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نام-1 که خداوندی نام وبرشبه است جاری ها می،انسانکالمبهزبان بخشد.شیرینی

هر-2 کهخداوند هر و مرتبه بلند بخواهد را میکه غمگین و افسرده بخواهد سازد.را

دوم واال)معنی و بزرگ کسی آن واستمقام: پست کسی و گرداند بزرگ را او خداوند راخداوندکهاستفرومایهکه او

سازد.( زبون و پست

کرده-3 عطا است، الزم و شایسته که مقدار آن هرکس به است. باز همه برای خداوند بخشش و احسان است.درِ

اندازه،خداوند-4 و مکان در چیز همه که آفریده ای گونه به را نشدهجهان خلق زیاد یا کم چیز هیچ است. خود است.ی

خدا-5 محبت و لطف بدبختیاگر همه گردد، انسان همراه مییشهاوند تبدیل خوشبخی شود.به

بنده-6 حال شامل خداوند لطف واگر اندیشه دست از دیگر نشود، برنمیاش کاری میعقل ناتوان انسان و شود.آید

نادانی-7 و جهل در ابد تا نبخشد، روشنایی و نکند هدایت را عقل خداوند بود.اگر خواهد

کند.-8 اقرار خود ناآگاهی و نادانی به که رسد می کمال به معرفت و شناخت راه در عقل زمانی

روباهِ-1 ماند.دستبیشخصی شگفت در خدا لطف و آفرینش از و دید پایی و

می-2 سپری را خود زندگی چگونه روباه این لَکه پای و دست این با او میکند؟ غذا کجا از و چگونه خورد؟نگ

پریشان-3 فکردرویشِ این در کردهحال شکار شغالی که شیری ناگهان که بود اندیشه رسید.و راه از بود،

مشغو-4 آنشیر خوردن اندکیشغاللِ باقیشد. و رفت روباه آنبعد، شد.شکارمانده سیر و خورد را

دیگر-5 خداوند،روز و داد رخ هم باز اتفاق رساند.روزیِدوبارهاین او به را روباه

ستایش

نیکی : یکم درس
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روزی-6 خدا اینکه به بازیقین را مرد چشمان است، ب.کردرسان زمان آن از کرد.) خدا بر توکل و (رفت نکرد. کار بعد ه

مانندِ-7 بعد به این گفت:[از خود با مرد گوشهمورچه] در نشینمای می همهای با ها فیل که فقطی.چرا خود زورمندی

تع پیش از شدهروزیِ مییین دریافت را کنند.خود

ندارد.( بستگی توانمندی و زور به روزی آوردن دست به : دوم مصراع مفهوم (

مدتی-8 گوشهمرد در بیکار و برداشت تالش از بفرستد.دست غیب از را او روزیِ خداوند، که این امید به نشست. ای

شده-9 نحیف و الغر ساز( چنگ)نوعی مانند نسوخت. او حال به دلش بیگانه نه و آشنا نه کس، بود.هیچ

ضعفِ-10 و ناتوانی سبب به بیوقتی کامالً گوشۀبدنی از شد، شنیدطاقت ندایی ) غیب عالم ( میعبادتگاه گفت:که

تنبل-11 شیر!ای مانند نشانبرو خود از ناتوان،تالشی روباهِ مثل گوشهبده. در را نکن.خود رها ای

تو-12 از که بکوش )،چنان دیگران برای ضعیفچیزی بماندافراد شیرکه؛( اومانندِ از چراغذایی ماند. باقی روباه برای

هستی؟ۀماندباقیمنتظرِضعیف،روباهآندمانن دیگران غذای

کن-13 استفاده خودت نیروی و قدرت نتیج؛از بازمییهزیرا خودت به ، تو گردد.تالشِ

کنند.!جوانای-14 کمک تو به دیگران تا دهی نشان ناتوان را خود اینکه نه کنی، کمک دیگران به کن سعی

حالِ-15 شامل خداوند ازهبندبخشایشِ مردم که شود می باشند.برکتای راحتی و آسایش در او وجود

داناانسان-16 و عاقل وهای امّبخشندهکریم انساناند بیا بیهای و وپَفکر،عقل هستند.تهمّکمست

مردم-17 به که است خوشبخت و رستگار جهان دو در کند.خوبیکسی

ر وچاکرانویوزپلنگانوشکاریپرندگانِباوشداسبسوارزود،صبح[مسعود]امیرصفر،هفتمدوشنبه،وزو

ساحلِپسس.بودندشکارمشغولظهرنزدیکِتاورفتهیرمندرودساحلبهنوازندگانوخدمتکاران دربه آمدند. رود

استراحت برای کردهییهاسایبانوهاخیمهآنهاآنجا .بودندبرپا

بُست قاضی : دوم درس
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هاقایقازیکیدردند،رآوکوچکقایقده.بیاورندراهاقایقتاداددستورامیرنماز،ازپسبود،مقدّرسرنوشتکهآنجااز

استراحتنشستنبرای،بودبزرگترکه بسترهاییسلطانو قایقآنسوار،امیر.کشیدندآنبرسایبانیوکردندپهن،

)وشد آبچونکهدیدندناگهان.نداشتخبرکارعاقبتازکسهیچوشدنددیگرهایقایقسوارهمراهان(مردم

حالشده،رپُقایقِ،بودآوردهفشار شکستهشدنغرقدر استو شدندمتوجّزمانی،شدن .شودغرقخواستمیکهه

هفت.بودندنزدیکاوبهدیگرهایقایقکهبودیاربختوبرخاستامیرافتادند،تکاپووجنبشبههمهوشدبلندفریاد

و.رسانیدنددیگرقایقبهوگرفتندراامیروپریدندآبدرنفرهشت دید آسیب سختی به ،شدزخمیراستشپایامیر

شد.گونهبه جدا آن از پوست و گوشت الیه یک که رحم،نماییقدرتازپسخداونداماشودغرقامیربودنزدیکای

که].کرد بود گونه این وقتیشادیِوجشن[و شد. خراب داشتند، که راندندهاقایقرسید،قایقبهامیربزرگی بهورا

.رسانیدندرودساحل

سرعتوشداسبسوار.بودشدهناخوشایندوخیس.کردعوضرالباسهایشوآمدخیمهبه،یافتهنجاتمرگازامیر به

بودنگرانیدلوبودپیچیدهلشکردریناخوشایندبسیاریهشایعزیرا؛رفتقصربه آورده وجود به وبزرگان.شدیدی

عام،دیدندتندرستراپادشاهوقتیرفتند،اواستقبالبهوزیر و سردادندفریادمردم،یهلشکریان شُدعاوشادی کرو

نداشت.کهدادندصدقهآنقدرکردند. اندازه و حد

بنویسندوغزنینبهراهایینامهتاداددستورامیربعدروز کشور نقاط کهراسختوبزرگتفاقااینماجرایوتمام

میلیونیک،سالمتیاینیشکرانهبهتاداددستورودهندخبرمردمبهشدحاصلآنپیدرتندرستیوآمدپیش

هانامهآن،خودامضایباامیر.بدهندانمستحقّونیازمندانبهکشورمناطقدیگردردرهممیلیوندووغزنیندردرهم

شدند.قاصدانوکردتائیدرا روانه

کهشدید.سردردباسوزانتبیکرد،تبامیرصفریازدهمپنجشنبهروز طوری حضورتوانستنبه اجازه کسی وبه

شدازدهد.شرفیابی پنهان ارتباطزنومردخدمتکارانِوپزشکانازتعدادیجزهب.نظرها در او با توانستند می ]که

.آیدمیپیشچهدانستندنمیوبودندمضطربونگرانبسیارمردم.باشند[
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آنچههانکتهتمامیازوکردمیبردارینکتهخودخطبارسیدههاینامهازبونصر،بودآمدهپیشبیماریاینکهوقتیاز

خادمآغاجیِبهراهانامهآنمنو.فرستادمیکاخپایینقسمتبهمنیهوسیلبه،نبودیندیخوشاناخبرِآندرکهرا

زمانتادیدمنمیاصالًراامیرمن.آوردممیبونصربرایراهاجوابسریعودادممی تکینعلیپسرانازهایینامهکهآن

امیرپیشوگرفتمنازراهانامهآغاجی.بردمدرباربه،بودخوشیخبرِآنهادرکهراهانامهآنیهخالصمنورسید

.طلبدمیحضوربهراتوامیر!ابوالفضلای:گفتوآمدبیرونساعتیکازپس.برد

آندربسیاریهایشاخهواندکردهآویزانآندرخیسکتانیِهایپرده،کردهتاریکراخانهکهدیدم.رفتمامیرنزدبه

استنشستهتخترویبرآنجاامیرکهدیدم.بودندگذاشتههاشاخهآنرویبریخازرپُبزرگِهایکاسهواندگذاشته

بودتانیکَنازکپیراهنکهحالیدر پایینآنجاطبیببوالعالیوداشتگردندرکافورجنسازگردنبندیوپوشیده

.بودنشستهتخت)کنار(

شد.مالقاتاجازۀروزسهدوایندرواستخوبحالمامروزکهبگوبونصربه:گفتامیر خواهد داده افراد چونبه

استتبوبیماری شده برطرف .ما

راوبازگشتممن شد گفته شکر،امیرسالمتیبرایراگرامیوعزیزخدایوشدخوشحالبسیار.گفتمبونصربهآنچه

چهرهسعادتِتایافتمحضوراجازهوبردمآغاجینزدبه.شدنوشتهنامهوکرد شد.یدیدار نصیبم دوباره سلطان مبارک

خواستخواندرانامهامیر دوات موضوعدربارهکهبرگردتو،دوشفرستادههانامهوقتی:گفتوکردامضارانامهآنو.

راوبرگشتمشدهامضایهنامباوشودمیاطاعتگفتم.بگویمتوبهتادارمپیامیبونصربراییخاصّ بونصربرایماجرا

.کردمبازگو

بهرامهماموراینظهرنمازحوالیتاوپرداختنوشتنبهشادمانیباباکفایت،یهنویسندوبزرگانساناین]بونصر[

درآن،بوددادهانجامراچههرونوشتمسعودامیربهاینامهسپس.کردروانهراگانفرستادوچاکرانورسانیدپایان

برسانم امیر به تا داد من به و داد شرح .نامه

راهاکیسهگفتخادمآغاجیبه«.شدعالی:»گفتوخواندامیردادم،امیربهرانامهویافتموروداجازهوبردمرانامه

استطالهاییاینبگوبونصربه.استشدهردخُطالیقالثمهزارکیسههردر.بگیرراهاکیسهاینگفتمنبهوبیاور

ترینِحاللمال،اینایم.کردهتکهتکهوکردهذوب،شکستهراطالییهایبت.استآوردههندوستانجنگازماپدرکه
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کهسفرهردر.هاستمال میمابرایی بتاآورندمیطالهااینازآیدپیش بدهیمبدهیمصدقهخواهیماگر مال این ،از

است.چون حالل تردیدی هیچ ازوندادستتنگبسیار،بوبکرپسرشوبوالنیبوالحسن،ستبُقاضیکهایمشنیدهبدون

تادادپسربهراکیسهیکوپدربهراهکیسیکباید.دارندکوچکیزراعیزمینتنهاوکنندنمیقبولچیزیکسی

کهتندرستینعمتِاینکرشُنیزما.کنندزندگیترراحتبتوانندکهبخرندحاللمالازکوچکیزراعیزمینخودبرای

.باشیمکردهادااندکی،آوردیمدست هب

راکاراینامیر:گفتوکرددعاامیرحقِّدربونصر.کردمتعریفراماجراوآوردمبونصرنزدبهوبرداشتمراهاکیسهمن

خانهبهبونصر.شوندمیمحتاجدرهمهدَبهگاهی،پسرشوبوالحسنکهامشنیده.دادانجامموقعهبوخوببسیار

.آمدندوکرددعوتراپسرشوبوالحسنقاضیوفرستادراکسینمازازپسوبردنداوباراطالهایکیسهوبازگشت

.رساندقاضیبهراامیرپیغامبونصر

احتیاجیآنبهزیرا؛دادمپسوپذیرفتماست،منافتخاریهمایهدیهاین:گفتوکرددعابسیارامیرحقدرقاضی

آنتوانمنمیمنواستنزدیکبسیارقیامتروزندارم دهم.راحساب پس قیامت اامّنیستمنیازمندکهگویمنمیدر

.بپذیرمتوانمنمیراعملاینعذابوگناه،قانعمدارمکهاندکیمقدارآنبهچون

طریقمحمودسلطانکهطالیی!شگفتا:گفتبونصر کافرانهاخانهبتازکردن،جنگاز شکستهراهابتواستآوردهی

؟پذیریدنمیراآنشما،شماردمیحاللراهاآنگرفتن[عباسیخلیفه]مسلمینخلیفهوکردهتکهتکهو

داردخلیفهوضعیت!بادوالنیطامیرمرع:گفت هاجنگدرمحمودامیربابونصراجهوخواستسرزمینحاکماوزیرا.فرق

را.نهیااستبوده)ص(پیامبرشیوهبرهاجنگآنکهنیستمشخصبرایم.امنبودهمنواستبوده هدیه من بنابراین

.گیرمنمیعهدهبهراآنمسئولیتوپذیرمنمی

.بدهدرویشانونیازمندانبهکنینمیقبولتواگر:گفت

وببردراطالدیگریکسکهاستکاریچهاینودادطالآنبهبتوانکهشناسمنمیستبُدرنیازمندیهیچمن:گفت

.پذیرمنمیراآنمسئولیتوجههیچبه؟بگیرمقراربازخواستموردقیامتدرمن

!بردارراخودسهمتو:گفتقاضیپسربهبونصر
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ازراخوددانشمن.گفتراهاسخناینکهپدرمهمینفرزندهممنحالهربه.بادطوالنیبزرگخواجهزندگی:گفت

اوازمرعتمامکهشدمیواجبمنبرشناختممیرااورفتاروحاالتودیدممیرااوروزیکحتیاگر.امآموختهاو

اوکهطورهمان،ترسممیقیامتروزسوالوسیبرحساازهممنو.امدیدهرااوهاسالاینکهبهبرسدچه.کنمپیروی

.نیستمنیازمندآنازبیشتربهواستکافیبرایمواستحاللوکم،دارمدنیامالازآنچهو.ترسدمی

بودفکرهمیندرروزبقیهوبازگرداندراآنهاوکردگریهو.بزرگواریدچقدرنفردوشما!بدهدخیرتانخدا:گفتبونصر

.گفتمیسخنماجرااینازو

.فرستادپسراطالوکردبازگوراماجراوامیربهنوشتاینامهبعدروز

بود-1 آرامش دنبال به که آنجا از کرد.،زاغی کوچ صحرا به باغ از

دامن-2 زیبایییهدر که دید گل و سبزه از پر دشتی گذاشت.پنهانهایکوه، می نمایش به را کوه

فیروزهبکِکَ-3 باغ آن در کمیابی و زیبا بود.بسیار ای

متناسبحرکاتِ-4 گام،کبک بود.و موزون و هم به نزدیک هایش

حرکت-5 آن وقتی موزونِزاغ رفتار و دید...ها را کبک

نمود.-6 تقلید کبک از و کشید دست خود رفتار از

گام-7 دنبال مبه اوهای کند.تناسب تقلید او حرکات از کرد می سعی و داشت برمی قدم

کرد.یهخالص-8 تقلید کبک از دشت آن در مدتی برای زاغ

بی-9 از بیاموزد.سرانجام را کبک رفتن راه شیوه نتوانست هم آخر در و دید زیان خود تجربگی

خود-10 رفتن راه شیوه و رفتار ، کورکورانه تقلید این با شد.نیزرازاغ پشیمان بسیار کار این از و کرد فراموش

: کبکزاغشعرخوانی و
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بیاورید.-1 ) تبریزی شمس است) گریزان ما از که را یاری و بروید همرهان، و یاران ای

یارِ-2 بادیدارخوشوزیباروبروید را ترانهسخنانما و خوششیرین بازگردانید.خانهبهآهنگ،های

زودیکهبدهدوعدهشمابهیاراگر-3 آمد،به وعدهخواهد که اوبدانید میهای را شما دارد و ندارد فریبد.حقیقت

***

معشوق(-4 صدای ( عشق آواز شود.شنیدهطرفهمهازصدای قصدچهداریم،راباالعالمبهرفتنقصدمامی کسی

تماشا و دارد؟همراهی

عالم-5 در ابتدا بودهما همنشینایم.باال و یار آنجا داریم؛دوببودیم.فرشتگاندر را آنجا به بازگشت قصد جایگاهاره چون

همان ما جاست.اصلی

***

کن!ترکراردشبگَوقراربیوعاشقمنِبگذار،تنهامراوبخواببرو-6

کنی.-7 دوا مرا درد که بخواهم تو از چگونه من پس نیست. مرگ جز آن دوای که است دردی من وجود در

اول: مصراع دیگر معنی جزدردی) ندارد!(درمانیکهداردوجودمرگبه

مرشدی(خوابدردیشب-8 ( کرداشارهمنبهدستباکهدیدمراپیری ؛می «!بیامانزد»که

***

کنندتشییعراامجنازهکهمرگازبعد-9 از.می و داشتم دلبستگی دنیا این به من که نکن آنگمان غمگینم.ترک

مرگ-10 روز برایمدر اگرافسوسنگوونکنگریه، رفت! دنیا از شود،دامدرکسیکه گرفتار نفسانی وهوای افسوس

دارد.ناراحتی

زمین-11 در را دانه رویداگر می حتماً نداری؟!.بکاری اعتقاد دیگر جهان در دانه مانند انسان روییدن به چرا پس

عاشقان کوی در : سوم درس
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آوازوقتی-1 و  .پیچیدجهاندرلیلیزیباییِمانندمجنونعشقِیهشهرت

معروف-2 روز یافت.هر می افزایش لیلی به نسبت اش شیفتگی و عشق و شد می تر

نماند(رویمجنونازاقبالوشانسـ3 باقی او بهبودی برای شانسی : یا و ( بسیاراو،مشکلحلّدرپدرشوبرگردانید

ناامید و  .بودشدهناتوان

 .پرداختنداندیشیچارهبهاو،مشکلحلّبرایخویشاوندان،واقوامیهمهـ4

گفتگوچارهبرای،کردندمشاهدهرامجنونپدردرماندگیِوقتیـ5 به .جویی پرداختند

کهنتیجهاینبههمگیـ6 شود.خدایخانهزیارتبافقطمشکلاینرسیدند می رفع

 .استآسمانیانوزمینیانگاهقبلهوجهانمردمیهمهنیازشدنبرآوردهمحلّخدا،یخانهـ7

 .نهادآنرویبرایکجاوهوکردآمادهشتریمجنونپدررسید،فراحجزمانوقتیـ8

 .نشاندکجاوهدربود،زیباماهمثلکهراعزیزشفرزندفراوانتالشبامجنون،پدرِـ9

 .شدمتوسلخدابهوآمدخدایخانهسویبهدردازپردلیبامجنونپدرـ10

درمانِای:گفتپسربهپدرـ11 جای که کن عجله نیست. تفریح و بازی جای اینجا اینجاستپسر  .تو

برسم.ـ12 سعادت به و شوم رها ) بودن لیلی عاشق ( بیهوده کار این از که بده توفیق خدایا بگو

کن.13 رها بال این از مرا خود لطف و عنایت با هستم، عشق گرفتار خدایا بگو ـ

خندید...شنیدراعشقازسخنوقتیمجنونـ14 بعد و کرد گریه اول

میزدهلقهحمارمثلمجنونـ15 خود جای از  .شدمتوسلدرِکعبهیحلقهبهوبرخاستسرعتبهجهد،که

خداهحلقکهحالیدرـمجنون16 خانه امشدهمتوسلتوبه،حلقهاینمانندمنامروز:گفتبود،میگرفتهآغوشدررادرِ

؛گویندمیمنبهخدایا،ـ17 عاشقیایناما!کندوریعشقازکه رسم و  .نیستراه

باشم.ـ18 داشته سرنوشتی خواهم نمی عاشقی و عشق جز به و است یافته پرورش عشق با من ذات

عشقیهپرورد:ششمدرس
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...دهممیقسمبزرگیتوعظمتبهواتخداوندیبهراتوخدایا،ـ19

.نباشمزندهمناگرچهبماند،زندهلیلیکهبرسانایمرحلهبهعشقدرمراـ20

وعاشقهماینازامّااست،سرشارعشقازوجودمچندهرخدایاـ21  .کنترسرمستتر

 .کناضافهلیلیعمربهوبگیر،ماندهباقیمنعمرازچههرخدایاـ22

 .نگفتسخنیوشدساکتشنید،رااویعاشقانهنیازورازوقتیداد،میگوشمجنونانسخنبهپدرـ23

.استناپذیردرماناودردواستعشقگرفتارْسختمجنونکهفهمیدـ24

کهمتعالخداوند(1 زمان یک،آفرید،میراموجوداتانواعآن هر آفرینش گوناگونیوسیلهازبرای .کرداستفادههای

»گفترسید،آدمآفرینشزمانوقتی بهعدهسازم؛میمنراآدمجسم«آفرینممیگِلازبشریمن: افتادند.ای اشتباه

: ای؟"گفتند نساخته تو را همه "مگر

ویژگیِ آدم خلقت فرمود: آنخداوند شده باعث که دارد دارمبسازم.ایواسطههیچبیراخاصی ومعرفتگنجقصد

اودرراشناخت دهم.بقراروجود

رفت؛-لسّالماعلیه-جبرئیل.بیاوروبردارخاکمشتیکزمینرویازبروکهداددستورجبرئیلبهخداوندپس

می.برداردزمینرویازخاکمشتیککهخواست چه جبرئیل ای گفت: کنی؟خاک

به را تو : گفت بیافریند.نزدجبرئیل جانشینی تو از تا برم می

راخاک کهسوگندجبرئیل منندارمراخداوندبهنزدیکیطاقتمن،زیرا؛ربَنَمرا،خداوندبزرگواریوعظمتبهداد .

برگزیده را دوری مینهایتِ چون است.ام بسیاری خطراتِ حق، به نزدیکی در دانم

است،دادهرویچهکهدانیمیوداناتریتوخداوندا،:گفتوبازگشتحقدرگاهبهشنیدراسوگندذکروقتیجبرئیل

نیزرااوخاکورفتمیکائیل.بروتو:داددستورمیکائیلبهخداوند.بیایدکهکندمینقبولوشودنمیراضیخاک

محبت:هفتمدرس باران



11 

داد؛سوگنـدگونههماننیزرااوخاکورفت؛اسرافیل.بروتو:داددستوراسرافیلبهخداوند.دادسوگندگونههمان

.بازگشتاسرافیل

!بیاوروربگیاجباروزوربهراآید،اونمیخودیهارادومیلبا،خاکاگربرو؛تو:داددستورعزرائیلهببلندمرتبهدخداون

ریخت.برگرفتزمینرویازخاکمشتیکخشمباوآمدعزرائیل طائف و مکه بین را خاک آن آورد. زمانو این در

می سرعت به آمد.عشق

خشدندمتعجّبویّرتحمحالت،آندرفرشتگانیههم که است رازی چه این ایپَاکِــکه را بااحتنـست رامـگونه

خاکخوانندمیفرا پَ،و نهایت میدر ناز خداوند برابر در خواری و اینستی وجود با و خداوندِکند، را، دیگری نیاز، بی

آن رازجایگزین این و ننهاد.نکرد میان در کسی با

»گفتمیفرشتگانقلبوباطنبهخداوندیحکمتوالهیلطف دانیدنمیشما.«دانیدنمیشماکهدانممیچیزیمن:

 .ایدنداشتهکاروسرعشقبازیرا؛معذوریدالبتهداریم.کارهاییچهابدتاازلازخاک،مشتْیکاینباماکه

دریونگوناگهایوهجلشماتام،کنکاریدستوقدرت،تصرّفرویازخاکمشتیکاینبرمنتاکنیدصبریروزچند

جسمآفرینش جلو.دببینیانساناین ،اولین کهه است  .کنیدسجدهرااوبایدهمهآن

دستباوکردگِلبهتبدیلراخاکویدبارآدمخاکبرمحبّتوعشقبارانخود،بخششوکرمابرازخداوندپس

نتیج.آفریدگِلازدلیگِلآندرخویش،قدرت خداست.یهعشق لطف و محبت

آنعاشقانهشوروآشوبهمهاینوشدآمیختهعشقباانسانسرشتآفرینش،آغازدر* .آمدپدیدازلیعشقاز

دلراخونقطرهآنوفروچکیدآنازخونقطرهیکنتیجه،در.شکافتندراآنوزدندآدمروحرگبرنیشتریهمچونراعشق*

دل،.نامیدند ی) (.استروحباعشقپیوندوآمیزشنتیجه

چهلآدمگِلوآبدرخویش،قدرتبابزرگخداوندونگریستندمیشگفتیباحالتآندرباالعالمموجوداتیهمه

لطف.کردمیتصرّفوکاریدستروزشبانه با را دل آن و داد می قرار دلی انسان وجود از ای ذره هر پرورشدر محبت و

فرشته به و داد شمامی گفت: می گِلایندرکهدلیبهبلکهنکنید؛نگاهشده،آفریدهگِلازکهآدمجسمانیوجودبهها

 .کنیدنگاهدارد،قرار

سنگاگ* آن از کنم، توجه سنگ به من سازم.ر می عاشق دلی ،
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بر عشق رابطه بگریزداینجا او از که بخواهد معشوق اگر شود. می اوعکس و شود می متوسل او به وجود همه با عاشق را،

می دست خاک[آورد.به میآن]ای ابتدا که شوی؟چیست می متوسل امروز که چیست این و گریختی

که- زمان بگریختممیآن جسم تحتفقط وجودم همه که امروز اما نورانیّودم، است،الشعاع دل رویت حق به عاشقانه

ام.آورده

گنجینه از لحظه هر خداوندهمچنین غیب در،های میاستعدادی قرار انسان تاذات تواناییاینکهدادند، و استعداد هرچه

قرار انسان جسم و ذات در زندگیاست با و آوردند گِل بهشت از دل ساخت برای ، رسید دل ساختِ به نوبت دادند.چون

توجّجاو و لطف با و ساختند را آن دادند.هید پرورش را آن ،

داریخزانهوداشتهپنهانفرشتگانازراآنخداوندکهداشتوجودغیبنۀخزادرگوهریرسید،کمالبهدلکاروقتی

.نیستگوهرآنیشایستهآدم،دلیامادرگاهجزایخزانههیچکهفرمود.بودگرفتهعهدهبهخودراآن

نباطوظاهـر)ملکوتومُلکربودادهقرارمعرفتامانتِصدفِدرراآنکهبودمحبتوعشقگوهربود؟چهگوهرآن

نگهبانییهشایستآدمدلِ.نیافتراگوهرآنداریخزانهوینگهبانیشایستگکسهیچامابودندردهکهعرض(جهان

بشایستهآدمجان،آنداریخزانهبرایوبودآن کار  .وداین

مُ یکیبِقرّفرشتگان شناختند. نمی را آدم کدام هیچ :یکیدرگاه، گفتند می و کردند می نگاه آدم جسم چه»به این

است. آفریده خداوند که است عجیبی «موجود

نام من تا کنید صبر شناسم. می را شما همه من شناسید، نمی را من ها( )فرشته شما اگر گفت: می خود با آهسته آدم

بگویم. یکی یکی را شما

میفرشتگانچههر نگاه انسان کباریباز،نیرنگانِشیطهکاینتـا.استایهمجموعهچنایکـهدانستندنمی،کردنددر

دلبهوقتیاما.چیستکهدانستدید،کهراچیزیهرگشت،آدمجسمیهمهگردِوقتیپس.دگردیمیآدمِدوربه

شودکهکردتالشچههرشیطان.یافتقصریهمانندرادلرسید، قصر این .نیافتراهیهیچ،وارد

اینازبرسد،آسیبیشخصاینازمابهزمانیاگر.جاستاینمشکلِکاربود؛سادهدیدمچههر:گفتخودباشیطان

دردهد،قرارآندرچیزیبخواهدیاباشدداشتهکاریوسرجسماینبامتعالخداونداگروبودخواهد(دل)جایگاه
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آدمدلبهورودیهاجازشیطانبهچون.بازگشتدلازناامیدوفراوانهایاندیشهبا.دادخواهدقرار(دل)جایگاهاین

شد.مردودجهانیانیههمنزد،ندادند مطرود و

بدهچهره-1 نشان را گلستانکهات و باغ دیدن شیریندارمراآرزوی سخنان شنیدن آرزوی زیرا بگوی سخن دارم.را.

2-( ها! خوبی آفتاب لحظهای تبریزی( چهرایشمس دیدن آرزوی که بیا بیرون ابر پشت دارم.یهاز را تو تابان

عشوهتو-3 و ناز کهبا رنج"؛گفتی مرا این از بروبیشتر و آرزو"نده من بشنوم.، دهانت از را سخن این باز دارم

ناراحتم-4 و اندوهگین ناتوان و ضعیف یاران این دیدن.از چونآرزوی دستانبزرگانی رستم و )ع( دارم.شیرخدا را

راکاملانسانبامالقاتوامآزردهدیوصفتانسانهایاز:فتگمیوگشتمیشهراطرافدر(حکیمدیوژن)ماشیخ-5

.آرزومندم

.شودنمییافتهکهطلبممیراکسیآن:گفت.نیافتیموایمکردهجستجو:گفتند-6

هنرشکهدارمآرزوراکسیهمانمن.استپنهانهمهدیدازاماخداست،ازهابینشوهاچشمیههمکهحالیدر-7

 .استپنهانخودشوآشکار

کممهنگاخورشید-2و1 کوهغروب پشت شدکم می پنهان بررنگزرد)پودر(ردیگَهمچونراخودطالیینورو|.ها

پاشید.جنگجویان می هایشان نیزه و

اقتدارتاریک،شبِآندر|.گرفتفرامیراجاهمهشبتاریکیورسیدمیپایانبهآرامآرامروز-4و3 و پادشاهیاوج

بود.پایانبهرونیزخوارزمشاهی

حُس آفتاب : نشعرخوانی

سند:هشتمدرس امواج در
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الدین]-6و5 درغرقجهان،صبحتاکند،درنگوکوتاهیجنگ،درامشباگر[کهاندیشیدخودباخوارزمشاهجالل

یوجنگاثردر|.شدخواهدخون خواهددرغرقایرانتمامایرانیانشدنکشتهومغولحمله .شدخون

ودولتکهدانستخورشیدغروبدیدنبا|دیدکشتهازرپُوخونغرقراباستانایرانغروب،سرخیِآندر-8و7

است.پایانبهرونیزاوسلطنت

کردحملهدشمنسپاهبهآتشمثل|.کردگریهکهاندیشیدچیزیچهبهالدینجالللحظهآندرداندنمیکسی-10و9

شد.ترسوزندهآتشازهمکمیو

شب،درالدینجالل-12و11 وبارانمیانآن گوییشمشیربرقتیر برکه بودقیامت کردپا می مبارزه که|، جنگ آن در

بود.یبسیارخون چنگیز کشتن دنبال به بود، شده ریخته

باجالل-14و13 مغولشمشیر،الدین سپاهیان کشتن می|.بودمشغول آنها از که قدر هر مغولکُشتاما سربازان بر ،

شد. می افزوده

تصویر–16و15 رقصِامواجتالطمدرستارگانانعکاس بودمانند کوه|.مرگ همچون سند رود بزرگِ هایِ هایموج

غلتیدندرویبزرگی می .هم

میآلودکفووسیععمیق،خروش،وجوشپرسندرود-18و17 را شب پیششکافتبود،سیاهی درروداین|.رفتمیو

میجانبرنیشهزارموجشهرکهبودیسدّمانندالدینجاللچشم غمگیننشاند.)او بسیار را میاو ناراحت ساخت(و

صورتشاشک-20و19 شدبر به|دید.مینابودیحالدرراخودزندگیچونجاری کردن نگاه سند،با رود لرزانِ امواج

تازه رسید.فکر ذهنش به ای

باید|.کردفدارافرزندوزنمیهنراهدربایدکهرسیدشبی-22و21 زمان برایوکردایستادگیدشمنانمقابلدراین

.جنگیددشمنانچنگالازوطنرهایی

اشمحاصرهمغول،لشکرکههنگامی|جنگیدشجاعتبادشمنانمقابلدرخودکوچکلشکرباراشبسرسرا-24و23

بگذرد.تازدآببهشتیکِمانندراخوداسبکردند، سند رود از

دلیراینبایدفرزندکهگفتفرزندانشبهچنگیز|.رسیدپایانبهسختجنگآنوقتی-26و25 و شجاع .باشدگونه
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..آنان-28و27 بودند،کهبله مملکت این در ما از داستان|بستند.رابیگانگانورودراهگونهاینقبل اینرااین به

گفتم ندهی.کهدلیل دست از آسان را آن و بدانی را وطنت قدر تو

اینازدفاعبرای-30و29 از وجب کردندانسانبوم،ومرزهر فدا را خود جان بسیاری عشق|های خاطر به وطن،بهو

شد کشته زیادی شاهان و .اندهسرداران

می-1 ها سختی از سیل چون برسد.مبارز پیروزی صبحِ به سپیده همراه تا چشمه|گذشت همانند بهاو و جوشید ای

کرد. می حرکت دریا جستجوی به که شد تبدیل رودی

شهدا-2 تنها که دارد وجود فداکاری در انددرکهرازی کرده جانفشانی نبرد، هستند،میدان آگاه آن بالباپرواز|.از

.هستندگاهآموضوعاینازپروازنداهلکهکسانیفقط.استهنرشکستههای

سیاهعزایومصیبتغمخدا)کعبه(درخانهکهکسیای-3 خروشوجوشدراتتشنگیسبببهفراترودوشدپوشتو

ایمانندوجودتدریایبرابردرفراتکهتوازغیردریاییکهامنشنیدههرگز|.است کشد.قطره دوش به مَشک است،

است )ع( ابوالفضل حضرت توصیف در رباعی (.)

تعلّآن-4 و بودند شده رها مادیات دنیای از بودند.ها کرده جدا خود از را دنیوی بو|قات کسانی اینکهآنها وجود با که دند

است(دست غواص شهدای توصیف در رباعی ( گشودند. پر آسمان به و کردند پرواز ولی بود، بسته شان

احترام-1 برای تا یارانِبهبیا از عاشقی و حکایتعشق .کنیمعاشق

جاد-2 در و اند داشته خونینی سفر که یارانی آن )شهیدان(یهاز اند. کرده سفر خطر

گلوی-3 از خورشید مانند فریادشان که کنیم حکایت یارانی آن آمد.آگاهیاز بیرون بخششان

امروزهایرباعی:دهمدرس

ع:یازدهمدرس شقایاران
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عشقآن-4 این و گشتند می عاشقی دنبال به عاشقانه چه کردند.ها دنبال خود شهادت با را

گویند:ناآن-5 می و دهند می سر عشق آواز خود شهادت با

کن!-6 انکار را ما عشق و جان هم باز ! ما معشوق و جان کننده انکار ای

و-7 ننگ ، مُردن زخم بدون عاشق برای دواست. عاشق برای تو زخم این که بزن زخم ما به هم باز ! کننده انکار ای

است.ع یب

زیرا-8 نکن؛ اعتراض و ناله عشق سختی از ! عاشق اولای است.، خموشی و رازداری عشق شرط ین

بینند.-9 می همه و است زنده مکتبشان و هدف ولی اند خاموش ببین! هستند ما کشور در که شهدایی

حمایتشان-10 و کنیم پاسداری آنها خون از که ببندیم عهد شهدا با تا نماییم.بیا

عج* زمان امام :ای

جمعه-1 ظهر از بعد مانند تو بدون غمصبح ماللها و بآلود است. همیآور مهربانی حتی کیننفرترنگتو دارد.هو

تو-2 بدون گویند ندارد.،می کاری تقویم، روزهای و تاریخ به عشق اما است تعطیل عاشقی و عشق

می-3 انکار را تو وجود کفر بالد در ظهورانکارکنندگان نشانه توان می نیز کشورها آن در اما دید.شماکنند را

دوریِ-4 از خواستم رابطمی هم با عشق و رنج که آمد یادم اما کنم ناراحتی و رنجش اظهار دارند.یهتو دیرینه و عمیق

کرد( تحمل را عشق سختی باید (

و-5 بیعاشقان با ، ظهورت آرزوی در جویند.مومنان می را تو اضطراب و قراری

ناگهان-6 ، است عدالت و عدل کشور حاکم که کسی دهد.روزیآن می نجات را ما و زند می کنار را ستم و ظلمت

تو:شعرخوانی بی صبح
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 .کشیدطولسالهزاراوحکومتِ،شدایرانپادشاهضحّاکوقتی-1

او،-2 پادشاهی مدت  .شدندمشهورصفتشیطانهایِانسانورفتمیانازدانایانرفتاروروشدر

کرد.ارزشجادوگریوشدارزشبیاخالقیهایفضیلت-3  .گرفتراجاهمهآسیبودروغورفتبینازصداقتپیدا

 .افتادسختیوتنگنادراژدها،چونضحّاکِآرامآراموگذشتشکلاینبهزیادیهایسال-4

 .داشتلببررافریدوننامشبوروزضحّاک،کهبودشکلیبهاوضاع-5

کشور-6 هر از بهکرددعوترابزرگانضحاک بتواند ببخشد.خودپادشاهیتا استحکام

»گفتزرتشتیروحانیانبهسپس-7 ...خردمندونسبوصلاباهنرمندانِای:

نهانمن-8 دانندودارمدشمنیدر می را موضوع و نکته این ...دانایان

...بزرگوشجاعو(فرومایه)اصالتبیاستپهلوانیدارد؛زیادیدانشامّاداردکمیسالوسنّ-9

.«استنکردهکارینیک،کارجز،(من)ضحّاککهنوشتبایدایاستشهادنامه-10

 .شدندهمراهورأیهمکار،اینانجامِبرایضحّاکترسازبزرگانهمه-11

 .کردندتأییدوگواهیراضحّاکیهاستشهادنامآنجوان،وپیرناچاربه-12

 .شدبلندکاوهفریاددربارازناگهانلحظه،همان-13

 .نشاندنددرباربزرگانِپیشرااووفراخواندندضحّاکنزدراستمدیدهیهکاو-14

»پرسیدکاوهازعصبانیّتباضحّاک-15 بده: «ای؟دیدهستموظلمکسیچهازکهتوضیح

کاوپادشاه،ای:»گفتوکوبیدخودسربرشاه،ستمبهاعتراضیهنشانبهوزدفریاد(کاوه)-16 هستمستمیهمن «دیده

(شاهامّاآزارمبیآهنگری-17 ضحاک  .استکردهمنبهبسیاریستموظلم)

یاپادشاهتو-18 ...کنیقضاوتمنسرگذشتیهدرباربایدهستی؟اژدهای

است؟سختیورنجفقطمانصیبِتو،پادشاهیازچراهستی،جهانپادشاهتواگر-19

داداوهایحرفبهضحّاک-20  .شنودمیاوازراجسورانهسخناناینکهکردتعجّبخیلیوگوش

کاوه : دوازدهم دادخواهیدرس
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)آوردنددستبهرادلشوبازگردانداوبهرااوفرزند-21 .(کردنددلجوییکاوهاز.

 .کندتأییدوامضارااستشهادنامهآنکهخواستکاوهازضحّاکسپس-22

و...کشوربزرگانبهسرعتبا،خواندرااستشهادنامه،کاوهکههنگامی-23 کرد رو

(...نداریدخدابهقلبیباور)ترسیدنمیجهانخدایازکهدیوسیرتضحاکِحامیانای:کهبرآوردفریاد-24

...ایدشدهضحّاکهایفرمانتسلیمومطیعچون.هستیدجهنّمیشمایهمه-25

 .ندارمترسیپادشاهازهرگزوکنمنمیتأییدوگواهیرااستشهاداین-26

 .انداختپازیروکردپارهرااستشهادنامهلرزید،میخشمازکهحالیدروبرآوردفریاد-27

 .شدندجمعاودوربازارمردمآمد،بیرونشاهدربارازکاوهکههنگامی-28

 .کردمیدعوت(اعتراضوقیام)عدلبهرامردموزدمیفریادوخروشیدمی-29

...کنندمیتنبر،پتکبازدنضربههنگامآهنگرها،کهچرمیبندِپیشآن-30

 .برآمدبازارمردمازغوغاییوشورشلحظههمانآویخت،نیزهسرِبرراهمانکاوه-31

ودستبهنیزه،کاوه-32 کرد می ...خداپرستبزرگانای:زدمیفریادحرکت

 .کندآزادضحّاکستموبندگیزنجیرِازراخودبایدکندطرفداریفریدونازخواهدمیکسیهر-33

کند.دشمنخداباقلباًواستشیطانپادشاه،اینزیراکنیدحرکت-34 می ی

 .شدندجمعاوپیرامونانبوه،سپاهیورفتمیپیشاپیش،(کاوه)پهلوانمرد-35

داشت.فریدونمخفیگاهازکاوه-36 .رفتجاآنبهمعطلیبیومستقیموگرفتپیشدرراراهعلّتهمینبهاطالع

(خوشحالی)فریاددیدنشباودیدند(مخفیگاهش)آنجادررااومردم،آمد،(فریدون)جدیدپادشاهپیشگاهِبهکاوه-37

 .شدبلند

.دیدشدهسرنگونوتمامضحّاکبرایراجهاندید(تباهیازپرونابسامان)شکلآنبهراجهانوقتیفریدون-38

کرد بینی پیش را او شکست (.)

دادخواهیازرپُدلشوانتقاموکینهازپرسرشکهحالیدرردکطیمرحلهبهمرحلهرامسیرباد،سرعتِبهفریدون-39

 .بود
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...باتجربهوآزمودهجنگپیرانِوشهرجوانان-40

شدندضحّاکحکومتمکرِودامازوپیوستندفریدونلشکربه-41  .آزاد

فکرضحّاکآنگاه-42 آمد.کاخسویبهلشکرگاهازافتاد.چارهبه خود پادشاهی

نهاد،،بلندیاز(ضحّاک)کههمین-43 زمین بر  .آمداوسویبهبادسرعتبهفریدونپای

 .شکسترااوکالهخودوزدضحّاکسربر،گرفتدستدر(بودگاوشکلبهکه)راخودمخصوصگرزفریدون-44

 .کشیدبندبهرااووآورددماوندکوهبهاسبیهمچونراضحّاک-45

.شدپاک(ضحّاک)اوهایبدیازجهانوکردارزشبیخاکمانندراضحّاکنامفریدون-46

 .کردخواهدآغازراجنگنخستکسیچهکهکردندمیاهگندقتبهمیداندالورانِ-1

 .کردبلندخاکیوردگَنماییقدرتقصدبهودرآوردحرکتبهرااسبش،باابهتپهلوانِآنعمروناگهان-2

آمد-3 نبرد دشت به عمرو کوهِ،وقتی مانند که بود بزرگ شد.آنقدر می دیده آهن

و-4 آمد میدان به سپسکردتازهسیفَنَعمر  .طلبیدمبارزوایستاد.

)ص(-5 اسالم آیاکردنگاهاسالمسپاهمردانیهچهربهپیامبر ببیند شود؟[]تا می عمرو با نبرد داوطلب کسی

نداشت.جنگبهیتمایلکسهیچ.بودندانداختهپایینراسرهاشرموترسازهمه-6 عمرو با

دهند-7 یاری که )ع( علی حضرت عمریهتنها با مبارزه داوطلب بود، شجاع مبارزی و شد.ودین

اجازبرای-8 نزدمبارزهیهگرفتن آمدپیامبربه نمود.ولی)ص( مخالفت نبرد میدان به )ع( علی حضرت رفتن با ایشان

 .رفتاوسویبهنیز(ععلیحضرت)جنگجوشاهِآنوکردرو(ععلیحضرت)خشمگینشیرسویبهعمرو-9

وبادوهر-10 شدندهمسویبهدشمنیخشم ور روزنهحمله هیچ نگذاشتند.و باقی صلح برای  ای

حیدرییهحمل:چهاردهمدرس
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جنگی-11 کردچنان وحشت نیز آسمان که داد جنگِ؛روی وحشتزیرا و ترسناک همیشه قدرتمند، مبارزِ فرینآدو

است.

سیهآنابتدا-12 ،عمرو بدبخت و  .کردبلنددرختشاخمثلرابازویشروز

مقابلراشمشیرشعمرو-13 در ) )ع علی حضرت و برد .گرفتسررویراسپر،باال

.فشردمیهمبهراهایشدندانعصبانیّتازوگیرکردجایزمینرویمحکمراپاهایشعمرو-14

نرسیدندهیچوقتی-15 پیروزی به پهلوانان از طرف،یک دو از دیگر شدندحملههمبهبار  .ور

زمانتاکسهیچکهآوردندوجودهبجنگیمیداننانچ-16 .بودندیدهچیزیچنینآن

و-17 گرد چنان جنگ میدان شدنددر ناپدید پهلوان دو هر که برخاست  .خاکی

 .بودشدهخاکوگردازپر،دوآنصورتوسروشدپارهپارههالباسوتکهتکههازره-18

حریفتوانستندجنگاوریآدابباماهرجنگجویدوآنگونهاین-19 زیاد  .کننددفعیکدیگرازراضربات

پیامبر-20 جانشین آن شجاع، شیر بود...)ص(آن بزرگ نهنگی مانند الهی قدرت دریای در که او ،

نگاهِ-21 همان اثر در که انداخت عمرو به نگاهی شد.خشمگینانهچنان ساخته عمرو کار

گرفتوکردبلندراخودخیبرگشایِوقدرتمنددستانسپس-22 کند.تصمیم جدا تن از را او سر

علی-23 خدا(ع)حضرت نامِ ذکر آورد.،با فرود عمرو گردن بر را شمشیر

خورد.-24 افسوس و زد خود سر بر شیطان آورد، فرود عمر گردن بر را (شمشیر ع علی) که هنگام آن در

درآمدند.-25 لرزه به ها بتخانه و ترسیدند شدت به کافران )ع( علی ضربه با

کرد-26 جدا تن از را سرش و زد او گردن بر شمشیر با )ع( علی کُشت.حضرت را او و

شد.مترصدسرش،رسیدعمروگردنهبشمشیریهلبوقتی-27 پرتاب  دورتر

نشانهوقتی-28 به جبرئیل شد، کشته زد.یعمرو بوسه )ع( علی دستان بر تشکر و تقدیر
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و-1 ایرانی منامپرآوازهمن نژاد و اصل در. کشورنیرومندانپهلوانریشه دارد.این

بسته-2 پیمان وطنم فدایبا را جانم که کنم.آنام

وطن-3 از اصولِدفاع واز کردنِخردمندیدانایی فدا و نشانهاست از وطن برای است.جان جوانمردی های

است.-4 بدتر شیطان از قسم خدا به کند، می دشمنی وطن با ذاتی بد روی از کس هر

من-5 سربلندی و شکوه خاکِاوج من نزد در و آید می دست به تو آسمان زیر است.در جواهر و طال تو

وطن-6 وجباگر!ای یک بخواهد توکسی خاک بِاز کهرد،بَرا محافظتبدان تو از خونم با و ایستم می او برابر در من

کنم. می

بازتابونعکاساازکهداشتوجودباصفاوخرّموخوشزاریسبزهوشکارگاهکشمیر،یناحیهدرکهاندکردهحکایت

نمادکه)طاووسدُمِورسیدمینظربهزیباورنگارنگطاووس،دُمِهمانندکالغزشتوسیاهپَرآن،خوشبویگیاهان

 .شدمیدیدهزشتوسیاهزاغ،پَرِهمچونزار،سبزهآنزیباییِبامقایسهدر(استزیباییورنگارنگی

)بودشدهسیاهالله،هایگلبرگوسطچراغ،آندودِازودرخشیدمیچراغیماننداللهگلزار،سبزهآندر* (اللهگلدرونسیاهیبهاشاره.

.استگرفتهقراررنگسبززمرّدِازایپایهرویبرشرابازجامیکهانگاربود،ایستادهخویشیساقهبرشقایقگل*

آناطرافدرزاغی.داشتندآمدورفتجاآندرپیوستهشکارچیان،وداشتوجودفراوانیشکاروصیدمرغزار،آندر

.کردمینگاهراطرفآنوطرفاینوبودنشسته.داشتخانه(برگیوشاخپر)انبوهیوبزرگدرختِرویبرمرغزار

باوترسیدزاغ.کردحرکتدرخت،سمتبهدست،درعصاییوبرگردندامبدلباسی،وحالآشفتهشکارچیِناگهان،

وطنشعرخوانی :

طوق کبوتر پانزدهم: داردرس
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یاداردمراشکارکردنِقصدِکهفهمیدتواننمیوآیدمیطرفاینبهکاریانجامصددِدرشکارچیاین»:گفتخود

«.دهدمیانجامکاریچهکهکنممینگاهومانممیجاهمینمنهرحالبه.دیگریکس

.رسیدندکبوترتعدادی(گذشتمدّتی.)ماندمنتظرمدّتی.نشستکمیندروریختدانهوگستردراداموآمدجلوصیّاد

)گذراندندمیروزگاراوازفرمانبرداریواطاعتدروگفتندمی(دارطوق)مطوّقهاوبهکهبودکبوتریآنانرئیس زندگی.

وشدخوشحالشکارچیوشدندگرفتاردامدرهمگیوآمدندپایینناآگاهانهدیدند،راهادانهکههمین(کردندمی

تالشخودرهاییبرایهرکداموکردندمیتابیبیکبوتران.بگیردراکبوترانتاکرددویدنبهشروعخیزکنانوجست

ترمهمخودرهاییازرایارانرهاییونجاتهمگیبایدنیست؛کشمکشوستیززماناکنون»:گفتمطوّقه.نمودندمی

زیرا؛بلندکنیمزمینازرادامنماییدکهتالشوکنیدهمکاریهمباهمهکهاستآن(درستکار)مصلحتاکنون.بدانند

درراخودراهوکردندبلندزمینازراداموکردنداطاعترامطوّقهفرمانکبوتران«.استکاراینبهوابستهمارهایی

خودبانیزغزاو.بیفتندزمینبروشوندخستهعاقبتکهامیداینبهکردهاآنتعقیببهشروعصیّادوگرفتندپیش

ایحادثهچنینبهکهاستممکننیزمنکهخواهدشدچههاآنکارسرانجامِکهبفهمموبرومهاآندنبالبهکهفکرکرد

.کرداستفادهسالحیعنوانبهناگوار،حوادثکردندورودفعبرایتوانمیهاتجربهازوشومگرفتار

ازتاواستجدّیما،تعقیبِکارِدرشرمبیصیّادِاین»:گفتخودیارانبهاست،آناندنبالبهصیّاددیدکهوقتیمطوّقه

ونبیندرامادیگرتابرویمردرختپُجاهایوهاآبادیسمتبهکهاستآنچاره.کندنمیرهارامانشویمدوراوچشمِ

رابندهااینکهگویممیاوبه.استمندوستانازکهکندمیزندگیموشیحوالیایندرزیرا؛بازگرددبهرهبیوناامید

)دادندقرارخودسرمشقرااونظروتوصیهکبوتران«.ببُرد نیزصیّادودادندمسیرتغییرو(کردندعملاویتوصیهبه.

 .برگشت

»کهدادفرمانکبوترانبه.رسیدموشسکونتِمحلبهمطوّقه زمینبرهمگیوکردنداجرارااوفرمان.«بیاییدپایین:

راروزگارخوبِوبدوبودکردهکسبزیادییتجربهوبودعاقلوزیرکبسیارکهبود،برازِموش،آننامونشستند

متّصلهمبهراهاآنیهمهوکردهدرست(داالن)سوراخصدحادثه،روزدرفراربرایجایگاهآندروبودکردهتجربه

صدامطوّقه.کردمیمحافظت[هاراهآناز]مصلحتودانشوعلمحسببرو(داشتراهدیگریبهیکهر)بودنموده

»کهزد »کهپرسیدزبرا«.بیابیرون: .آمدبیرونسرعتبهوشناخترااوموشگفت؛راخودناممطوّقه«.؟کیستیتو:
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عزیزدوستای:گفتوشدجاریصورتشرویبراشکوکردگریستنبهشروعدید،گرفتاربالدامدررامطوّقهوقتی

(گرداب)خطرناکجایاینبهمراآسمانی،سرنوشت:کهدادجوابمطوّقهکرد؟گرفتارراتوکسیچههمراه،رفیقو

»گفتمطوّقه.بودشدهبستهآنبامطوّقهکهشدبندهاییبریدنمشغولسرعتبهوشنیدراحرفاینموش.کشاند :

)نکردتوجّهاوحرفاینبهموش«کنبازرایارانمبندهایابتدا »گفت(مطوّقه. (استبهتر)استسزاوارتردوست،ای:

برایونیستیمحتاجخودجانبهتوآیا.کنیمیتکرارراسخنت:گفت[موش]«کنیبازرایارانمبندهایابتداکه

راکبوتراناینریاستمنزیراکرد،سرزنشکارایندلیلبهمرانباید:گفتی؟نیستقائلحقّیخودجانونفس

ادامراحقوقخیرخواهی،وپیرویواطاعتباکبوترانچون.دارندمنگردنبرحقّیدلیل،اینبهآنهاوامپذیرفته

بهاموظیفهبهودهمانجامرارهبریوظایفبایدنیزمنیافتم،نجاتصیّاددستازآنانپشتیبانیوکمکبهوکردند

دام،درکبوترانازتعدادیوشویخستهبازکنی،مرابندهایابتدااگرکهترسممیو.کنمعملگروه،اینرهبرِعنوان

کنینمیانگاریسهلوسستیمنحقّدرباشی،شدهملولوخستهبسیاراگرحتّیباشم،بستهمناگرولیبمانندباقی

وآزادیزمانِدرکهاستشایستهپسایم،بودههمباگرفتاریوبالهنگامدرهمچنینو.شودنمیراضیآنبهدلتو

 .کنندمیپیدابدگوییوسرزنشفرصتگران،مالمتوگرنهباشیمهمراهوموافقهمبانیزآسایش

یاراناعتمادودوستیپسندیده،ونیکروشِوصفتاینباواستگونهاینبزرگانونیکانیشیوهوعادت:گفتموش

)گرددمیبیشترتوبهنسبت گاهآنو(کردخواهندبیشتریاطمینانتووفاداریبهوداشتخواهنددوستبیشترراتو.

.برگشتنداماندروآزاددوستانشوبریدراآنانبندهایتمامِعالقه،وجدّیّتبا

اول ازبند نکنفراموشنیزراصبوروگمنامافرادمحبتوکنگزاریسپاس،کنندمیخدمتوخوبیتوبهکههاییآن:

نیزقدردانو .(بودنهاخوبیقدردانوغرورازدوری).باشآنها

دوم اگربند غمگینکنیگریهباازرشچیزهایدادندستازیاخاطرنداشتنبه: کوچکچیزهایداشتنلذت،باشیو

کم .دهیمیدستازنیزراارزشو

هفدهم دریادرس خاموشی :
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قدرفرصتاغتنامبهتوصیه) قانعدانستنراهاداشتهو غصهغمنکوهشوبودن، (چیزهابرخیخاطرنداشتنبهو

سوم هریکبند خشکیکهموجوداتیاز: آب، آسماندر موجودیانسانامادارندراخودخاصویژگیکنندمیزندگیو

همهاستکامل مخلوقاتاشرفوموجوداتیبقیّهبهنسبتانسانبرتریبهاشاره).داراستجایکراهاویژگیاینو

(بودن

چهارم فروتنیتواضعبا:بند را،و بلندمرتبهبزرگخود ازوکنیممیو .شویممینزدیکخداوندبههمهبیشتر

افراداستفروتنیدربزرگی) (ترند.نزدیکخداوندبهمتواضعو

پنجم: !دانندمیغیرممکنراکارهاانجامناتوانافرادفقطونیستممکنغیرتواناانسانبرایکاریهیچبند

(.دانندمیغیرممکنراچیزهمهناتوانهایانسانفقط)

اول جهانبند تمام غرب: تا شرق از و جنوب تا شمال است.از خداوند مُلک ،

دوم عادلِبند خداوند است.: گسترانیده همه برای را خود عدالت سفره و است شرط و قید بی و صفاتخدامطلق و نام

دارد نکنیمبسیاری رافراموش کنیم.«عادل»صفتبهاو ستایش

: سوم حواسِبند و فکر بهرهاگر باشد، مادی مادیّیما برد. نخواهیم آنمعنوی و کند مبدل غبار به را روح تواند نمی ات

است تالش در و باالست عالم به متعلق روح زیرا کند. ارزش بی مادیاتکهرا برود.از باال عالم به و بگذرد

چهارم: نَفَسیبند هر میدر انسان فرودادنشد،کَکه هنگام یکی دارد؛ وجود نعمت دادننَفَسدو بیرون هنگام دیگری و

نَآن فرودادن بخشِسفَ. شادی آن، دادن بیرون و است زندگی ادامه رنجباعث از ، زیبا گونه این نیز زندگی است. وجود

را خدا تو است. شده ساخته آسایش حالدرو کن!،همه شکر راحتی زمان چه و سختی زمان در چه

پنجم: خانهبند در تو و باشم سفر در من بده رهااجازه و آزاد و کنم پرواز نقطه دورترین تا شاداب بده اجازه بمان؛ ات

به )سفارش آفاق(باشم. در سیر

ه عدل:جدهمدرس خوان
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ششم: تابند داده قرار آسمان در را ستارگان نگاهخداوند تا کنیم. پیدا را مسیرمان دریا و بیابان در باالما عالم به مان

ببریم. لذت معنوی سیر از و باشد

و-1 تند ، شایسته ِ اعمال انجام در و گردان پاک معصیت و گناه از مرا کن.خدایا چاالک

کن.-2 پاک گناه از مرا وجود همه تو ، است آلوده گناه به من وجود سراپای

بده-3 قرار دلم در را خود بندگی همّت افرادیخدایا مانند مرا نگردان.و روند می هوس و هوا دنبال به که

کن.-4 مجازات مرا گناه آن برای ، نکنم سجده تو درگاه به من اگر

ع-5 در شیطانخدایا که بده من به نشاطی چنان آن بندگی و شود.غمگینبادت

گردان-6 ایمن قیامت، روز ترس مقابل در مرا و بده راستم دست به مرا اعمال نامه ، قیامت روز در .خدایا

نیایش

: از اند عبارت است شده استفاده آنها از جزوه این تهیه در که منابعی

دروس- گام به گام منتشرانراهنمای انسانی علوم رشته یازدهم

ماه- و مهر یازدهم پک دروس گام به گام راهنمای

گروه- غربیآذربایجاناستاندومدورهمتوسطهادبیاتآموزشیجزوه

کرمانشاه- ادبیات جزوه

:آموزش- )دورهادبیاتوزبانتارنماهای ادب-متوسطه(یفارسی روزادب–(صدابیفریاد)صبورسنگ-شمیم

)ارائهوکنکاش- ادب–علمی(وادبی،آموزشیمطالبونکاتپژوهش و شعر گرم تنور

فارسی– طریقت تلگرام کانال


