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  مقدّمه                                                                

 اي آن كه هم آغاز و هم انجام تــويي
  

 هم ساغر و هم باده و هم جــام تــويي  
  

  فخّار شيرازي     

  

 سخني با دانش آموزان و همكاران گرامي

 كران پروردگار يكتا را كه به موجودات هستي بخشيد و ما را به طريق علم و دانش رهنمون شد، و مفتخر بهسپاس بي    

  هم نشيني با رهروان علم و ادب گردانيد و خوشه چيني از مزرع علم و معرفت را روزي ما ساخت.

  ه و تدوين شده است و سعي هيّ ات فارسي تمجموعه اي كه فرا روي شماست، با هدف ايجاد نگاه مثبت نسبت به ادبيّ

  ت و معرفت ادب فارسي ياريگر دانش آموزان باشد .كند در درك لذّمي

  :ويژگي هاي كتاب

قلمروهاي به صورت درس به درس و سطر به سطر از نظر  پژوهي هاي متنحتّي ابيات مندرج در كارگاه مطالب كتاب يتمام 1
 گزارش و شرح شده است. زباني، ادبي و فكري(معنا و مفهوم)

  شعرخواني و �ِ  و بخش درك و دريافت، ادبي و فكري)يزبان گانةهاي سهقلمرو(به سؤاالت كارگاه متن پژوهي 2

 ها به طور كامل پاسخ داده شده است.خوانيروان 

  هاي كارگاهت سؤاالآموز در امر يادگيري و تقويت توانايي فهم و درك متن در پايان ال شدن عزيزان دانشبه منظور فعّ  3

با پاسخ تشريحي آمده است. اين سؤاالت مهم ترين نكات و  »تكميلي سؤاالت«تعدادي سؤال تأليفي با عنوان  پژوهي،متن
 آن عنايت ويژه اي داشته باشند. مي دهند و توصيه مي شود در مطالعةمفاهيم هر درس را مورد سنجش قرار 

جمع بندي و طبقه بندي شده بعد از اتمام عالوه بر شرح و توضيح در درس، به صورت جدول همة متن ها  مهمّ  واژگان
  ام امتحانات خواهد شد.به كتاب افزوده شده است. اين امر موجب ساده كردن امر آموزش درايّ شرح درس ها 

  آمده است.چهار نمونه سؤال امتحان نهايي عينًا با پاسخ تشريحي  براي آشنايي با سؤاالت نهايي 5

جاي جاي متن كتاب به صورت جدول آموزشي، ويژة كنكور سراسري تهيّه و تنظيم و در پايان  نكات تاريخ ادبياتي 6
 بخش واژگان قرار داده شده است.

 »هاي ادبيآموزش آرايه«و  »يادبو  زبانيبرخي نكات توضيحات « هايبا عنوان دو پيوستبخش پاياني كتاب را  7

طرح ي مادبيا  زباني، در بردارندة توضيحات بيشتري دربارة محتواي سؤاالت برخي نكات اوّل پيوستدهد. تشكيل مي
 هاي متنّوع ارائه شده استكه به صورت طبقه بندي شده و درس به درس با مثال ،است هاي متن پژوهيشده در كارگاه

  به آموزش آرايه هاي ادبي مي پردازد. پيوست دومو 

به ويژه در قلمرو زباني و ادبي و طرح سؤاالت تكميلي از بيان                         مطالب شرحبا توّجه به پيش گفتار كتاب درسي در  8
ي ت و براي پرهيز شده اس، به طور جدّ يش ذهني دانش آموزان منجر مي شوداضافي كه به انباشت دانش و فرسا مطالب

 طرح و پاسخ داده شده است. اهيم متن و كارگاه متن پژوهيفممتناسب با  تكميلي ، سؤاالت تشريحيهر درس

ت آنهــا و راهنمــايي مشــاركبــا تــا  به عهدة دانش آموزان عزيز گذاشته شده است ) 2و  1ات بومي بيّاد( درس هاي آزاد 9
   ه شود.دبيران گرامي تهيّ

ـــي  ـــر گرام ـــت از همس ـــته اس ـــار مشايس ـــاني و همك ـــه كاش ـــانم حليم ـــركار خ ـــرم س ـــه حت ـــحر اجاك ـــانم س   خ

جانــب نهايــت ، همّت نموده و در آمــاده كــردن ايــن كتــاب بــا ايــنآرايي مطالبو صفحه ويراستاري، اريكه در حروف نگ 
كــه همــواره  همكاران و دوســتان باوفــاييدانم از چنين برخود الزم مي، هم، سپاسگزاري نمايماندهمكاري را مبذول داشته

    جواد اميرساالري                    .، راهنما و ياور من در اين راه بوده اند ، تشّكر و قدرداني ويژه داشته باشممشّوق
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  شرح ابيات
            

 نروم جز به همان ره كــه تــوَام راه نمــايي   تو گويم كه تو پــاكيّ و خــداييكا ذكر مَلِ  1

 منادا است. مَلِك،نشانة ندا و  ملكا،در  »ا«                           خداوند، پادشاه  :*: مَلِكقلمرو زباني
              »در پاكي و خدايي » ي »و«اسنادي            » ي « شش جمله است.  ،حرف ربط         بيت  

              شوند. شود. به همين دليل اجزاي جمله متفاوت ظاهر مي) به دو صورت تلفّظ و معني ميتواَم راه نمايي(ه جمل  

  اسناديفعل  هستي)(=  »ي«     اليه  مضافٌم(=من):     مسندراهنما:     نهادتو:   تو راهنماي من هستي -1      

  مضارع اخباريفعل نمايي:         ]به من[ متممم:      مفعولراه:      نهادتو:  دهي) مي (= نشان  تو به من راه نمايي -2     

  اشاره به آيات سوره حمد تلميح:               »م، ا« هايواجتكرار واج آرايي:  :قلمرو ادبي

نشــان بــه مــن تــو كــه مي روم  را راهي آن فقطاي خدا تو را ياد مي كنم زيرا تو پاك و پروردگار هستي، : معني: قلمرو فكري
  »هدايتگري خداوند«تأكيد بر مفهوم:                        .راهنماي من هستيتو يا در آن راه،  دهيمي

      

 توحيد ســزايي همه توحيد تو گويم كه به   همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پــويم  2

 سزاوار، شايسته، اليق  :*سزا              بخشش، كَرَم :*فضل :قلمرو زباني
  تالش، رفتن، حركت به سوي مقصدي براي به دست آوردن و جست و جوي چيزي : *پوييدن                 

                »نقش قيدي دارد.» فقط«به معني هر دو مصراع در » همه      جويم و پويم و گويم  مضارع اخباري 
  »همه«واژة  تكرار:»      م، ي«هاي واجتكرار واج آرايي:             جويم و پويم و گويم: همسانناجناس  :قلمرو ادبي

زيــرا  كــنمجويم و به سبب لطف و كرم تو در پويه و تالشم، فقط تو را به يگــانگي يــاد مــيفقط درگاه تو را مي: معني: قلمرو فكري
  خداوند» يكتايي«و » لطف و كرم«تأكيد بر مفهوم:                 سزاوار يكتايي هستي.

  

 تــو نماينــدة فضــلي تــو ســزاوار ثنــايي   تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي  3

 ها و صفات خداوندنام از بسيار مهربان، :*رحيم  ها و صفات خداوند بسيار بخشنده، بخشاينده، از نام :*كريم :قلمرو زباني
 روي دليــل و هاي خداوند تعالي؛ بدين معنــا كــه همــة كارهــاي خداونــد ازدانا به همه چيز، داناي راست كردار، از نام:*حكيم

  سپاس ستايش، :*ثنا  كند.نشان دهنده، آن كه آشكار و هويدا مي :*نماينده     دهد.برهان است و كار بيهوده انجام نمي

 »ها در پايان واژه هستي)(=  »ي          فعل اسنادي سزاواررحيم، نماينده،  ،كريم عظيم،، حكيم  مسند  

  »تو«واژة  تكرار:       »        ي«و » م«هاي : تكرار واجواج آرايي :قلمرو ادبي

شايســتة تــو و  يلطــف و بخششــ آشــكار كننــده و عامــلتو حكيم، بزرگ، بخشنده و مهربان هســتي، تــو : معني: قلمرو فكري
  برشمردن صفات مختلف الهيمفهوم:                              ستايش هستي.

  

 نتوان شِبه تو گفتن كه تو در وَهــم نيــايي  نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي 4

  پندار، تصوّر،خيال :*وهممانند، مِثل، همسان          : *شبه: قلمرو زباني

  »تو ، گفتن«واژه هاي  تكرار:»      ن« واجتكرار واج آرايي:              فهم و وَهم: همسانناجناس  :ادبيقلمرو 

  ال يُدْرِكُهُ بُعدُ الهِمَم و اليَنالُهُ غَوصُ الفِطَن:      «اشاره دارد به اين سخن حضرت علي (ع):  تلميح: مصراع اوّل                   

  ».هاي زيرك به كُنه او نرسدو عقل دبلند، او را درك نكننهاي همّت                 

  )11آيه -(سورة شوري» چيزي شبيه او نيست لَيسَ كَمِثلِهِ شيءُ:«به آية قرآن اشاره دارد كه  مصراع دوم                   

 ملكا، ذكر تو گويمستايش:
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كــرد  براي تو نظير و مثالي ذكرتوان گنجي. نمينميتوان تو را كامل توصيف كرد زيرا تو در فهم و ادراك ما نمي: : معنيقلمرو فكري
  توصيف خداونددرك و ناتواني بشر از  مفهوم بيت:                               جاي نمي گيري. انسانزيرا تو در خيال 

  

 همه نوري و سروري همه جودي و جزايي  همه عزّي و جاللي همه علمــي و يقينــي 5
  

  بخشش، سخاوت، كَرَم  : *جود    خوشحالي، شادي    : *سرور  ارجمندي، گرامي شدن، مقابل ذُلّ      : *عزّ: قلمرو زباني

        او اشاره دارد. مقام كبرياييبزرگواري، شكوه، از صفات خداوند كه به  :*جالل                   

  نيكپاداش، كار : *جزا               شده باشد.بي شبهه و شك بودن، امري كه واضح و ثابت : *يقين                   

              »در هر دو مصراع » همه  اًتمام«در معناي قيد«                    است هشت جمله، كل بيت   

  »ها در پايان واژه (= هستي) »ي          فعل اسنادي ّجود، جزا رروسيقين، نور،  علم، جالل،، عز ، مسند  

  ، سوره نور)35(آيه  نورُ السّماوات وَ االرضتلميح:            »همه«واژة تكرار:             »ي«تكرار واج : واج آرايي: قلمرو ادبي

،  همــهو لــم و يقــين و پــر از روشــني و شــادي هســتي ع ه،همي و ستشكوه هو  يخداوندا تماماً ارجمند: معني: قلمرو فكري
                                      بخشش و پاداش هستي.

     »اشاره دارد. »حكمت الهي«به صفت  »همه علمي و يقيني«وعبارت  »عظمت الهي«به صفت  »همه عزّي و جاللي  

  برشمردن صفات الهيمفهوم:                     

  

 فزايــيهمه بيشي تو بكاهي همه كمّي تو    همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي  6
  

  كني زياد مي فزايي:كني (از مصدر كاستن)             كم مي بكاهي:: قلمرو زباني

          »صفت مبهم است.»متما«در دو مصراع به معناي » همه ،  بداني، بكاهي، بپوشي، فزايي   مضارع اخباري  

  »  تُعِزُّ مَنْ تَشاء و تُذِلُّ مَنْ تَشاء«آية  مصراع دوم: /»الشّهادهعالم الغيب و اهللاُ «آية اشاره به  لاو مصراع : تلميح:قلمرو ادبي

  بكاهي و فزايي /بيش و كمتضاد:          غيب و عيب  : ناهمسان جناس           » ي« واجتكرار واج آرايي:                   

  ها به دست توست.كم و زياد شدن تمامِعيب ها را مي پوشاني و  تمامِو داني امور پنهاني را تو مي تمامِ : معني:قلمرو فكري

  خداوند  يستّار و  يدانغيب اشاره به صفات :مصراع اوّلمفهوم                    

  .عزّت و ذلّت دست خداست مفهوم مصرع دوم:                      
                      

 مگر از آتش دوزخ بـُـوَدَش روي رهــايي  لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد 7
  

             قيد  : اميد است، شايدمگر             امكان ،چارهمجازاً : *: رويقلمرو زباني

     سنايي   (به معني روشنايي) تخلّص شاعر          »فقط«به معني  »همه « نقش قيد  

      »حذف شده است: مگربرايش روي رهايي ازآتش دوزخ باشد.» براي«حرف اضافة نقش متمّمي دارد، زيرا » بُوَدَش« در » ش  

        »وجود داشته باشد«به معني  »بود «    فعل غير اسنادي         »(=مي گويد)  »گويد  مضارع اخباري  

  آتش و دوزخ  /دندانلب و مراعات نظير:                   (همة وجود سنايي)» لب و دندان«: مجاز: قلمرو ادبي

           چهره (در اين معني با لب  و دندان تناسب دارد.) -2امكان  -1»: روي«ايهام تناسب در واژة                   

تو را به يگانگي ياد مي كند. اميد است (شايد) براي او (سنايي) امكان رهــايي فقط سنايي با همة وجود،  : معني:قلمرو فكري
                  باشد.وجود داشته از آتش دوزخ 

   وصف يگانگي خداوند به اميد رهايي از آتش دوزخمفهوم:  

  حكيم سنايي غزنوي                                                                                                                                
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  1  فصل                                         
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ات تعليميادبيّ 

  

   شكر نعمت: درس يكم              

  گمان: گنج حكمت            

  مست و ُهشيار: درس دوم           

  در مكتب حقايق: خواني شعر             
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  شـرح عبارات                    نثر آميخته به نظم قالب متن: 
  

  نعمت.  قربت است و به شكر اندرش مزيدِ كه طاعتش موجبِ ،لّجَ وَ منت خداي را عزّ - 1

  : افزوني، زيادي*مزيد    نزديكي :قربت             شكر، نيكويي: سپاس، *1منّت: قلمرو زباني

  رود.گرامي، بزرگ و بلند مرتبه است؛ بعد از ذكر نام خداوند به كار مي: *عزّ و جَلّ                   

        »را«   مخصوص خداوند است.)  (سپاسمتمم است. » خداي«و واژة حرف اضافه، نشانه اختصاص  

         به قرينة لفظي »نعمت«بعد از واژة  »است«حذف فعل            »ربتغ«آوا با هم »قربت    «  

               ش«و ضمير  »اندر«و  »به«متمّم با دو حرف اضافة  »شكر«(در شكر او)  به شكر اندرش«  ٌشكر«اليه مضاف«  

     .اگر سپاس گوييد نعمت شما را افزون مي كنم »لَاَزيدنّكُم  لَئن شَكَرْتُم« ،سورة ابراهيم 7 ةاشاره به آي :تلميح: قلمرو ادبي

 قربت و نعمتسجع:                    

شــكرگزاري در و  ســتبه او ياز او موجب نزديك اطاعتحمد و سپاس مخصوص خداوند بزرگ است كه  : معني:قلمرو فكري
                                د.وجود داراو افزوني نعمت 

  عبادت موجب نزديكي به خداست/ شكرگزاري سبب افزوني نعمت است   /و سپاس خداوند حمدمفهوم:               
  

پس در هر نَفَسي دو نعمــت موجــود  ذات. حِفِرّمُ ،دّ حيات است و چون برمي آيدمِسي كه فرو مي رود مُفَنَ هر - 2 
  است و بر هر نعمتي شكري واجب.

  وجود: ذاتبخش، فرح انگيز           : شادي*مفرِّح   رساننده، ياري دهدهنمدد : مُمدّ: قلمرو زباني

                واجب«و » ذات«بعد از واژة  »است«فعل « قرينة لفظي به حذف           »حياط«آوا با هم »حيات  « 

  آيدفرو مي رود و برميتضاد:             برمي آيدو فرو مي رود /  ذاتو حيات  :سجع: قلمرو ادبي

آيد (بازدم) موجــب شــادي زندگي است و زماني كه بيرون مي دةدهن مددهر نفسي كه مي كشيم (دم)  : معني:قلمرو فكري
  دارد و براي هر نعمتي واجب است كه شكر و سپاس به جا آوريم. پس در هر نفسي دو نعمت وجودوجود است. 

  شمار بودن نعمت خداوند و لزوم شكرگزاريبازدم / بي» بخشيشادي«دم و » بخشيحيات«مفهوم:            

   

ــت و زب از  3 ـــدس ــه برآي انِــ ـــك ــد    دــ ــز عه ـــشك ةك ــدـ ــه درآي  ؟رش ب
  آيد.)برنمي سيك انِ ـــدست و زب ازيعني پرسشي كه پاسخ آن منفي است. ( انكارياستفهام  بيت  پرسش : قلمرو زباني

                     (مصراع اول) كه   آيدبرمي(» برآيد«   » چه كسي؟«ضمير پرسشي به معناي(  فعل مضارع اخباري  

                   »در شكرش » ش (شكرِ او) مضافٌ اليه  

  انـــدست و زب مراعات نظير:شايستگي انجام كاري داشتن)       كنايه: از عهدة كاري برآمدن(: قلمرو ادبي

               )و گفتار اعمال(و زبان مجاز: دست           

  .پروردگار را به جاي آوردهاي شكر نعمت ،خود گفتارعمل و با تواند مين كس چهي : معني:قلمرو فكري

  هاي خداوند نعمتناتواني انسان در شكرگزاري مفهوم:            

                                                            
 اند و در كنكور اهميت بيشتري دارند. نامة كتاب معنا شدهها بيانگر اين نكته است كه اين لغات در واژه. عالمت * در كنار بعضي واژه 1

شكر نعمت:درس يكم     
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  ».  اِعمَلوا آلَ داوُدَ شُكراً و قليلٌ مِن عِبادِيَ الشَّكُورُ« - 4

  پديد آورده است. در ميان كالم، آراية تضمينسورة سبا  13آية : به كارگيري تضمين : قلمرو ادبي

  كمي از بندگان من سپاسگزارند.گزاريد و عدّة اي خاندان داوود، سپاس،  : معني:قلمرو فكري

  

ــبنــده همــان   5  عــذر بــه درگــــاهِ خـــــداي آورد  ه كــه ز تقصــيرِ خــويش  بِ

      مسند بهتر  :هْبِ                    گناه، كوتاهي كردن، كوتاهي :*تقصير: قلمرو زباني

                 »به«بعد از  »است «  (بهتر است) معناييحذف به قرينة  

  خواهي كند.خداوند از درگاه او عذر شكرگزاري عبادت و همان بهتر است كه بنده به سبب كوتاهي در : معني:قلمرو فكري

                كوتاهي در عبادت تقصير منظور از :  

  

ـــداوندي اش 6 ـــزاوارِ خـــ ــه، سـ   كــس نتوانــد كــه بــه جــــــاي آورد      ورن

   مضافٌ اليه اش در خداوندي» ش«     معناييحذف به قرينة   )در نقش مفعول(شكر  :مصرع دوم  :قلمرو زباني

  او را به جاي آورد. شكرپروردگار است، هيچ كس نمي تواند  وگرنه آن گونه كه شايستة معني: :قلمرو فكري

   هاي خداوندگزاري نعمتشكرناتواني انسان در مفهوم:                     

  

  بارانِ رحمتِ بي حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمتِ بي دريغش همه جا كشيده. - 7

  : بي مضايقهبي دريغ                      ، سفرة فراخ و گشاده: سفره*خوان: قلمرو زباني

                  معناييدر پايان دو جمله، به قرينة  »است«حذف فعل كمكي            »خان«آوا با هم »خوان  «  

                »را«   همهو واژة  »به«ضافه به معني حرف ا       همه را رسيده(متمم   (به همه رسيده  

         خوان) و  باران و نعمت به ترتيب به رحمتتشبيهِ (» خوان نعمت«و » باران رحمت« :تشبيه: قلمرو ادبي

  : كشيده و رسيده سجع                   

ر همــه جــا داي مضايقة خداوند همچون ســفرهشمار خداوند همچون باران به همه رسيده و نعمت بيبي رحمت : معني:قلمرو فكري 
  گسترده است.

                   خداوند      »رحمانيت«: بيان كنندة صفت جملة اوّل     خداوند »يترزّاق«: بيان كنندة صفت جملة دوم  

  شمول رحمت الهي و گستردگي نعمت حقمفهوم:                     
   

  رَد. بُر نَنكَمُ روزي به خطايِ ةد و وظيففاحش ندرَ بندگان به گناهِ ناموسِة پرد - 8

       : مقرّري، وجه معاش*وظيفه: آشكار، واضح         *فاحش         ، شرافت: آبرو*ناموس :قلمرو زباني

  رزق مقرّر و معيّن     : *وظيفة روزي              : مانع شدن از ادامة كاربريدن        زشت، ناپسند :*رنكَمُ

  رسد.          آورد يا به او مييا وجه معاش كه هر كس روزانه به دست مي مقدار خوراك :*روزي                    

  ندرد و نَبُردسجع:                  (ناموس به پرده تشبيه شده است.)پردة ناموس : تشبيه: قلمرو ادبي

             (رسوا ساختن، آبرو بردن) پرده دريدن: كنايه         

                    كند.نمي قطعها را با وجود خطاكار بودنشان ريزد و رزق مقرّر آنآبروي بندگان را با انجام گناه آشكار نمي : معني:قلمرو فكري

  ستّارالعيوب و رزّاق بودن خداوندمفهوم:                      
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  صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد.  بادِ فرّاشِ - 9

  سبز رنگ  زمرّدين:وزد    : بادي كه از سمت مشرق ميباد صبا       گستر: گسترندة فرش، فرش*فرّاش: قلمرو زباني

                معناييبه قرينة » گفته«از  بعد» است«حذف فعل كمكي        »سبا«آوا با هم »صبا«    

     »زمرّدين «  (صفت بياني نسبي) وابستة پسين        »را«    فرّاشو واژة  »به«حرف اضافه به معني       متمم  

    (سبزه و چمن)    ن ديفرش زمرّ :استعاره           باد به فرّاش)تشبيه ( باد صبا فرّاش :تشبيه: قلمرو ادبي

 بگستردو  فرش و فرّاش مراعات نظير:   : خداوند به باد صبا گفته است.              تشخيص                  

                                 اند.گستررنگ از گياهان ب دستور داده تا فرشي سبز ،است گستريفرشخداوند به باد صبا كه چون  : معني:قلمرو فكري 

  عاملي مؤثّر در سرسبزي طبيعت و رويش گياهان» باد«مفهوم:                       

  

  زمين بپرورد.  نبات درمهدِ ابر بهاري را فرموده تا بناتِ ةدايو  - 10

        ، جمع بنت: دختران*بنات  كند.        دهد يا از او پرستاري ميزني كه به جاي مادر به كودك شير مي: *دايه :قلمرو زباني

  متمم       دايهو واژة  »به«حرف اضافه به معني    »را«             : گهوارهمهد                : گياه*نبات                    

                معناييبه قرينة » هفرمود«بعد از » است« كمكيحذف فعل  

  و بگسترد( در جملة قبل) بپرورد  / و گفته ( جملة قبل) فرموده سجع:            و نباتبنات : ناهمسان جناس: قلمرو ادبي

   6آية  –سورة نبأ » اَلَم نَجعَلِ األرضَ مهادا«اشاره دارد به آيه » مهد زمين«تلميح:            

 )مانند شده بنات، مهد، دايهبه ترتيب به  ،نبات، زمين، ابر( داية ابر بهاري /مهد زمين  /تشبيه: بنات نبات                   

زمــين  ةدر گهــوار هســتند يكه مانند دختران گياهان رااي مانند دايهدستور داده تا  خداوند به ابربهاري : معني:قلمرو فكري 
  عاملي مؤثّر در رويش گياهان» ابر«مفهوم:                              پرورش دهد.

                       

  درختان را به خِلعتِ نوروزي قباي سبزِ ورق در برگرفته - 11

   1: پوشاندنگرفتن          تن بر:: برگ               *ورق   دوخته كه بزرگي به كسي بخشد ة: جامخلعت: قلمرو زباني

  پيوندند.را با دكمه به هم مياي كه از سوي پيش، باز است و پس از پوشيدن، دو طرف پيش جامه، جامه: *قبا                    

                           درختان     ِبـر= در     بـر.. در را . درختان      .2نشانة فّكِ اضافه است» را«حرف   

  مضافٌ اليه           مضاف        مضاف      مضافٌ اليه                                

كنــد كــه عوض مــينيز جاي آن دو را  اغلب اليه مي آيد واضافه بين مضاف و مضافٌ ةبه جاي كسر» را«گاهي حرف  توضيح:
  معناييبه قرينة » گرفته«بعد از  »است«حذف فعل كمكي                     مي گويند. فكّ اضافه» راي«به آن 

 قبا، بر خلعت،/  درخت، سبز، ورق :مراعات نظير        ورق به قبا)    تشبيه ( : قباي سبز ورقتشبيه: قلمرو ادبي

  بر تن درختان به عنوان لباس نوروزي، لباسي سبز رنگ از برگ پوشانده است. : معني:قلمرو فكري

  سرسبز شدن درختان به فرمان و قدرت الهيمفهوم:                      

                                                            
              خزائلي. شرح گلستان دكتر  1      . فرهنگ بزرگ سخن  1
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  نهاده. شكوفه بر سر ربيع كالهِ  موسمِ  شاخ را به قدومِ  اطفالِ و  - 12

  : بهار*ربيع     فصل، هنگام، زمان: *موسم           ، فرا رسيدن: آمدن، قدم نهادن*قدوم: زباني قلمرو

                شاخ اطفال   سرِ =  بر  سر.. بر شاخ را . اطفال    فِكّ اضافه است.  نشانة»  را«حرف  

  مضاف     مضافٌ اليهمضاف            مضافٌ اليه                                                                                           

  (جملة قبل) نهاده و گرفته سجع:      مانند شده است» كاله«،»اطفال« به ترتيب به »شكوفه«، »شاخ«تشبيه: : قلمرو ادبي

  شاخ و شكوفه و ربيع مراعات نظير:  : بر و سر   جناس ناهمسان        بهار (آمدن) به» قدوم«نسبت دادن : تشخيص            

كالهي از  كه مانند كودكان هستند، ها ي كوچكرسيدن فصل بهار بر سر شاخه فرا خداوند به خاطر : معني:قلمرو فكري
   شكوفه نهاده است.

  در فصل بهار هاي طبيعتزيبايي توصيفمفهوم:                     

  

  باسق گشته. خرمايي به تربيتش نخلِ  تخمِ و  فايق شده او شهدِ  تاكي به قدرتِ  ةصارعُ - 13

  ، َرز: درخت انگور*تاك           : آبي كه از فشردن ميوه يا چيز ديگر به دست آورند، شيره، افشره*عصاره: قلمرو زباني

  پرورش، توجّه، لطف: تربيت      ، باليده: بلند*باسق   : برگزيده ، برتر  *فايق  عسل خالص    : *شهِد فايق                    

                 معناييدر پايان دو جمله به قرينة  »است«حذف فعل كمكي             

                 در تربيتش  »ش« ضمير  آن  مرجعمضافٌ اليه و خداوند  

 نخلو  خرماو  تاك مراعات نظير:شده و گشته              سجع:( انگور)         مجاز: تاك: قلمرو ادبي

پرورش  ةخرمايي به واسط ةهست و تبديل شده است عسل خالصقدرت خداوند به  ةبه واسط يانگور ةشير : معني:قلمرو فكري
   خداوند به درخت خرماي بلندي تبديل شده است.

  خداوند »قدرت«و  »ربوبيّت«تأكيد بر : مفهوم                     

  

 نخوريناني به كـــف آرّي و به غفلــت  تــا تو    ابر و باد و مــَـه و خورشيد و فلــك دركـارند 14

  بي خبري غفلت:              در حال فّعاليت بودن در كار بودن: آسمان           فلك:: قلمرو زباني

           در مصراع اوّل  »واو«نوع  در مصراع دوم    عطف  بياوريآري (          حرف ربط(  مضارع التزامي              

           تو«مرجع ضمير « در كار           انسان  گيرند)مسند (گاهي حرف اضافه و متمم با هم در جايگاه مسند قرار مي  

  )33سورة ابراهيم آية »(وسَّخرَ لَُكمُ الَشمَس والقَمَر«: اشاره به آية تلميح: (ابر، باد، ماه و خورشيد)     نظيرمراعات : قلمرو ادبي

   »ر«تكرار  آرايي:واج        هاي هستي)(همة پديده و َمه و خورشيد و فلكباد ابر و  (روزي)،نان : مجاز                   

        .ندروزي به دست آور ،فعاليت ابر و باد و ماه و خورشيد براي اينكه انسان: تشخيص                   

  (به دست آوردن) كنايه: به كف آوردن                   

همة پديده هاي هستي (ابر، باد، ماه، خورشيد و فلك) در فعاليت هستند تا تو روزي به دست آوري و در  : معني:قلمرو فكري
                               استفاده از آن از ياد خدا غافل نشوي.

  »به هنگام كسب روزي غافل بودن از ياد خداوند«نكوهش: مفهوم                     
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 شـرطِ انصـاف نباشد كه تو فـرمان نبــري   سرگشـته و فرمانــــبردار همـه از بهـرِ تو 15
  

   مسند  )اوّلتو (     حرف اضافه ) براي( از بهرِ مطيع       فرمانبردار:         سرگردان، حيران  سرگشته:: قلمرو زباني

     »حذف شده است.  معناييبه قرينة در پايان مصراع اول » هستند«و فعل » سرگشته«معطوف به» فرمانبردار  

    فرمانبردار ،سرگشته  مسند                در هر دو مصراع » تو«مرجع ضمير »انسان«  

      »همه «  مرجع آنو  نهاد ،ضمير مبهم  .... ابر و باد و مه  

 »  ن«تكرار  آرايي:واج       هاي زوج آن قافيه دارند.قالب دو بيت، قطعه است؛ زيرا فقط مصراع : قلمرو ادبي

  ها سرگشته و مطيع فرمان تو هستند پس اين دور از انصاف است كه تو از خداوند اطاعت نكني.همة پديده : معني:قلمرو فكري

   توصيه به اطاعت و بندگي خداوندمفهوم:                      

در خبر است از سَرورِ كاينات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالميان و صَفوتِ آدميان و تَتمّة دورِ زمــان محمّــد مصــطفي  - 16
  صَلَّي اهللاُ عَلَيهِ و آلِهِ وَ سَلَّم،

  

           گردش دور:       : جمع كاينه، موجودات جهان  *كاينات            : سخني كه از پيامبر (ص) باشد، حديثخبر: قلمرو زباني

  ه: باقي ماند*تتمّه              از افراد بشر: برگزيده *صفوت           افتخار: هرچه بدان فخر كنند و بنازند، ماية *مفخر          

  برگزيده مصطفي:   ماية تمامي و كمال گردش روزگار، ماية تمامي و كمال دورِ زمان رسالت       :*تتمّة دور زمان          

 )107(سورة انبيا، آية » لِلعالمينَ  رَحمةًما اَرْسَلناكَ اِلّا «ةاشاره به آي :تلميح: قلمرو ادبي

آمده است از سرور و ماية افتخار موجودات و ماية لطف و رحمت خداوند بر جهانيان و  يدر حديث : معني:قلمرو فكري
   –كه درود خداوند بر او و خاندانش باد  - ها و ماية تمامي و كمال دور زمان رسالت، محّمد مصطفي برگزيدة انسان

                دارد.» خاتميّت پيامبر اسالم(ص)اشاره به  ،(ص)تَتمّة دورِ زمان محمّد مصطفي «عبارت  

  (حديث پيامبر بعد از ابيات آمده است.)                  
             

ـــمٌ   طــــاعٌ نبـــــّيٌ، كريــــممُشفيــــعٌ  17 ـــمٌ وَسي ـــمٌ نسي ـــمٌ جسي  قسيـ
  

                  برد.: فرمانروا، اطاعت شده، كسي كه ديگري فرمان او را مي*مطاع         ، پايمرد: شفاعت كننده*شفيع :قلمرو زباني

   : صاحب جمال    *قسيم               بخشنده            كريم: آور، رسول          پيغمبر، پيام :*نبي                   

  : داراي نشان پيامبري*وسيم                       : خوش بو*نسيم       : خوش اندام       *جسيم                 

  »  ي، م، س«هاي تكرار واجواج آرايي:         كلمات مصراع دوم                 جناس ناهمسان: : قلمرو ادبي

او شفاعت كننده، فرمانروا، پيــام آور، بخشــنده، صــاحب جمــال، خــوش انــدام، خــوش بــو و داراي نشــان  : معني:قلمرو فكري
  پيامبري است.

  

فَ الــدُّجي بِجَــــمالِهِ 18  حَسُنَـــت جَميــعُ خِصالِــهِ، صَلُّوا عَلَيــهِ وَ آلِهِ  بــَلَغ العُلي بِكَــمالِهِ، كَشــَ
  

:                : مرتبة بلندعُليرسيد                بَلَغ:: قلمرو زباني    ها: تاريكيجيدُبرطرف كرد                كَشَفَ

     همه، همگي  جميع:               ها خصلت خصال:                  : زيباستحَسُنت            : زيبايي  جَمال                   

 كمال و جمالجناس: : ادبيقلمرو 
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ها را برطرف كرد. همة صفات او بلند رسيد و با جمال نورانِي خود تاريكي ةبه واسطة كمال خود به مرتب : معني:قلمرو فكري
   زيباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستيد.

  پيامبر اسالم (ص) صفات نورانيت و نيكوييلندمرتبگي، ببيانگر : مفهوم                    

  

 ؟1چه باك از موجِ بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان ؟ ت را كه دارد چون تو پشــتيباناّم چه غم ديوارِ 19
  

               )بهرهم آوا با (    دريابحر:               ترس باك:             امّت: پيروان       :قلمرو زباني

  حامي، چوبي كه به جهت استحكام بر ديوار نصب كنند.: پشتيبان                      

                 پيامبر اسالم (ص) است.» تو« مرجع ضمير           است  چهار جمله، بيت  

                پرسش انكاري   ندارد(ترسي ؟  چه باك) ندارد(غمي ؟ چه غم (  

                تركيب هاي وصفي  چه باك چه غم /  

  ماجراي كشتي نوح   تلميح:         مانند شده استبه پشتيبان آن ديوار پيامبربه ديوار و  امّت: تشبيه: قلمرو ادبي

  نوح، موج، بحر، كشتيبان مراعات نظير:: مصراع دوم تمثيلي است براي مصراع اوّل             معادله اسلوب                   

 ،باشد اوكشتيبان ، نوحكسي كه كه  طورهمان  ،نداردد هيچ غمي تو وقتي پشتيباني مانند تو دار اّمت : معني:قلمرو فكري 
   هيچ ترسي از موج دريا ندارد.

   ، آسوده خاطر است.معنويامّت با داشتن يك پشتيبان مفهوم:                       

  

بــردارد،  ال و عَــ لَّجَ،  قاجابت به درگاه حَ انابت به اميدِ دستِ ،پريشان روزگار گنهكارِ ه كه يكي از بندگانِهرگَ - 20
  بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد. بار ديگرش به تضرّع  و زاري بخواند. ،نكند او نظر  عالي درايزد تَ

  

  : پذيرفتن ، قبول كردناجابت             ، پشيماني: توبه، بازگشت به سوي خدا*انابت: قلمرو زباني

   زاري كردن ، التماس كردن :*عرّتض               روي گردان از چيزي، روي گرداني :*اعراض            

  بزرگ و بلند قدر است  جلّ و عَال:                   

              ش« نقش و مرجع ضمير «  درهر دو جمله، خداوند است و در نقش مفعولي آمده است.  »ش«مرجع ضمير  

  بردارد، نكند، بخواند، فرمايد، بخواندسجع:                  : انابت و اجابت / باز و بارجناس ناهمسان :قلمرو ادبي

 (بدبخت) پريشان روزگار(توجّه كردن)،  نظر كردن كنايه:                   

خواسته هايش به درگاه حــق  نِ، دست توبه به اميد پذيرفته شدبدبخت گناهكارِ هرگاه كه يكي از بندگانِ : معني:قلمرو فكري 
      بــاز خداونــد را صــدا. نمــي كنــدخداوند بلند مرتبه بــه او و خواســته هــايش توجــه  ،كندمي  دراز –است  قدر بلند كه بزرگ و-

  زند.مي بار ديگر با زاري و التماس خداوند را صدا  ،گرداندمي زند، دوباره خداوند روي برمي 

  » اهمّيت توبه و دعا و زاري به درگاه الهي«تأكيد بر مفهوم:              

                                                            
نيز جناس گرفته  84پندارند و درامتحان نهايي شهريور مي جناس ناهمسانرا  »كشتيبان«و » پشتيبان«هاي برخي از همكاران، واژه - 1

   .است پس جناس برقرار نيست »حركت«و » حرف« درو برخي ديگر معتقدند چون اختالف بين دو واژه  استشده 

   ، بر جناس بودن است.)نگاه نو(نظر مؤّلف                  
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. دعــوتش  - 21 حق، سُبحانَهُ و تَعالي فرمايد: يا مَالئِكَتي قَد استَحيَيتُ مِن عَبدي و لَيسَ لَهُ غَيــري فَقَــد غَفَــرتُ لَــهُ
  اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياريِ دعا و زاريِ بنده همي شرم دارم.

: قَد اسْ: قلمرو زباني     : نيست لَيس                ام از بنده من عبدي:شرم دارم                   َتحْيَيْتُ

  : دعا دعوت   آمرزيدم       پس او را: فقد غََفْرتُ له                             : براي او غير از منَلهُ غيري                    

                 ش« نقش ضمير « مرجع آنو  اليه مضاف  بندگان پريشان روزگار                  

  كردم، برآوردم، دارم سجع:كالم خدا در ميان سخن               آوردن متن عربيِ  :تضمين: قلمرو ادبي

من از بندة خود شرم دارم و او جز من  فرمايد: اي فرشتگانم،مي –خداوند كه پاك و منزّه و بلندمرتبه است  : معني:قلمرو فكري 
  شرم دارم.ام ، رِ بندهآمرزيدم. دعايش را پذيرفتم و آرزويش را برآوردم، زيرا از دعا و گرية بسيااو را پناهي ندارد؛ پس 

  تداوم دعا و توبه و استغفار تأثير مفهوم:                       

    

ــرده    خداونـــدگار م بـــين و لطـــفرَكَـــ 22 ــده ك ــه بن ــارگن ــت و او شرمس  س

  خداوند است.» او«مرجع ضمير          زده      خجالت: شرمسار                    ، احسان بخشش: مرَ كَ: قلمرو زباني

 شده است. حذف به قرينة لفظي »شرمسار«بعد از  »است« فعل  

  لاوّ  در مصراع» واو«نوع   اختالف نظر است »نحرف ربط يا عطف بودن آ«ميان دبيران در مورد.                 

                        »حرف ربط« در مصراع دوم            ) لطف و كرم خداوند را ببين: حرف عطف  لف نگاه نوؤنظر م(     

 »  ر«تكرار واج  آرايي:واج           21اشاره به روايت ذكر شده در شمارة : تلميح: قلمرو ادبي

  درحالي كه او شرمسار است.، گناه كرده است  ،خداوند را ببين، بنده احسانلطف و  : معني:قلمرو فكري 

                   »خداوند است.» بنده نوازي«مقابل بندة گناهكار، نشانة صفت » شرمسار بودن خداوند  

  بنده نوازي و شرمساري حق از گناه بندهمفهوم:                       

   

  عاكفانِ كعبة جاللش به تقصير عبادت معترف كه: ما عَبَدْناكَ حقَّ عِبادَتِكَ، - 23

  : شكوه، عظمت جالل        .: كسي كه مدتي معين درمسجد بماند و به عبادت پردازد*عاكف: قلمرو زباني

              اقرار كننده، اعتراف كننده  :*معترف                     كوتاهي كردن: كوتاهي، گناه، *تقصير                    

               ي ايبه قرينة معن» معترف«بعد از كلمة » هستند« حذف فعل  

  »ماعبدناك حقّ عبادتك« پيامبر حديثآوردن  : تضمين          جالل به كعبه)    تشبيه ( كعبة جاللش: تشبيه: قلمرو ادبي

 : عاكف، كعبه، عبادتمراعات نظير                   

گويند: خــدايا، كنند و مينشينان درگاه با شكوه خداوند، به كوتاهي خود در عبادت حق، اعتراف ميگوشه : معني:قلمرو فكري 
  تو را چنان كه شايسته است، پرستش نكرديم.

  پرستش خداوند درناتواني انسان مفهوم:           
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. فناكَرَما عَ :جمالش به تحيّر منسوب كه ةليواصفان حِو  - 24    حقَّ مَعرِفَتِكَ

             : زيور ، زينت*حليه              جمع واصف، وصف كنندگان، ستايندگان           : *واصفان: قلمرو زباني

  : نسبت داده شده*منسوب               سرگشتگي، سرگرداني :*تحيّر            زيباييجمال:                     

                معناييبه قرينة » منسوب«بعداز كلمة» هستند«حذف فعل               »منصوب«آوا با هم »منسوب« 

 »ما عرفناك حق معرفتك«پيامبر : حديث تضمين     )     مانند شده جمال به حليه( حلية جمال تشبيه:: قلمرو ادبي

   »توست، نشناختيم. تِما تو را آن گونه كه شايستة شناخ«زيور جمال الهي حيران هستند كه  وصف كنندگان : معني:قلمرو فكري

  انسان حيراني و سرگشتگي  /توصيف حق  درناتواني انسان مفهوم:                       
  

ــي  گــر كســي وصــفِ او ز مــن پرســد 25 ــيب ــاز؟دل از ب ــد ب  نشــان چــه گوي
  

  )سعديعاشق ( » بي دل«مقصود از         شاعر /سعدي  من      خداوند    »او« مرجع ضمير : قلمرو زباني

  تواند بگويد) چه گويد باز؟ (نمي  استفهام انكاري                   

    ويژگي ذات خداوند است كه با هيچ صفت و نشاني قابل توصيف نيست.  نشان:بي                   

  ازخداي بي نشان چه چيز مي توانم بگويم؟ ،عاشق اگر كسي وصف خداوند را از من بپرسد، منِ  : معني:قلمرو فكري

                 توصيف خداوند در ناتواني عاشق : مفهوم                      

  

ـــقان   26 ـــوقعاش ـــتگانِ معش ـــدكُش ـــــــان آواز   ان ـــــــايد زكُشتگـ  برنيـ
  

  (هر كس خدا را شناخت زبانش گنگ مي شود.) »مَن عَرَفَ اهللا كَلَّ لِسانُهُ«اشاره به حديث تلميح: : قلمرو ادبي

  واژة كشتگانتكرار:                     »ش« واجتكرار واج آرايي :                    

  صدايي بر نمي خيزد. بنابراين از عاشق كشته شده، فاني هستندمعشوق، كشته و  حقيقي، در برابرعاشقان  : معني:قلمرو فكري

  فنا شدن در حق / سكوت و رازداري عاشق  مفهوم:                    
  

  دالن سر به جَيبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مكاشفت مستغرق شده؛يكي از صاحب - 27

                  : غرق شدهمستغرق                 : دريابحر      : گريبان ، يقهجيب     : عارفصاحبدل: قلمرو زباني

  : پي بردن به حقايق الهياصطالح عرفاني: كشف كردن و آشكار ساختن و در *مكاشفت

  در همة احوال، عالِم بر ضمير اوست؛  دراصطالح عرفاني، كمال توجّه بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند :*مراقبت

  نگاه داشتن دل از توجّه به غيرِ حق                              

             در پايان عبارت به قرينة لفظي» بود«حذف فعل كمكي            »بهر«آوا با هم »بحر« 

  )كردن حفظ غيرخدا را ازو خود قلب، عارفانهدرحالت تفكّر (بردن سر به جيب مراقبت فرو: كنايه: قلمرو ادبي

      )مانند شده (مكاشفت به بحر : بحر مكاشفتتشبيه                   

  بــه حقــايق الهــي خود را از غير خدا حفظ كــرده بــود و  دليكي از عارفان در حالت تأّمل و تفكّر عارفانه،  : معني:قلمرو فكري 

               بود.پي برده 

  پي بردن روح عارف به حقايق الهي  /تأمّل و تفكّر عارفانه  مفهوم:                     
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از اين بوستان كــه بــودي، مــا را چــه «آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكي از ياران به طريقِ انبساط گفت:  - 28
  »تحفه كرامت كردي؟

  

است.   »مراقبت و مكاشفت«همان كار  مقصود، در اينجااعمال عبادي، احكام و عبادات شرعي،  :*معاملت :قلمرو زباني
  : خودماني شدن؛ حالتي كه درآن، احساس بيگانگي و مالحظه و رودربايستي نباشد. *انبساط                    

  عطا كردن، بخشيدن  :*كرامت كردن                  : ارمغان، هديه*تحفه                    

               »ما را«در » را «  نقش متممي دارد» ما« بنابراين (حرف اضافه)  مابه  

  : بوستان و دوستانجناس ناهمسان          )معرفت الهي، كشف و شهود عارفانه: بوستان(استعاره: قلمرو ادبي

 بودي و كردي سجع:                  

زماني كه از اين حالت تفكر عارفانه و كشف حقايق معنوي بيرون آمد، يكي از دوستان به حالت  : معني:قلمرو فكري 
  كني؟به ما عطا مي ايخودماني به او گفت: از بوستان معرفت الهي چه هديه

  

. چون برسيدم، بوي گُلــم اصحاب را ةكنم هدي ردامني پُ ل رسم،گُ خاطر داشتم كه چون به درختِ به«گفت:  - 29

  كه دامنم از دست برفت. چنان مست كرد

  به عنوان هديه براي ياران)(  »برايِ« حرف اضافه به معني   در هدية اصحاب را» را«  قلمرو زباني   

  نقش مفعولي دارد (بــوي گــل چنــان مــرا مســت كــرد.) و در »بوي گلم چنان مست كرد«در جملة » م«ضمير متّصل ،  

  برفت.)  نم اليه است (دامن از دستمضافٌ »دامنم از دست برفت«جملة 

  

  : مست و دست  جناس(بي اختيار و از خود بي خود شدن)    دامن از دست رفتن : كنايه :قلمرو ادبي

  (جلوه هاي جمال الهي) بوي گل(معارف و حقايق الهي) ،  درخت گل: استعاره               

 

دامني از معارف الهي را به عنوان هديه براي  ،مي رسم وقتي به معرفت الهي ،  گفت: درنظر داشتم : معني:قلمرو فكري 
  خود و بي اختيار شدم.رسيدم، جلوة جمال حق، آن چنان مرا مست كرد كه از خود بي وقتياما  ياران بياورم 

 »است.» وصال و رسيدن به حق«بيانگر حالت عرفاني » درخت گل رسيدن به  

  است.» فناء في اهللا«بيانگر حالت عارفانة » مست كرد كه دامنم از دست برفتبوي گلم چنان «عبارت  

  از خود بي خود شدن و فنا شدن عاشقمفهوم:                       

    

 كان ســوخته را جان شد و آواز نيــامــد   اي مرغِ سحر! عشــــق ز پروانــه بيــــاموز  30

  بلبل  مرغ سحر:        رفت  شد:: قلمرو زباني

                را«نوع « فّك اضافه (آن سوخته را جان شد   (جان آن سوخته شد  

       نماد عاشق واقعي  »پروانه«       نماد كسي كه ادّعاي عشق دارد،    مرغ سحر : قلمرو ادبي

 »  ا«تكرار صداي  آرايي:واج                                  : مرغ و پروانهمراعات نظير                   
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اي بلبل، عشق ورزي واقعي را از پروانه ياد بگير زيرا آن عاشق دل ســوخته، جــانش را در راه معشــوق از  : معني:قلمرو فكري
  دست مي دهد ولي صدا و اعتراضي از وي بلند نمي شود.

                 دريافت مي شود. »فناء في اهللا«: مفهوم عرفاني از مصراع دوم بيت  

 پروانه، جان خود را در راه معشوق (شمع) از دست مي دهد و صدا و اعتراضــي از علّت ترجيح پروانه بر مرغ سحر :
  گويد.كند و از عشق خود سخن ميخيزد امّا مرغ سحر (بلبل) عاشق غيرواقعي است كه يكسره ناله ميبرنمي او

  سوخته«منظور از «  عاشق، جان داده استپروانه كه در راه  

  خاموشي و فناي عاشق  /و بي اّدعايي عاشق زيباپاكمفهوم:                       

  

 كــان را كه خبر شـــد، خبري بازنيــامد   خبــران انــداين مدّعيان در طلبــــش بــي  31
  

  اليه دارد. است و نقش مضافٌ، خداوند »ش«مرجع ضمير  : ادّعا كننده، خواهان             مدّعي: قلمرو زباني

   (كسي كه خدا را شناخت، زبانش گنگ مي شود.) »لَّ لِسانِهمن عَرَف اهللا كَ«اشاره به حديث  :تلميح: قلمرو ادبي

اينان كه ادعا مي كنند، خدا را شناخته اند، در حقيقت از او بي خبر هستند زيرا كسي كه از اسرار الهي  : معني:قلمرو فكري 
  با خبر مي شود سراپا غرق در وجود حق مي شود و خبري از او به ديگران نمي رسد.

                 مورد نظر شاعر است.» الهي با خبر شدن از اسرار«در مصراع دوم  

                 را نشانة آگاهي از اسرار عشق مي داند.» خاموشي و رازداري«شاعر  

   »فنا شدن در معشوق« / »خاموشي و رازداري« مفهوم:                   

  ، سعديگلستان

  

  

  
  

  

  ل كنيد.امكجدول زير را به كمك متن درس  - 1

  

  واژةمعادل  معنا

  ........................................ داراي نشان پيامبري

  ........................................ بخششادي

  ........................................ به خداي تعالي بازگشتن

  ........................................  قطع كردن مقّرري

  

  آواي آنها در زبان فارسي وجود دارد.سه واژه در متن درس بيابيد كه هم - 2

  از متن درس براي كاربرد هريك از حروف زير، سه واژة مهمّ اماليي بيابيد و بنويسيد. - 3

  .................. ) - ..................  - ق (..................                 .................. )        - .................. - ح (.................. 

  .................. ) - ..................  - ع (.................. 

 كـارگـاه متـن پـژوهي
  قلمـرو زبانـي
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  .در عبارت زير نقش دستوري ضماير متّصل را مشخّص كنيد - 4

  »بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.«

  بيابيد. (لفظي و معنايي) اي براي كاربرد هريك از انواع حذفدر متن درس، نمونه - 5

  
  

  هاي مشخّص شده نماد چه مفاهيمي هستند؟واژه - 1

ــحراي  ــرغِ س ـــق ز م ــه! عشـ ـــاموز پروان ـــد   بيـ ــد و آواز نيــامـ ــان ش ـــوخته را ج ــان سـ  ك

  

  ها پاسخ دهيد.هاي زير به پرسشبا توجّه به عبارت - 2

 .بارانِ رحمتِ بي حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمتِ بي دريغش همه جا كشيده  

 ِزمين بپرورد.  نبات درمهدِ ابر بهاري را فرموده تا بناتِ ةدايو بگسترد.  فرش زمرّدينصبا را گفته تا  بادِ فرّاش  

  بيانگر كدام آراية ادبي است؟ ب) قسمت مشخّص شده     هاي مشترك دو عبارت را بنويسيد.   الف) آرايه      

  

  

  هاي زير را به نثر روان بنويسيد. معني و مفهوم عبارت - 1

 .َعاكفانِ كعبة جاللش به تقصير عبادت معترف كه: ما عَبَدْناكَ حقَّ عِبادَتِك   

 شده. دالن سر به جَيبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مكاشفت مستغرقيكي از صاحب  

  

  هاي مشخّص شده را بنويسيد.مفهوم كلّي مصراع - 2

 ابــر و بــاد و مــَـــه و خورشــيد و فلــــك در كـــارند 
  

 ِ؟ت را كه دارد چون تو پشتيبانامّ چه غم ديوار 
  

گــــــر كســــــي وصــــــفِ او ز مــــــن پرســــــد 

 تــا تو ناني به كـــف آريّ و به غفلــت نخوري  

 نــوح كشــتيبان؟ چه باك از موجِ بحــر آن را كــه باشــد

ـــي ـــي دل از ب ـــاز؟ب ـــد ب  نشـــان چـــه گوي

  

  از كدام سطر درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟ - 3

  سعدي 1ايوان كه ديد از حيرتش كِلك از بَنان افكنده   دشــبينــد كــه نقشــي بركَهــيچ نقّاشــت نمــي

  

  

  

  

                                                            
  : سرانگشت، انگشت*بنان  قلم  كِلك:    : بكشد، بسازد دشبرك -1

  »  بنان«اليه، براي مضافٌ  »ش«ضمير                   مفعول  نقش  »ت« ضمير     

  . اندازيمياز سرانگشتانش را تصويري از تو بكشد، آن نقّاشي هم كه تو را ديد، از حيرت، قلم  بيند تاهيچ نقّاشي تو را نمي معني:

   خود شدن عاشق در مقابل معشوقحيراني و از خود بي مفهوم:
  

 
 

 

 يفكـرقلمـرو 

  يادبـقلمـرو 
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  پاسخ كارگاه متن پژوهي

  

  

  

  قلمـرو زبانـي

  مُفرِّح،   بخششادي                  وسيم،   پيامبريداراي نشان  - 1

   بريدن وظيفه قطع كردن مقرّري               اِنابت،   به خداي تعالي بازگشتن    
 

  »  سبا«آوا با هم »صبا«      ،»منصوب« آوا باهم »منسوب«     ،»حياط«آوا با هم »حيات«      ،»غربت«آوا با هم »قربت« - 2

  »بهر«آوا با هم »بحر«    
  

  اعراض، تضرّع، عصاره  ع         قدوم، فايق، باسق  ق      تحفه، تحيّر، فاحش ح  - 3
   

  ، نقــش مفعــولي دارد (بــوي گــل چنــان مــرا مســت كــرد.) و در »بوي گلم چنان مست كرد«در جملة » م«ضمير متّصل  - 4

  است (دامن از دستم برفت.) براي دست  اليهمضافٌ »دامنم از دست برفت«جملة 
   

  ]است[است و بر هر نعمتي شكري واجب  در هر نَفَسي دو نعمت موجود  حذف به قرينة لفظي - 5

  ]است[ و خوانِ نعمت بي دريغش همه جا كشيده ]است[ باران رحمت بي حسابش همه را رسيده  معناييحذف به قرينة       

  قلمـرو ادبـي    

  عاشق واقعي  پروانه        ورزي) كسي كه ادّعاي عشق دارد (مدّعي عشق  مرغ سحر - 1

  فرّاش باد صبا، داية ابر، بنات نبات، مهد زمين  ،باران رحمت، خوان نعمت  تشبيه الف) - 2

  رسيده و كشيده / گفته و فرموده / بگسترد و بپرورد سجع   

   (سبزه، چمن) استعاره ب)     

  قلمـرو فـكري    

1 -  تو را  گويند: خدايا،كنند و مينشينان درگاه با شكوه خداوند، به كوتاهي خود در عبادت حق، اعتراف ميگوشه :معني
            چنان كه شايسته است، پرستش نكرديم.

 به حقايق الهي پي برده بود. يكي از عارفان در حالت تأمّل و تفكّر عارفانه، قلب خود را از غير خدا حفظ كرده و  :معني  
  

          ز ياد خداوند در استفاده از روزيغافل نشدن ا الف) - 2

  اّمت با داشتن يك پشتيبان معنوي، آسوده خاطر است. ب)      

  ناتواني عاشق در توصيف خداوند.  ج)     

3 -   :چون برسيدم، بوي گُلم اصحاب را ةكنم هدي ردامني پُ  ل رسم،گُ  خاطر داشتم كه چون به درختِ  به«گفت .

    »چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!

  ِفناكَرَما عَ :جمالش به تحيّر منسوب كه ةليواصفان ح .    حقَّ مَعرِفَتِكَ

   ) عبارت اول ارتباط بيشتري دارد.تذكر: (             
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  يـقلـمرو زبان

  هاي مشخّص شده را بنويسيد. معني واژه - 1

ــو 1 ــدة) ت ــزاوار  نماين ــو س ــلي، ت ــايي فض ثن
 وســـــيمجســـــيمٌ نســـــيمٌ  قســـــيمٌ) 3

  

 جزايــيو  جــودي) همه نوري و سروري همه 2  

است  قربتخداي را كه طاعتش موجب  منّت) 4
  

  را مشخّص كنيد. » آواهاهم«در عبارات زير  - 2

   فضل از غريب هست و وفا در قريب نيست. الف)

   اگر خار در چشم مستبد افتد و آن را خوار دارد، بي شبهت كور شود. ب)

  

   هاي اماليي را اصالح كنيد.در عبارات زير غلط - 3

 واصفان حليــة جمــالش بــه تحيـّـر منصــوب الف)

رود، مُمــدّ حيــاط اســت هر نَفَسي كه فرو مي ج)
  

ش نــدرد پردة ناموسِ بنــدگان بــه گنــاهِ فــاه ب)  
آكفان كعبة جاللش به تقصير عبادت معتــرف  د)

 ج
  

   هاي اماليي را پيدا كنيد و اصالح كنيد.در گروه كلمات زير غلط - 4

  »ت آدميان، مُفرّح ذات، بهِر مكاشفت، طريق انبساط، نخل باسغ، تضرّع و زاري، موصم ربيع، عصارة تاك، شهد فايقوَ فسَ«

  

   بررسي كنيد.را در ابيات زير » شد«كاربرد فعل  - 5

ــف) ــاموز  ال ــه بي ــحر، عشــق ز پروان ــرغ س اي م
ــي ب) ــبش ب ــدّعيان در طل ــن م ــراناي ــد خب ان

  

كــــان ســــوخته را جــــان شــــد و آواز نيامــــد   
كـــان را كـــه خبـــر شـــد، خبـــري بـــاز نيامـــد 

 ج
  

   انتخاب كنيد.هاي پيشنهادي از ميان واژه ،را »بوخوش، برتر، فرمانرواوجه معاش، «معادل معنايي كلمات  - 6

  »مفخر، مطاع، روزي، باسق، فايق، وظيفه، نسيم، جسيم«

  

   .جدول زير را كامل كنيد - 7

  

  مترادف  آواهم  هواژ

      خوان

  

  هاي مناسب كامل كنيد. جاهاي نقطه چين را با واژه - 8

  .......... كمال توّجه بنده به حّق و يقين بر اينكه خداوند در همة احوال، عالم بر ضمير اوست.  الف)

  هاي خداوند، بدين معنا كه همة كارهاي خداوند از روي دليل و برهان است. ............ از نام ب)

  يش را با دكمه به هم پيوندند. اي كه از سوي پيش، باز است و پس از پوشيدن، دو طرف پ............. جامه ج)

  رسد. آورد يا به او مي............. مقدار خوراك يا وجه معاش كه هر كس روزانه به دست مي د)
  

 سؤاالت تكميلي
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   در عبارات زير موارد حذف را مشّخص كرده و نوع آن را بنويسيد. - 9

  عصارة تاكي به قدرت او شهِد فايق شده و تخِم خرمايي به تربيتش نخِل باسق گشته. الف) 

  آيد، مفرِّح ذات. رود مُِمدِّ حيات است و چون برميهر نَفَسي كه فرو ميب)
  

  اگر كلمة داخل پرانتز از جملة زير حذف شود، چه نوع حذفي صورت گرفته است؟  - 10

  » تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. (است)داية ابر بهاري را فرموده «      
  

   اي؟در بيت زير چه بخشي حذف شده است و به چه قرينه - 11

ــويش « ــير خ ــه ز تقص ــه ك ــان ب ــده هم بن
  

ــــه درگـــــاهِ خـــــداي آورد   »عـــــذر ـب
  

   در دو عبارت زير چه تفاوتي با هم دارند؟ توضيح دهيد.» را«حرف  - 12

  

  

  . را در بيت زير مشخّص كنيد» واو«رف ح نوع - 13

ابر و باد و مـَـه و خورشــيد و فلــك در كارنــد 
  

 ج

تا تو ناني بــه كــف آريّ و بــه غفلــت نخــوري 
  

  ص كنيد. مشخّ را  صلمتّ ضميرهاي نقشهاي زير در جمله - 14

  ب) تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته.        .بار ديگرش به تضرّع بخواندالف)       

  . هاي پيوسته را مشخّص كنيدضمير نقشدر بيت زير  - 15

ــي ــت نم ــيچ نقّاش ــي بركه ــه نقش ــد ك ــبين د ش
  

ي اوان كه ديد از حيرتش كِلــك از بَنــان افكنــده  
  

  ي ـقلـمرو ادب

  را بيابيد.   هاهاي زير سجعدر عبارت - 16

  آيد، مُفرِّح ذات. رود، ممدّ حيات است و چون برميهرنَفَسي كه فرو مي الف)

  دعوتش اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياري دعا و زاري بنده همي شرم دارم.  ب)

  هاي ادبي شده است؟  پيدايش كدام آرايههاي مشخّص شده در هريك از عبارات زير سبب ارتباط ميان واژه - 17

  بر سر نهاده   شكوفهكاله  ربيعرا به قدوم موسم  شاخاطفال  الف)

   كشيده.و خوانِ نعمِت بي دريغش همه جا  رسيدهباران رحمت بي حسابش همه را  ب)

  هاي ادبي بر زيبايي بيت افزوده است؟  در مصراع دوم بيت زير، كاربرد كدام آرايه - 18

ــــــــيٌّ كــــــــريم  شــــــــفيعٌ مُطــــــــاعٌ نَب
  

ـــــــيم   ـــــــيمٌ وس ـــــــيمٌ نس قســـــــيمٌ جَس
  

  را مشخّص كنيد. »بهمشبّهٌ«كلمات » بنات نبات در مهدِ زمين بپرورد.داية ابر بهاري را فرموده تا «در عبارت  - 19

  كاربرد دو آراية ادبي را بررسي كنيد. » همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي«در مصراع  - 20

  

  موجود در بيت زير را توضيح دهيد. » ايهام تناسب« - 21

ــد  ــو گوي ــد ت ــه توحي ــنايي هم ــدان س ــب و دن ل
  

ــــايي    ــــوَدَش روي ره ــــش دوزخ بُ ــــر از آت مگ
  

  

  هايي جناس ناهمسان وجود دارد؟ در بيت زير ميان چه واژه - 22

همه درگــاه تــو جــويم همــه از فضــل تــو پــويم «
  

 »ســزاييهمه توحيــد تــو گــويم كــه بــه توحيــد   
  

  

ــف) ــد ال ــد و آواز نيام ــان ش ــوخته را ج ــان س  فرّاش باد صبا را گفته تا فرشِ زمرّدين بگسترد. ب)  ك
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» كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟ بوستاناز اين «يكي از ياران به طريق انبساط گفت: «در عبارت  - 23

  واژة مشّخص شده بيانگر كدام آراية ادبي است؟

  يقلـمرو فكـر      

         در كدام گزينه آمده است؟» َمن تشاء و ُتذِلُّ َمن تشاء تُِعزُّ « ةمفهوم آي - 24

 فضـــلي تـــو ســـزاوار ثنـــايي ةتـــو نماينـــد   حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمــي تو  1

 همه بيشي تو بكاهي همــه كمـّـي تــو فزايــي   همه غيبي تو بداني، همه عيبــي تــو بپوشــي  2

  به چه معناست؟» همه از فضل تو پويم« ،»ل تو پويمضهمه درگاه تو جويم، همه از ف«در مصراع  - 25

  چيست؟» همه بيشي تو بكاهي، همه كمّي تو فزايي«مفهوم مصراع  - 26

  چه تأثيري در انسان دارد؟» دم و بازدم«با توّجه به عبارت زير  - 27

  »هر نفسي كه فرو مي رود ممّد حيات است و چون بر مي آيد مفرّح ذات«      

   چيست؟ »دو نعمت«با توّجه به عبارت زير منظور از  - 28

  »مي آيد، مفرّح ذات، پس در هر نفسي دو نعمت موجود استمي رود، ممدّ حيات است و چون بر هرنفسي كه فرو«        

  ؟سعدي به چه نكاتي توجه داردبا توّجه به دو بيت زير،  - 29

ــــداي آورد   بنــده همــان بــه كــه زتقصــير خــويش  ــــاه خ ــــه درگ ــــذر ب   ع

ـــاي آورد  اشورنــــــه ســــــزاوار خداونــــــدي ـــه ج ـــه ب ـــد ك   كـــس نتوان

  دربيت زير منظور از تقصير چيست؟ - 30

  عــــذر بــــه درگــــاه خــــداي آورد    بنده همان به كــه ز تقصــير خــويش

سعدي  »فاحش ندرد و وظيفة روزي به خطاي منكر نبرد.پردة ناموس بندگان به گناه «ه به عبارت توجّ  با - 31
         كند؟را توصيف مي كدامين صفات خداوند

  شود؟مستقيمًا دريافت مي كدام صفت خداوند »تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته« ةاز جمل - 32

   را با ابيات زير بنويسيد.» گفتم اين شرط آدميت نيست / مرغ تسبيح گوي و من خاموش« ارتباط معنايي بيت - 33

  و بــه غفلــت نخــوري تا تو ناني به كف آريّ  ابر و باد و مه و خورشيد و فلــك در كارنــد

  شرط انصاف نباشد كه تو فـــرمان نبــــري  همه از بهر تــو ســـرگشته و فــرمانبــــردار

  ؟ ت اسالم غم و اندوهي نداردامّ  با توّجه به بيت زير چرا - 34

  چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشــتيبان  ت را كه دارد چــون تــو پشــتيبانامّچه غم ديوار 

  اشاره به چه ويژگي پيامبر اسالم (ص) دارد؟» تتمّة دور زمان محمّد مصطفي (ص)« عبارت - 35

  ه به بيت زير به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيد؟با توجّ  - 36

  تا تو ناني به كف آريّ و به غفلت نخــوري  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارنــد

  مفهوم بيت در نكوهش چيست؟ ب)فعاليت و جنبش ابر و باد و ماه و خورشيد و فلك براي چيست؟          الف)

عاكفان به چه امري اعتــراف » عبادتك ما عبدناك حقّ«جاللش به تقصير عبادت معترف كه  ةعاكفان كعب«در عبارت  - 37
  دارند؟ چرا؟
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ت تحيـّـر علّــ »ماعرفنــاك حــق معرفتــك«جمالش به تحيّر منســوب كــه  ةواصفان حلي«با توجّه به عبارت  - 38
  چيست؟ ستايندگان

  چيست؟» بي نشان«و » بي دل«در بيت زير منظور از  - 39

    »بي دل از بــي نشــان چــه گويــد بــاز  گركســي وصــف او ز مــن پرســد«

  ها پاسخ دهيد:عبارت زير را بخوانيد سپس به پرسش - 40

    مستغرق شده، آن گه كه از اين  يكي از صاحب دالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت«    

  »ازاين بوستان كه بودي ما را چه تحفه كرامت كردي؟« معاملت بازآمد يكي از دوستان گفت:        

  در اصطالح عرفاني به چه معناست؟» مكاشفت«و » مراقبت« ،ه به عبارتبا توجّ الف)       

  چيست؟» معاملت« و » بوستان«منظور از  ب)         

چــون  .اصــحاب را ة، دامني پــركنم هديــاطر داشتم كه چون به درخت گل رسمگفت: به خ«با توجّه به عبارت  - 41
  »  برسيدم، بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

  بيانگر كدام حال عرفاني است؟» به درخت گل رسيدن  « الف)     

  است؟ عارفانه حالتبيانگر كدام » بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت«عبارت ب)      

عاشقان را به چيــزي  »عشق ز پروانه بياموز/ كان سوخته را جان شد و آواز نيامد !اي مرغ سحر« مفهوم بيت  - 42
  ؟كنددعوت مي

  شود؟كدام مفهوم عرفاني دريافت مي» آن سوخته را جان شد و آواز نيامد«از مصراع  - 43

  داند؟چه مي در» ترجيح پروانه را بر مرغ سحر«ت سعدي در بيت زير علّ - 44

  »كان ســوخته را جــان شــد و آواز نيامــد  عشــق ز پروانــه بيــاموز !اي مــرغ ســحر«

  ه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد. با توجّ  - 45

  كان را كه خبر شد خبري باز نيامد  خبراننــداين مدّعيان درطلبش بي

           ؟ندستهچه كساني » مدّعيان«منظور از  الف)       

  از چه چيزي مورد نظر شاعر است؟ باخبر شدندر بيت دوم  ب)       

  ه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد؟با توجّ - 46

  كان را كه خبر شد خبري باز نيامد  خبراننــداين مدّعيان درطلبش بي

     خبران اند؟  بي چرا مدّعيان شناخت حق الف )    

  ، بيت بر چه مفاهيمي تأكيد دارد؟انديشه هاي عرفانياز لحاظ  ب)  
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  : ستايش، سپاس ثنا  كند. نشان دهنده، آن كه آشكار و هويدا مي) نماينده: 1 - 1

  : پاداش، كار نيك جزا        بخشش، سخاوت، َكرَم  جود:) 2    

  داراي نشان پيامبري  وسيم:        صاحب جمال قسيم: ) 3    

  نزديكي قربت:         سپاس، شُكر، نيكويي  منّت:) 4    

  خوار و خار  ب)      غريب و قريب  الف) - 2

  فاحش   فاهش ب)    منسوب   منصوب الف) - 3

  عاكفان   آكفان د)      حيات   حياط ج)      

  موسم  موصم  باسق        باسغ  بحر  بهر  صفوت  سفوت - 4

  فعل اسنادي  بيت ب)  »     رفت«فعل غير اسنادي در معناي  الف)بيت  - 5

  نسيم  خوش بو:    فايق  برتر:       ُمطاع  فرمانروا:     وظيفه  وجه معاش: - 6

7 -   

  مترادف  آواهم  هواژ

  سفره  خان  خوان

  

  روزي  د)    قبا  ج)    حكيم  ب)    مراقبت  الف) - 8

   معناييدرپايان دو جمله به قرينة  »است«حذف فعل  الف) - 9

  به قرينة لفظي  جملة دومدر پايان  »است«حذف فعل  ب)     

    معناييحذف به قرينة  - 10

  (بنده همان بهتر است كه ....)        حذف شده. معناييبه قرينة  »است«، فعل »به«بعد از كلمة  - 11

  (به فرّاش باد صبا گفته تا ....) » به«حرف اضافه به معني  ب)  نشانة فّك اضافه (جاِن آن سوخته شد)  الف) - 12

  حرف ربط   مصراع دوم    حرف عطف   مصراع اّول - 13

  اليه مضاف  »ش«ضمير ب)     مفعول   »ش«ير ضمالف)  - 14

  »  بنان«اليه، براي مضافٌ »ش«ضمير  مصراع دوم                   مفعول »ت«ضمير  مصراع اوّل - 15

  كردم، برآوردم، دارم  ب)    آيد/ حيات و ذات رود و بر ميفرو مي الف) - 16

  سجع ب)    مراعات نظير  الف) - 17

  جناس ناهمسان، واج آرايي  - 18

  هد مدايه، بنات،  - 19

  »ي«تكرار واج   واج آرايي      عيب و غيب   ناهمسان جناس - 20

كميليـتپاسخ سـؤاالت
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  چهره (دراين معني با لب و دندان تناسب دارد.) - 2امكان          - 1 » :روي«ايهام تناسب در واژة  - 21

  جويم، پويم، گويم  - 22

  »معرفت الهي«استعاره از  - 23

  2گزينه  - 24

  .فقط به سبب لطف و كرم تو در پويه و تالشم - 25

   .ستخداوند اكم و زياد شدن ها به دست  ةهم - 26

 وجود انسان مي شود. شادي بخشزندگي و  ياريگر - 27

  »سالمتي و سرخوشي«و ديگر نعمت » حيات بخشي«يكي نعمت  - 28

  بنده بايد همواره به خاطر كوتاهي درانجام عبادت از درگاه خدا عذرخواهي و طلب بخشش كند.   الف) - 29
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  كــرد تــا بگيــرد و هــيچ ديد. پنداشت كه ماهي است؛ قصدي ميگويند كه بطّي در آب روشنايي ستاره مي - 1

  يافت. چون بارها بيازمود و حاصلي نديد، فروگذاشت. نمي

  عزم، اراده  قصد:            تصّور كرد  : پنداشت                            مرغابي بط: : قلمرو زباني

   رها كردفرو گذاشت: نتيجه                  حاصل:                امتحان كرد: بيازمود                    

  ستاره، روشنايي  / بط، ماهي، آبمراعات نظير: : يادبقلمرو 

كرد تا اي مي ديد. فكر كرد كه ماهي است. تالش ميگويند كه يك مرغابي در آب، نور ستاره مي: معني: قلمرو فكري

  كرد. وقتي چندين بار امتحان كرد و نتيجه اي برايش نداشت، رها كرد.آن را بگيرد اّما چيزي پيدا نمي

  

ت ايــن رَديگر روز هرگاه كه ماهي بديدي، گمان بردي كه همان روشنايي اســت؛ قصــدي نپيوســتي و ثمــ - 2
  گرسنه بماند.تجربت آن بود كه همه روز 

  كرد اقدامي نمي :نپيوستي قصدي          نتيجه  ثمرت: قلمرو زباني:

                /همه هر/ ديگر   (صفت مبهم) وابستة پيشين               

                  نپيوستي ،بديدي )برد(گمان ميگمان بردي    ماضي استمراري  

  هرگاه/ همان روشنايي/ اين تجربت/ همه روزديگر روز/   هاي وصفيتركيب

  اقدامي  است، ستاره روشناييكرد كه همان ديد، گمان ميهروقت كه واقعًا ماهي مي ،روز ديگر: معني: قلمرو فكري

  نمي كرد و نتيجة اين تجربه آن بود كه همه روز گرسنه ماند.

  ، ترجمة نصراهللا منشيكليله و دمنه

   رهاي نادرستو تصوّ پرهيز از قياس  گنج محتوايي حكايت:

  

  

  

                                                               

  

  
            

  

گمـان: گنج حكمت

  پژوهي و آموزشمطرح شده در كارگاه هاي متنتذّكر: توضيحات تكميلي برخي از نكات زباني و ادبِي

 است.در بخش پاياني كتاب آمده و جدول نموداري تاريخ ادبيات آرايه هاي ادبي

  آزمون هاي سراسري) در ةخارج از درسِ مندرج در كارگاه هاي متن پژوهي (ويژ ابيات اغلب شرح      

 پاورقي همان صفحه به ترتيب با ذكر شماره آمده است.      
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