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 «به نام چاشنی بخش زبان ها » 

 دهم(یاز پایة)2 و نگارش فارسیشرح و معنی دروس 
 3ص ، لطف خدا :ستایش

 .شیرینی و دلپذیری سخن استاد او ارزش دهنده و موجب اثربخشی، خدایی سخنم را آغاز می کنم که نام و یبه نام ـ 1

  را که بخواهد خوار و پست می نماید. خداوند هر کس را که بخواهد سربلند می کند و هر کس ـ 2

   خداوند دَرِ احسان و بخشندگی اش را به روی همه باز کرده و به هر فردی آنچه الزم و شایستۀ او بوده؛ بخشیده است. ـ 3

 . خداوند، جهان را طوری آفریده که همه چیز در سرِ جایِ خود، بانظم، بی نقص، دقیق و بی کم و کاست قرارگرفته استـ 4

 .اگر لطف خداوند شامل حال بنده ای گردد، همۀ بدبختی ها به خوشبختی و سعادت تبدیل می شود ـ 5

 اگر لطف و یاری خداوند شامل حال بنده اش نشود؛ انسان با اندیشه و چاره جویی و عقیدۀ خود، کاری از پیش نمی بَرد. ـ 6

 سان همیشه در گمراهی خواهد بود. اگر خداوند به عقلِ انسان، قدرت درک و فهم ندهد؛ ان ـ7

 ـ زمانی عقل انسان در شناخت حقیقت الهی به کمال می رسد که در این راه، به ناتوانی و ناآگاهی خود اعتراف کند. 8

     08ص  ،نیکی: یکم درس

 .شخصی یک روباه دید که بی دست و پا و ناتوان بود. در آفرینش خداوند درمانده و حیران شد ـ1

     ن شخص با خود اندیشید که( چگونه این روباه زندگی خود را می گذراند؟ و از کجا غذا به دست می آورد؟ ) آـ 2

  درویش آشفته و پریشان در فکر وضعیّت روباه بود که شیری در حالی آمد که شغالی را شکار کرده بود.  ـ 3

 روباه شد.شیر، شغال بدبخت را خورد و آن چه از شکار باقی ماند؛ غذای  ـ4

 .روز دیگر باز اتّفاقی افتاد و خدای روزی رسان غذای آن روز روباه را هم دادـ  5

 ایمان قلبی به قدرت خداوند موجب آگاهی آن مرد شد. و رفت و به خدا توکّل کرد.ـ  6

 .روزی خود را به دست آورند از این به بعد مانند مورچه در گوشه ای می نشینم؛ زیرا، فیل ها و قدرتمندان نتوانستند با زورـ 7

 .غیب می رساندعالَم مدّتی بدون تالش و کوشش در گوشه ای نشست؛ به این امّید که خداوند بخشنده، روزی او را از  ـ 8

 .هیچ کس از غربیه و آشنا به فکر او نبود. مانند سازِ چنگ بسیار الغر و ضعیف شدـ 9

 .شد و بی جان و بی هوش شد؛ ندایی از عالم غیب شنیدوقتی از شدّت ضعف و ناتوانی صبرش تمام ـ 10

 ای مرد حیله گر، بُرو مانند شیر درّنده، خودت تالش کن و مانند روباه بی دست و پا، به دیگران متّکی نباش.ـ 11

ماندۀ شکار طوری کار و تالش کن که مثل شیر از شکار تو پس مانده ای برای دیگران بماند؛ نه این که مثل روباه از پس  ـ12

 .دیگران خودت را سیر کنی

 از قدرت خودت برای به دست آوردن روزی استفاده کن؛ زیرا، به اندازۀ کار و تالش خود بهره مند می شوی. ـ13

 .ای جوان! به درماندگان و ناتوانان کمک کن؛ نه این که خودت را ناتوان نشان دهی تا دیگران به تو کمک کنند ـ14

 بنده ای لطف و بخشایش دارد که دیگران از وجود او در آسایش و راحتی باشند.)موجب آزار دیگران نباشد.( خداوند به آن ـ15

 انسان های دانا و عاقل، بخشنده هستند؛ زیرا، انسان های پست و فرومایه، بی خرد هستند. ـ16

 .کسی در دنیا و آخرت نیکی می بیند که به مردم نیکی کند ـ17

   81ص ، کبکشعرخوانی: زاغ و 
 برد. صحراخود را از باغ به  یخانه و زندگ ،به دنبال آسایش بود به خاطر این که یزاغـ 1

 ت.شادنشان از گنج نهفته در دل کوه بود که ر از گل و سبزه پُ کوه ۀ وسیعِدامنـ  2

 زندگی می کرد.سرسبز ر آن باغ د یدر کمال زیبای یکبک کمیابـ  3

 نزدیک به هم بود.یش و هم قدم هابود تناسب م و اهنگهم ،هم حرکات کبکـ 4

 ..کبک را دید. یو زیبا اهنگهمموزون و رفتار  وراه رفتن و حرکات آن زاغ  یوقتـ  5

 .اختردپ از او خود را کنار گذاشت)ترک کرد( و به دنبال کبک به تقلیدۀ راه و شیو... ـ  6

 .کرد یزاغ هم تکرارم دادی ام مانج که او یحرکت هر گذاشت وی مقدم کبک  یپا یجاـ 7

 (.کبک تقلید و پیروی کرد )ازین روش دنبال کبک رفت.ددر آن سبزه زار ب یروز ندخالصه چـ  8

 نیاموخت.نیز که راه رفتن کبک را  ید در حالزیان دیخودش  یتجربگ یسرانجام از بـ 9

 .و پشیمان شد دید زیانخودش ۀ کورکوران این تقلیدشیوه و راه رفتن خود را فراموش کرد و از ـ 10
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 39ص، باشگنج حکمت: چنان 

 ]که[ خدمتکار مخصوص شیخ و راهنمای ما، ابوسعید ابوالخیر ـ خداوند روح عزیز او را پاک گرداند ـ  بود.،خواجه عبدالکریم        

 «شیخ ابوسعید، برای او چیزی بنویسم.روزی سالکی من را وادار کرده بود که بنشینم و از داستان ها و ماجراهایی دربارۀ »می گفت:

 چه»با تو کار دارد.( رفتم. وقتی پیش شیخ رسیدم؛ شیخ ابوسعید پرسید:«)شیخ ابوسعید تو را صدا می زند.»کسی آمد و گفت:       

 «درویشی چند حکایت دربارۀ شیخ می خواست، آن ها را می نوشتم.»گفتم:« کاری انجام می دادی؟

 «   اش که دیگران در مورد تو بنویسند!عبدالکریم! حکایت نویس نباش، آن گونه بای »شیخ گفت:      

 00ص پروردۀ عشق، : مپنجدرس 

    عشق مجنون مثل زیبایی لیلی درجهان پیچید.ۀ وقتی آوازـ 1

 می شد.از قبل ـ هر روز در عشق به لیلی مشهورتر و عاشق تر 2

 و پدر مجنون هم در عشق او نسبت به لیلی درمانده شد. بود رو برگرداندهبخت و اقبال از مجنون  ـ3

 .دنناو چاره جویی می کحلّ مشکل همراه و هم درد شدند و هر یک برای  همه با او خویشاوندان ـ4

 تند.پرداخگو و  برای چاره جویی به گفت ؛در مجنون را دیدندپدرماندگی  خویشاوندانوقتی ـ  5

  شد.کعبه، حل خواهد خدا، درل به درگاه مشکل با توسّهمگی نظرشان این بود که این  ـ 6

 .کعبه است، همۀ جهانیانخود را از خدا می خواهند و قبله گاه  یآرزو نیاز و نامردم جهۀ هم ـ7

 .را آماده کردو وسایل سفر  شتر ۀ کجاو ه کرد وشتر تهیّ مجنون حج فرارسید پدررفتن به وقتی زمان  ـ 8

 .اوه نشاندجبا تالش و کوشش بسیار در ک زیبا بود؛ مثل ماهکه  فرزند عزیزش راپدر،  ـ9

 ل شد. خدا متوسّ ۀو مثل یک غالم به خان آمد کعبهبه طرف  ناراحتیو  گیآشفت بامجنون  پدرـ 10

 «است. چاره جویی برای مشکالتکن که جای  عجله .نیستو بیهوده کاری پسرم این جا جای بازی گوشی » به مجنون گفت: ـ11

 و مرا به رستگاری و خوشبختی برسان. .بدهعشق لیلی نجات  درو بیهوده کاری زیاده روی  ازمرا خدایا » بگو: ـ12

 «گرفتاری عشق نجاتم بده. گرفتار عشق لیلی هستم و از این بال و ،زیرا کمک کن؛من  بهبگو خدایا ـ 13

 خندید. سپس،ل گریه کرد اوّ ؛وقتی مجنون سخن از عشق شنید ـ14

 دست گرفت. دردر کعبه را ۀ و حلق از جایش پرید ،؛ سریعمثل ماری که به دور خود حلقه زده باشد مجنون ـ15

 .مدل شروی در به تو متوسّ ۀامروز من مثل حلق »گرفته بود می گفت:در آغوش را  کعبهدر  ۀحالی که حلق درـ 16

 نیست. یشقاع ودوستی  سمرو اه این ر ،اامّ را فراموش کن؛ به لیلیعشق  به من می گویند که ـ17

 .قرار نده قشع بدون م راسرنوشت! خداوندا .من با عشق پرورش یافته استو سرشت ذات  ـ18

 ..قسم می دهم. اَتل تو را به خداوندی خودت و بعد به کامل بودن و بزرگی فرمانروایی خدایا اوّـ 19

 . باشد چنان پایدار هم )معشوق(عشق ؛نماندمکه اگر من زنده  به مرحله ای برسانمرا  عشق ... در ـ20

 .وجود مرا از این که هستم عاشق تر کن این اب اگر چه من از عشق لیلی از خود بی خود شدم ـ21

 «چه از عمر من باقی مانده است، آن را بگیر و به عمر لیلی اضافه کن. آن ـ22

 ا شنید ساکت شد.داد وقتی این حرف ها رمی پدر مجنون به حرف های او گوش  ـ23

 .گرفتار و عاشق لیلی است و دردی دارد که درمان ندارد فهمید که مجنون واقعاً ـ24

             30ص ، مردان واقعیگنج حکمت:  

 «فالن پیر و مرشد از کوه لُکام به تو سالم رساند.»طی آمد. به او سالم کرد و گفت:شخصی از کوه لُکام برای دیدنِ سَری سَقَ      

او در کوه اقامت کرده است؟ کار بزرگی نیست. انسان واقعی باید بتواند در میان مردم به کار و زندگی عادی »سَری سَقَطی گفت:

 «                         مشغول باشد؛ به گونه ای که یک لحظه هم از یاد خداوند غافل نشود.

  10ص شعرخوانی: آفتاب حُسن، 

 شنیدن سخنانت آرزوی ؛ چون،سخن بگو تو را دارم.زیبای ۀ آرزوی دیدار چهر؛ زیرا، نشان بدهبه من  را ۀ خودچهرای معشوق!  ـ1

 .       ستا من 

 من است. ت آرزویزیبایچهرۀ نورانی و دیدن خودت را نشان بده؛ زیرا، یک لحظه ای معشوق زیبارو! ـ 2

)گفتی مرا آزار نده( . همان طرز سخن گفتنت را را آزار نده و رهایم کن( گفتی مناز در مقابل نیاز عرفانی مفهوم)با عشوه و تکبّرـ 3

 .دوباره دوست دارم از تو بشنوم
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 .کامل( را دارمهای و آرزوی یارانی مثل حضرت علی و رستم قهرمان)انسان ناراحت هستم  ،اراده بیاز این یاران ـ 4

 فت: از انسانهای دیوصفت آزرده ام وگف شهر می گشت و می حکیم(در اطرا دیروز)مجاز از زمان گذشته( شیخ ما)دیوژنـ  5

 م.اردانسان حقیقی را آرزوی دیدن 

 «نمی شود. آن کسی را می طلبم که یافت»گفت:  «.نیافتیمرا انسان حقیقی جستجو کرده ایم و »: گفتند ـ 6

 همان کسی را آرزو دارم که هنرش آشکار ومن . ستوچشم ها و بینش ها از ا ۀاز دید همه پنهان است در حالی که همخداوند  ـ7

 در عین آشکاری پنهان است.()خودش پنهان است. 

 30ص ، چو سرو باشگنج حکمت: 

خداوند توانا و بزرگ، چندین درخت مشهور و بزرگ آفریده است که همه میوه دارند، به هیچ یک » از انسان دانایی پرسیدند:       

 سرو که میوه ای ندارد، چه حکمتی در این مسئله وجود دارد؟ به جز درخت لقب آزاد نداده اند،

هر درختی میوه ای مخصوص و مشخّصی دارد که در زمان معیّنی با وجود آن میوه، درخت تازه می شود و گاهی با »حکیم گفت:      

ه تازه است و این ویژگی نداشتن میوه پژمرده و خشک می شود و درخت سرو این گونه نیست و بدون وابستگی به میوه، همیش

 « آزادگان است که پایداری و شادمانی آن ها وابسته به داشتن یا از دست دادن تعلّقات دنیایی نیست.

 ـ به آن چیزی که پایدار نیست وابسته نشو همان طور که رود دجله در شهر بغداد پس از مرگ حاکمان جریان خواهد داشت. 1      

  درخت نخل بخشنده باش و اگر نمی توانی مثل درخت سرو همیشه شاداب و آزاده باش. ـ اگر می توانی مثل2     

 809 ص، یاران عاشقم: هندرس 

 .بیا راه و رسم عاشقی را به جا بیاوریم و به عشق احترام بگذاریم و از یاران عاشق پیشه) آزادگان و شهیدان( صحبت کنیم ـ1
 راه عشق و ایمان فداکرده اند. خطرها را با جان و دل پذیرفتند و شهامت داشتند.بگوییم که وجودشان را در  ـ از آن هایی2
 ـ از آن هایی بگوییم که خورشید هدایتگرشان از گلوی امیدبخششان ندای پیروزی و معنویات سر داد.3

 مردم می رسانند. ـ چه عاشقانه به دنبال جان فشانی هستند و با نثار جانشان صدای عشق، شهامت و شهادت را به گوش4

 ـ در نهایت شهامت و خوشحالی، از شهادت سخن می گویند و این گونه عاشقانه به استقبال شهادت و فداکاری می روند... 5

 . و ما را آزار بده باور نکن...ای کسی که ما و معشوق ما را انکار می کنی؛ هر چه می خواهی عشقِ ما را  ـ 6

 ار که این انکار، دوای دردهای عاشق است؛ زیرا، عاشق از مُردن بدون درد و رنج، غمگین می شود. ای انکارکننده، ما را بیازـ 7

 سکوت، رازداری و بی ادّعایی است.  از شدّت رنج و عذاب عشق اعتراض نکن. مراقب باش که اوّلین شرط عاشقیـ  8

 بی ایشان تا عرش خدا باال می رود و راهشان ادامه دارد.ـ نگاه کن به شهدایی که در کشور ما ساکت هستند؛ امّا، فریاد حق طل9

 .بیایید با شهدا پیمان ببندیم تا راهشان را ادامه دهیم و از آرمان هایشان حمایت کنیمـ 10

 800ص بهمن،  22گنج حکمت: به یاد 

د برخاستند. خورشید در شادی بی پایان و مردم با شور و شوق به مبارزه با استبدا در هفت طبقۀ آسمان شادی و شور بر پا بود       

 مردم حضور داشت و در جشنِ پیروزیِ انقالبِ اسالمی، خوشحال بود.) سهیم بودن پدیده های طبیعت در جشن پیروزی( 

 روز شکوهمند بیست و دوم بهمن به آرامی از کوه های بلند و سرد عصر ستم، فرارسید و در فضای گرم و صمیمی انقالب ابدی       

 شد. و ما با حمایت امام خمینی به بارگاه لطف و رحمت خداوند راه پیداکردیم و به آزادی رسیدیم.

به تدریج آثار مثبت انقالب بر همگان آشکار شد. آغاز انقالب و آزادی را گرامی می داریم و تا ابد قدردان فداکاری مجاهدان        

  انقالب اسالمی هستیم.  

 801ص ، صبح بی تو: شعرخوانی
همۀ روزها بدون حضور تو مثل غروب جمعه غمبار و غیر قابل تحمّل است. حتّی مهربانی ها، ظاهری و عین  !)عج(امام زمان ای ـ1

 .دشمنی است
 بدون حضور تو، عشق و عاشقی بی رونق شده است؛ امّا عشق به تو همیشگی است و در تمام زمان ها وجود دارد. »ـ می گویند:2
منکران، وجود تو را انکار می کنند؛ ولی در این جامعۀ ستم دیده، نشانه هایی از تو مثل گنجی در دل عاشقان و منتظران ـ هر چند 3

 تو وجود دارد.

 ـ خواستم از غم دوری و جدایی از تو سخن بگویم؛ ولی یادم آمد که غم، همراه همیشگی عشق بوده است.4

 مانند کبوتری زخمی در آرزوی دیدار عاشقان خود، مشتاق و بی قرار است.، )عج(ـ دل بی قرار و دردمند امام زمان 5

 . ، ناگهان با ظهور خود همۀ ظلم و ستم ها را از بین می برد و جامعه ای خالی از ناپاکی و ظلم و ستم ایجاد می کند)عج(امام زمان ـ 6
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   (ابيات معنی فقط)208 صازدهم: کاوۀ دادخواه، یدرس 

 . ؛ پادشاهی اش هزار سال طول کشیدشد ادشاه جهانضحّاک پـ وقتی 1

 )مشهور شدند.(و ناالیق به قدرت و اعتبار رسیدند. بی خردخردمندان و مردم صالح از بین رفت و افراد  سمـ راه و ر2

 شد.  اکارو ظلم و ستم آش صداقت از بین رفتراستی و  ارزشمند شد؛ جادو گری و حیله ارزش؛ بیعلم و فضیلت ـ در این دوره 3

  پس از گذشتن روزگاری طوالنی، دوران سختی، بدبختی و نابودی ضحّاک فرارسید.ـ  4

 )از قیام فریدون می ترسید.(.به گونه ای بود که ضحّاک همواره از فریدون سخن می گفتـ  5

 . بزرگان هر کشوری را دعوت کرد تا با او هم پیمان شوند و پادشاهی خود را مستحکم کندـ  6

 ای خردمندانی که با فضیلت و اصیل هستید...»پس از آن به پیشوایان روحانی زرتشتی چنین گفت:ـ ضحّاک 7

 «... من دشمنی پنهان دارم و خردمندان از این ماجرا آگاهند.ـ  8

 .اکنون، باید استشهادنامه ای بنویسید و گواهی دهید که ساالر سپاه)ضحّاک( کارهای نیک را رواج می دهدـ 9

 . استشهادنامه موافقت کردند همۀ افراد درستکار از ترس ضحّاک، با نوشتنـ 10

 . به ناچار همۀ افراد استشهادنامۀ ضحّاک را تأیید کردندـ 11

 بلند شد.  کاوههمان لحظه ناگهان از درگاه شاه فریاد داد خواهی در  ـ12

 کنار بزرگان دربار نشاندند. در را  اوپیش ضحّاک بردند و  راستم دیده  کاوۀـ 13

 «بگو که از چه کسی ستم دیده ای؟» به کاوه گفت: و عصبانیّت خشمبا ـ ضحّاک 14

 «دادخواه هستم.ۀ که ای شاه من کاو» و گفت: کوبیدستم های شاه بر سرش  شدّت ناراحتی از د و ازز ـ فریاد15

 دیده ام.ستم همیشه از شاه ظلم و که  ی هستمبی آزار آهنگرِ ـ من مرد16ِ

 . الزم استمن  ی، قضاوت در مورد دادخواهباشدپیکرت مثل اژدها ترسناک یا  چه شاه باشی وـ تو 17

 ؟، چرا تمام رنج ها و سختی ها برای ما استبه تو اختصاص داردکلّ جهان  پادشاهیـ اگر 18

 گفت زده شوند. الزم است برای این اقدام)ظالمانه( به من حساب پس بدهی تا مردم جهان ش ـ19

 ـ شاید از این حساب پس دادن تو مشخص شود که چرا دوباره نوبت فرزند من شد؟ 20

 ه های من را به مارهایت بدهی؟ـ آیا باید در هر مجلسی فقط مغز بچ21ّ

 ضحّاک به سخنان کاوه توجّه کرد و از شنیدن آن سخنان شگفت زده شد.ـ 22

 و با نیکی کردن به او سعی کردند از او دلجویی کنند. فرزند کاوه را به او بازگرداندندـ 23

 ـ سپس ضحّاک به کاوه دستور داد تا استشهادنامه را تأیید کند.24

  پیران و بزرگان مجلس ضحّاک کرد...سوی رو به سریع  ؛ضحّاک را خواندام استشهادنامۀ ـ وقتی که کاوه تم52

  ..فت، که از خدای جهان نمی ترسید.صدیو ای حامیان ضحّاکِ» ... فریاد برآورد:ـ 26

 « را قبول کرده اید.سخنان او  ،زیرا ؛شما  الیق دوزخ هستیدۀ هم... ـ 27

 هرگز از پادشاه نمی ترسم. ـ من این استشهاد نامه را امضا نمی کنم و 28

 . اره کرد و زیر پا انداختنامه را پاستشهاداز جایش بلند شد و می زد؛ از خشم فریاد و در حالی که می لرزید کاوه  ـ29

 ضحّاک بیرون آمد اهل بازار گِرد او جمع شدند.  کاخـ وقتی که کاوه از 30

 دادخواهی دعوت می کرد.  ـ فریاد می زد و تمام مردم را به سوی31ِ

 . ..ضربه زدن با پتک، روی پای خود می اندازنداز همان چرمی که آهنگران هنگام  ـ32

 کردند. و قیام بر سر نیزه بست در همان لحظه مردم بازار شورش به عنوان پرچم کاوه چرم را ... ـ 33

 خدا پرست...  بزرگانای  »می گفت:فریادزنان  می رفت ودست  بهنیزه  کاوهـ 34

 .آزاد می شوداطاعت ضحّاک اسارت و داری کند از ... کسی که از فریدون هواـ 35

 . خدا است دشمن در دل، .ن استشیطا شاه)ضحّاک(پاداین  ،زیرا ؛ـ حرکت کنید) قیام کنید(36

 . ندزیادی با او همراه شد مردمجلوی مردم حرکت می کرد،  )کاوه(ـ آن مرد پهلوان37

 ، به راه افتاد و مستقیم به پناهگاه فریدون رفت.را می دانستفریدون مخفیگاه ـ کاوه 38

 را در آن جا دیدند و بانگ و خروش و شادی برخاست.  ـ کاوه به درگاه پادشاه جدید)فریدون( آمد؛ مردم او39

 ـ وقتی فریدون اوضاع جهان را آن گونه دید؛ فهمید که بخت ضحّاک به سرآمده و سرنگونی او نزدیک است.40
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 ـ فریدون، جایگاه به جایگاه بسرعت می رفت در حالی که اندیشه ای پر از دشمنی و دلی پُر از عدالت خواهی داشت. 41

 ...بود چه جوان و چه پیرانی که در جنگ ماهر بودندشهر  هر کس در  ـ42

  دند.رفتتند و ازحیله و فریب ضحّاک رهاشلشگر فریدون  سویهمگی ... ـ 43

 998ص گنج حکمت: کاردانی، 
 برابرشبود و رستم درک و کوچ یبا او هالل در میدان مبارزهماه کامل شتی گیری بود که در پهلوانی و زورآزمایی بسیار معروف بود. کُ

  مانند یک پیرزن، ضعیف و ناتوان بود.

)قویترین ها را شتی گیر به همراه جوانان اقدام به انجام کاری می کرد؛ حتّی، روزگار پیر را هم شکست می داد.زمانی که کُ *      

 شکست می داد.(

 شتی گیر از گوشه ای بیرون آمد و درخواست مبارزه کرد. یک روز دوستان اصرار کردند و من را به گردش بردند. ناگهان ک      

 مردم با دیدن قدرت او شگفت زده شدند؛ قدرتی داشت که می توانست کوه را جا به جا کند! 

 از هر طرف صدای فریاد بلند شد همان لحظه که کشتی گیر دستانش را به نشانۀ شروع مبارزه به هم می زد؛ من پای او را       

 سرش را محکم به زمین کوبیدم. گرفتم و

کسب علم در هر موضوعی شایسته است و انسان دانا در آن موضوع پیروز و برتر از دیگران خواهد شد. »به کشتی گیر گفتم:      

  « داشتن استعداد به تنهایی برای انجام کاری بدون آگاهی از فنّ انجام آن جز حسرت چیزی به همراه نخواهد داشت.

 اگر زور داشته باشی ولی دانش استفاده از آن را نداشته باشی؛ نمی توانی ادّعای پهلوانی و زورمندی کنی. *      

  938ص  شعرخوانی: وطن،

 پیشینۀ پُرافتخار( هستم و سرشت و نژادم از نیروی شیران است.)افتخار به وطن، به اجداد شجاع، اصلیّت و من فرزند ایران هستم و مشهورـ 1

 را برای وطنم فدا می کنم؛ زیرا، با او پیمان بسته ام که برای حفظش از جان بگذرم.ـ جانم 2

 ـ دفاع از وطن شیوۀ دانایی است و جان را در راه وطن فدا کردن شیوه و رسم جوانمردی است.3

 بدتر است.ـ کسی که از روی بدذاتی، دشمنِ وطن باشد؛ )با بیگانه و دشمن سازش کند.( به خدا قسم از شیطان هم 4

 ـ اوج عزّت و سربلندی من در آسمان میهن من است و خاک کشورم مانند کیمیا باارزش است. 5

 ـ اگر ذرّه ای از خاک سرزمینم به دست دشمن بیفتد؛ برای دفاع و پس گرفتن آن، خونم را فدا می کنم. 6

 198ص ، کبوتر طوقدار دهم:زسیدرس 
 گلانعکاس  که از وجود داشت ش آب و هواوخو  پاکیزهسبزه زاری ی خرّم و شمیر شکارگاهسرزمین ک که در اند کرده حکایت       

 یم زیبادُ سبزه زار، یِزیبای کرد و در مقابلِ یرنگارنگ جلوه مو  م طاووس زیبازشت زاغ مثل دُسیاه و  رِپَ ،رنگارنگ آنو گیاهان  ها

 د.دیده می ش طاووس مثل پر زاغ زشت

الله  وسط گلبرگ هاینشان و داغی بود.) بر قلبش از دود آن چراغ یدرخشید ول یم یگل الله مثل چراغ، زار ـ در آن سبزه1      

 (سیاه شده بود.

 است.گرفته سبز قرارد زمرّ پایه ای از یروسرخ رنگ بر  شراب ی ازجام انگارسبز خود ایستاده  ۀساق یشقایق روـ گُل 2     

 یاطراف شکارگاه رو در یند. زاغداشت آمد آن جا رفت و پیوسته در ،انچیو شکار وجود داشت یشکار فراوان ،و در شکارگاه      

و  حال آشفتهی کرد. ناگهان یک شکارچ ینگاه م اطرافنشسته بود و به  روی درخت ه داشت،نرشاخ و برگ الپُ وبزرگ  یدرخت

به  یکاربرای انجام  این مرد»زاغ ترسید و با خود گفت:. حرکت کرددر دست به طرف آن درخت  ییدام بر گردن و عصابا  بدلباس،

 یمانم و نگاه م یمسر جای خود من  حال. به هررا یرا دارد یا کس دیگرن که قصد شکار م توان فهمید یآید و نم یم این طرف

 «کند. یکنم که او چه م

 سررسیدند ازکبوتران یگروه ؛منتظر ماند یتمدّن شد(، )پنها.آن ریخت و کمین کرد و دانه در پهن کردو دام را  صیاد جلو آمد       

 را دیدند همین که دانه دند.گذران یمروزگار  آناز  یاطاعت و فرمانبردار در و گفتند یم مطوّقه آنبود که به  یها کبوتر رئیس آنو 

 تا آن ها را ،شروع به دویدن کردکبّر، و با ناز و ت خرامانخوشحال شد.  یدر دام افتادند و شکارچ یپایین آمدند و همگ یخبر یبا ب

 نیست باید ستیزه اکنون زمان»گفت:طوقدار .ی کردندخود تالش م یرهای یکدام برا هرد و می نمودن یتاب یبگیرد و کبوتران ب

 بلند زمین یرو دام را از تا دکنی کمکهم، ه باست آن است که همرُدُکار  اآلنتر بدانند و  خود مهمّ ییاران را از رهایرهایی  گیهم

در  راه خود رابلند کردند و از روی زمین اطاعت کردند و دام را  طوقدارکبوتران از  «ن کاراست.وابسته به ایما  یرهای؛ زیرا، کنیم

که  بیفتند و زاغ با خود فکر کردبر زمین ن امید که سرانجام خسته شوند و ایآن ها کرد؛ به شروع به تعقیب  یشکارچ پیش گرفتند.
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از  و ی گرفتار شوم.چنین حادثه ابه ممکن است نیز من  ،زیرا ؛شد خواهدکار آن ها چه  سرانجامکه  بفهممبروم و  آن ها ه دنبالب

  استفاده کرد.الحی به عنوان سِناگوار مقابله و دورکردن حوادث  یتوان برا یتجربه ها م

 است و تا از یما جدّ تعقیب در شکارچیِ گستاخاین »گفت:خود ران به یا ،به دنبال آن هاست یشکارچ که دید وقتیو طوقدار       

؛ او ناپدید شویم برویم تا از نظری پُردرخت هااها و ج انیچاره آن است که به طرف آبادراه د. کن ینمهاررا ما  ،نشویماو ناپدید  دیدِ

 «د.رَبُبِ گویم تا این بندها را یوستان من است به او مکه از د زندگی می کند یموش یدر این نزدیک ،زیرا؛ بهره برگردد یمید و باُنا

 برگشت. یاز فرمان او اطاعت کردند و تغییر مسیر دادند و شکارچدادند و نظر او را راهنمای خود قرارکبوتران 

و اسم آن  فرود آمدند یو همگ انجام دادندفرمان او را  کبوتران «پایین بیایید.»موش رسید، به کبوتران فرمود که:ۀ طوقدار به الن    

 فرار ایبر هایگکرده است و در آن جا دَرکروزگار را  خوب و بدحوادث باتجربه و  ،خردمندبسیار، زیرک موشی کامالًبرا بود، موش زِ

خود کرده بود و از آن سوراخ ها متناسب با دانش و مصلحت  هم متّصلبه را  آن ها ۀمصد سوراخ درست کرده و ه ،روز حادثه در

برا آن را شناخت و طوقدار اسمش را گفت، زِ« است؟ یچه کس»برا پرسید که:زِ«. بیرون بیا»زد که  ادص. طوقدار می کردراقبت م

 بیرون آمد. سریع

چه  ،همراهیار  دوست عزیز و یا»و گفت:و اشک بر چهره اش جاری شد گریه کرد بسیار  طوقدار را گرفتار دام بال دید، یوقت      

« .انداخت رنج و خطرمن را در این گرداب  یتقدیر و سرنوشت آسمان»که: جواب داد« انداخت؟ رنجو  یا در این سختکسی تو ر

 های بند بتداا»ر گفت:ابود. طوقد به آن ها بسته شده کرد که طوقدار یبه بریدن بندهای موش این حرف را شنید و سریع شروع

 .«یرا باز کن مدوستان هایبند ابتدااست که  تر شایسته، دوست یا»گفت:طوقدار رد. ه نکموش به این حرف توجّ« یارانم را باز کن.

نباید »طوقدار گفت: «؟یقایل نیست یحقّ خود جان یو برا نداری جان خودت نیازبه تو  آیا، یکنی را تکرار م سخناین »موش گفت:

بر گردن من  یبر عهده گرفته ام و این ها به این دلیل حقّ ت این کبوتران رامسئولیّ ، منزیرا ؛یمن را به خاطر این کار سرزنش کن

آن ها از دست  یکمک و پشتیبان او ب به جا آورده اندحقوق من را  ی و خیرخواهیبا اطاعت و نصحیت پذیر کبوتراندارند و چون 

ابتدا  اگر می ترسمجام دهم و است ان یرهبرمۀ چه را الز ودن عمل کنم و آنبنجات یافتم. من نیز باید به وظایف رئیس  یشکارچ

ـ ی خسته شده باش یچه خیلاگر ـمن بسته باشم  اگر ،یول ؛در بند بمانند کبوتران از یو بعض یخسته شو ،یمرا بازکن یگره بندها

پس  بودیم؛ با هم یو همچنین چون هنگام گرفتار دشو ینم ین راضآبه  ت، و دلیکن کوتاهی ،منحقّ  که در یدان یجایز نم

 «کنند. یم پیدا یفرصت سرزنش و بدگوی عیب جویانو گرنه شیم هم همراه با با نیز است هنگام آسایش ستهشای

تو ،)ایثار و تقدّم دوستان بر خود( ای که با این صفت نیک و پسندیده است و گونه جوانمردان اینو روش رسم »موش گفت:      

و اطمینان دوستان، به بزرگواری و پیمان داری تو بیشتر می  اعتمادو  «گردد. می تر خالصنسبت به تو  ،دوستیدر  انیارداری؛ باور 

 برگشتند. در امانر و یارانش آزاد و اد و طوقدیربآن ها را  یبندهاهمۀ  میل فراوان،ت و سپس با جدیّ ؛شود

 118ص گنج حکمت: مهمان ناخوانده، 

ه روش د. سلیمان از نان خشک و نمکی که داشت جلوی او گذاشت. و بش« سلیمان دارانی»گفته اند که زمانی، مردی مهمان       

گفتم چون بی خبر آمدی؛ از این که چیزی جز چشمی گریان و نانی خشک همراه با خوش رویی برای »عذرخواهی این بیت را گفت:

 « پذیرایی ندارم؛ من را سرزنش نکن.

اری پنیر هم بود. سلیمان بلند شد و به بازار رفت و باالپوش خود را گِرو کاش با این نان، مقد»مهمان وقتی نان را دید؛ گفت:     

 گذاشت و پنیر خرید و پیش مهمان آورد.

 «شکر و سپاس خداوند توانا و بزرگ را که ما را به آن چه روزی ما کرده؛ قانع و راضی گردانده.»همان غذا را خورد؛ گفت:م وقتی   

 « ی کرده است؛ قانع و راضی بودی؛ لباس من در بازار گِرو گذاشته نمی شد.اگر به آنچه خدا روز»سلیمان گفت:

 138ص درس چهاردهم: خوان عدل، 

زیر سلطۀ خدا هستند.)همۀ جهان به خداوند تعلّق دارد و به راحتی و با آرامش، شرق و غرب و سرزمین های شمال و جنوب،         

 در اختیار اوست.(   

ت که بی هیچ قید و شرطی عادل است و سفرۀ عدالت خود را برای همۀ انسان ها گسترده است. امید است که تنها خداوند اس       

 از میان اسامی بسیارش، او را با همین نام ـ عادل ـ ستایش کنیم. آمین! 

نمی تواند روح را  خاک. نخواهم آورد ی باشد؛ من بهرۀ باارزشی از این جهان به دستاگر فکر و وجود من وابستۀ دنیای مادّ

 نابودکند؛ زیرا، روح هر لحظه برای رسیدن به مقامات معنوی تالش می کند.)روح جاودانه است و به مادیّات آلوده نمی شود.(
در هر نفسی که می کشیم دو نعمت وجود دارد: دَم و بازدَم. آن یکی )دَم( یاریگر زندگی و این یکی)بازدم( شادی بخش ذات و        
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است. و این چنین زندگی با زیبایی درهم پیچیده شده است. تو چه در هنگام رنج و چه هنگام آسایش و رهایی از رنج، خدا را وجود 

 شکرکن.

داشته باشم و ارزش و اعتبار خود را با تفکّر و تحوّل حفظ کنم. تو در خانۀ خود بگذار من همیشه در سفر باشم و تحوّل فکری       

جز  بمان و هیچ تالشی برای تحوّل و تغییر نکن. بگذار خوشحال و بانشاط به جاهای دور سفر کنم تا جایی که آسوده و در آرامش

 دوری از قید و بندهای زندگی تجمّلی، سیر و تفکّر در آفرینش.( طبیعت خدا و ستارگان نبینم.)
آرزوی به بلندی ها و آسمان خیره شویم) باشند. تا تا در خشکی و دریا راهنمای ما خداوند ستارگان را در آسمان قرار داد      

( تا از این طریق از سیر در خلقت خدا و عالم ملکوت، غرق در رسیدن به عالم ملکوت و معنوی و توجّه به سیر و عزّت معنوی داشتن

 لذّت معنوی شویم.
 028 ص ،گنج حکمت: تجسّم عشق

من به شما می گویم که زندگی به راستی »پیامبر پاسخ داد:« سخن بگو.« کار» با ما در مورد » در آن هنگام کشاورزی گفت:     

خالی از امید است. مگر آن که شور و اشتیاقی وجود داشته باشد. و اشتیاق به تنهایی خالی از بصیرت است و مسیر درست را نشان 

زمانی که آن را در کاری استفاده کنند. و کار همیشه و دانش فایده ای ندارد مگر « نمی دهد مگر آن که با علم و دانشی همراه باشد.

 بی ارزش است مگر آن که با عشق همراه شود. 

اگر شما نمی توانید که کار خود را با عشق همراه سازید همیشه می خواهید کاری را با بی میلی و از روی وظیفه انجام دهید.       

القگی خمیر نان را درون تنور قرار دهد؛ نان تلخی به دست می آوَرَد که انسان را حتماً آن کار را ترک کنید؛ زیرا، کسی که با بی ع

 «کامل سیر نمی کند. کار جلوه ای از عشق است.

 
 

 جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا»          

 «وانی نماند در این خانه ی استخ                    

 

 پروین اعتصامی                                                                                                     
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