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 خدا نام به

 دوستان همه خدمت سالم عرض با

 اندکي جربهت. نمايم ارائه «مدارس در شناختي رويكرد» با مرتبط را مطالبي کنم مي تالش مهرهشتم دبستان در دوستانم همكاري با بنده

 لحاص آموزشي نوين هاي شیوه کارگیري به و شناختي رويكرد با مدرسه يک اندازي راه فرآيند طي آمده، دست به ما مجموعه در که

 .باشد مي نیز مذهبي تربیت اصل بر مدرسه تمرکز البته. است شده

 و زشيآمو مدل يک به دهي شكل در مهم مقدماتي که شود تقديم مطالبي( دوشنبه و يكشنبه) ابتدا در شود مي تالش فرصت اين در

 .شد خواهد ارائه مهرهشتم مدرسه در شده عملیاتي مصاديق آينده روزهاي در خدا امید به و باشند مي تربیتي

 عال،ف انسانهايي. کنند عمل خالق و موفق بتوانند زندگي ابعاد تمام در که هستند انسانهايي پرورش و آموزش دنبال به مدارس امروزه

 همراهي پويايي و رشد مسیر در هستي، جهان با بتوانند شده، تقويت هاي ظرفیت و تفكر براساس که...  و فرهیخته شاداب، مستقل،

 .شوند اجتماعي و انساني توسعه و رشد ساز زمینه و نموده

 افتهي از آمده دست به اطالعات براساس را يادگیري لوازم و شرايط توان مي چگونه» که است اين قبل سئوال از تر کاربردي پرسش

 « نمود؟ تسريع و تسهیل شناختي علوم هاي

 کالس رد استفاده براي را خاصي فنون که نیست تربیتي اصالح جنبش يک «مغز با سازگار يادگیري» بر مبتني رويكردهاي واقع در

 امهبرن تدوين در را معیارهايي رعايت آن مبناي بر و آوري جمع را مغز يادگیري چگونگي درباره تجربي هاي داده بلكه کند، تجويز

 (تلخابي دکتر و خرازي دکتر/  شناختي پرورش و آموزش مباني. )کند مي توصیه آموزشي و درسي

 هخالص مغز با سازگار يادگیري اصول عنوان تحت اصل دوازده در را مغز با سازگار يادگیري نظري مباني کین و کین 1991 سال در

 . کردند اقدام آن تربیتي کاربردهاي و داللتها بیان به و کرده

 :  از عبارتند اصول اين از برخي

 .است بدن فیزيولوژي درگیري مستلزم يادگیري ـ

 .است ذاتي امري معنا، جستجوي ـ

 .دهد مي رخ الگوسازي طريق از معنا جستجوي ـ

 .دارند اساسي نقش الگوسازي در عواطف ـ

 .کند مي خلق و درک همزمان صورت به را کل و جزء مغزي هر ـ

 .شود مي منع يا تضعیف فشار و تهديد با و تقويت چالش طريق از يادگیري ـ

 .است فرد به منحصر مغزي هر ـ

 .است بنیادي عنصر سه گرفتن نظر در مستلزم مطلوب و موثر يادگیري آمده، عمل به پژوهشهاي و تجارب مبناي بر

 يادگیري براي بهینه عاطفي فضاي ايجاد ـ
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 يادگیري براي مناسب برانگیز چالش هاي فرصت ايجاد ـ

 يادگیري تحكیم جهت در موثر هاي روش از استفاده ـ

. دهند مي کاهش زيادي میزان به را آن توانمندي فقیر، يادگیري هاي محیط اما دارد، يادگیري به تمايل ذاتاً مغز( 1991) هارت نظر از

 ترين مهم از ييك گذارد مي تأثیر آن عصبي هاي شبكه پیچیدگي و رشد بر محیط با تعامل و تجربه و است پذير تربیت مغز که آنجا از

 ( : 1999 هوپسون و دياموند) است زير محورهاي براساس مغز با سازگار و مناسب محیط ايجاد مغز يادگیري بر موثر عوامل

 کافي کالري و معدني مواد ، ويتامین ، پروتئین با مناسب تغذيه ـ 1

 حواس همه برانگیختگي ـ 2

 خوشايند دشواري از میزاني همراه اما ، رواني فشار از عاري يادگیري فضاي ايجاد ـ 1

 .باشند دشوار بسیار نه و ساده چندان نه ، که کودک رشد مرحله با متناسب جديد هاي چالش از اي مجموعه ارائه ـ 4

 فرد اجتماعي تعامل و فعالیت براي فرصت نمودن فراهم ـ 5

 کودک هیجاني و اجتماعي ، شناختي زيبايي ، فیزيكي ، ذهني عاليق و مهارتها از وسیعي دامنه پرورش ـ 6

 آنها تغییر يا ها فعالیت از وسیعي دامنه میان از خود عالقه مورد فعالیت انتخاب براي فرد به دادن فرصت ـ 7

 فرد براي اکتشاف کننده تسهیل و بخش لذت فضاي ايجاد ـ 9

 .باشد منفعل گري مشاهده صرفا اينكه جاي به يادگیري در فرد فعال مشارکت زمینه کردن فراهم ـ 9

 به رزي در که دهند مي قرار ما اختیار در را ارزشمندي هاي يافته حوزه دو اين تلفیق در تربیتي علوم و اعصاب علوم حوزه نظران صاحب

 : کنیم مي اشاره آنان تأکید مورد محورهاي مهمترين از برخي

 .شد خواهد تقديم مصور و مفصل طور به فردا مطالب در اهلل شاء ان که مغز با سازگار يادگیري محیط ايجاد و طراحي( 1

 يادگیري بر خواب و تغذيه تأثیر به توجه( 2
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 فردي هاي تفاوت بر تأکید( 1

 همه رد نتیجه در و شود مي تر متفاوت آنها مغز بگیرند، ياد بیشتر انسانها چه هر دهد، مي تغییر را مغز ساختار يادگیري که آنجا از

 .شوند مي متمايز يكديگر از رفتاري ابعاد

 آنان شخصیت و چهره مثل ، افراد هوش ترکیب و نوع که است معتقد چندگانه هاي هوش نظريه اساس بر گاردنر دلیل همین به

 آموزان دانش همه يادگیري میزان سنجش براي شیوه يک يا مختلف موضوعات درک ، مطالعه ، تدريس روش يک لذا و است متفاوت

 .نمود استفاده يادگیرندگان عملكرد سنجش و مطلب ارائه براي چندگانه هاي روش از بايد و ندارد وجود

 

 يادگیري در هیجان نقش( 4

 از هميم بخش آموزان، دانش مثبت هیجانات برانگیختن چگونگي به توجه بنابراين. است اطرافمان جهان به ما عاطفي پاسخ هیجان،

 .شود مي محسوب يادگیري و ياددهي فرآيند

 از تقدير آموزان، دانش خود مشارکت با درسي اهداف تعیین تهديدات، حذف مشارکت، روحیه تقويت مثبت، عاطفي جو ايجاد

 ارگیريک به از هايي نمونه سرگرمي، و شوخي و لطیفه از استفاده آنها، بد رفتار به سازنده بازخورد عواطف، تحريک ها، بچه فعالیتهاي

 .باشد مي يادگیري در مثبت هیجان

 يادگیرنده استعداد پرورش در هنر نقش به توجه( 5

 گي،هماهن خودکفايي، مسأله، حل تمرکز، ، خالقیت موجب تواند مي آموزان دانش هنري پايه تقويت که است آن مويد علمي هاي يافته

 .شود آنها داري خويشتن و ارزشها به توجه

 ستد ساخت نمايش، موسیقي، شعر، تخیل، با درسي موضوعات و شود زده پیوند هنر و مختلف علوم بین مدرسه آموزشي مدل در اگر

 داد خواهد رخ درسي محتواي تولید در آنها شدن فعال و افراد مثبت هیجانات عمل در شود، داده آموزش...  و نقاشي هنري، هاي سازه

 .کرد خواهند پیدا تري عمیق و بهتر درک آموزان دانش نتیجه در و
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 مهارت و دانش کسب بر نگرش تغییر اولويت به توجه( 6

 و هارتم سپس و نگرش ابتدا باشد، نگرش و مهارت ، دانش ترتیب، به يادگیري اولويت اينكه جاي به شناختي پرورش و آموزش در

 .است دانش

 و هارتم ايجاد به سپس و گردد ايجاد آموز دانش در انگیزه و عالقه مثبت، نگرش درسي موضوع به نسبت بايد ابتدا ديگر، بیان به

 .شود پرداخته دانش انتقال

 رد را خود نیاز بعضاً و کرد درک خود آينده و کنوني زندگي در آن اهمیت و کرد پیدا مثبتي نگاه درسي موضوع به اموز دانش اگر

 مورد دانش ييادگیر به داوطلبانه حتي فشارو بدون البته صد و کند مي دنبال را آن کافي عالقه با شک بدون يافت، موضوع آن يادگیري

 .نمايد مي اقدام آن، با مرتبط مهارتهاي کسب و نیاز

 

 يادگیري در تهديد و رواني فشار عوامل با مقابله( 7

( cortisol) کورتیزول نام به( peptide) پپتید نوعي( adrenal glands) آدرنال هاي غده گیريم، مي قرار رواني فشار تحت وقتي

 االيب سطح. شود مي مواجه عاطفي يا تحصیلي محیطي، فیزيكي، خطري با فرد که شود مي ترشح زماني کورتیزل. کنند مي ترشح

 به اهمیت آشكار، حافظه گیري شكل در سلولها اين. شود مي هیپوکامپ در مغزي سلولهاي مرگ موجب مدت دراز در کورتیزول

 را جوي بايد مربیان دلیل همین به. دهیم مي دستت از را مغزمان از بخشهايي به دسترسي شديد، رواني فشار در رو اين از. دارند سزايي

 (بيتلخا دکتر ، خرازي دکتر/  شناختي پرورش و آموزش مباني) باشد تهديد از خالي بودن، مهیج و زا چالش عین در که کنند فراهم

 ايم، ودهب شاهد را اند گرفته قرار رواني فشار تحت که آموزاني دانش در بعضا را کامل انفعال و سكوت بهت، حالت معلمین ما طبیعتا

 .دهد مي نشان ناتوان ها العمل عكس يا ها پاسخ ترين بديهي ارائه از حتي فرد که حالتي

 يادگیري در مسئله حل شرايط ايجاد و چالش نقش به توجه( 9

 .است متنوع مسائل با يادگیري براي کافي فرصتهاي و چالش ايجاد مغز، با سازگار تربیت مهم اصول از يكي
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 اشد،ب آنها واقعي زندگي مسائل با مرتبط ممكن حد تا و باشد برانگیز چالش و جذاب ذاتا آموزان دانش براي شده مطرح مسئله اگر

 .کند مي ايجاد آنها در زيادي انگیزه و انرزي

 .است مربیان وظايف از يكي نو، مسائل با آموزان دانش مواجهه براي جديد واقعي، هاي موقعیت ايجاد

 

 معنادار يادگیري شرايط کردن فراهم( 9

 .شود مي انجام مغز در الگوسازي طريق از البته که است ذاتي موضوعي معنا جستجوي که شد گفته

 گوهايال با جديد الگوهاي کردن مرتبط يا قبلي هاي آموخته با جديد هاي آموخته نمودن مرتبط طريق از که است فرآيندي سازي الگو

 (2117 ولیس. )شود مي حاصل مغز در قبلي

 .مايدن مي مقاومت نباشد، مرتبط يادگیرندگان قبلي تجارب با يا هم با که مجزايي موضوعات يعني معنا، بي الگوهاي مقابل در مغز

 اجرا و فیقتل هم با موضوعاتي درسي زمینه چند در اگر. باشد تواند مي درسي تلفیقي هاي برنامه از استفاده بخش اين در ديگر موضوع

 .شوند مي ترغیب هماهنگ و منسجم الگوهاي ساخت و معنادار يادگیري به يادگیرندگان شوند،

 رايب بايد باشد سودمند او شخصي زندگي در و شود ثبت آموز دانش مدت بلند حافظه در شود مي تدريس آنچه اينكه براي کل در

 .باشد دار معنا آموز دانش

 به تاس طبیعي و شود، تبیین شناختي رويكرد با مدرسه يک در توجه مورد موضوعات از زوايايي شد تالش گذشته روز دو مطالب در

 .نگرديد مطرح ناچار به مسائل از بخشي گفتار اين شرايط جهت

 قابل حدود تا و بیني پیش مهرهشتم، مدرسه در شناختي رويكرد توسعه براي که شود مي اشاره عملي اقدامات به رو پیش مطالب در

 .است شده عملیاتي اعتنايي

 فاهدا تعیین مرحله در شدم، همراه آموزشي و مديريتي اي حرفه گروه يک با مهرهشتم مدرسه اندازي راه براي وقتي:  مهم نكته يک

 .مباش مي خود دانشي و مهارتي فكري، مدل در تغییر ايجاد نیازمند ابعادي چه در که نداشتم تصور مدرسه، کلي رويكرد انتخاب و

 شما وقتي شدم متوجه باشند، مي شناختي علوم پژوهشكده از عمدتا که حوزه اين اساتید همراهي توفیق به رفت پیش کار چه هر اما

 .بچینید نو از دوباره بايد را چیز همه کنید مي انتخاب آموزشي محیط يک اداره براي را رويكردي

 جذب ، تربیتي و آموزشي اهداف تعیین مناسب، ابزار آوري جمع چیدمان، به توجه ، افزاري سخت و فیزيكي لحاظ از محیط طراحي

 اجراي و طراحي آموزشها، عناوين انتخاب ، تربیتي و آموزشي برنامه تدوين ، درسي برنامه سند طراحي پذير، آموزش و کارآمد مربیان



6 

 

 لیست چک و مقررات روال، ها، نامه آئین مستمر تدوين ، آموزشي عنوان هر درسهاي طرح تدوين ، معلمین نیاز مورد هاي آموزش

 ... و اولیا نیاز مورد آموزش اولیا، با ارتباطي مدل ها، برنامه اجراي بر نظارت نحوه بیني پیش و فعالیت

 در ، گفت شود مي آوريم مي ياد به را خودمان تحصیل دوران هاي نیمكت وقتي درس، کالس يک محیط دهي شكل بحث در:  مثال

 و علمم سمت به بصري تمرکز يكديگر، با کارگروهي کردن، گفتگو نشستن، مكان جهت از آموز دانش سازي محدود ، نیمكتي مدل

 .بود شده لحاظ...  و سیاه تخته

 معلم مدل از خروج اصل آموز، دانش شدن فعال اصل ها، بچه بین کارگروهي اصل و شود متفاوت مدرسه منتخب رويكرد اگر حال

 .کنید ارائه را جديدي الگوي آنها، چینش نحوه و وسايل و ابزار انتخاب براي بايد شما شود، گود وارد...  و محوري

 يآموزش فضاهاي دهي شكل نحوه در را اقداماتي شناختي، رويكرد توسعه جهت سازي بستر براي مدرسه آمد، خواهد که تصاويري در

 و آموزشي محتواي در رويكرد توسعه و است کار انجام براي اي مقدمه اين البته صد و است داده انجام نیاز مورد هاي مكان تعريف و

 .شد خواهد ارائه مرور به هم آموزشي افزار نرم اصطالحا

 : ها دسترسي و فضاها تقسیم و تعريف ، معماري در شده رعايت توجهات

 حداکثري اندازهاي چشم و محیط در نور به توجه( 1

 (ديوار بدون يا اي شیشه فضاهاي) يكديگر با فضاها بصري ارتباط( 2

 (پايه هم هاي کالس) هم با مرتبط فضاهاي تلفیق امكان( 1

 آموزان دانش سن و آموزشي کارکرد براساس محیط در رنگ مناسب کارگیري به( 4

 محیط در ايمني به توجه( 5

 متعدد هاي شكستي گیري شكل از پرهیز و انحنا کارگیري به( 6

  سهل و مناسب هاي دسترسي ايجاد و داشتني دوست خودماني، ، راحت فضاهاي تشكیل( 7

 (فاصله کمترين با اولیه نیازهاي بودن دسترس در) آموزان دانش رواني امنیت به توجه( 9

 و پاتوقي فضاهاي ورزش، سالن ، غذاخوري ، نمازخانه آزمايشگاه، ، مهارتي فني کارگاهاي مانند نیاز مورد آموزشي فضاهاي تعريف( 9

 غیره

 محیط دهي شكل در هنر و شناختي زيبايي اصول به توجه( 11

 اختصاصي کمدهاي و محیط داشتن در همكاران و آموزان دانش نیاز رعايت( 11

 کودکان کار براي متناسب سايل و ابزار با آشپزخانه طراحي( 12

 کودکان حرکتي و حسي هاي فعالیت فضاي طراحي( 11

 مختلف هاي محیط در تازه هواي چرخش امكان به توجه( 14
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 گرا طبیعت هوش به توجه جهت در باغباني و کشت فضاهاي تعبیه( 15

 بسته و باز فضاهاي در حیوانات نگهداري محل سازي فراهم( 16

 آموزان دانش تولیدات و آثار نمايش براي مكانهايي تعبیه( 17

 مدرسه در يادگیري راهروهاي تشكیل اصل به توجه( 19

 

 

 كیلتش و خودماني محیط ـ متنوع وسايل و ابزار کارگیري به و انتخاب با محیط آموزشي سازي غني ـ محیط زيبايي ـ رنگ به توجه

 آموزشي هاي سالن تشكیل با نامحدود ديد ـ راحت فضاهاي
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 رنگ ـ خارجي فضاي با ارتباط ـ ديوار انحناي ـ مناسب نور

 

 

 اي شیشه ديوارهاي ـ رنگ ـ کالس دو بین درب کردن باز با کالس تلفیق امكان ـ تازه هواي چرخش ـ حداکثري نور
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 راهروهاي يادگیري

 

 آشپزخانه اختصاصي کودکان جهت انجام فعالیت آشپزي
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 طراحي مكان انجام فعالیت هاي حسي و حرکتي

 

 توجه به استفاده مناسب از رنگ در محیط

 

 پیش بیني فضا جهت انجام فعالیت هاي باغباني
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 معرق کارگاه چوب، سفال و

 

 پیش بیني کمدهاي دانش آموزان در کنار محیط آموزشي

 

 فراهم سازي محل نگهداري حیوانات در فضاي باز جهت آموزش مشاهده اي و ملموس توسط بچه ها
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ي م آراستن محیط با تولیدات و آثار دانش آموزان )کتیبه سوره کوثر( که حاصل فعالیت تلفیقي دروس علوم، هديه هاي آسمان و هنر

 باشد.

 

 دسترسي هاي مناسب جهت تردد دانش آموزان

 محتواي بحث به آينده روز دو يكي در اهلل انشاء رسانم مي استحضار به دوستان همه همراهي از تشكر ضمن ، بخش اين پايان در

 .نمود خواهم اشاره آن به مربوط مسائل و آموزشي
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 شده، تدوين اهداف به رسیدن براي شد مشخص موسسان يا مديران توسط آموزش و تربیتي اهداف مدرسه يک در اينكه از پس

 رويكرد و کلي هاي سیاست ، درس هدف به توجه با درسي برنامه سند سپس و شود مي تعیین تربیتي و آموزشي هاي برنامه عناوين

 .شد خواهد نوشته ، منتخب

 :اشدب مي زير الگوي مطابق مهرهشتم مدرسه در تربیت گانه هفت هاي ساحت به توجه قالب در تربیتي اهداف سند مثال عنوان به

 

 ساحت هاي هفتگانه تربیت در مدرسه مهر هشتم

 روش آموزش، محتوايي منابع درس، کلي اهداف درس، تعريف مانند مواردي شامل آموزشي عنوان هر براي درسي برنامه سند

 .باشد مي نظر مورد امكانات و وسايل و مواد و ارزشیابي هاي روش تكمیلي، محتواهاي هفته، در تدريس نیاز مورد ساعات تدريس،

 نوشتن اب مرحله اين. کنند مي محتوايي و زماني بندي بودجه به اقدام آموزشي، عنوان آن با مرتبط معلمین گروه سند اين تعیین از پس

 مي پیش ارزشیابي، روشهاي تعیین و جزيي صورت به ها درس طرح سازي مكتوب تا و گردد مي آغاز درس آن آموزشي ريزاهداف

 .رود

 اجراي الزمه و کند مي پیدا ورود موثر و روشن کامالً طور به شناختي رويكرد مثال عنوان به مدرسه منتخب رويكرد مرحله اين در

 .بود خواهد معلمین گروه مناسب آموزش آن صحیح

 :است آمده زير فايل در هشتم مدرسه در شده تدوين فارسي درسي برنامه سند مثال عنوان به
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 (الشموس شمس موسسه يادگیري و پژوهش مرکز) پويش مرکز مديريت با مهرهشتم مدرسه در مربیان که هايي آموزش از برخي

 : باشد مي زير مانند مواردي گذرانند مي

  شناختي پرورش و آموزش مباني ـ

 کالس در چندگانه هاي هوش کارگیري به ـ

  تدريس در تفكر مهارتهاي کارگیري به ـ

  يادگیري ـ ياددهي هاي روش ـ

 تربیتي روانشناسي ـ

 کودکان با رفتار اصالح ـ

 نويسي درس طرح ـ

 .است مشاهده قابل زير فايل در چندگانه هاي هوش مبناي بر آموزشي طراحي

 

 چندگانه در مدرسه مهر هشتمهاي هاي آموزشي و تربیتي بر مبناي توجه به هوشطراحي فعالیت

 مكتوب شده، تدوين آموزشي ريزاهداف به يافتن دست براي را خود هاي طرح کنند مي تالش فعاالنه ها آموزش حین در معلمین

 .نمايند
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 ، «گاردنر چندگانه هاي هوش» به توجه تربیتي، يا آموزشي جزيي هدف يک براي درس طرح تدوين مبناي مهرهشتم، مدرسه در

 .رسند نمي آموزشي هدف به درس طرح يک با لزوماً آموزان دانش همه گاردنر مدل مبناي بر. باشد مي «تفكر مهارتهاي»

 دادياستع مدل مبناي بر آموزان دانش تا( شناختي میزهاي) کند طراحي موازي سناريوهاي تا بندد مي کار به را خود تالش تمام معلم و

 .کنند تالش يادگیري براي خود، هاي ويژگي مناسب مسیر از خود

 از پس ها بچه. اند کرده تعريف کار میزهاي روي بر فعالیت سه مشخص، هدفي براي معلمین گروه ، درس کالس يک در کنید تصور

 بین هوش به توجه سیاست با تواند مي اول میز. شوند مي درگیر کار با و کنند مي خود مطلوب میز انتخاب به اقدام معلم اولیه تبیین

 الیتفع) سوم هوش و تخیلي ـ تجسمي هوش به نگاه با تواند مي( دوم فعالیت) دوم میز باشد، شده طراحي کالمي زباني هوش و فردي

 .باشد شده طراحي جسماني جنبشي هوش درگیرسازي بر تمرکز با تواند مي( سوم

 و برسد درس طرح نظر مورد آموزشي هدف به آن هاي فعالیت انجام و میز انتخاب از پس بايد آموز دانش هر که است اين مهم نكته

 .بود خواهد يادگیري ـ ياددهي فرآيند اين گر تسهیل و گر مشاهده میز آن مربي البته

 رخ راگ موضوع اين. دهد انجام را ها فعالیت و انتخاب خواهد مي که ترتیبي به را میز سه هر تواند مي باشد مند عالقه کودکي چنانچه

 از يكي اصوالً و کند ايجاد را متفاوت هاي هوش رشد هاي زمینه بحث، مورد افراد براي. است شده موفق کالس آموزشي طراحي. دهد

 هب است موظف مدرسه و باشد مي آموز دانش استعدادي هاي زمینه همهه به توجه شناختي پرورش و آموزش هاي رسالت ترين اصلي

 .اشدنب يكسان هوشها اين در ها بچه توانايي افراد، تناسب به چه اگر بپردازد،( رياضي منطقي هوش فقط نه و) هوشي هاي زمینه همه

 .است مشاهده قابل قسمت اين در مطرح نكات شود مي تقديم که تصاويري در
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 عملي کار يک آن واحد و پول مفهوم يادگیري براي آموزان دانش آن طي در که است فعالیتي شود، مي تقديم قسمت اين در که فیلمي

 و رياضي درس دو بین مشترکي فعالیت حقیقت در درس طرح اين. کنند مي تمرين درس کالس در را واقعي زندگي به نزديک و

 .است اجتماعي مطالعات

 .شود مي ارائه ضمیمه هاي فايل در مختصر صورت به تفكر مهارت و علوم ، رياضي فارسي، دروس آموزشي مدل انتها در
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 اينكه از .باشد کرده کمک درمدرسه شناختي رويكرد تبیین به تاحدودي پراکنده و ناقص چند هر شده تقديم مطالب امیدوارم پايان در

 .باشم مي عزيزان شما ارزشمند نظرات مشتاق و سپاسگزارم نهايت بي  فرموديد همراهي را بنده مسیر اين در صبورانه


