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انسان را آفريده  ،خداوندي كه از مشتي خاك سخنم را به نام آن خداوندي آغاز مي كنم كه آفريننده آسمان ها است. -1

  .است

 .توجّه كن ما كردار و با رحمتت به كار بده و ما قرار فضل خودت را كمك و ياور !  پروردگارا-2

هر انسان   آفريننده. تو  هستي همه ي موجودات(اً پنهان )مجاز و آشكارات تو روزي دهنده همه ي موجود! پروردگارا-3

 مي باشي. (مجازا ، همه ي انسان ها ) دانا و نادان 

 !تو ظاهر و باطن من هستي .قدرت گويايي من است ( من از توست )سببِپرودگارا ! چه خوش است كه سخن گفتن ِ -4

تي مثل اين است كه از چهره ات آشكار مي شوي )زيبايي و سرسبزي بهار ( ، به راس پروردگارا ! وقتي هنگام بهار -5

 .و نقاب را برداشتي و آن را به همگان نشان دادي وبندر

 .تصويرها و نشانه هاي شگفت آور و تازه اي رسم مي كني ،چهره ي زيبايت را برجهان بتاباني اگر روشناييِ پروردگارا !-6

هايش و به علت اشتياق به تو رنگ مي شودل به سبب آرزومندي و دل بستگي به تو در بهار شكوفا پروردگارا ! گُ -7

 . شمردني نيست

توصيفي كه در وصف تو بگويم ، تو برتر از آن هستي . من مطمئن هستم كه بي ترديد جان ستايش و  پروردگارا ! هر-8

 . جان ها هستي

) من دربارة شكوهمندي و جايگاهت هيچ سخني نمي توانم  خداوندا، انديشة اندك من از درك بزرگي تو ناتوان است -9

 (داني كه چگونه بايد تو را وصف كرد يبگويم( و فقط تو به رازهاي آفرينش آگاهي داري )تنها خودت م
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  . تخته سنگي جاري شدزير  تندرو از و نماچشمه اي جوشان ، خود -1

 ،رود سوي هدف ميبه خروشندگي دهانش كف آلود مي شد و گاهي چون تيري كه  اثر گاه مانند صدف، بر ،چشمه -2 

 .سريع به پيش مي رفت راست و

 . دشت هستمو باغ ِ بي مانند و سرور ،عناصر خلقت  موجودات و بين چشمه با خود گفت: من در -3

 .بوسه مي كند تنم را غرقِ سر و م، وقتي تند و تيز حركت كنم ) جاري مي شوم( سبزه در آغوش-4

 .آب زالل ( مي بيند )من آيينه يدر  را ماه چهره ي زيباي خود ،)امواج نداشته باشم( باز كنم موهايم را چينِ اگر-5

 .ل هايي چون مرواريد درخشان را مي روياندزمين مي افتد ، گُبه قطره ي باران كه  -6

شرمندگي  از عظمتي كه دارد همه ي شأن و با ،درَپايان مي بَ به آغوش مندر خود را  دراز قطره ي باران وقتي سفر -7

 مي شود.سرافكنده 

را  شزيبايي و زينت ،باغ .در آسمان ( من مي گيرد ) اشاره است به بخارشدن و شكل گرفتن ابر را ازسرماية خود ، ابر -8

 .آورد مي دستبه از  من 

  .من زندگي مي كند وجودِ بركتِ از ، همه ي زيبايي و شكوهشبا ل گُ -9  

 . (!نيستمن )  هيچ كس هم شأن  باشد؟اين آسمان آبي چه كسي مي تواند با من برابري كند و هم شأن من  زيرِ -10

 رفت . وقتي كه كمي از سرچشمه اش دوربه پيش ميبا همين شيوه  ،ست شدهكه از غرور و تكبّر مَ ي زيباچشمه -11

 ...شد

 ... دريايي ترسناك با جوششي بي مانند .خود ديد وبرويناگهان دريايي خروشان را ر-12

 .بيننده را مي ترساند، نيز چشمان سياهش  .كرده بود  كَر را فلكگوش  ، خروش و فرياد بلند اين دريا-13

  .ساحل تكيه داده بود تن بر اي بود كه تنش رادرست مانند زلزله-14

 :  چشمهیکم درس 
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 ...عظمت و غوغاي دريا را ديد هچشمه ي كوچك وقتي به آن جايگاه رسيد و آن هم -15

 ...مانَدبامان  دريا در آسيبِاز  تا كشدبِ آن جاي خطرناك كناررا از تصميم گرفت خودش -16

  .فراموش كرد و خاموش شديكباره را زباني خود آن ادعا و شيرين يو ساكت از حركت ايستاد و همه زدهفتشگ مّاا -17

 (.كوچكي خودش را دريافت و سكوت اختيار كرد ،با ديدن شكوهمندي دريا چشمه )

 

 

 

 :و خود را به نيکی و نيکوكاری به مردم نمای و چون نمودی به خالف نموده مباشی كردن مياسا نيک تا توانی از-1

خالف آنچه و برنيكوكار به مردم نشان بده  يفردخودت را . ك نكنرْتَ هرگز رااين روش به مردم نيكي كن و تا مي تواني 

  . رفتار نكن  كه خود را نشان دادي

 دل دیگر روا مدار تا گندم نمای جوفروش نباشی. و بهر مگو به زبان دیگ-2

 .نشوي  شناخته فريبكار و دروغگو تا باشد يكي زبانت و دل در سخن 

 كه هر كه داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی است. ز خویشتن بده،ااندر همه كاری داد  -3

قضاوت  به ،ندبه عدالت و انصاف رفتارك شيكس در كارها هر زيرا به عدالت و انصاف رفتار كن كارهاي خود ةهم در

 ديگران نياز پيدا نمي كند.

 .و دارد م و شادی تغ ارت بُوَد، به آن كس گوی كه او تيمغم و شادی اگر -4

 .باشد تو فكر به هاشادي و ها غم در كه بگو كسي به را آن  باشي، داشته شادي و غم راگ 

 .ود پيدا مکن خادی پيش مردمان، بر اثر غم و شو  -5

  . آشكار نكن خود چهره درشادي را  غم و آثارِمردم نزد و 

 د.ُمشو، كه این ، فعل كودكان باش به هر نيك و بد، زود شادان و زود اندوهگين-6

 . كودكان است مخصوص ،غمگين نشو ؛ زيرا اين رفتار يا بد ، زود شاد ياخوب  كارِ به هر  

 درس دوم : از آموختن ننگ مدار



5 
 

  .از حال و نهاد خویش بِنَگردی، كه بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشونددان كوش كه به هر مُحالی ب -7

 )شخصيّت واقعي تو تغيير نكند و آشفته نشوي تغيير نكند و ناممكني دشواربه هر كار طبيعت و سرشت تو كه  كن تالش

ها تغيير آن شخصيّت واقعيِ و ندعصباني نمي شو ،(درست و نادرستمختلف ) در برابر رويدادهايهاي بزرگ زيرا انسان (

  .نمي كند

 .مُر شادی مَشِ ت آن به غم است ، آن راكه بازگش ادیِهر ش -8

 .حساب نكناندوه است، شادي  كه پايانش غم و را شاديآن  و 

 .وقت نوميدی اميدوارتر باش و نوميدی را در اميد، بسته دان و اميد را در نوميدی  به و -9 

 .و متصل هستند  وابسته هم به اميدواري و نااميديهميشه بدان كه  و يباش سعي كن بيشتر اميدوارنااميدي  و به هنگامِ

  (به وجود بيايد. نااميديممكن است  اميدي، هر از پس و هست اميد نااميدي، از پس )

 .ن کی كان نيد با ایشچندان كه طاقت باشت خویش را ؛ اش؛ خاصّه قرابناس ببه سزا ، حق ش ه كس راس ضایع مکن و همچ كرنج هي-10

ي انسان ها به ويژه خويشاوندان خود باش . و آن ه ، قدرشناس همهتتباه و نابود نكن و به شكل شايس هيچ كس را تالشِ 

  . كن خوبي اندازه كه نيرو و توان داري به خويشاوندان

 .ی دیدز بتوانان همی بينی، عيب نيچنان كه هنر ایشاش تا هممب ان مولَعليکن به ایش پيران قبيلة خویش را حرمت دار و  و -11

دانش  طوركه انتا هم ) وابستگي فكري پيدا نكن(زياد مجذوب آنها نباش امّا  احترام بگذار خود اقوام بزرگانِ به پيران و

 .بتواني ببيني ها را نيزعيب و كاستي آن ،را مي بيني و فضيلت آن ها

 .ردان ن گناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمو اگر از بيگانه -12

 . امان نگهدار او در ي خطر ، خودت را از، زود به اندازهاحساس ناامني كردي دشمن اگر از و

 .ن، ننگ مدار تا از ننگ رَسته باشی از آموخت-13

 .ناداني رهايي يابيسرافكندگي ِ تا از از يادگيري احساس شرم نكن
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 .بوديم نكرده كوتاه را موهايمان كه بود ماه سه    :  بودیم نکرده باز سر موی كه بود ماه سه -1

 .دهد نمي راه حمام به را ما كسي اكنون كه گفتم خود با:    گذارد؟ حمام در كه را ما اكنون گفتم  -2

 و بمانيم حمام در بيشتر كمي ما كه دهد اجازه تا : كنيم باز خود از شوخ كه بگذارد گرمابه در تر زیادت دَمَکی را ما كه باشد تا-3

 .بشوييم را بدنمان كثيفي

( روزگار)  دنيا كار به تعجّب با كه حالي در رفتيم اي گوشه به ما :نگریستيم می دنيا كار در تعجّب به و شدیم باز ای گوشه به ما -4

 .كرديم مي نگاه

( مراكشي) مغربي طالي ي سكه سي ما از( اسب)  چهارپا ي دهنده كرايه و : خواست می مغربی دینار سی ما از مُکاری و -5

 .داشت طلب

 و داشت برتريفضيلت و  ادب و شعر در و بود شايسته مردي  :تمام كرمی هم و ادب، و شعر از داشت فضل و بود اهل مردی  -6

 .بود بخشنده هم بسيار

 مالي توان و بود تهيدست هم ايراني مرد اين و  : كند مرمّتی مرا حال كه نداشت وسعتی و بود تنگ دست هم پارسی مرد این و  -7

 .كند كمك من به تا نداشت

 ..بيا من پيش و شو سوار هستي كه طور همان    :آی من نزدیك و برنشين هستی كه چنان  -8

 جايگاه علم در من كه شود مي متوجه( من نامه ديدن با) او  : زیادت است ای مرتبه فضل، در مرا كه شود تصوّر را او همانا -9

 .دارم بااليي

 پي من شايستگي و دانش به بخواند، مرا ينامه وقتي : ؟چيست اهليّت مرا كه كند قياس یابد،  اطالع من ی رقعه بر چون-10

 .خواهد برد

 و نگه داشت. پذيرفت خود حضور به را ما   :گرفت باز خویش نزدیك به را ما -11

سفر به بصرهم : سودرس   
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 دريا راه از احترام، و نعمت با را ما :رسيدیم پارس به فراغ و كرامت در كه چنان كرد؛ گسيل دریا راه به اكرام و انعام به را ما  -12

 .رسيديم ايران به آسايش و احترام با كه طوري به كرد روانه

 .شد بهتر ما مالي وضع آنكه از پس :بود شده نيك ما دنياوی حال آنکه از بعد  -13

 .  گذاشتند احترام و آمدند( چي مشتمال)خدمتكار و كش كيسه  :كردند خدمت و آمدند در قيّم و دلّاک -14

 

 

 .بود راحت و عالقه مورد:   بود روان و دلخواه -1

 .نبود كننده خسته ،كالس   :نداشت  خشکی كالس -2

 .بود صميمي معلّم  :نبود دور معلّم -3

 .متواضع و ساده بود ، نبود دورومعلم  :نداشت رو به صورتك معلّم -4

 .داشت مهارت :داشت نازک دستی -5

 .كرد مي آميزي رنگ زيبا  :ریخت می نگارین را رنگ -6

 .كشيد مي زيبا را گوزن و واقعي را ها پرنده معلم  : زد می رقم رعنا را گوزن و كشيد می گویا را مرغان معلّم -7

 حال در را سگ و كشيد مي سرحال و سرزنده را خرگوش  :ریخت می گرته روان را سگ و بست می چابك را خرگوش-8

 كرد. مي طراحي حركت

 .داشت مشكل اسب كشيدن در اما  :بود  كارش به حرفی اسب بيرنگ در اما -9 

 .دارد مشكل( كار اين در) كه فهميديم  :نيست خودش دست راه بردیم پی -10

 (بود آنها مثل. ) بود خود هنرمند پدران راستين جانشين معلم  :بود خود هنرور نياكان صدق خلف -11

 .رسيد مي نظر به تر كامل و زيبا( پهلو)  رخ نيم از اسب  :داد می نشان را خود اسبی ،پهلو از اسب -12

 .ايستاد گردن گودي در و كشيد را پايين فكّ  :ماند آخره در و پيمود را زیرین فكّ -13

 .آمد پايين كتف دو ميان و گردن از و كشيد باال طرف به را گوش دو  :آمد زیر به غارب و یال از و برد باال را گوش دو-14 

 درس پنجم : كالس نقاشی
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 خواستمي را خود شدنكامل گويي .كردطلب مي چيزي او از نقّاشي:خواست می خود تمامت طلبيد؛می چيزی او از صورت-15

 

 

 .كرد خواهد ياري هادرماندگي در را او حال همه در خداوند ،كند ياري را خدا بندگان كه هرانساني -1

 دوست را فاش نمي كند. سخن مي گويم، زيرا دوست ، رازِ او تنها در حضور دوست ، از عشق -2

 گان با دعا كردن به درگاه خداوندفرشت لغزيد، تو پاي و زد سر تو از گناهي و خطا اگر كه كن زندگي ايگونه به! دل اي-3

 ، تو را از گزند حوادث حفظ كنند.

 چنين نيز او تا ند باشبخود پاي محبت و به پيمان كند، وفا خود پيمان و عهد به معشوق كه هستي آن آرزوي در اگر-4

 .كند

 كه كن سفارش دارد، آشيان او زلف در كه من دل به پيچيدي، او زلف در و يافتي راه من يار حريم به وقتي! صبا باد يا-5

 .ندهد دست از را امن پناهگاه آن

 است؟ ساخته كاري چه من دست از :گفت داد؟ پاسخي چه دار، نگه مرا دل منزلت و مقام كه گفتم يار زلف به وقتي-6

 .دارد نگه بايد خدا

 فراموش را قبلي قرارهاي و قول و دارد نگه را وفاداري و دوستي حق كه ياري باد آن فداي من تمام وجود و اموالم-7

 .نكند

 براي،  نسيم خوش بوي از يادگاري رسم به را آن حافظ، تا كجاست؟ اينهاده قدم آن بر تو كه گذرگاهي غبار! يار اي-8

 دارد. نگه خود

 

 

 .است روح بودن زنده موجب قرآن و است جسم بودن زنده باعث آب :بود ها دل حيات قرآن در و بود ها تن حيات آب، در  -1

 .پادشاهي و تخت سرانجام و ستا چاه و زندان آغاز در :بود گاه و تخت نهایت در بود، چاه و بند بدایت در -2

 درس ششم : مهر و وفا

 

 :  جمال و كمال درس هفتم
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( ع) يعقوب و بود بند پاي دوستي به راستگو( ع) يوسفِ :بود آموزگار صبر به را او خود یعقوب و بود وفادار صدّیق یوسف -3

 .بود او آموزگار بردباري و صبر در خودش

 .استبهتر  زيباي  چهره از برابر هزار اخالق خوش :نيکورو از بار هزار بهتر نيکوخو،   -4

 يچهره خاطر به يوسف كه بيني نمي مگر : آمد؟ فرمان و امر نيکو، خوی از و آمد زندان و بند نيکو، روی از را یوسف كه نبينی -5

 رسيد؟ پادشاهي به خوبش اخالقِ خاطر به اما افتاد زندان به زيبا

 بزرگواري ستي،پَ برابر در و كرد بدي، خوبي و نيكي برابر در :كرد كریمی لئيمی، ی مقابله در و كرد آشتی زشتی، ی مقابله در -6

 .از خود نشان داد بخشش و

 .بود الهي سرنوشت برخالف  برادران انديشيِچاره  :آمد رحمان تقدیر برخالف  برادران تدبير  -7

 .كرد بيشتر روز به روز را او ثروت و سعادت بزرگ وندخدا  :كرد زیادت دولت بر دولت را او تعالی مَلِك-8

 نهان يداننده كه خداوندي خواستِ با گرانحيله فريب گاه هيچ  :نياید برابر دان غيب خداوند خواست با كایدان كيد هرگز-9

 .كند نمي برابري است،

 

 

 .كرد مي خود بي خود از مرا خوشبو گياهانِ و لگُ بوي . رفت ميبه سوي باغ و گلستان  من عاشقِ دل وقتي -1

 من دل در تو خاطر و ياد همين كه .شدند مي شكوفا ها غنچه ايگوشه در گاه و خواندمي آواز ايگوشه در بلبل گاه-2

 .كردم فراموش را ها زيبايي آن همه ،افتاد

ي همه  ، شكستن تو با بستن پيمان از پس .امشكسته راديگران  با پيمان ،ام بسته عشق پيمان تو با كه وقتي از-3

 .است جايز ها پيمان

- كوتاه و ناداني ينشانه ،باشد سرش در گلستان و باغ به رفتن انديشه اگر باشد تو عشق غم گرفتار كه را كسي نآ-4

 .اوست كريف

 و مشكالت بايد باشد او دل در كعبه عشق كه كسي .است شايسته رسد ما به زحمتي و رنج تو عشق طلب در گرا-5

 .كند تحمل هم را كعبه راه هاي سختي

بوی گل و ریحان :  معنی درس شعرخوانی 

 ها
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 سخن عشق از من تنها نه كه گويم مي آنها پاسخ در نيز من. نگو معشوق عشق از همه اين سعدي اي گويند مي-6

 .گفت خواهند سخناو  عشق از نيز ديگران آينده در، من از بعد بلكه گفت خواهم

 

 

 

 دارم /كه به احترام تو قيام كرده اند /و آب را كه مهر مادر توست. دوست را درختان -1

ت مادر يمهريه كه دارم دوست علت اين به را آب و اندايستاده تو به احترام براي زيرا دارم؛ دوست را درختان من

 . است( س) فاطمه حضرت

 سرخگون كرده است: / شفق آینه دار نجابتت / و فلق محرابی ، كه تو در آن / نماز صبح شهادت گزارده ای! را شرف تو خون-2

 مانند فلق و است تو مظلوميت يدهنده نشان شفق سرخي.  است داده اعتبار و ارزش شرف، به( تو شهادت) تو خون

 . اي دهرآو جا به شهادت نمازِ،  آن در تو كه است محرابي

 م/ كه خون تو را مکيده است / هيچ گودالی چنين رفيع ندیده بودم/ در حضيض هم می توان عزیز بود./از گودال بپرس.گودال آن فگر در-3

 نديده باشد بلند و رفيع گونه اين كه گودالي تاكنون من.  است خورده را تو خون كه هستم( كربال) گودال آن فكر در من

 . كن سئوال گودال از .بود هم عزيز توان مي ذلت عين در .بودم

 بر گلوی تو آمد / هر چيز و همه چيز را در كاینات به دو پاره كرد. كه شمشيری -4

 . كرد نيمه دو به را موجودات و دنيا ي همه بريد را تو گلوي كه شمشيري

 حسينی شد، دیگر سو یزیدی. تو سوی در چه هر-5

 . شد ناحق ايستاد تو مقابل در كه هركس و چيز هر و برحق شد تو طرفدار و آمد تو سوي به كه كس هر و هرچيز

 بی قدر كرد/ كه مردنی چنان/ غبطه بزرگ زندگانی شد.گی را به سخره گرفت/ و آن را / مرگت چنان زند معيار تو مرگِ ای ، آه-6

 كه كرد ارزش بي و مسخره را زندگي گونهآن تو باشكوه مرگِ.  شد اطلب و حق معيار تو شهادت و مرگ كه كسي اي آه

 . دارد را تو مرگ چون مرگي آرزوي ، زندگي حتي

 حقيقت / در یك تراز ایستاد. بهایت خون با /خونت-7

 . است حقيقت عين تو خون .است ارزش هم تو خون با ،توست بهاي خون كه حقيقت

 جهان شد/ كه جهان با دروغ می پاشد/ و خون تو امضای راستی است. دوام ضامن ، متعز و-8

 تو ولي شود مي متالشي و پاشد مي هم از دنيا باشد دروغ دنيا در اگر كه چرا .شد جهان بقاي ضامن تو ي اراده و تصميم

 . ساختي روان و دادي رواج را حقيقت و راستي خود خون با

 / در گوشه روشن وجدان تاریخ ایستاده ای/ به پاسداری از حقيقت.شجاعت از تر تنها تو-9

 . كني مي پاسداري حقيقت از و اي ايستاده تاريخ از اي گوشه در .هستي شجاعت معيار و نداري مانند شجاعت در تو

 پاسداری از حقيقت:  معنی درس هشتم 
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 لبخند/ بر لبان اراده ی توست/ چندان تناوری و بلند / كه به هنگام تماشا / كاله از سر كودک عقل می افتد. ترین شيرین /صداقت و-10

 در انسان ناتوان عقل كه است بلند قدر آن تو مقام.  است نشسته تو بانل بر كه است لبخندي مانند صداقت و راستي

 . شود مي متحير و عاجز تو عظمت برابر

 / در گذرگه تاریخ ایستاده ای./ با جامی از فرهنگ / و بشریت رهگذار را می آشامانی/ هر كس را كه تشنه شهادت است .خویش خون از تاالبی بر-11

 فرهنگ ،هستند شهادت عاشق كه هايي انسان به اي ايستاده تاريخ مسير در و خود خون از آبگيري كنار در كه يحال در

 . آموزي مي را شهادت

 

 

 

 

 

 .رسيد خواهد پايان به نيز شما دوران شكوهروزي  و رونق و آمد خواهد هم شما سراغ به مرگ-1

 .كرد خواهد خراب خانه نيز را شما ،كند نمي بسنده ما به كه است ويرانگري شوم جغدِ ، سختي و محنت -2

 . كرد خواهد نابود نيز را شما روزي ،است عام و خاص نابودكننده كه مرگ-3

 .است رفتني بين از نيز ي چون شماظالمان ستم و ظلم ،ماندن باقي جهان در عادل هايانسان  انصافِ و عدل كه وقتي-4

 نيز ي چو شماپست هاي انسان خراشِگوش صداي اين  ،رفت و گذشت شجاع هاي انسان خروش و بانگ كه وقتي -5

 . است رفتني يقيناً

 خاموش روزي  ز ، شمعِ وجودِ شما را نياجل بادِ اين .كندمي خاموش را ها انسان وجود شمع كه است بادي وچهم مرگ -6

 ) خواهيد مُرد( .مي كند

 .رفت خواهيد دنيا اين از ناگزير نيز شما .اند رفته و اند آمده دنيا سراي كاروان به زيادي هاي انسان -7

 .رسيد خواهد پايان  به نيز شما ي فرخنده اقبال و بخت اين .ميكني افتخار خود نيك بخت به كه كسي اي -8

 نيز شما قدرت و سلطه يدوره اينكه تا كنيممي استقامت(  حاكمان)  شما ظلمِ و ستم برابر در ،تحمل و صبر سپر با -9

 .برسد پايان به

 به روزي نيز شما ستمگري اين كه باشيد آگاه .ايد سپرده صفتگرگ ستمگرِ حاكمانِ دستِ به را مردم كه كساني اي -10

 .رسيد خواهد پايان

 غرش شيران:  معنی درس نهم 
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 يهمه سر بر را الهي رحمت و خوشبختي ي سايه اينگونه  كههستي  خدا از اي نشانه چه تو !خوشبختي پرنده اي علي-1

 . اي افكنده عالم موجودات

از  را خدا من كه سوگند خدا كن،به توجهاو  رفتار)ع( و علي به بشناسي، درستي را به خدا خواهي مي اگر دل، اي-2

 .شناختمطريق علي )ع( 

،  بسيار بخشش و لطف روي زست كه ااو زيرا .بخواه كمكاو  از و بزن را )ع(علي خانه درِ و برو انسان نيازمند! اي -3

 . انگشتر خود را در نماز به فقير بخشيد

 ماليمت با در دست تو اسير است كه اكنون من قاتل با "؛كه گويد مي پسرش به كسي چه( ع) علي حضرت از غير به -4

 "؟ كنرفتار مهرباني و

 و شهداي آن را در عالم جاودانه سازد؟ كربال ي واقعه كه آورد دنيا به پسري تواند  مي كسي چه( ع)علي جز به -5

 را وفاداري تواندمي علي همچون يك كدام ،اند بسته وفاداري پيمان الست روز در خدا با كه پاكبازي عاشقان ميان زا -6

 ؟برساند انجام به

 چه را جوانمردي سرزمينِ پادشاهِ اين كه شگفتم در. بگذارم بشر را او نامِ مي توانم نه مي توانم بنامم و خدا را او نه -7

 ؟بنامم

 زيباتر را اشتياق و شور اين حافظ(، الغيب) لسان كه چرا بگويم، سخن او، شوق و شور از نِي مانند لحظه، هر چه براي -8

 سرايد. مي من از

 وازشمورد لطف و ن  را عاشقمنِ  دوست، جانب از پيغامي با بامدادي نسيم صبح، هنگام كه هستم اميد اين به شب هر-9

 قرار دهد.

 حضرت دوست به را خود غمِ.  گويد  مي خدا به را دلش غم شب هاي نيمه در كه بشنو را ياحق مرغ صداياي شهريار! -10

 .است دلنشين و خوب چقدر گفتن،

 

 

 معنی درس همای رحمت) شعر خوانی (
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  روييد خواهد زيادي هايگل شهيدان خون از سرزمينم در شي،كو آنها را بُ بريزي را كشورم مردم خون اگر دشمن، اي-1

 .(خواهند دادجوانان وطنم راه شهيدان را ادامه )

 ...كني جدا بدنم از را سرم و كني تيرباران مرا و بسوزاني را بدنم اگر دشمن، اي  -2

 .ببري بين از و بدزدي است، مميهن و من ميان كهرا  عشقي اينخواهي توانست ن هرگز  -3

به زندگي و جاودانگي راستين  ).است دوباره زندگيِ باعث من مرگِ و است شهادت من آرزوي و هستم ايراني من-4

 (. دست مي يابم

زبانه  قبرم ازنيز  مرگ از پس شعله اين .شود مي خاموش و سرد وطنم، به نسبت من عشق يشعله كه نكن تصور -5

 (.و جاودانه است در وجودم پايان ناپذيرعشق به وطن  ).خواهد كشيد

 به . كنم نمي يخواهش از تو و دارم نمي گرامي را كنم. تو نمي صلح تو با و كنمنمي فرمانبرداري تو از دشمن، اي - 6

 كنم. مي پايداري آن در برابر و آورم مي هجوم تو فريب و حيله

 نفرت و خشم از پر نيز من تبديل به درياي مواج )متحد(شده اند. وجود بودند، جاري رود چون كه مردمياكنون  -7

 است. شده دشمنان به نسبت

 .بود خواهم صبور هميشه و دهممي پرورش ليگُ مثل را بردباري و صبر .هستم )ايران(آزادگان سرزمين از ايآزاده من-8

 بكُشي! مرا ظالمانه ، باورم خاطر به اگر حتي(  پرستم يكتا)  دارم اعتقاد خداوند يگانگي به تنها -9

 

 

 .صداي فرياد سواران و شيهة بلند اسب ها در ميدان جنگ از سيارة بهرام)مريخ( و كيوان)زُحَل( نيز باالتر رفت -1

 به لرزه درآمده بود.  هاتاز اسبوبه سبب تاخت زمين از خون سرخ شده بود. جنگجويانهاي شمشير و دست - 2

و  اضطراب دچار جنگاوران، هجوم ترس از هم كوهستان و زمين خاك. بود پريده رنگش ترس شدت زخورشيد ا – 3

 دلهره شده بود.

 خاک آزادگان:  معنی درس یازدهم 

 

 رستم و اشکبوس:  معنی درس دوازدهم 
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 .گذريم ميهم  آسمان از باشد، الزم جنگ اين براي اگر كه گفت چنين لشكرش به پهلوان كاموسِ-4

 .ايرانيان را در تنگنا قرار دهيد و به بند و زنجير بكشيد و بياوريد طناب و گرز و شمشير شما  -5

 . خروشيد و برآورد نعره جنگي بزرگِ طبل مانند ،بود اشكبوس نامش كه جنگجويي و دالور -6

 بكُشد. و دهد شكست را او و كند پيدا حريفي ايران لشكر از تا آمد اشكبوس  -7

 .شد بلند آسمان به خاك و گرد ، پهلوان دو آن نبرد ازبه ميدان جنگ رفت و  آماده و مسلحرُهَام،   -8

 بلند شد. جنگي طبل و شيپور صداي لشكر دو هرو از  به مبارزه پرداخت اشكبوس با رهّام -9

 .شد غبار و گرد از پر آسمان و سخت آهن مثل  زمين و برداشت را خود سنگين گرز اشكبوس -10

مبارزان از  دستِ. بعد از مدتي را بلند كرد و با او به نبرد پرداخت خود راي مقابله با اشكبوس، گرز سنگينب رُهّام نيز  -11

 . نبرد با گرزهاي سنگين خسته شد

 .رفت كوه سوي به و كرد رار، ف درمانده و عاجز شد اشكبوس با نبرد در رهّام وقتي-12

 نبرد اشكبوس برود.به اسب خود را به حركت درآورد تا  .از فرار رُهّام خشمگين شد  ايران( فرمانده سپاه )وسط -13

 !نيست جنگ مرد و است خوشگذراني اهل رهّام :گفت وسط به ناراحتي و عصبانيتبا  رستمدر اين لحظه  -14

 .جنگم مي اشكبوس با پياده اكنون من. (نگه دار منظم)  كن حفظ را سپاه مركز تو-15

 قرار داد. خود كمربند در تير چند و انداخت بازويش به آمادة خود را كمان رستم -16

 !نكن فرار ،ت به ميدان آمدحريف جو! جنگ مرد اي: زد فرياد ] خطاب به اشكبوس [رستم -17

 خطاب قرار داد. مورد را رستمسپس اسبش را متوقف كرد و  با تعجب رستم را نگاه كرد. و خنديد اشكبوس -18

  كرد؟ خواهد گريه تو سربي تنِ بر كسي چهو  چيست؟ تو نام: گفت رستم به با لبخند -19

در حالي كه به زودي كشته مي شوي و به آرزوي ات كه كشتن من است،  پرسي؟ مي مرا نام چراپاسخ داد كه  رستم -20

  نمي رسي.

 شم(تو كوبيده شوم ) تو را بكُ سرتا بر  ساختهي پتك مرا هم سرنوشت و است نهاده «اشكبوس  مرگ » مرا نام مادرم -21

 .زود خود را به كشتن مي دهيميدان نبرد آمده اي . خيلي به بدون اسب : گفت اشكبوس -22
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 ...گوي بيهوده جنگجوي اي كه :داد پاسخ چنين اشكبوس به رستم-23

  دهد؟ شكست را نيرومند پهلوانان و بجنگد پياده كسي كه اي نديده تاكنون آيا -24

 آموزم(پياده جنگيدن را به تو مي روشِ!) و يا : آموزممي تو به را جنگيدن،روش پياده اكنون هم جنگجو، سواركار اي-25

 .بگيرم غنيمت به راتو  اسب كه است فرستاده به مبارزه پيادهمرا  دليل اين به وسط-26

 .بينم نمي توبا  شوخي و كردن مسخره از غير سالحي من: گفت رستم به اشكبوس-27

 .است رسيده پايان به عمرت ديگر كه با دقت نگاه كن را كمانم و تير: گفت او به رستم  -28

 .كشيد را آن زه و كرد آماده را كمان ،نازد مي خود اصيل اسب به اشكبوس كه ديد وقتي رستم -29

 سرنگون شد و به زمين افتاد. اسببه گونه اي  زد او اسب (سينهپهلوي ) به تيري -30

  ! بنشين عزيزت اسب پيش حاال: زد فريادبا تحقير و تمسخر[  ]و خنديد رستم-31

 .كني استراحت كمي و  بگيري آغوش در را اسب سربراي لحظاتي  كه استشايسته -32

 .كرد آماده را كمان سريعكه از شدت خشم مي لرزيد و رخسارش زرد شده بود،  حالي در اشكبوس-33

 را خود عقلبي روح و بازوها و تن بيهوده: گفت او به رستم. رستم تيرهاي زيادي روانه كرد سوي به سپس-34و 35 

 .كنيمي خسته

 .كرد انتخاب خدنگ چوب جنس از محكم تير يك و بُرد دست تيردان به رستم -36

 منحرف پرتاب از پس كه. )بودند بسته عقاب پر چهار آن بر و داده صيقل را آن نوك كه الماس مثل رّندهبُ تيري -37

 (نشود

 .كرد پرتاب ي آمادهدر كمان نگه داشت و  را خدنگ تير شست، انگشت با و گرفت دست در را كمان رستم-38

 .كرد تحسين را او و بوسيد را رستم دست لحظه آن در آسمان زد اشكبوس يسينه به را تير رستم-39

 .بود نيامده دنيا به اصالً گويي كه طوري به جان داد. لحظه همان در اشكبوس -40
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 فرمانده دژ سپيد ) هجير ( اسير شده است. كه شد باخبر م،هَژدَگُ دختر ردآفريد،گُ وقتي -1

 .بود مشهورآور و نام ها جنگ درهميشه  سواركار، پهلوانان مثل كه بود زني او  -2

 دختري مانند او به دنيا نيامده بود. ) بي نظير و بي مانند بود.(، روزگار .در طول نام داشتاو گُردآفريد  -3

  .سياه شد شسرخ صورتِ كه بودو خشمگين  شرمنده جيرهُ شكست از چنان [ردآفريدگُ]  -4

 .نبود جايز شرايط آن در معطّلي و درنگ زيرا .پوشيد را جنگجويان زره فوراً -5

 (بود. نبردآماده كامال ) .بود شده تيزرويي اسب سوار و بسته كمر به كمربند كه درحالي آمد، پايين قلعه از شير مانند  -6

 فرياد زد... آسارعدو دشمن آمد  با سرعت روبروي سپاهيد گُردآفر -7

 كجا هستند تا با من بجنگند؟ شما يآزموده جنگ مبارزان و جنگجويان ، پهلوانانكه  -8

 تعجب كرد.افكن و شجاع او را ديد، خنديد و هنگامي كه سهراب شير  -9

 ...ديد را اووقتي جنگجو  دختر آن .رفت گردآفريد ، به سوي در حالي كه از خشم مي خروشيد سهراب-10

 .رفت نمي خطاهرگز  تيرش كه مهارت داشت او آنقدر. شد تيراندازي ي آماده، دست به كمان ]گردآفريد[-11

 .جنگيد مي طرف هر از ماهر سواركارِ مانند و تيرهاي زيادي به سوي سهراب پرتاب كرد -12

 .سوي او تاختبا سرعت به  بدي به او دست داد. خشمگين شد ود احساس داري گُردآفريميدان از. سهراب نگاه كرد -13

 به سوي او مي آيد... آتش برافروختهخشمگين چون  ،هنگامي كه گُردآفريد ديد كه سهراب -14

 و پيچ و تاب داد... درآورد حركت به را نيزه و اسب افسار و گرفت سهراب سوي به را نيزه سر -15

  حمله ور شد. او سوي به يپلنگ چون و شد خشمگين. ك و ماهر استدريافت كه دشمنش زير سهراب -16

 .كرد پاره پاره او تنِ بر را جنگي لباس و زد ضربه گردآفريد كمربند به سهراب -17

 گُردآفرید:  معنی درس سيزدهم 
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 بيرون غالف از تيزي شمشير، و به زمين مي افتاد از دست مي دادروي اسب را  در حالي كه تعادلش گردآفريد -18

 .كشيد

 تاخت... سرعت به و شد سوار اسبش رويدوباره   و شكست را سهراب ي نيزه و زد اي ضربه -19

با سرعت به سوي دژ از او روي برگرداند و به همين جهت ، ردتوان مبارزه با سهراب را ندا متوجه شد كه گُردآفريد -20

 برگشت...

همه جا را تيره و تار از فرار گردآفريد خشم او  .تا به سرعت بتازد رها كردافسار اسب را  كه چنين ديد [] سهراب -21

 .ساخت

 .برداشت سرش از را او كالهخود سريع، حركتي با شد، نزديك گردآفريد به فرياد، و خشم با سهراب وقتي  -22

 .آشكار شدكه چون خورشيد تابان بود، ان او موي گردآفريد از بند زره رها شد و چهرة درخش -23

 .است پادشاهي تاج شايستة او موي و سر و است، دخترحريفش  كه فهميد سهراب -24

 د؟نآي مي جنگ به دختران شجاعي دارد كه چنين ايران سپاه: گفت خود حيرت زده با[ سهراب] -25

 گرفتار ساخت.بند زين باز كرد . آن را به سوي گردآفريد انداخت و او را كمندِ پيچيده را از ترك -26

 . اي زيبارو، چرا دنبال جنگ با من هستي؟چنگ من تالش نكناز  رها شدنبه گُردآفريد گفت: براي سهراب  -27

 .بيهوده براي رهايي تالش نكن پس فرار كنيمن نمي تواني  دستاز  .تاكنون شكاري مانند تو به دامم نيفتاده است -28

 .بينديشد ايچاره فوراً بايد مشكل اين حل براي و شده گرفتار دانست كه گردآفريد -29

 ...هستي شجاع شير مانند پهلوانان، ميان كه دالوري اي: گفت رو به سهراب كرد و( گردآفريد) -30

 .جنگ و هجوم ما بوده اند هردو سپاه، تماشاگر -31

 خواهند كرد.تو را سرزنش  ، سپاهيانتهستم دختر نشان دهم كه و باز كنم را مويم و صورت من اگر كنونا-32

 و قدرت مي جنگيد؟ زحمتدختر اينگونه با يك در نبرد با  سهراب كه] خواهند گفت [– 33

 !يگر جنگيدن الزم نيستدپس به فرمان تو هستند. ، همهدژ و سپاه درون آن ن] تو پيروز شدي[اكنو -34

 كرد...حركت  و برگرداند به سوي دژ را خود ارزش با اسب گردآفريد-35
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 .گژدهم به درگاه قلعه آمد همراهي مي كرد. در اين زماناو را  نيزسهراب  در مسير بازگشت به دژ، -36

 رفت.به درون دژ ه تنِ زخمي و كوفتبا و گُردآفريد  را گشوددژ  درِ -37

 .كردند گريه با دلي پر غصه و بودند ناراحت. آنها  بستند را قلعه در( دربانان) -38

 .بودند غمگين ناراحت و هجير اسارت و گردآفريد شكستغم ِ از قلعه افراد ي همه -39

 ...بودند نگران تو خاطر به قلعه افراد ي همه قلب، خوش شجاعِ زن اي: گفتند -40

 .نشد ايجاد خاندان براي ننگي و عيب تو يمبارزه از. بردي كار به نيرنگ و زيركي هم و جنگيدي هم چون -41

  .كرد نگاه لشكر به و آمد قلعه باالي به و خنديد بسيار گردآفريد-42

 ...كه اي پادشاه تركان و چين: گفت چنين تمسخر به او با ديد، اسب بر سوار را سهراب وقتي -43

 .برگرد جنگ ميدان از هم و سپيد دژ از هم كنونا ؟ خود را به زحمت انداختي چرا-44

 .برگردي توران سرزمين به و برداري كنيفرمانسخن مرا بپذيري و  كه است بهتر  -45

 كشته و نابودي زمينة شدن، فربه و چريدن با كه نباش نادان گاو مانند نكن. تكيه و اعتماد خود بازوي قدرت هب -46

 .كندمي فراهم را شدن خودش

 

 

 

 

  . ، بارِ ديگر نامِ ايران، برسرِ زبان ها افتادرسيد فراوقتي زمانِ آزمايش تازه اي) جنگ تحميلي و دفاع مقدّس(   -1

 ...نوراني و پرور روح كشور اين از و پاك و شاد و زيبا سرزمين اين از  -2

 ...كنند مي مبارزه دشمن با پلنگ مانند كه جوانمرد از پر و مبارك كشور اين از   -3

 .دوباره ايرانيان چنان برتري و كار بزرگي در جنگ نشان دادند كه مردم جهان از آن شگفت زده شدند -4

 معنی درس شعر خوانی:  دليران و مردان ایران زمين
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 ...روزهاي جنگ و دشمني و انتقام دالوران و مردان شجاع سرزمين ايران، همان پهلوانان زيرك و جنگاوردر  -5

 (پيش آمدند.) به جبهه و ميدان جنگ آمدندزنان و خشمگين مانند امواج، گروه گروه از هرگوشه اي  فرياد   -6

-هاشان بسيار سخن ميالوريدبارة ها رفتند و مردم جهان دربه جبههدليران سرزمين ايران، شجاعانه براي نبرد -7

 .گفتند

آنان نگهبانان دين و پاسداران .با ديگران تفاوت داردمردان  دالور اينسرشت و آفرينش  [مردم جهان مي گفتند كه]-8

 .كشور خود هستند

قلب بر  اند كه شندهمانند تيري سخت و كُ .مانندِ آتش شعله ورشده در خرمن هستند ،رزمندگان، در نبرد با دشمن-9

 مي نشيند.دشمن 

 .ود نداردجسخني از تسليم در برابر دشمنان و فرهنگشان در و ندارند ترسي كسي از خداوند، جز -10

جنگ و  ستايشگرهم ها فرشته  .است شده زده با مشاهدة ارادة استوار شما شگفت ) روزگار(اي رزمندگان، آسمان -11

 .هستند رزم شما

 .نگهبانِ شما است ياور و داريد؛ او نيز اي رزمندگان، چون شما به خداوند باور -12

 

 

 

 

 .گويي داشتخوش آواز، سبزرنگ و سخن كه طوطيِ در روزگار گذشته، بقّالي بود -1

 .كرد مي شوخي مشتريان با و بود دكان نگهبان در واقع طوطي -2

 .دست بودماهر و چيرهنيز سرايي ي گفت و در نغمهم اين طوطي با آدميان سخن  -3

 .به طرف ديگر پريد و شيشه هاي روغن گُل را روي زمين ريخت گوشه اي از دكانروزي اين طوطي از   -4

 .نشست در جاي خود متانتباآرام و  آسوده و مانند بزرگان و با خيالخانه به دكان آمد  صاحب طوطي از -5

 معنی درس چهاردهم:  طوطی و بقال
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رهاي سر كوبيد كه پَ يطوط سر و چنان بر عصباني شد. استلباسش چرب شده  است وروغن  از دكان پرديد كه بقّال  -6

 .كچل شد  طوطي ريخت و

 .خورد مي افسوس بسيار شد و پشيماناين وضع ي  با مشاهده بقّال سخن نگفت. روزي چند طوطي -7

 گويي كَند و مي گفت: افسوس كه نعمتم از دست رفت؛ يعني، سخنريش ) موي سر( خود را مي ،ناراحتياز شدّت  -8

 .طوطي و نواي او، نعمتي بود كه از دستم رفت

 .شكست مي دستم زدم، آوازمخوش طوطي سر بر كه زمان آن كاش-9

 .داد مي صدقه هديه و فقيري هر به ،دوباره مثل سابق سخن بگويد طوطي اينكه براي -10

 ...بود نشسته دكان در نااميد درمانده، و حيران روزشبانه سه از پس -11

 ..بزند حرف اش طوطي شايد تا آورد مي در شكلك طوطي براي -12

 .بود صاف طشت و طاس پشت مانند سرش كه گذشت مي آنجا از كچل و سربرهنه درويشي روزي -13

 ...فالن اي ؛كهو گفت  كرد صدا را درويش . آمد حرف به لحظه همان طوطي -14

 اي؟ ريختهرا  شيشه روغن نيز تو مگر كچل شده اي؟و  بي مو چرا تو -15

 .  خنديدند بود، كرده تصور خودش مانند را كچل مردِ آن كه طوطي ي مقايسه از مردم -16

 در ولي شوند مي نوشته يكسان جنگل"  شيرِ " و  خوردني "شيرِ" اگرچه. نكن مقايسه خودت با را خدا مردان كار-17

 متفاوت هستند. معني

 مردان حق را توانستكمتركسي  به گمراهي افتادند، نادرستيهاي ها و قياسهمة مردم جهان از چنين سنجش -18

 .دنو به مرتبة آنان پي ببر بشناسد

-مي توليد عسل ديگري از و نيش يكي از وليكنند.مي تغذيهيك محل  ازعسل( زنبور ومعمولي رنبوز )زنبور نوع دو-19

 .شود

 وجود به خالص شكمُ ديگري از و رگينسِ يكي از ولي خورند يم گياهآب و  يك از (هوي خُتن) غزال و آآهو نوع دو-20

 .آيد مي

 .شود مي ركَشِ از پر ديگري و توخالي ني يكي ولي خورند مي آب جا يك از (شكرمعمولي و ني) ني  ني دو هر-21
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 .دارند هم با زيادي تفاوت كهدارد وجود مثال مشابه ديگر مانند اين مثال هايي كه گفتم، صدها  -22

 .شويم دوست كسي هر با كه نيست شايسته پس هستند، فراوان صفتشيطان هاي آدم دنيا اين در چون  -23

 نکته مهم:

، انسان آگاه و انسان گمراه و ناآگاه را به زنبور، به آهو، و به ني تشبيه كرده و نتيجه گرفته است پاياني مولوي در ابيات

انسان نادان و ناآگاه و گمراه همة اين ها در ظاهر يكسان و شبيه همديگر هستند امّا در واقع در باطن با هم فرق دارند. 

انسان ها از  همه به عبارتي ديگر؛هم با انسان كامل شبيه هم هستند امّا افعال و رفتار درون آن ها با هم فرق زيادي دارد.

 مند مي شوند و مي خورند امّا اين خوردن در انسان ناآگاه، پليدي و بخل و حسد مي سازد و در نعمت هاي دنيا بهره

 .اه معرفت الهي را مي تاباند، يكي استعداد معرفت دارد و ديگري نداردانسان آگ

 

 

 

 

 

 .خواند مي انشا قبلي انديشه بدون و درنگ بي :ساخت می انشایی ارتجاال -1

 .كرد فرار ميدان از و شد تسليم ناچار  :گریختبُ ميدان از و بينداخت رپَسِ الجرم -2

 .كرد رفتار جوانمردان روش درويشان و برخالف پيروز خروس  :درویشان حالِ مناسب نه كرد حركتی غالب خروس-3

 و ذليل، بود شده تسليم كه خورده شكست خروس :كرد می استرحام ناالن و مخذول كرده، اختيار تسليم كه مغلوب حریف -4

 .كرد مي رحم طلب كنان زاري

 :پرورش خورش، زان تیداب جان كه         خورش خسروانی جز طعمه مخور -5

 .يابد پرورش و شود قوي غذا آن از جانت تا بخور شاهانه غذاي تنها؛

 : سال هشتاد و هفتاد عمر از به     سگال بد از پس خوردن آب دمی -6

 .است بهتر طوالني عمر از دشمن نابودي از پس آرامش اي لحظه

 درس شانزدهم : خسرومعنی 
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 .داشت مشكل و بود ضعيف كه رياضي درس در جز  ...«:بود لنگ كُميتَش » كه ریاضی در مگر -7

 .گفت مي ارزش بي سخن :زد می شتخِ  -8

 جانوری طبع كژ را تو نيست ذوق گر        طرب و است حالت در عرب شعر به اشتر -9

 .هستي ذوقي بي حيوان ،به وجد مي آيد. اگر اين نشاط به تو دست ندهد عرب شعرشنيدن  با شتر

 و داد انجام كه ممكن بود زشتي كار هر گناهان، از خالصه، :نخورد كه مسکری و نکرد كه منکری معاصی از نماند الجمله فی -10

 .خورد، كه وجود داشت شرابي هرگونه

 :دام و دانه سوی به تا بَرَدَش همی قضا       دید نخواهد آشيان دگر كه كبوتری-11

 .  كشاند مي دام در گرفتاري سوي به را او تقدير ،باشد نابوديمرگ و  سرنوشتش كه كبوتري

 

 

 

 

 

 تو در كربال حقيقت و/ هستي( ع) حسين امام پيرو مبارزه و طلبي شهادت در كه سرزميني ايلبنان ناميدم / جنوب را تو

 اي/اي شده متصل/ آسماني انقالبِ با كه زميني انقالبِ اي/هستي فداكاري مشغول كه سرخي گل اي/است نهفته

 .اي داده پرورش خود در را پيغمبران و/ خيزند برمي مبارزان/  تو خاك از كه سرزميني

*** 

/ مقاومتيد مشغول كه دريا ماهيان اي و/دهستي مقاومت مشغول كه ماهيگيري هاي شتيكِ اي/ لبنان ناميدم  جنوب را تو

 .كنيد مي مقاومت دشمن برابر در كه عاشورا هميشه روزهاي اي و مقاومت شعر دفترهاي اي و

*** 

  هستي سحرگاهي تو/اي شده ساخته ناهيد ستارة و/  گندم هاي خوشه و دريا هاي آب از تو/بنان ناميدمل جنوبرا   تو

 درس هفدهم : سپيده دممعنی 
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/ اي شده ساخته تغيير و شگفتي و انقالب از تو/ داري شوق و شور شهادت براي كه  هستي كسي تو/ شدن زاده منتظر

 .هستي توانا و ارزشمند و پاكيزه و پاك تو

*** 

 و دشواري قديمي مسافر اي و/ اي روييده روزگاران دفتر ميان از سبزه مانند كه سرزميني اي/ ناميدم لبنان جنوبرا  تو

 اداي توست دستان در كه شمشيري به بگذار/درخشان شمشير مانند و/ اي تابنده ستاره مانند كه سرزميني اي/ رنج

 .كنيم پاك را تو پاهاي خاك و ردگَ بگذار/كنيم احترام

*** 

 اي/  هستي پرستو مانند تو/ است نهفته ها غنچه در كه هستي طريعَ مانند تو/ ها فصل و ها باران پيشواي و آقا اي

 .شجاعت و دالوري شكل برترين اي/ پيشوايان پيشواي

*** 

 ظهور منتظر/  آن هاي شن روي شب هر مريم حضرت و نوشته را آن( ع) علي كه است رنگي كبود متن همچون دريا

 .چيند مي رويند، مي شهيدان انگشتان  از كه را هايي گل و/  نشيند مي( عج) مهدي

*** 

 مي ناميده  «معركه» كه روستايي/ نخواهدكرد فراموش را تو جنوب روستاهاي از/  كوچك روستاي آن گاه هيچ تاريخ

 .كند مي دفاع انسان  بزرگواري و  شريفش خاك از/ وجودش تمام با و صدرش موسي امام با كه روستايي./  شود

*** 

 خرما درخت ما زندگي در كه/ است نمانده كسي تو از غير/  فروپاشي و تباهي روزگار در/ آزاده هاي انسان سرور اي

 .ببخش روشنايي و اميد ما به دوباره/ تو فقط/  اي مانده تو تنها./ آورد وجود به انگور هاي باغ و بكارد
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از  بيشتر كه بياموزد تو به كتابم كاش.انگيزد بر درتو را پرواز شوق كتاب، این كه خواهد می دلم خواندی، را كتابم كه آنگاه ناتانائيل-1

 . بپردازی خود به كتاب، این

 اين از بيشتر و آيد وجود به انسان در«باال عالم و خدا سوي به پرواز شوق»كتاب مطالعة با كه است اين نويسنده آرزوي)

 (بپردازد.«خودشناسي»  به كتاب

 ... بيابی دیگر جایی در جا، همه در جز را خدا كه مکن ناتانائيل،آرزو -2

 خداوند)بيابي را او بتواني جا، همه از غير خاص، جايي در كه است آن از بزرگتر خدا هست، «جا همه»در خدا ناتانائيل،*

 ( .هست جا همه در حتما

 . نيست او دهندۀ نشان ای آفریده هيچ امّا است؛ خداوند نشانة ای آفریده هر -3

 آفرينندة تواند نمي تنهايي، به و خود ذات به اي پديده هيچ امّا دارند؛ همراه را خود ازآفرينندة نشاني ها، آفريده همة*

  .دهد نشان آشكارا را خود

 .گرداند می باز آفریدگار راه از  را ما كند، معطوف خویش به را نگاهمان ای آفریده كه همين-4

 از را ما ،چيزي به دلبستگي.) كند مي دور خدا از را ما توجّه، اين بكشاند، خودش به را ما نگاه خاصّي، آفريدة كه همين*

 (كند مي دور خدا

  .است «نایافتنی»  و آید، در تصوّر به كه جا هر در هست؛ جا همه در خدا -5

 .ندارند را او شناخت توانايي مادّي، حواسّ ولي است آشكار جهان در او جمالجلوه هاي  و خدا *

 .دارد دست به خود كه رود می نوری پیِ در خویش هدایت برای كه بود خواهی مانَند كسی به ناتانائيل، تو و -6

 همان خودشناسي، نيست، ديگران ياري به نيازي و است آفريده ما وجودِ در را شناخت و درك نيروي خداوند: مفهوم*

 .است خداشناسي

 . نيست گذرا كه خداست تنها كه بگو خود  به .مکن درنگ جا هيچ در كن نگاه چيز همه به گذری، می كه همچنان ئيل،نااتان -7

  او در زمان گذر و است جاودانه و پايدار كه خداست تنها. بدان ناپايدار را همه و نباش بسته دل اي آفريده هيچ به *

 درس هجدهم : عظمت نگاهمعنی 
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 . بست دل او به بايد و آورد نمي وجود به دگرگوني

 .كنی می نگاه بدان كه چيزی آن در نه و باشد، تو نگاه در عظمت كاش ای-8

 .ها پديده خود نه باشد، باعظمت و مهمّ ها، پديده به تو كردن نگاه نوع كنم مي آرزو*

 . آموخت خواهم شوقی و شور ، توبه  من ناتانائيل، -9

 (عشق به دعوت: مفهوم. ) آموخت خواهم را خداوند به عشق و شور تو به من ناتانائيل،*

 . فسفر به فسفر روشنایی كه همچنان ماست؛ به وابسته ما اعمال-10

.) است خودش از فسفر روشنايي كه گونه همان ماست، ذات اصلِ اين و دهيم مي انجام كه هستيم كارهايي مسئول ما*

 (انسان خود به اعمال بازگشت

 .آورد می ارمغان به درخشش و شکوه برایمان اما سوزاند، می راما  كه است راست -11 

 باعث امّا ،(بينيم مي سختي و ميشو مي تنبيه و مجازات ما) رساند مي آسيب ما به كارها، از بسياري است درست*

 .شود مي ما ارجمندي و بزرگي

 .است سوخته دیگر های جان برخی از تر سخت كه است این برای باشد، داشته ارزشی ما جان اگر و -12

 .است رسيده ارزشمندي به ها، سختي با بودن همراه دليل به انسان جان*

 . «گرفتن دوش به را بشر بار است ممکن كه جا آنتا   » :است این من، اندرز نيکوترین -13

 و در سختي ها به آنها كمك كن. كن خدمتبهترين نصيحت من اين است كه؛ تا مي تواني به مردم 

 می بدان كه شوند مانند نيلگونی آسمان به بيشتر هرچه كه كنم كاری و ببخشم تازه بينشی چشمانم به توانستم می اگر شد می چه آه-14

 .است روشن و صاف باران، بارش از پس كه آسمانی ؛ نگرند

 دقيق نگاه توانايي چشمانم به و كنم عوض حقيقت، شناخت براي را خود ديدگاه و نگرش نوع توانستم مي كاش اي*

 .شود مي روشن و صاف باران، از پس كه نيلگون آسمان مانند روشن ببيند را حقايق تا بدهم تري

 . باشد پذیرش برای آمادگی تنها بلکه نگيرد، خود به هوس رنگِ حتّی وجودت، در انتظاری هيچ كاش ناتانائيل، -15

  براي آمادگي تنها بلكه نشود، آن مانند و نپذيرد اثر هوس و هواي از تو، وجود در انتظاري هيچ كاش، اي ناتانائيل،*
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 .باشد راستين عشق پذيرش

 . مکن آید،آرزو می سویت به آنچه جز و باش آید  می سویت چه به آن هر منتظر-16

 .شود مي داده تو به خداوند سوي از كه آرزو بكن را چيزي آن فقط و باش افتد، مي اتّفاق تو براي كه هر چيزيمنتظر *

 . باشی داشته خویش تملّك در تمامی به را خدا توانی می روز لحظة لحظه در كه بدان-17

 . كني حس خود دركنار ها لحظه تمام دررا  او حضور و باشي خدا با هميشه بدان كه مي تواني*

 آید؟ می كار چه به ناكارآمد آرزویی زیرا عاشقانه؛ تصاحبت و باشد عشق سرِ از آرزویت كاش-18

 كارايي بدون آرزوي زيرا بياوري، دست به را آن عاشقانه و باشد الهي راستين عشق كه يابي دست آرزويتبه  كاش، اي*

 .است ارزش بيو  آيد نمي كاري هيچ به

 ای بوده خبر بی آن از خود و داری تملّك در راخدا  تو ناتانائيل،!  شگفتا -19

 .هستي خبر بي آن از امّا داري، خود درون در را خدا تو كه است انگيز شگفت ، ناتانائيل*

 شود. می زاده آن در چيز همه گویی كه[ بنگر]چنان پگاه بامدادبه  و روی فرو درآن بایستی روز گویی كه بنگر چنان شامگاه، به-20

 آن در چيز همه انگار كه كن نگاه چنان زود، صبح به و. كند غروب آن در بايست مي روز كه كن نگاه چنان شب آغاز به*

 .آيد مي پديد

 كنند؛ حس آنروی  را ام برهنه پاهای كه خواهم می نيست؛ بس است، نرم ساحل های شن كه این «خواندن»من برای-21

 پايي مانند كرد حسو كرد تجربه بايد را حقيقت. نيست كافي ولي است الزم حقيقت شناخت راه در نظري هاي دانش*

 است( «تئوري و نظري هاي دانش»منظور: ) خواندن.كند مي حس را ها شن نرمي كه

 .است بيهوده نباشد، احساس بر مبتنی كه شناختی هر من چشمبه   -22

 باشد. شخصي تجربة حاصل بايد يايمان شناختِ ،كافي نيست خواندن من ديدگاه از*

 زمين، عاشقانه زیبای ای. كنم نثارش را مهرم تمامی باشم، نخواسته درنگ بی كه ام ندیده جهان این در را لطيفی زیبایی هيچ هرگز-23

 !است انگيز دل تو گستره شکوفایی

 .بورزم عشق آن به و باشم داشته دوست را آن وجود همة با كه  كردم آرزو فوراً ام ديده كه را چيزي هر جهان اين در*
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بندگان تو را دعا مي كنند و بر حرمت آن صفات مقدسي كه توصيف مي شوي، ما را درياب خداوندا به حرمت آن نام كه 

 كه بر همه چيز توانا هستي.

مي كنم مي دانم در واقع نمي دانم و شايستگي آنچه را كه مي دانم، ندارم و آنچه را كه فكر  خدايا! ناتوان و سرگردانم !

 فاقد آنها هستم.

 و جسم بر و[  نده قرار خود محبّت و عشق جز به ما هاي دل در]  بده قرار خودت محبّت كشتزار را ما هاي دل ، خداوندا

 [نكن تصوير ديگري نقش]  نكن حك خود بخشش و لطف جز ما روح

كن. با لطف خود ما را ياري كن و با كرم و بخشش خود ما را در راهت  ما را مشمول رحمت و عنايت خود رفتار و اعمال

 استوار نگه دار.

 خدايا! موانعي كه در راه وصال تو قرار دارد، از ميان بردار و ما را به حال خويش واگذار نكن.
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