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 ۱قسمت   ۱درس ـ 

 جمالت دست نویس شده ذیل را در کتابچه تان با قلم خود بنوی ید. ۲تمرین ـ 

 خالصه درس فوق را در شش سطر در کتابچه خود بنوی ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 حد = اندازه

 واال = بلند

 ضبط = ثبت

 نقل = بیان

 دِگرگون = تغییر کردن

 لذت = مزه، خوش،

 = نوع، قِ م گونه

 قافیه = پ وند شعر

نثر نوعی ناگرش است که به هیچ گونه ساختار شلکی به جز دستور زبان ساده پایبند نیست. نمونه نثثثر 

 عبارت است از داستان، قصه، حاکیت و غیره.

 دیدگاه = نظر

 موزون = متناسب

 نمونه = مثال

 شادی = خوشحال، 

گونه سخنان، که از حد سخنان عادی، برتر و واالتر باشد و میرد،،   ادبیات عبارت است از آن 

ها دِگرگون گشته و   اند و از خواندن و شنیدن آن  آن سخنان را در میان خود، ضبط و نقل کرده

اح اس غم، شادی یا لذت کنند. ادبیات را از دیدگاه شیوهٔ بیان و شکل ظاهری میتوان بیه دو 

 تری ه تند. دستهٔ کل، یعن، شعر و نثر تق یم کرد، که هر کدا، از آنها شامل بخشهای کوچک

 شعر )سروده(

انگیز، دارای قافیه. هرچند برخ، قافیه را از شرایط شعر نیمی،  شعر سخن، است موزون، خیال 

 دانند. نمونه شعر: 

 در بلخ بیا، ببین چه بیت الشرف است  گویند که مرتض، عل، در ن ف است 

 خورشید یک، و نور او هر طرف است  جام، نه عدن گوی، نه بین ال بلین 

 نثر )نوشتار(

نثر نوع، نگارش است که به هیچ گونه ساختار شکل، به جز دستور زبان ساده پایبند نی یت. 

 نمونه نثر عبارت است از داستان، قصه، حکایت و غیره.

 ادبیات دری

 نگارش = نوشتن

 ساختار = قالب

 دستور = قانون

 = آنچه موجب تخیل گرددخیال انگیز 

 بیت الشرف = خانه عزت

 بین کوه هابین ال بلین = 

 پایبند = گرفتار 
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برای تمرینات بیشتر مربوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف  تمرینات بیشتر:

 ششم مراجعه نمایید. 

 جمالت زیر را با استفاده از کلمات داده شدۀ ذیل ُپر نمایید. ۳تمرین ـ 

گونه سخنان، که از حد سخنان ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ، بیرتیر و   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی عبارت است از آن

اند و از خیوانیدن و   واالتر باشد و مرد،، آن ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی را در میان خود، ضبط و نقل کرده

ها ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  گشته و اح اس غم، ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یا لذت کنند. ادبیات را از   شنیدن آن

دیدگاه شیوهٔ بیان و شکل ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی میتوان به دو دستهٔ کل، یعن، شعر و نثر تیقی یییم 

 تری ه تند. کرد، که هر کدا، از آنها ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی بخشهای کوچک

انگیز که دارای قافیه است، هرچند برخ، قافیه را از شیراییط  شعر سخن، است موزون و خیال 

 دانند.  شعر نم،

 برای هر کلمۀ ذیل یک جمله به زبان دری بسازید و در کتابچه تان بنویسید. ۶تمرین ـ 

 ۱ ادبیات نوعی از سخن گفتن است که از حد سخنان مردم عادی باالتر باشد.

 ۲ ادبیات را می توان به دو دسته تقسیم کرد، شعر و نثر.

 ۳ شعر سخنی است خیال انگیز و دارای قافیه.

 ۴ نثر نوعی از نوشتار است که به دستور زبان پایبند باشد.

 شادی دگرگون شامل ظاهری سخنان ادبیات عادی

 ۱ واال

 ۲ نقل

 ۳ دِگرگون

 ۴ لذت

 ۷ دیدگاه

 ۸ قصه

 ۵ موزون

 ۶ قافیه

 ترجمه سویدنی جمالت زیر را در کتابچه تان بنویسید. ۵تمرین ـ 

 کلمات زیر را در کتابچه تان با ترجمه سویدن، آن بنوی ید.  ۴تمرین ـ 

 ۱ لذت

 ۲ موزون

 ۳ دیدگاه

 ۴ نگارش

 ۷ نوشتار

 ۸ شعر

 ۵ خیال انگیز

 ۶ قافیه
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 ۱قسمت   ۳درس ـ 
 ضرب المثل ها

 = مثل زدنضرب المثل 

 پندآموز = نصیحت آموز

 پ ندیدن = خوش کردن

 کهن سال = سالخورده، پیر

 آزموده = امتحان شده

 آزمودن = امتحان کردن 

 جمالت دست نویس شده ذیل را در کتابچه تان با قلم خود بنوی ید. ۲تمرین ـ 

 ضرب المثل های فوق را با مثال در کتابچه خود بنوی ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 نوع = قِ م

 پس = عقب

 = دفعهمرتبه 

 = اشتباهخطا 

 قضاوت = داوری 

 مصارف = خرج

 نهفته = پنهان شده

 آفتابه = یک نوع ظرف

 مدت، = یک زمان

 ناگهان = ب، وقت

 رایج = رسم، مروج

 ترمیم = بازسازی

یعنی هر سخن یا چیزی را که بخود نمی پسندی، آنثرا آنچه بخود نمی پسندی بدیگران مپسند.  

 برای دیگران نیز نپسند. 

 لحیم = چ پ

 کوبیدن = زدن

 شیک = زیبا

 اصرار = پافشاری

المثل نوع، از بیان است که داستان، پندآموز در پس از آنها نهفته باشد. مرد، کهن سال  ضرب
 المثل ها استفاده م، کنند. رایج ترین آنها قرار ذیل است: کشور ما بیشتر از ضرب

  .مثالً شخص، بعد از یک مدت، زیاد و به شکل ناگهان، به دیدار آفتاب از کدام طرف برآمد
 دوست خود برود، آنوقت دوستش این ضرب المثل را استفاده م، کند.

 مثالً شخصیکه یک مرتبه امتحان شده باشد، امتحان کردن وی آزموده را آزمودن خطاست .
 برای بار دو، کاری اشتباه و خطاست.

  .یعن، حقیقت آخر آشکار م، گردد. آشی که در دیگ است آخر در کاسه می برآید
 قضاوت پیش از وقت نباید کرد و باید صبر کرد تا در آخر همه چیز معلو، گردد.

  .یعن، هر سخن یا چیزی را که بخود نم، پ ندی، آنچه بخود نمی پسندی بدیگران مپسند
آنرا برای دیگران نیز نپ ند. مثالً اگر شخص، را به ان ا، دادن اعمال نیک راهنمای، و دعوت 

 میکنید، آنوقت خود تان هم نیکوکار باشید. 

  .یعن، کاریکه ارزش زحمت کشیدن را نداشته باشد. مثالً یک بای کل آفتابه خرچ لحیم
 شک ته را برای ترمیم ببرید که مصارف آن بیشتر از یک بای کل جدید شود.

  .یعن، به چیزی اصرار کردن که نتی ه مشخص در پ، نداشته باشد.آهن سرد را کوبیدن 

  .یعن، ان انیت به ادب و احترا، است نه به لباس. مثالً آدمیت به ادب است ، نه به لباس
اگر شخص، ب، ادب هرچند لباس شیک به تن داشته باشد باز هم همان ب، ادب است که 

 قبالً بود.
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برای تمرینات بیشتر مربوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف  تمرینات بیشتر:

 ششم مراجعه نمایید. 

 برای هر کلمۀ ذیل یک جمله به زبان دری بسازید و در کتابچه تان بنویسید. ۶تمرین ـ 

 ۱ مد.آفتاب از کدام طرف برآ

 ۲ آزموده را آزمودن خطا ست.

 ۳ آشی که در دیگ است آخر در کاسه می برآید.

 ۴ انسانیت به ادب است، نه به لباس.

 ۱ پس

 ۲ مصارف

 ۳ رایج

 ۴ آفتابه

 ۷ خطا

 ۸ ادب

 ۵ لحیم

 ۶ پسندیدن

 ترجمه سویدنی جمالت زیر را در کتابچه تان بنویسید. ۵تمرین ـ 

 کلمات زیر را در کتابچه تان با ترجمه سویدن، آن بنوی ید.  ۴تمرین ـ 

 ۱ ناگهان

 ۲ ترمیم کردن

 ۳ رایج

 ۴ شیک

 ۷ ضرب المثل

 ۸ آزمودن

 ۵ اصرار کردن

 ۶ مدتی

هر حرف یا حروف، معن، دار را کلمه گویند، مانند: احمد، خوردن، خوب، شما، مرد،، : کلمه

کابل، از، آن، شاگرد، عزیزه و غیره. حرف یا حروف ب، معن، کلمه نم، باشد، مانند: ززز، نبز، 

 طمبل، محممما، طاک وغیره. اسم، فعل، صفت، قید و مصدر نیز کلمه گفته م، شوند.

 را مشخص سازید.اسم از کلمات ذیل  ۳تمرین ـ 

  آش  کاسه  دیگ  در  که

  طرف  آفتابه  آهن  اصرار کردن  انسانیت

  است  شیک  لباس  شخصی  آدمیت
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 مارگیر  ۶درس ـ 

 جمالت دست نویس شده ذیل را در کتابچه تان با قلم خود بنوی ید. ۲تمرین ـ 

 خالصه درس فوق را در شش سطر در کتابچه خود بنوی ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 = عذاب زحمت

 سرما = هوای سرد

 ب، حرکت = ساکت

 ب، جان = من مد 

 طناب = ری مان

 تن = بدن

 تکان = حرکت

 هنگا، = وقت

 باطن = پنهان

 کنار = طرف

 رودخانه = نهر

 نهان = پنهان 

 = مناطق کوه،کوه تان 

 بغداد = پایتخت کشور عراق

 ف رده  = یخ ب ته، من مد

 جمعیت = گروه از مرد،

 احتیاط = دور اندیش، 

مارگیر به کنار رودخانه بغداد آمد تا اژدها را به نمایش بگذارد، مردم از هر طرف دور او جمع شدند، مارگیثر 

 منتظر بود تا جمعیت بیشتری بیایند و بتواند پول بیشتری بگیرد. 

 آنگاه = آنوقت

 خُرد = میده

 فرار = گریختن

 تع ب = حیرت

مارگیری در زم تان به كوه تان رفت تا مار بگیرد. در میان برف اژدهای بزرگ مرده ای دیید. 

خیل، ترسید، اما تصمیم گرفت آن را به شهر بغداد بیاورد تا مرد، تع ب كنند، و بیگیویید كیه 

اژدها را من با زحمت گرفته ا، و خطر بزرگ، را از سر راه مرد، برداشته ا، و پول از مرد، بگیرد. 

او اژدها را كشان كشان تا بغداد آورد. همه فكر م، كردند كه اژدها مرده است. اما اژدهیا زنیده 

بود ول، در سرما او را یخ زده بود و مانند اژدهای مرده ب، حركت بود. دنیا هم مثیل اژدهیا در 

 ظاهر ف رده و بی ان است اما در باطن زنده و دارای روح است. 

مارگیر به كنار رودخانه بغداد آمد تا اژدها را به نمایش بگذارد، مرد، از هر طرف دور او جیمیع 

شدند، مارگیر منتظر بود تا جمعیت بیشتری بیایند و بتواند پول بیشتری بگیرد. اژدهیا را زییر 

فرش نهان كرده بود و برای احتیاط آن را با طناب محكم ب ته بود. هوا گر، شد و آفتاب عیراق، 

اژدها را گر، كرد یخ های تن اژدها باز شد، اژدها تكان خورد، مرد، ترسیدنید، و فیرار كیردنید، 

اژدها طناب ها را پاره كرد و از زیر فرش بیرون آمد، و به مرد، حمله برد. مرد، زیادی در هنگیا، 

فرار زیر دست و پا كشته شدند. مارگیر از ترس برجا خشک شد و از كار خود پشیمان گشیت. 

ناگهان اژدها مارگیر را یک لقمه كرد و خورد. آنگاه دور درخت پیچید تا استخوان های میرد در 

 شكم اژدها خُرد شود.
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برای تمرینات بیشتر مربوط به این درس به کتاب تمرین دری برای صنف  تمرینات بیشتر:

 ششم مراجعه نمایید. 

 جمالت زیر را با استفاده از کلمات داده شدۀ ذیل ُپر نمایید. ۳تمرین ـ 

مارگیر به ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  رودخانه بغداد آمد تا ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  را به نمایش بگذارد، مرد، از 

هر طرف دور جمع شدند، او منتظر بود تا جمعیت بیشتری بیایند و او بتواند پیول بیییشیتیری 

بگیرد. اژدها را زیر ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی نهان كرده بود و برای احتیاط آن را با طناب محكیم ب یتیه 

بود. هوا گر، شد و آفتاب ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ، اژدها را گر، كرد یخ های تن اژدها باز شد، اژدهیا 

تكان خورد، مرد، ترسیدند، و فرار كردند، اژدها ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ها را پاره كرد و از زییر فیرش 

بیرون آمد، و به ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  حمله برد. مرد، زیادی در هنگا، فرار زیر دست و پیا كشیتیه 

 شدند. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  از ترس برجا خشک شد و از كار خود پشیمان گشت.

 برای هر کلمۀ ذیل یک جمله به زبان دری بسازید و در کتابچه تان بنویسید. ۶تمرین ـ 

 ۱ مارگیری به هدف جمع کردن پول اژدهای یخ زده را به شهر آورد.

 ۲ او می خواست در شهر نمایش برپاه کند و از مردم پول جمع کند.

 ۳ هوای گرم شهر بغداد سبب شد که اژدهای یخ زده به حرکت آید.

 ۴ اژدها به مردم حمله کرد و مارگیر را نیز خورد.

 فرش طناب اژدها مردم مارگیر کنار عراق

 ۱ سرما

 ۲ بی جان

 ۳ فرار

 ۴ آنگاه

 ۷ طناب

 ۸ تعجب

 ۵ کوهستان

 ۶ فسرده

 ترجمه سویدنی جمالت زیر را در کتابچه تان بنویسید. ۵تمرین ـ 

 کلمات زیر را در کتابچه تان با ترجمه سویدن، آن بنوی ید.  ۴تمرین ـ 

 ۱ سرما

 ۲ باطن

 ۳ رودخانه

 ۴ احتیاط

 ۷ شکم

 ۸ منتظر

 ۵ اژدها

 ۶ استخوان



     10   01 

W
W

W
.K

O
D

A
K

A
N

.S
E

 

W
W

W
.K

O
D

A
K

A
N

.S
E

 

 طوطی و دکاندار  ۱۱درس ـ 

 جمالت دست نویس شده ذیل را در کتابچه تان با قلم خود بنوی ید. ۲تمرین ـ 

 خالصه درس فوق را در شش سطر در کتابچه خود بنوی ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 = مقبول زیبا

 مشتری = خریدار

 شوخ، = مزاح

 گر، = مصروف 

 صاف = هموار 

 مس = نوع فلز

 ان من = اتحادیه

 کاسه = ظرف غذا

 چرب = روغن پُر

 کثیف = مردار، پلید

 ، طاسکچل = کل

 ناراحت = غمگین

 = شرین زبان،شرین سخن، 

 خیابان = کوچه، جاده

 عضو = جز یک ان من

 مقای ه = قیاس

 طوطی دیگر سخن نمی گفت و شیرین سخنی نمی کرد. فروشنده و مشتری هایش ناراحت بودند.

یک فروشنده در دکان خود، یک طوط، سبز و زیبا داشت. طوط، مثل آد، ها حرف م، زد و 

زبان ان ان ها را بلد بود. او نگهبان فروشگاه بود و با مشتری ها شوخ، م، کرد و آنها را م، 

خنداند و بازار فروشنده را گر، م، کرد. یک روز از یک طرف فروشگاه به طرف دیگر پرید. 

بالش به شیشه روغن خورد. شیشه افتاد و شک ت و روغن ها ریخت. وقت، فروشنده آمد، 

دید که روغن ها ریخته و دکان چرب و کثیف شده است. فهمید که کار طوط، است. چوب 

برداشت و بر سر طوط، زد. سر طوط، زخم، شد و موهایش ریخت و کچل ُشد. سرش 

طاس طاس ُشد. طوط، دیگر سخن نم، گفت و شیرین سخن، نم، کرد. فروشنده و مشتری 

هایش ناراحت بودند. مرد فروشنده از کار خود پیشمان بود و م، گفت کاش دستم م، 

شک ت تا طوط، را نم، زد،. او دعا م، کرد تا طوط، دوباره سخن بگوید و بازار او را گر، 

کند. روزی فروشنده غمگین کنار دکان نش ته بود. یک مرد کچل طاس از خیابان م، گذشت 

سرش صاف صاف بود مثل پشت کاسه م ،. ناگهان طوط، گفت: ای مرد کچل، چرا شیشه 

روغن را شک ت، و کچل شدی؟ تو با این کار به ان من کچل ها آمدی و عضو ان من ما شدی؟ 

نباید روغن ها را م، ریخت،. مرد، از مقای ه طوط، خندیدند. او فکر م، کرد هر که کچل 

 باشد، روغن ریخته است.
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  ۲۳درس ـ 

 جمالت دست نویس شده ذیل را در کتابچه تان با قلم خود بنوی ید. ۲تمرین ـ 

 خالصه درس فوق را در شش سطر در کتابچه خود بنوی ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 حیث = دلیل

 زیارت = دیدن

 کاال = اسباب

 رونق = آبادی

 عمده = تعداد زیاد

 میزبان = مهماندار

 خورشیدی = شم ،

 حر، = اماکن مقدس

 گ ترده = فراخ

 باعث = سبب

 مقدس = پاک

 همواره = همیشه

 مشتق = کلمه گرفته شده از

 مزین = زینت داده شده

 باستان، = تاریخ،، قدیم،

 سرازیر = افزوده یا پُر میشود

 جهت = بخاطر، به دلیل

مراکز عمده تجارتی، شرکت های تجارتی و بازار های اکال در شهر مزارشریف به تثعثداد فثراوان 

 فعالیت دارند.

مزار شریف مرکز والیت بلخ، یک، از والیات شمال، کشور و از جمله پنج شهیر بیزرگ کیابیل،  

هرات، قندهار و جالل آباد مح وب میگردد. نا، این شهر مشتق از مزار خلیفه چیهیار،، دامیاد 

پیامبر اسال، حضرت عل، کر، الله وجه و حرم، مقدس مربوط به م  دی بزرگ، میزیین بیه 

کاش، های آب، در مرکز شهر میباشد. این شهر در یک، از حاصلخیزترین مناطق افیغیان یتیان 

موقعیت داشته که دریای بلخ به صورت گ ترده آن را آبیاری کرده و باعث تولییدات زراعیتی، 

فراوان شده است. مزار شریف شهر توری ت، بوده و یک، از شهرهای پُررونق ت اری کشور در 

هی یری  ۸۳۳شمال مح وب میگردد. شکل گیری شهر مزارشریف به حیث یک شهر در سال 

آغاز گردید. شهر مزارشریف در این زمان دارای شش دروازه بود که به نا، های دروازه شادیان، 

خلم، سیاگرد، یخدان، قبادیان و بلخ یاد میُشد. مراکز عمده ت ارت،، شرکت های تی یارتی، و 

 بازار های کاال در شهر مزارشریف به تعداد فراوان فعالیت دارند. 

میار  سیال  ۰۱در آغاز سال نو و جشن باستان، نوروز که از اول حمل سال خورشیدی مطابق 

میالدی آغاز م، یابد مردمان زیادی از داخل و خارج کشور جهت زیارت به شهر میزار شیرییف 

سرازیر م، شوند و همچنان مزارشریف به خاطر اهمیت بزرگ تاریخ،، فرهنگ،، سیییاسی، و 

 اقتصادی خود همواره میزبان هیات داخل، و خارج، بوده است. 

 شهر مزار شریف

 هیات = نماینده

 =  شمار مح وب

 خلیفه = جانشین

 توری تی، = سیاحت،
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  ۳۴درس ـ 

 جمالت دست نویس شده ذیل را در کتابچه تان با قلم خود بنوی ید. ۲تمرین ـ 

 خالصه درس فوق را در شش سطر در کتابچه خود بنوی ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

آن مرد مقداری آهن و پنبه خرید و ذخیره نمود. پس از چند ماهی آهن و پنبه را فروخت و مثفثاد 

 زیاد حاصل کرد. 

روزی سوداگری از بهلول دانا سوال کرد، من چه بخر، تا منافع زیاد ببر،؟ بهلول جواب داد 

آهن و پنبه بخر. آن مرد مقداری آهن و پنبه خرید و ذخیره نمود. پس از چند ماه، آهن و پنبه 

را فروخت و مفاد زیاد حاصل کرد. روزی دیگر باز نزد بهلول رفت و این دفعه گفت بهلول 

 . دیوانه، من چه بخر، تا منافع زیاد ببر،؟ بهلول این دفعه گفت پیاز  و تربوز بخر

سوداگر این دفعه رفت، همه سرمایه خود را پیاز و تربوز خرید و انبار نمود. پس از مدت کم، 

تما، پیاز و تربوز های او گندید و ازبین رفت و ضرر فراوان نمود. سوداگر فوری به سراغ بهلول 

رفت و به او گفت در اول که از تو مشورت گرفتم، گفت، آهن و پنبه بخر، نفع، زیاد برد، ول، 

 دفعه دو، این چه پیشنهادی بود که کردی؟ تما، سرمایه من ازبین رفت. 

بهلول در جواب آن مرد گفت روز اول که مرا آقای شیخ بهلول صدا زدی  و مرا شخص عاقل، 

خطاب نمودی من هم از روی عقل به تو مشورت داد،. ول، دفعه دو، مرا بهلول دیوانه صدا 

زدی. من هم از روی دیوانگ، به تو مشورت داد،. مرد از گفته دو، خود خ ل شد و مطلب را 

 و از بهلول دانا معذرت خواست. درک نمود

 بهلول دانا

 نصیحت، پندمشورت = 

 = اندک،، یک اندازه ایمقداری 

 بهلول = لقب شخص طنزگو دوره هارون الرشید 

 به سراغ  = در پ، ک ،، به تعقیب ک ،

 خطاب = مخاطب قرار دادن ک ،

 = ت ارسوداگر 

 دانا = هوشیار

 منافع = فایده

 = بار، مرتبهدفعه 

 

 خواستن = طلب کردن

 درک کردن = فهمیدن

 فروان = زیاد

 = بخششمعذرت 

 = دارای،سرمایه 

 =  فایدهنفع، 

 = شرمندهخ ل 

 انبار = ذخیره

 ضرر = نقصان

 = سریعفوری 
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 لیلی و مجنون  ۳۱درس ـ 

 جمالت دست نویس شده ذیل را در کتابچه تان با قلم خود بنوی ید. ۲تمرین ـ 

 خالصه درس فوق را در شش سطر در کتابچه خود بنوی ید. ۱تمرین ـ 

 کلمات مترادف

 آشنا = دوست

 زیبا = مقبول، خوب

 ناز = لطف، کرشمه

 م ت = ب، هوش 

 کالغ = زاغ

 تعدد = متعدد

 گون = قِ م

 زهر = سم

 نگاه کردن = دیدن

 ناب = خالص، پاک

 تنوع = گوناگون 

 نگرش = دیدگاه

 = آبخوری، آبدان گِل،کوزه 

 محبت = مهربان،

وی ه = ویس، نا، معشوقه 
 رامین

شما به ظاهر کوزه دل ناگه می کنید. کوزه مهم نیست، شراب کوزه مهم است که مست کننده اسثت. 

 خداوند از کوزه لیلی به شما سرکه داد. 

کتاب مثنوی موالنا جالل الدین محمد بلخ، از لیل، و م نون حکایت م، کند کیه می ینیون در 

عشق لیل، م، سوخت. دوستان و آشنایان نادان او كه از عشق چیزی نم، دان تند گفتند لیل، 

خیل، زیبا نی ت. در شهر ما دختران زیباتر از او زیادند، دختران، مانند ماه، تو چرا این قدر ناز 

لیل، را م، كش،؟ بیا و از این دختران زیبا یك، را انتخاب كن. م نون گفت: صیورت و بیدن 

لیل، مانند كوزه است، من از این كوزه شراب زیبای، م، نوشم. خدا از این صورت به من شراب 

م ت كننده زیبای، م، دهد. شما به ظاهر كوزه نگاه م، كنید. كوزه مهم نی ت، شراب كیوزه 

مهم است كه م ت كننده است. خداوند از كوزه لیل، به شما سركه داد، اما به من شراب داد. 

شما عاشق نی تید. خداوند از یک كوزه به یك، زهر م، دهد به دیگری شراب و ع یل. شیمیا 

صورت كوزه را م، بینید و آن شراب ناب با چشم ناپاک شما دیده نم، شود، مانند دریا كه برای 

مرغ آب، مثل خانه است اما برای كالغ باعث مرگ و نابودی است. با این نگرش، عاشق سیاییه 

خداوند بر روی زمین ه ت که با تنوع و تعددشان جهان را رونق بخشیده اند، در این جا هدف 

 از شراب عشق و محبت پاک است، نه شراب واقع،.

 ز سایة تو جهان پر ز لیلی و مجنون

 هزار ویسه بسازد، هزارگون رامین

 سرکه = اسید

 رونق = پیشرفت

 باعث = سبب

 عاشق = دلباخته
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