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 مقدّمه

 زینت هر دفتر است ،نام خدا         تا که سخن از دل و از دلبر است

 سخنی با دانش آموزان و همکاران گرامی

  رهنمون شد، و مفتخر بهسپاس بی کران پروردگار یکتا را که به موجودات هستی بخشید و ما را به طریق علم و دانش    

 هم نشینی با رهروان علم و ادب گردانید و خوشه چینی از مزرع علم و معرفت را روزی ما ساخت.

کند در ه و تدوین شده است و سعی میات فارسی تهیّمجموعه ای که فرا روی شماست، با هدف ایجاد نگاه مثبت نسبت به ادبیّ

 دانش آموزان باشد .ت و معرفت ادب فارسی یاریگر درک لذّ

 :ویژگی های کتاب

گزارش و  «ادبی و فکری ،قلمروهای زبانی»به صورت درس به درس و سطر به سطر از نظر  های فارسیدرسمطالب تمام  -1

 به طور کامل پاسخ داده شده است. پژوهی درس به سؤاالت کارگاه شرح شده است.

 کارگاه های ت سؤاالال شدن عزیزان دانش آموز در امر یادگیری و تقویت توانایی فهم و درک متن در پایان به منظور فعّ -2

با پاسخ تشریحی آمده است. این سؤاالت مهم ترین نکات و  «تکمیلیسؤاالت »تعدادی سؤال تألیفی با عنوان  درس پژوهی

 آن عنایت ویژه ای داشته باشند. شود در مطالعةمی دهند و توصیه می مفاهیم هر درس را مورد سنجش قرار 

جمع بندی و طبقه بندی شده بعد از اتمام صورت جدول ، به عالوه بر شرح و توضیح در درسهمة متن ها   مهمّ واژگان -3

 ام امتحانات خواهد شد.به کتاب افزوده شده است. این امر موجب ساده کردن امر آموزش درایّ شرح درس ها 

اضافی که به انباشت  طالبماز بیان به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی  مطالب شرحبا توجّه به پیش گفتار کتاب درسی در  -4

 ، سؤاالت تشریحیی هر درسی پرهیز شده است و برا، به طور جدّیش ذهنی دانش آموزان منجر می شودفرسادانش و 

 طرح و پاسخ داده شده است. پژوهی درساهیم متن و کارگاه فمبا متناسب  تکمیلی

ماریم ساالمی   خاانم     دهادی امیرساالری وم آقای محمّزندرفشایسته است از همسر گرامی سرکار خانم حلیمه کاشانی و  -5

جاناب نهایات همکااری را    ، همّت نموده و در آماده کردن این کتاب باا ایان  آرایی مطالبویرایش و صفحه ،اریکه در حروف نگ

راهنماا و   ،که هماواره مشاوّ    همکاران و دوستان باوفاییدانم از ، همچنین برخود الزم می، سپاسگزاری نمایمدانمبذول داشته

   .تشکّر و قدردانی ویژه داشته باشم ،یاور من در این راه بوده اند

 «98شهریور   -جواد امیرساالری»                                                                                                               
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 شرح ابیات               
                   

 ای ناااام تاااو بهتااارین سااارآ از    1 
 

 ؟باای نااام تااو نامااه کاای کاانم باااز    
 

  کتاب نامه: :زبانی قلمرو

 نامه و نام)ناقص(: جناس ناهمسان :دبیا قلمرو

 کنم. ای خدایی که نام تو بهترین نام برای شروع هر کاری است. هرگز بدون نام تو  کتابی را باز نمی معنی: :یفکررو مقل

 

 ای یااااادِ تااااو مااااونس رواناااام  2 
 

 جااز نااام تااو نیساات باار زبااانم      
              

  همدم، انس گرفته: *مونس :زبانی قلمرو

  آورم. کنم و نام تو را بر زبان میمن است. من فقط تو را ستایش میای خدایی که یاد تو همدم جان  معنی: :یرو فکرمقل

 

 ای کارگشااااای هرچااااه هسااااتند 3 
 

 ناااام تاااو کلیاااد هرچاااه بساااتند  
 

 نام خدا را به کلید تشبیه کرده است. تشبیه:  هستند و بستند. جناس ناهمسان)ناقص(:  :دبیاقلمرو 

همة موجودات هستی. نام تو مثل کلیدی است که تمام درهای بسته ای خدایی که گشایندة کارهای  معنی: :یرو فکرمقل

  کند. را باز می

 

 صااااحب تاااویی، آن دگااار  المناااد 4 
 

 ؟آن دگاار کدامنااد  ،تااوییساالنان  
 

 مالک و صاحب، تو هستی، دیگران غالم تو هستند. تنها تو پادشاه هستی. دیگران جایگاهی ندارند.  معنی: :یرو فکرمقل

  

 بااه باامل کاام نیایااد   گاانج تااو     5 
 

 م نیایااادر کااس ایااان ک اا   وَز گاانجِ  
 

 

 

  بخشندگی ک ر م:  بخششبمل:  :قلمرو زبانی

 شود. شود و از گنج و ثروت دیگران، این بخشندگی حاصل نمیگنج و ثروت تو با بخشش، کم نمی معنی: :قلمرو فکری

 

 ت یّاند و در آزمون ها اهمّکتاب درسی معنی شده نامةستاره در کنار برخی از واژه ها بیانگر این نکته است که این لغات در واژه عالمت  *

 بیشتری دارند.
 

 

 ام دهبا نور خود آشنایی ستایش:
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 (1فارسی )

 هااام ق ّاااة ناااانموده دانااای 6
 

 هاام نامااة نانوشااته خااوانی    
 

 

 

  بیان نشدهنانموده:   سخن، حرفق ّه:  :قلمرو زبانی

 دانی و هم از مطالب نوشته نشده، آگاه هستی.خدایا، هم سخنان بیان نشده را میمعنی:  :قلمرو فکری

 

 ای عقاال ماارا کفایاات از تااو   7
 

 جُسااتن ز ماان و هاادایت از تااو 
 

 بسندگی، کافی بودن، شایستگی: *کفایت :قلمرو زبانی

  هدایت و راهنمایی از توست.ای خدایی که کاردانی عقل من از توست. تالش و جست و جو از من و  معنی::قلمرو فکری

 

 تاا  اارش نشااد ساافینه در آب    8
 

 رحمت کن و دست گیر و دریااب  
 

  کشتی: *سفینه :قلمرو زبانی

   به او کمک کردن() کسی را دریافتن)کمک کردن(، کنایه: دست گرفتن  :قلمرو ادبی

 ل کن و به من کمک کن.نازتا کشتی وجود من در آب غرق نشده است، لطف و رحمتت را معنی: :قلمرو فکری

 ّتا قبل از این که من بمیرم. ل:مفهوم م راع او  

 

 هاام تااو بااه عنایاات الهاای     9
 

 آنجا قادمم رساان کاه خاواهی     
 

    خواهی برسان.آن جایی که میه الهی خود، مرا به خداوندا، تو با عنایت و توجّ معنی: :قلمرو فکری

 

 ام دهاز ظلماات خااود رهااایی   10
 

 ام دهخااود آشاانایی بااا نااور   
 

   ظلمت و نورتضاد:  :قلمرو ادبی

 خود، آشنایم کن.  درونم نجات بده و با نور و معرفتهای خدایا، مرا از تاریکی معنی: :قلمرو فکری

    خداوند در م راع دوم:انسان و  ل:م راع اوّ در« خود»مرجع ضمیر  

 نظامی                                                                                                                           
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 شرح عبارات                        
       

 نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم ن مای و چون نُمودی به خالفِ نموده مباش.تا توانی از  -1

 به معنی نشان دادن« نمودن»فعل امر از مصدر   :ماین  «آسودن»فعل نهی از مصدر   :: میاساقلمرو زبانی

 نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده نموده:                   

 چون  تا می توانی از نیکی کردن آسوده مباش و خود را با نیکی کردن و نیکوکاری به مردم نشان بده و معنی: :فکریقلمرو 

 خود را نیکوکار نشان دادی خالف آن نباش.
 

به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش نباشی؛ و اندر همه کاری داد از خویشتن باده،   -2

 که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مُست غنی باشد 

 بی نیاز :*مُست غنی  قاضی :داور  انصاف ،عدل :: دادقلمرو زبانی

مَثَلی استت دربتارة افتراد متقلکتب کته       «گندم نمای جو فروش»(، دورو ،ریاکار)گندم نمای جو فروش  :کنایه :قلمرو ادبی

 دهند.  جنس مرغوب را نشان داده، امّا هنگام تحویل، نامرغوب آن را به خریدار نشان می

 و عدالت رفتار کردن، محاسبة نفس کردن( انصاف )بهخویشتن دادن  تن داد از کنایه:               

 انصافریاکاری نباشی و در هر کاری به  آنچه که بر زبان می گویی، در دل جور دیگر نباش تا شخص معنی: :قلمرو فکری

 زیرا هرکس در کار خود با انصاف باشد، از قاضی بی نیاز خواهد بود.و عدالت رفتار کن 

                  ظاهر و باطنت یکسان باشد. :عبارت اوّل مفهوم 

                   قرابت معنایی دارد.« حاسِبو ا قَبلَ اَن تُحاسَبوا»با حدیث  عبارت دوم مفهوم 
                        

کس گوی که او تیمار  م و شادی تو دارد، و اثر  م و شادی پیش مردماان، بار    ت بُوَد، به آناو اگر  م و شادی -3

 و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این فعلِ کودکان باشد.  ؛خود پیدا مکن

 غم، حمایت و نگاهداشت، توجّه: *: تیمارقلمرو زبانی

 خدمت و محافظت از کسی که بیمار باشد یا به بال و رنجی گرفتار شده باشد؛ پرستاری و خدمت کردنتیمار داشتن:           

 شادان و اندوهگین ،نیک و بد ،غم و شادی :تضاد :قلمرو ادبی

را در برابر  شادی خود د و غم ودارکه او اندیشة غم و شادی تو را  و شادی داری به آن کسی بگو و اگر غم معنی: :قلمرو فکری

 عمل کودکانه است. ،گونه کارهازود شادمان و غمگین نشو که این  ،کن و برای هر خوبی یا بدینآشکار  ،مردم

           

 از آموختن ننگ مدار  :درس یکم 

 



 

8 
 

 یکمدرس  (1فارسی )

نو
ه 

گا
ی ن

ها
ب 

کتا
ی 

سر
ز 

ا
 

 

 

 

ردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند، و هر خویش بِن گ  بدان کوش که به هر مُحالی، از حال و نهادِ -4

شادی که بازگشتِ آن به  م است، آن را شادی مَشمُر، و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، 

 بسته دان و امید را در نومیدی.

 وابسته، گرفتار بسته:      جدا نشوی :بِن گردی    سرشت نهاد:نا ممکن، دروغ، بی اصل     :*: مُحالزبانی قلمرو

                   ویژگی نثر نویسنده است و برای تأکید آمده «بِن گردی» در «ب» حرف. 

 شادی، نومیدی و امید : حقک و باطل، غم وتضاد)خشمگین شدن(          از جای شدن :کنایه :قلمرو ادبی

 با ( خود جدا نشوی. زیرا بزرگاناصلی از حال و سرشت )راه و رسمر کار دروغ و بیسعی کن که برای ه معنی: :قلمرو فکری

، محسوب نکن و به هنگام ناامیدی شادی ، آن رادی که دوباره به غم مُنجر می شودهر شا شوند.حقک و باطلی خشمگین نمیهر 

 نومیدی را وابسته به امید بدان و امید را هم به ناامیدی وابسته بدان.امیدوارتر باش و 

 

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصّه قرابت خویش را؛ چندان که طاقت باشد با  -5

 تا همچنان که هنر ایشان لیکن به ایشان مول ع مباشپیران قبیلة خویش را حرمت دار، وایشان نیکی کن و 

 بینی، عیب نیز بتوانی دید؛همی

 سپاسگزار ،: قدردان حق شناس             شایسته ،به شایستگی :به سزا             تلف ،تباه :*: ضایعقلمرو زبانی

 قدرت ،: تواناییطاقت                    در متن درس منظور خویشاوند است. ،خویشاوندی :*قرابت       

   گروه         ،: طایفهقبیله          : احترام گذاشتن حرمت داشتن              : آن اندازه، آن قدرچندان      

                         تباه، تلف ضایع:                 آزمند ،: حریص*عمول                  

              است. «اضافه فکِّ»در جملة دوم  « را» حرف 

 آید و معموالً جای آن دو را با هم  عوض  الیه میبه جای کسرة اضافه بین مضاف و مضافٌ« را»گاهی حرف  توضیح:

 باش. همه کسِ حق شناس  .باش حق شناسرا  همه کسگویند. می فکّ اضافه« را»کند که به آن می

 مضافٌ الیه          مضاف                           مضاف        الیه مضافٌ                                                                                                                  

آن   ،ود راخت  به ویتژه خویشتاوند  ، همه کس باشرنج و تالش هیچ کس را تباه نکن و به شایستگی قدردان  معنی: :قلمرو فکری

شتیفته نبتاش تتا    بسیار  پیران طایفة خود احترام بگذار ولی نسبت به ایشانبه اندازه که توانایی داشته باشی به ایشان نیکی کن و 

 ؛عیب آن ها را نیز بتوانی ببینی ،ایشان را می بینی فضیلتآن گونه که 
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آموختن، ننگ مدار تا از  ن گردان و ازن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمِو اگر از بیگانه ناایمِ -6

                                                                                                        ننگ رَسته باشی.

 زشتی ،عیب ،عار :ننگ عار داشتن            :ننگ داشتن  در امان ،آسوده خاطر :: ایمنقلمرو زبانی

 رها شده باشی: رَسته باشی                  

 ایمن و ناایمنتضاد:  :قلمرو ادبی

، خودت را از او آسوده خاطر کن. ، فوراً به اندازة در امان نبودناحیة دشمن و غریبه در امان نبودیو اگر از ن معنی: :قلمرو فکری

 نداشته باش تا از عیب و زشتی رها شده باشی.، عار از یادگیری

                  داشتن آمادگی نظامی در برابر ناامنی هایی که از ناحیة دشمن احساس شود.: تأکید عبارت اوّل 

 کیکاووس عن رالمعالی ،قابوس نامه                                                                                                                                                        

 

                                                                           

 

 

 .های مشخّص شده را بنویسیدی واژهامعن -1

 تاریخ بیهقی                      وی نگه دارید.     حرمتتر دارید و تر باشد وی را بزرگهرکه از شما بزرگ                   

     که را دوست مهمان بتود یتا نته دوستت 
 

 مهمتتتان بدوستتتت تیماااارشتتتب و روز  

 
 

 ابوشکور بلخی

 متضاد بیابید. ة، سه گروه کلمدر متن درس -2
 

 های زیر توجّه کنید:به عبارت -3

  بهتر از هم نشین بد. ،هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی الف(

 آرزو گفت: از نمایشگاه کتاب چه  خبر؟  ب(

دوم یعنی  ةتواند به فعل جملفعل جملة دوم ذکر نشده است امّا خواننده یا شنونده از فعل جملة اول می ،«الف»در عبارت 

 صورت گرفته است. « لفظی ةف فعل به قرینحم»پی ببرد. در این جمله « است»

تنها از نمی توانیم به وجود آن پی ببریم. ، ای در ظاهرهیچ نشانهاز در جملة دوم خالی است امّا  فعل، جای «ب»در عبارت 

 از جملة دوم حذف شده است؛ در این جمله، حذف به « دارید»یا «داری»توان دریافت که فعل مفهوم عبارت می

 صورت گرفته است. « یمعنای قرینة»

گویند. امّا اگر خواننده یا شنونده از مفهوم  «لفظی ةحمف به قرین»پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را  برایاگر حذف  توجّه:

 است.  قرینة معناییحمف به سخن به بخش حذف شده پی ببرد، 

 .در کدام جملة متن درس، حمف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشخّص کنید   

 پـژوهی درسکـارگـاه 
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 (شخصبا حفظ )جدول زیر را کامل نمایید.  -4

 

 مضارع اخباری ساخت منفی امر فعل

    شنیده بودی

    خواهید پرسید
 

 کند؟ای مینویسنده، چنین توصیه چرا -5

 «.اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن»      
 

 آدمی را از چه کاری برحمر می دارد؟ «گندم نمای جو فروش مباش»ل ث مَ -6

 
  

                    

 احترام حرمت:               غم، حمایت و نگاهداشت، توجّهتیمار:  -1

 غم و شادی، نیک و بد، حقک و باطل، هنر و عیب، ایمن و ناایمن، شادان و اندوهگین، نومیدی و امید  -2

 به قرینة لفظی حذف شده.« بسته دان»عبارت [؛ در جملة دوم بسته دان] نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی -3
  
4- 

 مضارع اخباری ساخت منفی   امر فعل 

 بشنو نیده بودیش 

 

 شنویمی نشنیده بودی
 پرسیدمی نخواهید پرسید بپرسید خواهید پرسید 

 

  قرار نگیرد.برای اینکه انسان قدرت تحمّل و خویشتن داری داشته باشد و زود تحت تأثیر غم ها و شادی ها   -5

 و تظاهر، فریبکاری ریاکاری  -6

 

 

 

 شناس:         مُحال:حقکلمات مقابل را بنویسید.     متضادّ -1

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.  -2

 باشد. مستغنیمباش.             ب( هرکه داد از خویشتن بدهد، از داور  مولعالف( به پیران قبیلة خویش 

 غم و شادی تو دارد. تیمارمباش.              د( غم و شادی خود را با آن کس گوی که  نمودهج( چون نمودی به خالف 

 معنی و زمان فعل جملة مشخص شده را بنویسید.  -3

 «بِن گردیبدان کوش که به هر مُحالی از حال و نهاد خویش »

 پـژوهی درس پاسخ

 

 سؤاالت تکمیلی
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    اخباری تبدیل کنید.فعل های زیر را با حفظ شخص به مضارع  -4

 دارم می خورم، گفته بودند، خواهیم رفت، داشتند می رفتند 

 گفته باشند، داشتند می کشتند، خواهم گفت، بیاسا     ساخت منفی افعال زیر را بنویسید. -5

 سیددیده بودید، رفتی، خواهی خورد، می پر      تبدیل کنید.« امر»افعال مقابل را با حفظ شخص به فعل  -6

 م در افعال جمالت زیر را بنویسید. -7

 تا از ننگ رسته باشی   ج(از نیکی کردن میاسا               ب(خود را به نیکوکاری به مردم نمای       الف(

 های مشخص شده را بنویسید.  در عبارت زیر نقش دستوری کلمه -8

 «را از وی ایمن گردان. خویشبه مقدار ناایمنی،  زودشوی،  ناایمنو اگر از بیگانه »

 در عبارت زیر تضادها را نشان دهید.  -9   

 « به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد.»

 در عبارت زیر یک ترکیب کنایی بیابید و مفهوم آن را بنویسید.  -10

 « بدان کوش که به هر مُحالی از حال و نهاد خویش بِنَگردی که بزرگان به هر حقک و باطلی از جای نشوند.»

 در عبارت زیر  مَث لی بیابید که دربردارندة کنایه باشد و در مورد آن توضیح دهید.  -11

 « به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار تا گندم نمای جو فروش نباشی.»

  یر از کنایه یک آرایة ادبی بیابید و توضیح دهید.« هرکه داد ازخویشتن بدهد، از داور مُست غنی باشد.»در عبارت  -12

 چیست؟« به زبان دیگر و به دل، دیگر مدار»مفهوم عبارت  -13

 بر چه موضوعی تأکید می کند؟« اندر همه کاری داد از خویشتن بده.»مفهوم عبارت  -14

 عبارت مشخّص شده به چه معنی شده است؟.« جای نشوندرگان به هر حقّ و باطلی از بز»در جملة  -15

 های آنها را نیز ببیند؟تواند در کنار هنرهای خویشاوندان، عیببا توجّه به عبارت زیر انسان در چه صورت می -16

 «یشان همی بینی، عیب نیز بتوانی دید.پیران قبیلة خویش را حرمت دار، و لیکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ا»

 کند؟عبارت زیر بر چه موضوعی تأکید می -17

 «و اگر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان.»

 با توجّه به عبارت زیر، انسان برای رهایی از عیب و زشتی چه اقدامی باید انجام دهد؟ -18

 «ازآموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.»                
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 ممکن مُحال ناسپاس     شناس حق -1

 حمایت و نگاهداشت، توجّهد(        نشان داده، ارائه کرده، آشکارکرده ج(        نیاز  بیب(            ، آزمندحریصالف(  -2

 مضارع التزامی منفی  زمان فعلجدا نشوی        معنی:  -3

   رویممی  خواهیم رفت                خورممی  دارم می خورم -4

 روندمی رفتند داشتند می    گویندمی گفته بودند        

   گفت منخواه خواهم گفت   نگفته باشند  گفته باشند -5

 نیاسا بیاسا   شتندکُنمی داشتند می کُشتند     

 بپرسید پرسیدمی بخور خواهی خورد ورب رفتی   ببینید دیده بودید -6

 رَستن      باشی ج( رستهآسودن                  ب( میاسا نمودن             نمایالف(   -7

 مفعول خویش قید                 زود مسند               ناایمن  -8

  ینگبد، شادان و اندوه نیک و -9

  دگرگون و خشمگین شدن از جای شدن  -10

 ا هنگام تحویل، نامرغوب آن را مثلی است دربارة افراد متقلکب که جنس مرغوب را نشان داده، امّ  گندم نمای جو فروش -11

 شود. به کار برده می «فریبکارافراد ریاکار و »برای  ایدر مفهوم کنایهدهند. به خریدار می

 خود را محاسبه کنید قبل از اینکه مورد محاسبه واقع شوید. «بواحاسِبو ا قَبلَ اَن تُحاسِ»اشاره به حدیث تلمیح:  -12

 ظاهر و باطنت یکسان باشد. -13

 و عدالت رفتار کردنانصاف  هب -14

 .دگرگون و خشمگین نشوند -15

 ها نداشته باشد.به آنخویشان، شیفتگی خاصّی درصورتی که ضمن احترام به  -16

 های دشمنایجاد امنیت و آمادگی در مقابل ناامنی -17

 و خجالت نکشد. از یادگیری عار نداشته باشد -18

 

  

 کمیلیـت پاسخ سـؤاالت
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 فرستاد؛  -صلّی اهلل علیه و سلّم -یکی از ملوک عَجَم، طبیبی حاذش به خدمت م نفی -1

 مجازاً به معنای پارسیان، مردم سرزمین پارس، غیر عرب : *عَجَم         جمع مَلِک، پادشاه :*ملوک :قلمرو زبانی

  )ص(از القاب پیامر اسالمم نفی: حضور، نزد، پیشگاه           خدمت:            چیره دست، ماهر: *حاذش                  

  .به حضور پیامبر اسالم)ص( فرستادیکی از پادشاهان عَرَب، پزشکی ماهر  معنی: :یفکرقلمرو 
 

 سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی درنخواست.  -2

 یک سال     سالی:   سرزمین دیار:  :قلمرو زبانی

 برند. که برای تشخیص بیماری و معالجة آن نزد پزشک می آزمایش ةآزمایش، شیشتجربه:                    

آزمایش برای تشخیص بیماری پیش او نیاورد و از او  ةیک سال در سرزمین اعراب بود و کسی شیش معنی: :یفکرقلمرو 

 درمان نخواست. 
 

اند و در این مدّت کسی التفاتی پیش پیغمبر آمد و گله کرد که: مر این بنده را برای معالجت اصحاب فرستاده -3

 تی که بر بنده معیّن است، به جای آورد. متا خد نکرد

 تعیین شده است ن است:معیّیاران پیامبر    اصحاب:   شکایت گِله:       درمان، معالجه :*معالجت :قلمرو زبانی

 انجام دادن کاری به سود دیگران     خدمت:ه کردن به کسی                        توجّالتفات کردن:                     

ت کسی اند و در این مدّنزد پیامبر اسالم آمد و شکایت کرد که بنده را برای درمان یاران پیامبر فرستاده معنی: :یفکرقلمرو 

 ای که برای بنده، تعیین شده ، به جای آورم. تا وظیفه ه استبه من توجّه نکرد
 

 الب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بوَد  گفت: این طایفه را طریقتی است که تا اشتها ،الساّلمرسول، علیه -4

 ندرستی؛ زمین ببوسید و برفت.تحکیم گفت: این است موجب  که دست از طعام بدارند.

   چیره نشود  الب نشود:    روش، راه طریقت:   گروه، دسته، قوم طایفه:  :قلمرو زبانی

                غذا  طعام:        میل به خوردن غذا    اشتها:                     

  )آن را رها کردن، از آن صرف نظر کردن( دست از چیزی برداشتنکنایه:  :یادبقلمرو 

پیامبر اسالم فرمود: این قوم، راه و روشی دارند که تا میل به خوردن غذا بر آنها چیره نشود، چیزی  معنی: :یفکرقلمرو 

 کنند. از خوردن غذا صرف نظر می ند و هنوز در حالی که اشتهای خوردن دارند،خورنمی

 مانبرداری کرد و رفت. ستی است. ادای احترام و اظهار فرگفت: این کار، سبب تندر پزشک

 .بوده استرسم ورود به درگاه پادشاهان و بزرگان و نیز نمودار کمال اظهار احترام و فرمانبرداری  ،«بوسیدن زمین»توضیح: 

 ، باب سوم، سعدیگلستان

      غذا خوردن در زمانی که بدن نیاز دارد و نیز رعایت اعتدال در خوردن غذا و پرهیز از پرخوری گنج محتوای حکایت:

 راهِ تندرستی: حکمتگنج  


