شا هنوگلگ نآ رورغم وشم نیه

 شَچَم ار وا هدولآ شین شون

 

 وا ماد ناهنپ ،هناد اراکشآ

 وا ماعنِا تلّوا ز دیامن شوخ

 319،321 ،318 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 رد ایند ياهیشوخ .ینیب یم بارس ار نآ يوش یم کیدزن یتقو ،دیآ یم بآ رظن هب رود زا ایند ياهیشوخ همه

 اهناسنا تساهلاس و دهد یم هولج ابیز سورع ار شدوخ هک ،سولپاچ تسا يریپ هدنگ ،روضح يرایشوه نادقف

 لسع نآ رهاظ ،دیروخن ار وا خرس ياه هنوگ بیرف هک دیشاب بظاوم دیاب ،سولپاچ و هداد رارق زواجت دروم ار

 .تسا هدش ناهنپ نآ سپ رد نآ ماد یلو تسا راکشآ شا هناد ،رهز نآ نطاب و تسا

 

 یخزود ینعم هب ،تّنج شتروص

 یخرلُگ ششقن و رهز رُپ ییعفا

 

 یخرلُگ نیز ناصقان يا رذحلا

 یخزود دمآ تبحص هاگ هب هک

 248 و 245 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 .تسا مّنهج دننام نآ نطاب یلو تسا قنور رپ و افصاب تشهب دننام ارهاظ ایند 

 .دینک زیهرپ تسا خزود دننام ترشاعم ماگنه هب هک ورابیز نیا زا هتخپان ياهناسنا يا

 
 دنهد یم هَر لد هب نوچ ار یتروص

 دنهد یم هد شرخآ تمادن زا

 344 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 



 یتیعضو هب ماجنارس ،ینک یم یگدنز بلط اهنآ زا و يراذگ یم تزکرم رد ار ایند نیا رهاوظ و اهتروص یتقو

 .ینک یم راجزنا راهظا و يوش یم رّفنتم زیچ نآ زا ،ینامیشپ تدش زا هک يوش یم راچد

 

 

 راهنیز يا نادب یتسویپب نوچ

 راز راز تمادن رد یلان دنچ

 

 یهش و يریزو و يریم ،مان

 یهد ناج و درد و گرم شناهن رد

 

 دنمس نوچ وَر نیمز رب و شاب هدنب

 دنرب ندرگ رب هک ،هن هزانج نوچ

 324 ات 322 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 

 یهاوخ هیرگ راز راز ینامیشپ رد ،يوش هدینامه ایند اب رگا هک ،شاب بظاوم يدیسر ایند هب یتقو دیوگ یم انالوم

 گرم ناهن رد یلو يریگ یم رارق مدرم هچ هچ و هب هب دروم ارهاظ و تسا یهاش و يریزو و يریما شمان .درک

 نیمز يور کبس و شاب هدنب نیاربانب ،تسا هدنشک رایسب باقلا نیا اب ندش هدینامه و تسا یهد ناج و درد و

 يور هزانج دننام يوش یم رت نیگنس اهیگدینامه هب تبسن هچره .ینتورف اب و یگدینامه نودب ینعی ،ورب هار

 تسد زا یگدنز يورین ناونع هب ار تدوخ لالقتسا و يوش یم یکتم اهنآ هب و يریگ یم رارق مدرم شود

  .یهدیم

 

 هن شیوخ رب ،هنم سک رب دوخ راب

 هب شیورد ،بلط مک ار يرورس

 328 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 .دریگن سرقن تروضح ياپ ات ،هاوخن يزیچ مدرم زا و شابن يرورس لابند هب و زادنین مدرم ندرگ ار تدوخ راب

 

 هلآ زا تنج هک ربمغیپ تفگ

 هاوخم يزیچ سک ز ،یهاوخ یمه رگ

 



 ار وت رم ملیفک نم ،یهاوخن نوچ

 ادخ رادید و يواملا تنج

 334 و 333 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 منک یم تنامض نم ،یهاوخن يزیچ یسک زا رگا ،هاوخن يزیچ یسک زا یهاوخ یم ار تشهب رگا هدومرف ربمغیپ 

 .يوش تشهب دراو هک

 و نک زاب ار اضف وت .هاوخن هزیتس و اهیگدینامه ساسا رب اما ،یهاوخن يزیچ وت هک تسین هنوگنیا دیوگ یم انالوم

 قیرط زا نتساوخ نیا هک ارچ ،دنام یمن يدب چیه ،نتساوخ هنوگنیا رد ،تروص نیا رد هک ،هاوخب مدع زکرم زا

 ملاع ياهییوکین مامت زا نتساوخ هنوگنیا و دهاوخ یم امش يارب هک تسادخ دوخ و تسین عمط و صرح و سفن

  .تسا رتهب

 دب چیه دیاین شداد زا هک نآ

 دهد یم دوخ یشهاوخ یب و دناد

 

 تساور نآ ،یهاوخب قح رما هب رو

 تسایبنا قیرط ،شهاوخ نانچ نآ

 338 و 337 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 

 

 مارتحا و رکشت اب

  يزکرم ناتسا زا نیورپ
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