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الهام محمدي: تنظيم

ي خطايي و اي صمدي كه از ادراك خلق جدايي و اي قادري كه خدايي را ي عطايي و اي حكيمي كه پوشنده اي كريمي كه بخشنده) 1
)87رياضي  ( به كه و مه سزايي، جان ما را صفاي خود ده و ما را آن ده كه آن به و مگذار ما را

كريم خطابخش پوزش پذير/ي دستگير خداوند بخشنده 1
ايم اند و شنيديم و خواندهو ز هر چه گفته/ اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم 2
رو مر او را خوانشب و شبگير/ دان به خدايي سزا مر او را 3

بندگان - 1مفهوم از خداوند -4نيازبي-3خطابخش-2دستگيري صفات درك از بندگان بودن بودن -5عاجز خداوندي را - 6سزاوار ما
.واگذار به ديگري مكن

ذكر او مرهم دل مجروح است و مهر او بالنشينان را. به نام آن خداي كه نام او راحت روح است و پيغام او مفتاح فتوح است) 2
)88تجربي ( .كشتي نوح است

به تجمل بنشيند به جاللت برود/اش حفظ خداكه بود بدرقهكارواني  1
.مهر به او موجب رهايي است - 3. توجه او موجب گشايش است-2.نام او موجب راحتي و آرامش روح است - 1 مفهوم

  )86خارج از كشور  ( به علي شناختم من به خدا قسم، خدا را/ دل، اگر خداشناسي همه در رخ علي بين ) 3
بشناختم به حق، يقين و حقيقتش/منّت خداي را كه به جود امام حق 1

.شودبهترين وسيله براي شناختن خداوند مي )ع(شناختن حضرت علي مفهوم

  )86زبان (متحيرم چه نامم شه ملك الفتي را / نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت) 4
بلكه در جنت فردوس نباشد چو تو حور/آدمي چون تو در آفاق نشان نتوان داد 1

)ع(فوق بشري بودن حضرت علي مفهوم

 )87و  89رياضي  (بيار باده كه بنياد عمر بر باد است /بنياد استبيا كه قصر امل سخت سست)5
جا ايناي اي خانمان خراب چه واكشيده/ز سيل حادثه صحرا و كوه در سفر است 1
كه محال است در اين مرحله امكان خلود/اي كه در نعمت و نازي به جهان غرّه مباش 2
فردا غبار كالبدش در هوا رود/رود امروز بر زمين كشان كه مي دامن 3
وام جهان بر تو نماند مدام/وام جهان است تو را عمر تو 4

ناپايداري انسان و دنيا مفهوم

هماي رحمت/ الهي : درس اول 

رستم و اشكبوس: درس دوم

telegram.me/irandaneshnovin۱

@irandaneshnovin۱ : بهرتین جزوات، مشاوره با رتبه های تک رقمی
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  ) 83و هنر  84، انساني 89انساني ( اَصبحت اميراً و اَمسيت اَسيراً) 6
  ز ايشان شكم خاك است آبستن جاويدان/گفتي كه كجا رفتند آن تاجوران اينك 1
  نماز شام ورا خشت زير سر ديدم/كسي كه تاج سرش بود در صباح به سر 2
  وان نيل مكرمت كه شنيدي سراب شد/ديدي خراب شدآن مصر مملكت كه تو 3
  ديشب، سپهر بودم امروز زمين شدم/شد اوج وصل بر من مسكين حضيض هجر 4
  آن مرغ خوشدلي كه تو ديدي پريد و رفت/اكنون به داغ صد غم و صد محنتم اسير 5
 بودگونه روزگار كه آن روزگارزان/روزم به آخر آمد و روزي نزاد نيز 6
  دل بر كنار از اين غم و او در كنار بود/يار بود،آن روزگار كو كه مرا يار 7

 دنياو جايگاهناپايداري مقام  مفهوم
  

. برد كشيد و شبانگاه سگي برداشته است و مي عبرت گيريد كه من آن مردم كه بامداد مطبخ مرا هزار و چهارصد شتر مي) 7
  )93و رياضي 85تجربي (

  و آن نيل مكرمت كه شنيدي سراب شد/مملكت كه تو ديدي خراب شد آن مصر 1
  ها ي حسرت شده است آن دوست كاميهمه خونابه/هازمانه شكل ديگر گشت و رفت آن مهرباني 2
  زمان به رنگ دگر شد زمين به رنگ دگر/ برآن نسق نبود وضع روزگار كه بود 3
  ي خود را كه كرد خوارس عزيزكردهاي ب/غره مشو بدان كه جهانت عزيز كرد 4

  ناپايداري مفهوم
  

 

  )87 تجربي (چيني  اگر رحمي كني بر خوشه/ ثوابت باشد اي داراي خرمن ) 8
 با خلق خداي كن نكويي/خواهي كه خداي بر تو بخشد 1
 كه تا دانه نيفشاني نرويد/بزرگي بايدت بخشندگي كن 2
 تا خاطر بندگان نجويي/نشود رضاي سلطانحاصل  3

 توجه به ديگران و دستگيري از ايشان مفهوم
 

  )91تجربي ( زين دو چــرا نگــذريم؟ منــزل ما كبــريــاست/ تريم خود ز فلك برتريم وز ملك افــزون) 9
 آبــاد است محنــتنشيمــن تــو نـه اين كنــج /نشينكه اي بلنــدنظـر شـاهبــاز ســدره 1
  دل از كجــا و تـمــاشـاي خــاكـــدان ز كجــا/چــرا به عــالم اصلــي خويــش وا نـروم 2

 و بازگشت به عالم معنااشاره به جايگاه اصلي انسان مفهوم
  

  ...اند كه  آورده: چهارمدرس 

  آواز عشق: درس هفتم
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  )90هنر (باز همان جا رويم جمله كه آن شهر ماست / ايم  ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده) 10
  كه در اين دامگه حادثه چون افتادم/طاير گلش قدسم چه دهم شرح فراق 1
  ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است/زنند صفيري عرش مي تو را ز كنگره 2
  نشيمن تو نه اين كنج محنت آباد است/كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين 3

 اشاره به جايگاه اصلي انسان مفهوم
  

  )88رياضي ( باز چو كشتي شكست، نوبت وصل و لقاست/ اَلَست، كشتي قالب ببست  آمد موج) 11
  صبح سعادت دميد، وقت وصال و لقاست/نوبت خانه گذشت نوبت بستان رسيد 1

  اشاره به مرگ انسان و بازگشت به عالم معنا مفهوم

  

  )92و انساني  85  تجربي( بحر خاستجا مقام مرغ كز آن  كي كند آن/ خلق چو مرغابيان زاده ز درياي جان ) 12
  يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني/دال تا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني 1
  ي زندان و گرفتار قفسگنه بستهبي/بلبل گلشن قدسم شده از جور فلك 2
  بس چه كنم گلخن دنيا پس از اينم بس و/بازخواهم به سوي مسكن عقبي رفتن 3
  ي اين كهنه قفس چند توان بودپابسته/ما طاير قدسيم و ز خلوتگه انسيم 4

 اشاره به جايگاه اصلي انسان مفهوم
  

  )89 تجربي( .جا نشيند كه خواهد و مرادش بود، چنانش كشند كه نخواهد و مرادش نبود هر كه آن) 13
 افتد و بيند سزاي خويشتن/هركه ننشيند به جاي خويشتن 1

 حرص و طمع و عاقبت آناشاره به  مفهوم
  

  

  

 .جا بروم، روانه كنيد اي از مرگ باك ندارم؛ بلكه در انتظارش هستم، هرچه زودتر مرا به دياري كه بايد به آن ارباب، من ذره: تم )14
  )93 زبان(

 نيستاين جهان محنت سرايي بيش/هر كه آمد هر كه آيد بگذرد 1
 كه گشتم من از خاك تاريك سير/مرا پيش خود بر به زودي نه دير 2
  آن كه پاينده و باقي است خدا خواهد بود/هر كه آمد به جهان ز اهل فنا خواهد بود 3

  گذرا بودن دنيا مفهوم

  

  

  

  

  

 ي عمو تم كلبه: درس هشتم

telegram.me/irandaneshnovin۱
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  )85و انساني  زبان( )يترشح بمافيه كل اناء(. از كوزه همان برون تراود كه در اوست/ ي كوزه ز گوهر سازند  گر دايره) 15
     ور درون تو خوب گفتت خوب/گر درونت بد است گفتت بد 1
  داللت است)گفتار(وآه درون به صدق مقالم/من مجرم محبت و دوزخ فراق يار 2

 .كنددر درون آدمي نهفته است همان را آشكار ميهر آن چه  مفهوم
  

  در جمع كمال شمع اصحاب شدند/ كه محيط فضل و اداب شدند  آنان )16
  )85  تجربي( اي و در خواب شدند تند فسانهگف/ ين شب تاريك نبردند برون ره ز

 هم در آن قصه عاقبت خفتند/چون من اين قصه چند كس گفتند 1
 ها از راز آفرينش انسانعدم آگاهي  مفهوم

 

 

  

  )94  خارج از كشور( .آور ببيند اي هراس هاي طبيعي ا به گونه شود كه او پديده ترس و وحشت حاكم بر كوزت سبب مي) 17
 .هاي عظيم به وضعي موحش ايستاده بودند شاخه 1
 .نديدپيچهاي خاردار مانند بازوهاي طويلي به هم مي درخت 2
   .مجسم شده بودچون دهان كفتار در نظرشانگيز با دهاني هم همان زن نفرت 3
 

 

  

  )90رياضي (ام اين نرمي را حس كند  خواهم پاي برهنه ها نرم است كافي نيست، مي براي من خواندن اين كه شن ساحل) 18
 هان تا نفروشيد يقيني به گماني/اي اهل هنر قصه همين است كه گفتم 1
  ظلمت به كجا ماند با نور كه بستيزد/جايي كه يقين باشد شك را چه محل باشد 2
  داني نتوان داد يقيني به گماني/آن چيز كزين پيش گمان بود يقين گشت 3

 ي عملي و يقين حاصل كردن تجربه مفهوم
  

  )85زبان (  ال تدركه االبصار و هو يدرك االَبصار) 19
 ها از اوستها و همه ديده پنهان ز ديده 1

 .كندكنند، اما او همه را درك ميها او را درك نمي ديده مفهوم
  

  

  

 ...اند كه  آورده :درس نهم

 هاي زميني مائده: درس يازدهم

 دخترك بينوا: دهمدرس 

telegram.me/irandaneshnovin۱
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  .ي مهر من، آن را در بر بگيرد ام تا همه كه فوراً آرزو كرده ام كه حتي اندكي زيبا باشد مگر آن هرگز در اين جهان چيزي نديده) 20
  )86انساني ( 

 هاي طبيعتتعلق خاطر به تمام پديده مفهوم
مفهوم

 متناقض
  عدم تعلق خاطر 

  كشدت دل، از آن گريزان باش به هرچه مي/ ز خارزار تعلق كشيده دامان باش 
  

  

  )87و انساني  88و تجربي  91و  89خارج از كشور ( سوي تو باشمجمال حور نجويم، دوان به / حديث روضه نگويم، گل بهشت نبويم ) 21
  كه سر كوي تو از كون و مكان ما را بس/از در خويش خدا را به بهشتم مفرست 1
 قومي هواي عقبي و ما را هواي دوست/پزندقومي هواي نعمت دنيا همي 2
  و كافور)بهشتاي درچشمه(=ي سلسبيلنه تشنه/ما مست شراب ناب عشقيم 3
  هر شربت عذبم كه دهي عين عذاب است/دوستگر خمر بهشت است، بريزيد كه بي 4
  همان بهتر كه در دوزخ برندم با گنهكاران/دوست فردا در بهشت آرند گرم با صالحان بي 5
  مرا به باده چه حاجت كه مست روي تو باشم/رضوانساقيمي بهشت ننوشم ز دست 6
  نه مردم ار بگذارم درِ سراي تو را/هشت بهشت ار به من دهد رضوانكليد  7

  .تا بهاي قرب تو بشناختيم، عيش بهشت فراموش شد. جمال تو خريدار نيستمدار نيستم و اگر در بهشت كني، بياگر مرا در دوزخ كني، دعوي! الهي 8
  .ديدار نه به مزد حاجت است نه با بهشت كار رهي را بي.داغ استديدار تو درد والهي اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بي 9

  .من به حور و قصور ننازم، اگر نفسي با تو پردازم از آن هزار بهشت سازم؛ يك نظر در من نگري دو گيتي به آب اندازم! الهي 10
  .ل بريده استها دها توجه ندارد و از آنعاشق فقط به دنبال معشوق است و به ساير زيبايي مفهوم

  

  )88هنر ( گه به بوي موي تو باشم به خواب عافيت آن/ / به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم ) 22
  ز خاك نعره برآرم كه مرحبا اي دوست/هزار سال پس از مرگ من چو بازآيي 1
  گرد سوداي تو بر دامن جانم باشد/در قيامت چو سر از خاك لحد بردارم  2
  كنان تا به قيامت بروماز لحد رقص/به در مرگ كه حشرم با توست ور بدانم 3

 .عاشق همواره به دنبال معشوق است مفهوم
  

  )92زبان  (مرا به باده چه حاجت كه مست بوي تو باشم / مي بهشت ننوشم ز جام ساقي رضوان) 23
 نهال قد تو پا فشرده در دل ما/گذريمز سرو گلشن فردوس راست مي 1

 .اشاره به عشق عاشق به معشوق مفهوم
  

  )89هنر (روزي تفقّدي كن درويش بينوا را / ي سالمت  اي صاحب كرامت، شكرانه) 24
  شناسي بر خويش گر فضل خداي مي/اي صاحب مال، فضل كن بر درويش 1
 به شكرانه بار ضعيفان بكش/حال بيني و خوش چو خود را قوي 2
  نظر دريغ مدار از مسافر درويش/اي و اهلت پيشخانهبه شكر آن كه تو در 3

 توجه به بينوايان و فقرا مفهوم
  
 

 رود ز دستم دل مي/ در آرزوي تو باشم : درس دوازدهم

telegram.me/irandaneshnovin۱
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  )89هنر ( ياران فرصت شمار يارا به جاينيكي / ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون) 25
  عذرش بنه ار كند به عمري ستمي/توست هر دم كرمي به جايآن را كه  1
  كه دست جود تو با خاندان آدم كرد/پسر هرگز اين كرم نكند به جايپدر  2
  آن را وفا شمارم اگر چه جفا كند/وفا كندمن آن بي به جايهرچ از وفا  3

  در حقّ: به جاي مفهوم
  

  )88خارج از كشور  ( اي شيخ پاكدامن، معذور دار ما را/ آلود  ي مي حافظ به خود نپوشيد اين خرقه) 26
  برو اي شيخ كه شد بر تن ما خرقه حرام/فرمايددلدار چو زنّار هميزلف  1

  و جبر اختياري بي مفهوم
  

  

  

  )91هنر ( يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني/  ؟فريب اين و آن بيني ،تا كي در اين زندان ،دال) 27
  پشـــت پـــايــي زديــم و وارســتــيــم/ دســـت و پـــايي زديـــم در نگـــرفـت   1

 قطع تعلق از دنيا و ظواهر آن  مفهوم
  

  )93و زبان  90تجربي(زهي سرمايه و سودا كه فردا زان زيان بيني /ور امروز اندرين منزل تو را جاني زيان آمد )28
  باشدتتا به روز حشر روي ارغواني/روي خود را زعفراني كن به بيداري شب 1
  تا به كام خويش فردا كامراني باشدت/كام و ناكام اين زمان در كام خود درهم شكن 2
  تا كه بعد از رنج، گنج شايگاني باشدت/روزكي چندي چو مردان صبر كن در رنج و غم 3

 پذيرش خسارت و خسران، به منظور سود فراوان مفهوم
  

  )87و خارج از كشور  91زبان (به هر جانب كه رو آري درفش كاويان بيني / ن پس  تا زاافريدون به ميدان باش چو  ،تو يك ساعت) 29
  آيد ز سنگ آسيا بيرونهمين آوازه مي/مشو غافل ز گرديدن كه روزي در قدم باشد 1
 سيمرنج كس نارد از سنگكه بي/رنج و بيم نشايد بهي يافت بي 2
 او دور شد نام و ننگ نبرداز/هرآن كس كه بگريزد از كار كرد 3
  توسن افالك چون عيسي است زير زين مرا/امتا عنان نفس سركش را به دست آورده 4

  .تالش و كوشش موجب رسيدن به هدف است مفهوم
  

 )93و انساني 87 و  زبانتجربي  ( دان بيني؟ به سوي عيب چون پويي، گر او را غيب/ عطا از خلق چون جويي، گر او را مال ده گويي ) 30
  چند نشيني كه خواجه كي به درآيد؟/ مروت دنيا  بر درِ ارباب بي  1
  .جهان پيشگاه الهي است، در پيشگاه وي به نافرماني و گناه روي نياوريد  2
  پس به مخلوق ار خرد داري مباش اميدوار/ سر به حكم خالق است چون بد و نيك يك  3

 .متعلق به اوستهمه چيز از خداوند و   مفهوم
  

  

  

 باغ عشق: درس سيزدهم
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 )88زبان (العالَم محضَر اهللا ال تعصوا في محضره) 31
 دل به حضور آر و خدا را ببين/گم مشو از حضرت و جا را ببين 1

 .در محضر او گناه نكنيد.عالم محضر خداوند است مفهوم
  

  )86و زبان  89خارج از كشور  ( خيزد، تو آن را از بنان بينيكه خطّي كز خرد / ديدگي باشد ز يزدان دان، نه از اركان، كه كوته) 32
 ي كردگار كيهان استكرده/دور او هرچه كرد و هرچه كند 1
  مدان تو نيك و بدي جز ز ايزد داور/همه قضا و قدر كردگار عالم راست 2
 داني؟كاري كه خدا كند ز من مي/در گوش دلم گفت فلك پنهاني 3
 هم از ساقي شناس او را نه از جام/تلخ و گر شيرين شود كامتو را گر  4

 )پيدا كردن منشأ اصلي امور.(ي امور به دست خداوند است همه مفهوم
  

  )88و زبان  91خارج از كشور  (مهرگان بيني  كه اين آن نوبهاري نيست كش بي/ عقالن مشو غرّه  چو بي ،بدين زور و زر دنيا) 33
  به دوستي كه جهان جاي كامراني نيست/كام است و دشمن اندر پي اگر جهان همه 1
 كه باز در عقبش نكبتي خزاني نيست؟/كدام باد بهاري وزيد در آفاق 2
  كه خانه ساختن آيين كارواني نيست/دل اي رفيق در اين كاروان سراي مبند 3
  را كه كرد خواري خوداي بس عزيز كرده/غره مشو بدان كه جهانت عزيز كرد 4
  كه زير پاي تو هم چون تو آدمي زاد است/به خاك بر مرو اي آدمي به نخوت و ناز 5
  كه بس سركش كه اندر گور خشتي زير سر دارد/ي دنيا مشو غره به مهر او ايا سرگشته 6

 ناپايداري و گذرا بودن دنيا و تعلقات آن مفهوم
  

  )92رياضي  (وگر بحري تهي گردي وگر باغي خزان بيني/ به چاه افتي كه گر عرشي به فرش آيي وگر ماهي )34
  كش صعودي نبود كاو نه هبوطي ز پي است/گر نوازد فلكت غره مباش از پي آن  1

  ناپايداري مفهوم
  

  )93 انساني(كه تا برهم زني ديده نه اين بيني نه آن بيني / چه بايد نازش و نالش بر ادباري و اقبالي  ) 35
  خوش در نظر آيد مرا چون رخ نمايد بگذرد/كار جهان برقي بود بر تيرگي رخشان شده 1

  )خوشي و ناخوشيگذرابودن (ناپايداري دنيا   مفهوم

  

  )93 انساني(به مرو آ تا كنون در گل تن الب ارسالن بيني / سر الب ارسالن بيني ز رفعت رفته بر گردون ) 36
  گران است اي دلتفته در كارگه كوزه/سرهاي ملوكيوقت درياب كه بس كاسه 1

  هاي دنيايي ناپايداري انسان و مقام  مفهوم
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و خارج از  91تجربي  (به سرّش ندا آمد كه بايزيد، هنوز تويي تو همراه توست، اگر خواهي كه به ما رسي، خود را بر در بگذار و درآي )37
  )94 هنرو 88كشور
  ي آن سرو خـرامان ديدننتــوان جلوه/دلــت از قيــد عاليــق آزادنشــود تا  1
  بگذر از تن اگرت هست سر جان ديدن/جان تو را بايد و پايد غم تن چند خوري 2
  نيست بايد شدنت وانگهش آسان ديدن/اي كه داري هوس طلعت جانان ديــدن 3
 گبران يكي باشي چو خود را در ميان بينيهم از/گر صد بار در روزي شهيد راه حق گردي 4
  جامه را بخشد به ساحل هركه بر دريا زند/پشت پا بر جسم زد جان تا هواي عشق كرد 5
 با يار خويشتن نتواني دمي نشست/تا برنخيزي از سر دنيا و هرچه هست 6
  جانت آفتاباي گردد به پيش نورذره/گر چنان گردي جدا از خود كه بايد شد جدا 7

 .براي وصال بايد خود را كنار گذاشت مفهوم
  

  راه نزديك شد سخن كوتاه/ دو قدم بيش نيست اين همه راه) 38
  )85رياضي  ( وان دگر در بر ودود نهي/ يك قدم بر سر وجود نهي 

  كه من زو نشان جستم از بي نشاني/نشان شونشان خواهي از وي، ز خود بي 1
 .بايد خود را ناديده گرفت براي وصال مفهوم

  

  

  

 )91رياضي (اَلملك يبقي مع الكفرَ و اليبقي مع الظُّلم)39

  ي معــدلت بيــاسايد ملكدر سايــه/از ظلـم حذر كن اگــرت بايـد ملـك  1
  پايــد ملـكبا ظلم و ستـمگــري نمي/با كفر توان ملــك نگــه داشــت ولي    

 .ماند اما با ظلم نهحكومت با كفر باقي مي  معناي آيه
  ناپايداري ظلم  مفهوم

  

  )88زبان (ي درم نتوان كرد  اين همه را بنده/ دانش و آزادگي و دين و مروت ) 40
 از او تا توان، گرد بيشي مگرد/دردچنين است گيتي پر از آز و 1
 گر همه عزت نفس است بس است/در قناعت كه تو را دسترس است 2
  ي تنگنعمت روي زمين پر نكند ديده/ي تنگ به يك نان جوين پر گردد روده 3

  )قناعت پيشه كن(توان آزادگي و دين و جوان مردي را در راه مال و ثروت فدا كرد نمي مفهوم
  

  )93 و انساني 90خارج از كشور (مر اين قيمتي در لفظ دري را / من آنم كه در پاي خوكان نريزم ) 41
 كاين بهايم نه بهاي در و گوهر دانند/شهريارا مفشان گوهر طبع علوي 1
  كند خون گريه هر ابري كه در گلزار نيستمي/گوهر خود را به خار و خس فشاندن مشكل است 2

 .به كار بردخسان و ناكسانارزشمند را نبايد در راه چيزي مفهوم
  

  

  

  

  

 تربيت انساني و سنت ملّي ما: درس چهاردهم
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  )86و هنر  88و انساني 90رياضي (داني نيست  به عمل كار برآيد به سخن/  گويي  دان و مصالح سعديا گرچه سخن) 42
  خواهي كه فردوس برين ميعملت چيست/طمع شرمي از اين قصه بدار حافظ خام 1
 دار زبانهقول و عمل ورز و راست/قول و عمل چيست جز ترازوي ديني 2
  ايزد از بهر عمل كرد تو را وعده ثواب/قول را نيست ثوابي چو عمل نيست برو 3
 بودبندكار پايعلم بي/علم با كار سودمند بود 4
 كام دو جهان تو را ميسر گردد/با علم اگر عمل برابر گردد 5
 خنجرت هست، صف شكستن كو/دانشت هست، كار بستن كو 6
 اي به كار درآرآنچه بشنيده/بيش بشنو ز نيك و بد گفتار 7
  كه به گفتار ره نشايد كرد/راهرو راه گرد گفت مگرد 8

  تو را خوب است چون گفتار كردار/اگر شيرين و پرمغز است بارت 9

  كه كردار درخورد گفتار دارد/جز آن را مدان رسته از بند آتش 10

  و ارزش عملترجيح عمل بر گفتار مفهوم

 

 هم بدان چشم كهتري منگر/كهتــري را كه مهتــري يابــد)43

  )93و تجربي 91رياضي(در بزرگيــش سرسري منگر/خرد شاخي كه شد درخت بزرگ     
بيت مفهوم

  صوت سؤال
توانند به مقام بلند  افراد كوچك نيز مي. (اند به چشم حقارت نگاه مكندر بزرگي افراد كوچكي كه به جايگاهي واال رسيده

  .)برسند
 .)تواند تغيير كندنمي. (رسدكوچك به بزرگي نمي  انسان  مقابلمفهوم

  نه خــامــم خورد شــايد زو نه بــريـان/همي دانم كه گر فــربـه شــود سـگ  1
  بدگوهري كه خبث طبيعتش در رگ است/هــرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام  2
  اگر چه بر شود ناكس به كيوان/نگويدكس كه ناكس جز به چاه است  3

  ي آب بود اول لؤلؤي خوشابقطره/ي مشكي خون بود اول كه شود نافه پاره  مفهوم ابيات
 

  )91زبان (كه علم عشق در دفتر نباشد / درس مايي  بشوي اوراق اگر هم) 44
  وراي حد تقرير است شرح آرزومندي  /قلم را آن زبان نبود كه سرّ عشق گويد باز 1
  وراي مدرسه و قال و قيل مسأله بود/رفتمباحثي كه در آن مجلس جنون مي 2
  ي دف و ني در خروش و ولوله بودبه ناله/استحديث عشق كه از حرف و صوت مستغني 3

 .)علم عشق در كتاب موجود نيست(تقابل عقل و عشق  مفهوم
  

  )90  تجربي( اي خزيد و ديگر مرد ميدان نبود سر و صدا به گوشه نظر و عنودان بدگهر وي را به مي و معشوق و لهو و لعب كشيدند، بي حسودان تنگ) 45
  خرمن عقل و عافيت سوزد/افروزدجا كه آتش  حسد آن  1
  ميان دو آزاده گرد آورد/حسد مرد را دل به درد آورد  2
3  رد بدگوي در كار منحسد ب/تَبشاه بازار من رِر شد ب  

 .گردد حسد موجب ويراني مي  مفهوم
  

 

  شويي مايع حرف/ خسرو : درس شانزدهم
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  )85رياضي ( اي خزيد و ديگر مرد ميدان نبود به گوشه سر و صدا نظر و عنودان بدگهر وي را به مي و معشوق و لهو و لعب كشيدند، بي حسودان تنگ) 46
 صحبت بد جداييز هم/بياموزمت كيمياي سعادت 1
 تو را سايه خود بس، اگر يار خواهي/ز ناجنس بگريز اگر آفتاب است 2
 چو زو رنج بيني نيايد به كاري/مصاحب نبايد مگر بهر راحت 3

 نشين بد پرهيز از هم مفهوم
  

 )93و هنر 88هنر (صحبت بد جداييز هم/بياموزمت كيمياي سعادت)47
 اي ابر ناپديد كندپاره/آفتاب ارچه روشن است او را 1
 گرچه پاكي تو را پليد كند/منشين با بدان كه صحبت بد 2
 دوزينكند گرگ پوستين/از بدان جز بدي نياموزي 3
 دودي رسد از هر كرانكĤتش و/ي آهنگران درگذر از كوره 4
  كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد/فروش اين استي پير مي نخست موعظه 5
 نشينتات همي ديو  بود هم/بر نشوي تو به جهان برين 6
 تكيه بر عهد ناكسان نكني/طلب صحبت خسان نكني 7
 ي خويش را سياه كندجامه/نشين گردد هركه با ديو هم 8
 كم كند صحبت بدان خردت/نيكي بدان كنند بدتگر تو  9

 نشين بد پرهيز از هم مفهوم
 

  )94و  86رياضي (كفر نعمت، از كفت بيرون كند/ شكر نعمت نعمتت افزون كند)48
 شكر كن تا خدا بيفزايد/درِ نعمت خداي بگشايد 1
  همه كفرانيتو نه اي از درِ نعمت كه/نعمت آن راست زياده كه همه شكر بود 2
 نعمت افزون دهد به نعمت خوار/حق نعمت شناختن در كار 3
 خورد از خوان توروزي خود مي/شكر به جاي آر كه مهمان تو 4
 گنج خواهي مده از دست كليد/شكر باشد كليد گنج مزيد 5

  .گردد نعمت و كفر موجب نابودي نعمت ميهايي كه در اختيار دارد موجب افزونيشكر و سپاس بنده از خداوند براي نعمت مفهوم
  

  )92تجربي  ( خود از كهتر و مهتر بستانيتا داد/رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز)49
  خرندرو رو زنانه دوز كه مردانه مي/خردمردانه دوختيم و كس از ما نمي 1

 .با چيزي خالف معمول بتوان به مقصود رسيد مفهوم
 

  )92تجربي  ( .من گوش استماع ندارم لمن تقول:آمد با زهرخندي گفتكه به قول معروف از ته چاه بيرون ميبا صدايي )50
  گو به ترك گوي، گوياي نصيحت/داني كه چيستحال چوگان چون نمي 1

 .د، ديگر سخن مگويكنجه نميهنگامي كه كسي به سخن و پند تو تو مفهوم
  

  )92هنر  (گر ذوق نيست تو را كژطبع جانوري/اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب)51
  سنگ باشد كه دلش زنده نگردد به نسيم/خاك را زنده كند تربيت باد بهار 1

  تأثيرپذيري مفهوم
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 )93 هنر(تا ز اندك تو جهان شود پر/كم گوي و گزيده گوي چون در)52
 سبك سنگ ليكن بهايش گران/بي زيانچو ياقوت بايد سخن 1

  سخن كم اما ارزشمند مفهوم

  

  )93 رياضي(بردش تا به سوي دانه و دامقضا همي/كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد)53
 تازي بر مركب رهوارشچو همي/بردت گيتينيك بنگر كه كجا مي 1
  باش تنها يك كفن پوشيد و رفتگو زمستان/پوش بهارش از خز و سنجاب بود آن كه تن 2
  ي دنيا شبي خوابيد و رفتدر مسافرخانه/اهل دنيا چون مسافر خفت و خوابي ديد و رفت 3

  گريختن از آندرتأثير قضا و سرنوشت و ناتواني مفهوم

  

  )94 هنر( سپر انداختن)54
  پرست كه در پيش بت نماز آردچو بت/اگر قبول كني سر نهيم بر قدمت 1

  تسليم شدن مفهوم

  

  

  

  )94تجربي (گويدساي اينك خفته در تابوت پست خاك ميهاي سر به گردون داستان از ميوه)55
  چو دور عمر به سر شد درآمدند از پاي/چه مايه بر سر اين ملك سروران بودند 1

 .اندو اكنون از بين رفتهافرادي كه سرور و صاحب مقام بودند مفهوم
  

  )93و هنر  92و تجربي و زبان  90و زبان  91 و هنر 88رياضي (كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم/از خالف آمد عادت بطلب كام كه من)56
 قافله ساالر سعادت بود/هر چه خالف آمد عادت بود 1
  كندتني از خار بستر مينازكگل به آن/ترك آسايش اگر لذّت ندارد پس چرا 2
  عاقبت درد محبت عيـن درمــان شد مرا/نرگس او با دل بيمار من الفــت گرفت 3
  درست شد همه كاري از اين شكست مرا/ي مننشسته خيل غمش در دل شكسته 4
  گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد/گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد 5
  ترين بايد كردچون چنين است پس آشفته/او موجب جمعيت ماست ي زلف آشفته 6
  من به دولت اگر ز سيلي اخوان برسم/عوض شكوه كنم چو يوسف اظهار 7
 به درد تازه درمان تازه گردان/به هر درديت درمان هم ز درد است 8
  رانيست معماري به از ويراني اين بنياد /از خرابي مي شود دل صاحب گنج هنر 9

 ها كه معماري بودبس خرابي/ها كه آن ياري بود بس عداوت 10
 وي بسا درد كان تو را داروست/اي بسا شيركان تو را آهوست 11
  اي بسا درد كه باشد به حقيقت درمان/رنج بيماري تو گنج زر آورد ثمر 12

  .شود سامان رسيدن و آسودگي ميي بهساماني و پريشاني شود، مايهبهچه كه بايد موجب نا آن مفهوم

  

  

 بياموزيم/برگي باغ بي: درس هفدهم
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  )90خارج از كشور (اموز شاخ آرزو گل عيشي نچيده/اماز جام عافيت مي نابي نخورده)57
  اي كه به فصل خزان گشاده شودچو غنچه/نچيده گل ز طرب خرج روزگار شدم 1

  حرمان و نااميدي مفهوم
  

  )94خارج از كشور ( زند برو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمي/اتهاي بستهچه چشم پاسخ است از اين دريچه)58
 بسيار جهد كردم و كنعان نيافتم/امدر مصر انتظار چو يوسف بمانده 1
 كه گويد كه بازآورد شاخ بيد؟/ها مداريد اميد به نابودني 2
 اين داغ نااميدي بر انتظار من چه؟/باد عمري در انتظار روزيدادم به  3

  حرمان و نااميدي مفهوم
  

  )94 زبان(زندسار شب در سحر نميه كوچهبكسي/كندگرفتگان چراغ بر نمي يكي ز شب)59
 گشا در روزهاي سخت زندگي نبودن راهنما و راه مفهوم

 

  )87و زبان  87تجربي(زنداگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي/نه سايه دارم و نه بر بيفكنندم و سزاست)60
  رهمين گناه تو را بس كه نيستي برو/ي تقديرگنهم سوخت شعله مگوي بي 1
  فرجام به جز سوختنش نيست سزاوار/آن شاخ كه سربركشد و ميوه نيارد 2
 بري راسزا خود همين است مر بي/بربيبسوزند چوب درختان 3
  كاين موسم حاصل بود و نيست تو را بار/گفتش تبر آهسته كه جرم تو همين است 4

 .حاصلي نابودي است ي بي نتيجه مفهوم
  

 )86زبان (امآزاده من كه از همه عالم بريده/بسته به آزادگي مناز اي سرو  پاي)61
  دست از اين خانه گذشتبارها سيل تهي/هيهاتدل آزاد من و گرد تعلق 1

  آزادگي مفهوم
  

  )86و زبان  87خارج از كشور  (نه چون گوسفندان مردم دريد/ سر گرگ بايد هم اول بريد )62
 كه چو پر شد نتوان بستن جوي/اي سليم آب ز سرچشمه ببند  1
 گردد بلندكه گيتي بسوزد چو/بكُش آتشِ خُرد پيش از گزند 2
 نه وقتي كه سيالب از سر گذشت/كنون كوش كĤب از كمر درگذشت 3
 كار آيد ولي به شستنيهم/آب از پي مرگ تشنه جستن 4
 نه آن دم  كه سر رشته بردت ز دست/كنون بايد اين مرغ را پاي بست 5
 كاتش چو بلند شد جهان سوخت/توان كشت امروز بكش چو مي 6

 .واقعه قبل از وقوع بايد كردعالج  مفهوم
  

  

  

 ...اند كه  آورده/ سار شب  در كوچه/ حديث جواني: درس نوزدهم
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 )90هنر (عتبار  ما اكثر العبر و أقَلَّ اال)63
  ي اعتبار كوشنو كجا ديدهگوش سخن/كند وليهر گل نو ز گلرخي ياد همي 1
  ديوارهر كه فكرت نكند نقش بود بر/اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود 2
 تا كيست كو نظر ز سر اعتبار كرد/چندين هزار منظر زيبا بيافريد 3

  .پذيري اشاره شده استبه عدم عبرت./پذيرها اندكها چه بسيارند و عبرت عبرت مفهوم
  

كردند؟ چه بناهايي كه صـبح برپـا بـود و عصـر ويـران      ها فرمانروايي ميكجا هستند پادشاهاني كه به هنگام نوشيدن ساغر مرگ، در اين كاخ)64
  )91- رياضي(. گشت
  ز آب و گل پرويز است آن خم كه نهد دهقان/خون دل شيرين است آن مي كه دهــد رزبن 1
  اين گــرسنه چشم آخر هم سير نشد ز ايشـان/چندين تن جباران كاين خاك فروخورده است 2
  ز ايشان شكم خاك است آبستــن جــاويدان/تاجـــوران اينــكگفتي كه كجا رفتنـــد آن 3

 ناپايداري مقام و ثروت دنيا مفهوم
  

  

وي را اگر چنان بودي كه آن كودك بدان نان تهي قناعت كردي و طمع از حلواي او برداشتي، .نگه كنيد كه قانعي و طامعي به مردم چه رساند)65
 )93و هنر 85و هنر  89زبان ( سگ همچون خويشتني نبايستي بود

  كه هر كه ساخت به سد رمق سكندر گشت/رسد از رزق سازگاري كن به هرچه مي 1
 سرّ قناعت به روي خويش فرو هل/دارحرص بينداز و آبروي نگه 2
 منّت حاتم طايي نبرد/هركه نان از عمل خويش خورد 3
 زهي پادشاهي و زهي سلطنت/آزادگي بعد از اين گنجمن و  4
 كه سلطان و درويش بيني يكي/قناعت كن اي نفس بر اندكي  5
 سر پرطمع برنيايد ز دوش/قناعت سر افرازد اي مرد هوش 6
 كه تمكين تن نور جان كاهدت/مرو در پي هرچه دل خواهدت 7
 تقاضاي تلخ را پِيشچو دارد/حالوت ندارد شكر در نيش 8
  حلواي كسان كفچه مكن دست طمع/ي تلخ قناعت ز جهان، قوت تو بس لقمه 9

  آز كم كن تو كه نرخ همه ارزان گردد /حرص توست اين كه همه چيز تو را ناياب است 10
 پيشگيكاري و تأكيد به قناعتنكوهش آزمندي و طمع مفهوم

  

آن بيچاره بانگ سگ . پس بانگ كن:پس منعم گفت. من سگ توام :اي حلوا به تو دهم تو سگ من باش و او گفتي اگر خواهي كه پاره: گفت)66
 )93 تجربي( اي حلوا بدو دادي   بكردي؛ وي پاره
 نيازيو احساس بي  عدم قناعت  مفهوم

  ورزي قناعت  تقابل مفهوم
 كه وراي تو هيچ نعمت نيست/اي قناعت توانگرم گردان  1
  كه بار محنت خود به كه بار منًت خلق/ي دلقبه نان خشك قناعت كنيم و جامه  2
  كشممنّت پاي ملخ  بهر سليمان مي/پرورينيست مور قانع ما در پي تن  3

  

 ي ابن بطوطه   سفرنامه: درس بيستم

 ...اند كه آورده :درس بيست و دوم
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  )86و انساني  86رياضي (كُشد اول چراغ خانه رادزد دانا مي/عشق چون آيد، برد هوش دل فرزانه را)67
  اند كاين در به روي مردم فرزانه بسته/صائب حضور اگر طلبي ترك عقل كن 1
  وين نيست يقين تو كه در عين شكستي/عشق آمد و عقل از پي بيچارگيش رفت 2
  با پريشاني دل شوريده چشمم خواب داشت/مسكين پايمال عشق شددر تفكّر، عقل   3
  در دولت خاقان نتوان كرد خالفت/اي عقل نگفتم كه تو در عشق نگنجي 4

 تقابل عقل و عشق مفهوم
  

  )86خارج از كشور  (هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا/در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل)68
 تو را خوب است چون گفتار، كردار/شيرين و پرمغز است بارتاگر  1

 .ي درون ارزشمند استسخن ارزشمند نشانه مفهوم
  

  )87خارج از كشور  (شمعم كه جان گدازم و دودي نياورم/پروانه نيستم كه به يك شعله جان دهم)69
  عشق حقيقي مفهوم

  

  )92 و هنر و زبان 86تجربي  ( جاي چشم ابرو نگيرد، گر چه او باالتر است/ دود اگر باال نشيند كسر شأن شعله نيست)70
  ها گردد بدين باالنشينيكه ناكس كس نمي/من از روييدن خار سر ديوار دانستم 1
  بودباري  كف به روي دست دريا از سبك/در صدف گوهر ز سنگيني گره گرديده است 2
  اگر به ديده رسد توتيا نخواهد شد/نه هر كه صدرنشين شد عزيز شد كه غبار 3

 .بخشي است نه جايگاه فروتر يا برتراصالت وجودي موجب ارزش مفهوم
  

  )92رياضي  (كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت/ ي مخفي است برو طواف دلي كن كه كعبه)71
  ام هرسو كه روآرم رواستمن درون كعبه/شد به سوي ديگرانروي من در توست آمد 1
  كعبه دور است خرابات به دل نزديك است/صدق در طوف چو باشد حرم و دير يكي است 2

 روي آوردن و توجه به خداوند مفهوم
  

  )92رياضي  (ي بي مغز چون لب واكند رسوا شودپسته/كمالي هاي انسان از سخن پيدا شودبي)72
  بهانه ساز و به گفتارش اندر آر نخست/كسي كز او هنر و عيب بازخواهي جست 1
 نمك استليك وقت جواب بي/خاموشي نيست خالي از نمكي 2
 كه حقيري تو يا بزرگ و خطير/جز به راه سخن چه دانم من 3

 .كندسخن گفتن ارزش وجودي شخص را مشخص مي مفهوم
  
  
  
  

 )87تجربي  (ترين عطاها در دل من رجاي تو خداوند است الهي، شيرين)73
  كه نيست در نظر او كم و زيادت ما/چه غم كه طاعت ما كم، گناه ما بيش است 1

 اميد به بخشش خداوندي مفهوم

 بياموزيم: درس بيست و سوم

 مناجات: چهارم درس بيست و
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  )88انساني ( توانيتو ميبه حرمت آن نام كه تو خواني و به حرمت آن صفت كه تو چناني درياب كه! الهي)74
  تر كه كار من از كار بگذردزان پيش/اي كارساز خلق به فرياد من برس 1

 دستگيري از بندگان مفهوم
  

 )89هنر (.م و ذكر تو غريبغريبالهي، من )75
     غريب خانه پروردي چه تاب آرد غم چندين/گفتمش مگذر زماني، گفت معذورم بدار 1
 دل از دهر فارغ سر از عيش خوش/آمدم در سواد حبش غريب 2
 انغريبدرمان نكردند مسكين/چندان كه گفتم غم با طبيبان 3

 كس و تنها بي :غريب مفهوم
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