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 به نام خداوند جان  و خرد

 مقدمــــه

 :استردانش ای و کاوحرفه(، پایۀ دهم، شاخۀ فنی1) ی کتاب فارسیفکر و ادبی زبانی، نکات همۀ ۀدربردارند جزوهاین 

تحلیل  بررسی و معنا و مفهومسطر از نظر درس و سطربهبهصورت درستمامی ابیات و عبارات کتاب به -1

 است.شده
 اند.ها بررسی شدهها و جملهبیت دستورو  های ادبیآرایه -٢

 است.طور کامل در پایان هر درس آورده شدهبه دریافتو درک و  هیپژودرسکارگاه  سؤاالت پاسخ -3

توضیح کامل آورده  با پژوهیدرسشعرهای داخل کارگاه و  هاگنج حکمت، هاشعرخوانیتمامی  -4

 است.شده

هر درس  نیز در ابتدای نامهواژهصورت بر شرح و توضیح در درس، بهها عالوهمهمّ همۀ متنواژگان  -5

 است. این کار موجب ساده کردن امر آموزش در ایام امتحانات خواهد شد.شدهآورده 

 

 

********************************* 

          ندشانهای علمی و انتقادیِ ارزشمآموزان عزیز تقاضا دارم با فرستادن دیدگاهاز همکاران گرامی و دانش *

 در پربارتر کردن این اثر، یاری نمایند.(، مؤلّف جزوه را 0911-178-1707واتساپ یا تلگرام )به 

 

 پاینده باشید.

1401شهریور     

سعودیولی م   
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   از آموختن ننگ مدار        درس یکم                                            
 

 
 

 
 

  نامهواژه

 باشد که بیمار کسی زا محافظت و خدمت :داشتن تیمار؛ توجّه نگاهداشت، و حمایت غم، :تیمار*        /    توجّه :التفات* 
     تلف تباه، :ضایع  *  /        دست، ماهرچیره: حاذق* /       کردن خدمت و باشد؛ پرستاری شده گرفتار رنجی و بال به یا

 غیرعرب سرزمین پارس، مردم پارسیان، معنای به جازاًمَم: عَج* 
                 اطلب اندیشۀ ناممكن، اصل،بی :مُحال*     /   .خویشاوند است منظور درس، متن در خویشاوندی؛ :قرابت* 

 آزمند حریص، :مولع*       /       پادشاه مَلِک، ج :ملوک*  /      معالجه درمان،: معالجت*      /       نیازبی: مستغنی* 

************* 

 باشف نموده مکردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خال تا توانی از نیکی. 

ود را آنچه که خ به مردم نشان بده و برخالف یو نیكوکار یخوببه توانی از نیكی کردن دست نكش و خود را تا می معنی:

 (نیکوکاری در ظاهر و باطن/ دوری از دورویی)ای، نباش. دهنشان دا

 کردهکرده، ارائهداده، آشكارمیاسا: آسوده نباش، بازنایست، دست نكش / نموده: نشان 

 که ویشتن بدهخکاری داد از  نباشی؛ و اندر همه فروشجونمای به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم ،

 یشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.هرکه داد از خو

به دعوت نباشی ) گویی در دل جور دیگر نباش )سخنت در دل و زبان یكی باشد( تا دورو و ریاکارآنچه بر زبان می معنی:

 کند، ازبه را محاس شخود اَعمال وبه عدالت و انصاف رفتار کند  کهزیرا هرکس  به عدالت رفتار کنصداقت( و در همۀ کارها 

 (کردن قضاوت منصفانه/ محاسبۀ خویشتن / معادلِ:کالهِ خود را قاضی)نیاز است. ت قاضی بیقضاو

  انصاف و  یترعانایه از ک دادن:داد از خویشتن نمای جوفروش: کنایه از انسان دورو و فریبكار / گندم /داد: عدل، انصاف

 نیازبی مستغنی:/  / داور: قاضی محاسبۀ اَعمال و رفتار خودعدالت، 

 ر خودردمان، بمگوی که او تیمار غم و شادی تو دارد، و اثر غم و شادی پیش  کسو اگر غم و شادیت بُوَد، به آن  

 مکن.پیدا  

ادی را شای غم و ههکسی بگو که در غم و شادی غمخوار و پشتیبان تو باشد و نشاناگر غم و شادی داری، آن را به  معنی:

 دار بودن / پنهان داشتن غم و شادی از دیگران(تن)خویشپیش مردم ظاهر نكن. 

 :رنجی و به بال ای باشد بیمار که کسی از محافظت و غمخواری :داشتن تیمار توجّه / نگاهداشت، و حمایت غم، تیمار 

 غم و شادی: تضادپیدا مكن: آشكار نكن / اثر: نشانه / خدمت کردن /  و باشد؛ پرستاری شده گرفتار

 ک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این فعل کودکان باشد.و به هر نی 

 /داریویشتنوصیه به خت)عملِ کودکانه است.  و در هر اتفاق خوب و بد، زود خوشحال یا ناراحت نشو زیرا این کار تو، معنی:

 (دوری از آشکار کردن احساسات

  / ندوهگین: تضادا، شادان  / تضاد :بد ،نیک  فعل: کار /شادان: شاد 
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  وند. حق و باطلی از جای نشهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر هر مُحالی از حال و نبه بدان کوش که 

    شوی( زیرا ناصل، حال و سرشت تو تغییر نكند. )دگرگون و برآشفته کن که برای هرچیز ناممكن و یا بیسعی  معنی:

 (زرگاندعوت به آرامش روانی و ثبات در رفتار/ آرامش ب)شوند. ن نمیهای بزرگ با هر حق و باطلی خشمگیانسان

 :ق و باطل: تضادحاز جای شدن: دگرگون و خشمگین شدن /  /نهاد: سرشت، ذات باطل /  اندیشۀ ناممكن، اصل،بی محال 

 را در ومیدیو هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر، و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و ن 

 امید، بسته دان و امید را در نومیدی.

 وبیشتر کن  میدت راو هر خوشحالی که پایانش غم و اندوه باشد، آن را شادی به حساب نیاور و در هنگام ناامیدی، ا معنی:

دن مآدنبال هم  به آوردن ناامیدی/دعوت به امیدوار بودن در هنگام روی)امیدواری و ناامیدی را به یكدیگر وابسته بدان. 

 (  امید و ناامیدی

 ادو امید: تض نومیدی  / : تضادغم و شادیبسته: وابسته / نومیدی: مخفف ناامیدی /  / مار، نشمارمشمر: مخفف مش /   

  به قرینۀ لفظی: امید را در نومیدی ]بسته دان[« بسته دان»حذف فعل 

 اشد با که طاقت بس باش؛ خاصه قرابت خویش را چندانشناسزا، حقکس را به مکن و همهکس ضایع رنج هیچ

 کن. ایشان نیکی

  ؛ هرقدرکهویژه خویشاوندان خود باشنكن و به شایستگی قدرشناس دیگران بهکس را تباه زحمت و تالش هیچ معنی:

 (ندعوت به قدرشناسی از مردم و خویشاوندان/ نیکی کردن به خویشاوندا)ها خوبی کن. توانی به آنمی

  / خاصّه: مخصوصاً، شناس: قدردان، سپاسگزارسزا: شایستگی، شایسته  / حقبهتلف /  تباه، ضایع:رنج: زحمت، تالش / 

 طاقت: تاب، تواندر / ق/ چندان: آن اندازه، آن  است «خویشاوند»منظور درس، متن در خویشاوندی؛ خویشی، قرابت:ویژه / به 

  ز ی، عیب نیبینکه هنر ایشان همیار، ولیکن به ایشان مولَع مباش تا همچناندو پیران قبیلۀ خویش را حرمت

 .بتوانی دید

نی، بیا را میهفضیلت آن وگونه که دانش ها نباش تا همانو به پیران و بزرگان طایفۀ خود احترام بگذار اما شیفتۀ آن معنی:

 (بینیاعتدال در اظهار عالقه/ دعوت به واقعاحترام به بزرگان/ رعایت )ها را هم بتوانی ببینی. عیب آن

  / مولع بودن به چیزی: شیفتۀ چیزی بودن آزمند ،حریص مولع:حرمت داشتن: احترام  گذاشتن /  

 ز ا ننگ مدار تا گردان و از آموختن، و اگر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن

 باشی. ننگ رَسته

( و از یاد ی و احتیاطوراندیشو اگر از بیگانه احساس ناامنی کردی، فوراً به اندازة خطر او، برای خود امنیت ایجاد کن. )د :معنی

 (  تأکید بر یادگیری)گرفتن خجالت نكش تا از شرمندگی و رسوایی نادانی نجات پیدا کنی. 

 اشیها شده بر: عیب و عار، شرم /  رَسته باشی: خاطر، در امان / ننگ داشتن: خجالت کشیدن / ننگایمن: آسوده 

 کیكاووس عنصرالمعالی نامه،قابوس 
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qqqqqqq                     یپژوهکارگاه درس                   qqqqqqq 

 شده را بنویسید.  های مشخصمعنای واژه -1

 )احترام(      دارید.  وی نگه حرمتتر دارید و تر باشد وی را بزرگهرکه از شما بزرگ -

  (حمایت و محافظت از کسی)      مهمان بدوست  تیمارکه را دوست مهمان بود یا نه دوست /  شب و روز  -

 اطلحق و ب/           ک و بدنی/        غم و شادی      در متن درس، سه گروه کلمات متضاد بیابید. -٢

 :کنید توّجه زیر هایعبارت به -3
 .بد نشینهم از بهتر تنهایی، و است تنهایی از بهتر نیک، نشینهم ف(ال

  خبر؟ چه کتاب نمایشگاه از :گفت آرزو ب(
یعنی  دوم، جملۀ فعل به تواندمی جملۀ اّول فعل از شنونده یا خواننده اّما استنشده ذکر دوم جملۀ فعل، الف عبارت در
 .استگرفته صورت «رینۀ لفظیق» حذف فعل به جمله، این ببرد. در پی« است»

   .ببریم پی آن وجود توانیم بهدرظاهر نمی ایهیچ نشانه خالی است اما از دوم جملۀ در فعل جای «ب» عبارت در
به  حذف جمله، این در .استشده حذف جملۀ دوم از «دارید»یا  «داری» فعل که دریافت توانمی عبارت مفهوم تنها از

 .استرفتهگ صورت «معنایی قرینۀ»
 مفهوم از شنونده یا اگر خواننده اّما گویند لفظی قرینۀ به حذف را آن گیرد، صورت تکرار از پرهیز برای حذف اگر :توّجه

 .است معنایی قرینۀ حذف بهپی ببرد،  شدهحذف سخن به بخش

 است؟ نوع آن را مشخص کنید. در کدام جملۀ متن درس، حذف صورت گرفته -

 حذف به قرینۀ لفظی :]بسته دان [ید، بسته دان و امید را در نومیدی نومیدی را در ام

 (جدول زیر را کامل نمایید. )با حفظ شخص -4

 مضارع اخباری ساخت منفی امر فعل

 شنویمی نشنیده بودی بشنو شنیده بودی

 پرسیدمی نخواهید پرسید بپرسید خواهید پرسید

 «اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.»  کند؟ای میچرا نویسنده، چنین توصیه -5
 شود. لحظه متفاوت دیده شود که شخصیت انسان، هرزیرا این کار، رفتارکودکانه است و سبب می

 از دورویی و ریاکاری دارد؟آدمی را از چه کاری برحذر می« نمای جوفروش مباشگندم»مَثَل  -6
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    پاسداری از حقیقت          مدرس هفت                                             
 

 نامهواژه

       فرود کوه، پایین یا نزمی در پست جای :حضیض* /       جثّهقوی فربه، تنومند، :تناور*      /     برکه آبگیر، :تاالب* 

  ریشخند کردن، سخرهم :خرهسُ*   /       اهگن لغزش،: تزَلّ* /         مرتفع بلند، :رفیع* /     توجّه و میل: رغبت* 

                پاکی :طهارت *    /    گیرندة غرامتعهده به کفیل، کننده،ضمانت :ضامن *      /      بزرگواری آبرو، :شرف*  

 .باشیم آن الزو خواهانآنكه بیداشتن،  آرزو  را کسی روز و حال ،بردن رشک: غبطه*      /     اراده و قصد :عزم * 

 بزرگواری منشی،پاک الت،اص: نجابت* /                   معامله و دادوستد :معاملت*   /           فجر صبح، سپیدة :فلق* 

************* 

 

مادر توست  اند/ و آب را / که مَهرِدارم  / که به احترام تو قیام کردهدرختان را دوست می 

رت )حضرت هریۀ ماداند و آب را هم به این علت که ماطر دوست دارم که به احترام تو ایستادهدرختان را به این خ معنی:

 ()ع(فراگیر بودن احترام امام حسین)زهرا( است. 

 / یستادن درختان را شاعر علت ا / قیام کردن درختان: تشخیص  /قیام: برخاستن، به پا خاستن، ایستادن  مَهر: مهریه 

ز ابعد  « ارمددوست می» حذف فعل/  تو: امام حسین )ع( منظور از /  تعلیل داند: حُسنِامام حسین )ع( می خاطر احترام بهبه

 عول / درختان، آب: مف دارمدوست میو آب را   /... /دارم : درختان را دوست میبه قرینۀ لفظی« آب را»

صبح  ، محرابی / که تو در آن / نمازدار نجابتت / و فلقشفق، آینه است /خون تو شرف را سرخگون کرده

 ایشهادت گزارده

بح صت و سپیدة دهندة اصالت و بزرگواری توسسرخی غروب، نشاناست. شهادت تو، به شرف، ارزش و اعتبار بخشیده معنی:

 (شکوهِ عبادتِ خالصانه) ای.خواندهمانند محرابی است که تو نماز صبح شهادت را در آن 

 :د هنگام غروب خورشی شفق: سرخی افق / اعتبار بخشیدن کنایه از ارزشمند کردن، سرخگون کردن: ری / بزرگوا آبرو، شرف/ 

  بزرگواری منشی،پاک اصالت،نجابت:  / فجر صبح، سپیدة فلق:

توان می بودم / در حضیض هم است / هیچ گودالی چنین رفیع ندیدهدر فکر آن گودالم / که خون تو را مکیده

 از گودال بپرس /عزیز بود 

 ه بودم.رزشمند ندیداین چنین بلند و اهیچ گودالی را  ای.تو در آن به شهادت رسیدهکنم که به آن گودالی فكر می معنی:

ادت امام باربخشیِ شهاعت) گودال بپرس ]تا باور کنی[از توان عزیز و گرامی بود. ترین نقطه( هم میجای پست )= پاییندر 

  (بالحسین به سرزمین کر
 :و را گودال، خون ت پرسیدن از گودال: تشخیص /  / فرود کوه، پایین یا زمین در پست جای حضیض:مرتفع /  بلند، رفیع

 ی بعید بودم: ماضندیده : ماضی نقلی / استمكیده / : تلمیح(امام حسین )ع اشاره به گودال قتلگاه: مكیده
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و، حسینی تهرچه در سوی  مه چیز را در کاینات / به دو پاره کرد: / چیز و ه هر/  شمشیری که بر گلوی تو آمد

 سو یزیدی شد / دیگر

 و حسینی حق : هرچه که در سمت تو باشد،کرد دو قسمت دنیاچیز را در  شمشیری که تو را به شهادت رساند همه معنی:

 (جهانیانشهادت امام حسین، شناساندن حق و باطل بر )است و طرف دیگر، باطل و یزیدی. 

 یه از اهلی شدن: کناحسینی شدن: کنایه از اهل حق شدن / یزید/  ها، موجودات / پاره: قسمتها، پدیدهکاینات: آفریده 

 .شدیزیدی دیگر سو : به قرینۀ لفظی در جملۀ پایانی« شد»حذف فعل /  باطن بودن / حسینی، یزیدی: تضاد

طۀ ن، / غبکه مردنی چنا قدر کرد /به سخره گرفت / و آن را بی آه، ای مرگ تو معیار! / مرگت چنان زندگی را

 بزرگ زندگانی شد

  ارزشه و آن را بیرا به تمسخر گرفت زندگی ،چناناست. مرگ تو آن باطل ازشناسایی حق که مرگ تو معیار ای کسی معنی:

 (مادی غلبه بر مرگار حق و باطل، شهادت امام حسین، معی)است. شده بزرگ زندگیاست که چنین مرگی، حسرتِ کرده

  / را  کسی روز و حال دن،رشک برغبطه:  / ارزشقدر: بیبیریشخند /  کردن، مسخرهسُخره: معیار: اندازه، پیمانه، مقیاس 

  .باشیم آن زوال آنكه خواهانداشتن، بی آرزو

  بهایت حقیقت / در یک تراز ایستادخونت / با خون 

  (خونِ تو، عین حقیقت) است.ارزش شدهبهای توست با خون تو همحقیقت که خون معنی: 

 سطح؛ در یک  راز: میزان،ت / دهد تا از گناه او درگذرند.بها: دیه، پول یا چیز دیگر که قاتل به بازماندگان مقتول میخون

 یک ردیفتراز: در 

 / است ...« راستی» تو، امضای  / و خون -پاشدکه جهان با دروغ می -و عزمت، ضامن دوام جهان شد. 

دة راستی و تأییدکننو شود و شهادت تزیرا جهان با دروغ نابود می کنندة بقا و پایداری جهان است.ارادة تو ضمانت معنی: 

 (راستین بودن عزم و اراده / فروپاشی جهان با دروغ) حقیقت است.

 :ددروغ، راستی: تضای بودن / دوام: ثبات و بقا، همیشگ/  گیرندة غرامتعهده به کفیل، کننده،ضمانت ضامن:اراده /   و قصد عزم 

ای / به پاسداری از حقیقت / و صداقتتنهاتر از شجاعت / در گوشۀ روشن وجدانِ تاریخ ایستاده تو   /  

 ترین لبخند / بر لبان ارادۀ توست. شیرین

ی ای ایستادهقیقت و راستدرونِ )= وجدان( تاریخ برای محافظت از حای از ای و در گوشههمتا و یگانهتو در شجاعت، بی معنی:

ودنِ امام همتا بیب) است.و دلنشین بر لبان اراده و خواست تو آمیخته شده )= راستگویی( همانند لبخند شیرینو صداقت 

 راستین بودن اراده( / حسین  در شجاعت و پاسداری از حقیقت

 بر لبان ارادة توست: کنایه از راستگویی و صداقت امام حسین صداقت / درستی ،صداقت: راستی 

 افتد.چندان تناوری و بلند / که به هنگام تماشا / کاله از سر کودک عقل می 

توصیف  و عجز عقل در ناتوانی) است.ناتوان  عاجز وای که عقل انسان در برابر عظمت تو و بلندمرتبه تنومندچنان آن معنی:

 امام حسین( عظمت شخصیت و 

  :وری: به معنی هستی در تنا« ی»/  کاله از سر افتادن: کنایه از عاجز و حیران شدن/  جثّهقوی فربه، تنومند،تناور/    

 تناور، بلند: مسند
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مانی / آشامی ای / با جامی از فرهنگ / و بشریتِ رهگذار رابر تاالبی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده

 را که تشنۀ شهادت استهرکس  -

ایی که ها به انسانطلبی رو فرهنگ شهادتای شهادت تو مانند آبگیری است که در طول تاریخ، تو کنار آن ایستاده معنی:  

 (ادامه داشتن راه امام حسین / گسترش فرهنگ شهادت)آموزی. خواهان شهادت هستند، می

 ینوشان: میآشامانیاسه / میجام: پیاله، قدح، ککنایه از خون بسیار زیاد /  تاالبی از خون: اغراق و / برکه آبگیر، :تاالب  /

 (ت نظیرامراعتناسب )آشامانی، تشنه: جام، می/  تشنۀ شهادت بودن: کنایه از خواهان شهادت بودن

 گرمارودی موسوی علی سیّد ،)ینیآی شعرهای کامل مجموعه( عرش گوشوارة                                                          

 

 

      

qqqqqqq                پـژوهـیکارگـاه درس                 qqqqqqq 
        

 

 را از متن درس بیابید.« رفیع»مترادف و متضاد واژۀ  -1

  حضیض متضاد:/       : بلندمترادف

 کمک آن جاهای خالی را پر کنید. دار زیر، گروه اسمی بیابید؛ سپس بهواز متن درس، برای نم -٢

 هسته     وابسته      وابسته  

 الیهمضاف       صفت    اسم   

 زندگانی     بزرگ      غبطۀ  

 را مشخص کنید.« تشخیص»در متن درس، دو نمونه از کاربرد  -3

 دن از گودالل بپرس: پرسیاز گودا -        اند: قیام کردن درختان          درختان به احترام تو قیام کرده -

    .ص نیستها در آن مشخای از شعر معاصر است که آهنگ دارد اما وزن عروضی ندارد و جای قافیهشعر سپید، گونه -4

 کنید.را از این دید بررسی « پاسداری از حقیقت»* شعر 

 مونه:   ت؛ برای نی قافیه ثابت نیساست اما جاسپید است زیرا آهنگ و موسیقی شعر رعایت شده« پاسداری از حقیقت» شعر

 شد زندگانیشد /  حسینی

 :کنید توّجه زیر بیت به -5
                                                                      )صائب( شرمندگی جز نبود حاصلیبی حاصل/  نکرد باال سر عمر، تمام در مجنون بید

                                                                                                                                                               حاصلی است.   خاطر بیهایش آویزان بود و سر باال نکرد زیرا سرافکندگی بید بهاخهبید مجنون در تمام عمر، شمعنی: 
      غیرواقعی اّما شاعرانه یعّلت  درخت بید، هایبرگ و هاشاخه بودن آویزان و ظاهری شکل ایبر  شاعر بیت، این در

 .است بودن حاصلبی سبببه بید، سرافکندگی آن، و استآورده
 آرایۀ بپذیرد، را آن مخاطب ذهن کهچنانآن کند؛ بیان موضوعی برای ادبی اّما غیرواقعی دلیلی نویسنده، یا شاعر وقتی

 . آیدمی پدید تعلیل سنح  
 نیست عقلی یا واقعی، علمی برهان، و دلیل این اگرچهت. اس آوردن نیکو برهان و دلیل معنای به در لغت، تعلیل، حُسن

 .یابدمی دلپذیرتر اصلی علت از را آن مخاطب اّما
 :کنید توّجه دیگر هاینمونه به
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                                                                                            )نظامی(  را غم تاراج جهان اندر ندید را /  َعَلم َبرزد راستی از سرو چو
کردار است، غم و سرمای پاییز و زمستان بر او اثرگذار نیست که همیشه راستگو و درستدرخت سرو به دلیل اینمعنی: 

                                                                                                                                   .و همیشه سرسبز است
 گری؟نوحه کندهمی رو چه ز دانی/  سحری خروس دمسپیده هنگام
                                                                                                                                                               )خیام(                       یخبربی تو و گذشت شبی عمر از/  صبح آیینۀ در نمودند که یعنی

 کند؟ وزاری میدانی چرا خروس صبح زود با آواز بلند نالهآیا میمعنی: 
 ای.خبری ماندهاز عمر تو گذشت و تو در خواب غفلت و بیخواهد بگوید که یک شب دیگر می

 
 است؟ دلیل خود را بنویسید.کار رفتهبه« حُسن تعلیل» در کدام قسمت از متن درس -

 «انددارم / که به احترام تو قیام کردهدرختان را دوست می»

 است. واقعیین دلیل، ادبی و غیرد و ادانشاعر علّت ایستادن درختان را ادای احترام به امام حسین )ع( می

 داند؟به متن درس، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می با توجه -6

 ارزش بودن زندگانی را نشان دهد. )شهادت(مرگی که بی

 ارتباط معنایی دارد؟« خط خون»هریک از موارد زیر، با کدام قسمت از شعر  -7

 است(.و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفتهالمکان بالمکین ) ارزش هرجای شرف* 

 توان عزیز بودهیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در حضیض هم می

 الضاللهالجهاله و حِیرهِوَ بَذَل مُهجَتهُ فیکَ لِیستنقذ عبادَک منَ* 

 هی نجات بخشد.() او، حسین )ع( خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمرا

 شامانیآای / با جامی از فرهنگ / و بشریت رهگذر را میبر تاالیی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده
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