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 شرح ابیات                                                 
           

 ملکا ذکر تو گویم که تو پااکیّ و خادایی 1

 

 

 نروم جز به همان ره که تاواَم راه نماایی 

 

 

 خداوند، پادشاه  :*: مَلِكقلمرو زبانی

           شوند. شود. به همین دلیل اجزای جمله متفاوت ظاهر می( به دو صورت تلفّظ و معنی میتواَم راه نمایی)ه جمل 

 الیه ٌمضافم)=من(:     مسندراهنما:     نهادتو:   تو راهنمای من هستی -1      

  فعلنمایی:         ]به من[ متممم:      مفعولراه:      نهادتو:  )= نشان دهی(  تو به من راه نمایی -2     

 اشاره به آیات سوره حمد تلمیح:               «م، ا» هایواجتكرار واج آرایی:  :قلمرو ادبی

دهیی ییا در مینشان به من تو که راهی  جز آنای خدا تو را یاد می کنم زیرا تو پاک و پروردگار هستی، : معنی: قلمرو فکری

 «هدایتگری خداوند»تأکید بر مفهوم:                من هستی، نخواهم رفت.آن راه، راهنمای 
   

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پاویم 2

 

 همه توحید تو گویم که به توحید سازایی 

 

 
 سزاوار، شایسته، الیق  :*سزا              بخشش، کَرَم :*فضل :قلمرو زبانی

 تالش، رفتن، حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست و جوی چیزی : *پوییدن                

 «همه»واژة  تکرار:«      م، ی»های واجتكرار واج آرایی:             جویم و پویم و گویم: جناس ناهمسان :قلمرو ادبی

کینم زییرا تالشم، فقط تو را بیه یایانای ییاد مییجویم و به سبب لطف و کرم تو در پویه و فقط درگاه تو را می: معنی: قلمرو فکری

 خداوند« یکتایی»و « لطف و کرم»تأکید بر مفهوم:                 سزاوار یكتایی هستی.
 

 تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی 3

 

 تااو نمایناادة فضاالی تااو ساازاوار  نااایی 

 

 

 ها و صفات خداونداز نام بسیار مهربان، :*رحیم  ها و صفات خداوند بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام :*کریم :قلمرو زبانی

 روی دلییل و های خداوند تعالی؛ بدین معنا کیه همیک کارهیای خداونید ازدانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام:*حکیم

 سپاس ستایش، :* نا کند.دا مینشان دهنده، آن که آشكار و هوی :*نماینده     دهد.برهان است و کار بیهوده انجام نمی

 «تو»واژة  تکرار:«        ی»و « اَ»های : تكرار واجواج آرایی :قلمرو ادبی

شایسیتک تیو و  یلطیف و بخششی آشیكار کننیده و مامیلتو حكیم، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی، تیو : معنی: قلمرو فکری

 صفات مختلف الهی برشمردنمفهوم:                              ستایش هستی.
 

 نتوان شِبه تو گفتن که تو در وَهام نیاایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 4

 پندار، تصوّر،خیال :*وهممانند، مِثل، همسان          : *شبه: قلمرو زبانی 

 «تو ، گفتن»واژه های  تکرار:«      ن» واجتكرار واج آرایی:              فهم و وَهم: جناس ناهمسان :قلمرو ادبی

 اَلّذی ال یُدْرِکُهُ بُعدُ الهِمَم و الیَنالُهُ غَوصُ الفِطَن:      »اشاره دارد به این سخن حضرت ملی )ع(:  تلمیح: مصراع اوّل

 «توانند کرد.های دورپرواز، او را ادراک نمیخدایی که همّت                  

 (11آیه -)سورة شوری« شبیه او نیست چیزی لَیسَ کَمِثلِهِ شیءُ:»قرآن اشاره دارد که به آیک  مصراع دوم                  

توان چیزی را به تو ماننید کیرد زییرا گنجی. نمیتوان تو را کامل توصیف کرد زیرا تو در فهم و ادراک ما نمینمی: : معنیقلمرو فکری

 ناتوانی بشر از توصیف خداوند مفهوم بیت:                               تو در خیال ما جای نمی گیری.

 ملکا، ذکر تو گویم ستایش:
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 همه عزّی و جاللی همه علمای و یقینای 5

 

 همه نوری و سروری همه جودی و جزایی 

 
 

 بخشش، سخاوت، کَرَم  : *جود    خوشحالی، شادی    : *سرور  ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ذُلّ      : *عزّ: قلمرو زبانی

       او اشاره دارد. مقام کبریاییبزرگواری، شكوه، از صفات خداوند که به  :*جالل                   

 پاداش، کار نیک: *جزا               بی شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشد.: *یقین                   

 نورُ السّماوات وَ االرضتلمیح:                «همه»واژة تکرار:               «ی»واج  تكرار: واج آرایی: قلمرو ادبی

وجودت ملم و یقین و پیر از روشینی و شیادی اسیت و  کوجودت سرشار از ارجمندی و بزرگی است،هم: معنی: قلمرو فکری

                                     همه، بخشش و پاداش هستی.

     «اشاره دارد. «حکمت الهی»به صفت  «همه ملمی و یقینی»ومبارت  «عظمت الهی»به صفت  «مزّی و جاللی همه 

 برشمردن صفات الهیمفهوم:                     
 

 همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی 6

 

 

 همه بیشی تو بکاهی همه کمّی تو فزایای 

 

 

 

 کنی زیاد می فزایی:کنی )از مصدر کاستن(             کم می بکاهی:: قلمرو زبانی

 دارد.     « تُعِزُّ مَنْ تَشاء و تُذِلُّ مَنْ تَشاء»مصراع دوم اشاره به آیک : تلمیح: قلمرو ادبی

 بكاهی و فزایی /بیش و کمتضاد:          غیب و میب  جناس:                « ی» واجتكرار واج آرایی:                   

 ها به دست توست.و همک میب ها را می پوشانی و همک کم و زیاد شدندانی همک امور پنهانی را تو می : معنی:قلمرو فکری

  پوشی خداوند )ستّار العیوب(دان بودن خداوند )علّام الغیوب( و عیبغیب :مصراع اوّلمفهوم                 

 .عزّت و ذلّت دست خداست مفهوم مصرع دوم:                 
                     

 لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید 7

 

 

 مگر از آتش دوزخ بُاوَدَش روی رهاایی 

 
 

 : امید است، شایدمگر           امكان ،چارهمجازاً : *: رویقلمرو زبانی

     سنایی   به معنی روشنایی( تخلّص شامر(         

 آتش و دوزخ  /لب و دندانمراعات نظیر:                   )همک وجود سنایی(« لب و دندان»: مجاز: قلمرو ادبی

          چهره )در این معنی با لب  و دندان تناسب دارد.( -2امكان  -1«: روی»ایهام تناسب در واژة                   

تو را به یاانای یاد می کند. امید است )شاید( برای او )سنایی( امكان رهایی فقط سنایی با همک وجود،  ی:: معنقلمرو فکری

                  از آتش دوزخ باشد.

  وصف یگانگی خداوند به امید رهایی از آتش دوزخمفهوم:                 

 حکیم سنایی غزنوی                                                                                                                             
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  یفنّ (3فارسی )

 

 
 

 شـرح عبارات                                                           
 

 

 نعمت.  قربت است و به شکر اندرش مزیدِ که طاعتش موجبِ ،لّجَ وَ منت خدای را عزّ -1

 : افزونی، زیادی*مزید  نزدیكی :قربت            شكر، نیكویی: سپاس، *1منّت: قلمرو زبانی

 رود.گرامی، بزرگ و بلند مرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می: *عزّ و جَلّ                   

           به قرینک لفظی      «نعمت»بعد از واژة  «است»حذف فعل 

            «غربت»آوا با هم« قربت     » 

    .اگر سپاس گویید نعمت شما را افزون می کنم «لَاَزیدنّکُم  لَئن شَکَرْتُم» از سورة ابراهیم، 7 کاشاره به آی :تلمیح: قلمرو ادبی

 قربت و نعمتسجع:                    

شیكرگزاری در و  ستبه او یاز او موجب نزدیك اطامتحمد و سپاس مخصوص خداوند بزرگ است که  معنی:: قلمرو فکری

                               د.وجود داراو افزونی نعمت 

 حمد و سپاس خداوند/  عبادت موجب نزدیکی به خداست/ شکرگزاری سبب افزونی نعمت است مفهوم:               
 

پس در هر نَفَسی دو نعمات موجاود  ذات. حِفرِّمُ ،دّ حیات است و چون برمی آیدمِسی که فرو می رود مُفَنَ هر -2 

 است و بر هر نعمتی شکری واجب.

 وجود: ذاتبخش، فرح انایز           : شادی*مفرِّح  دهنده، یاری مدد دهنده: مُمدّ: قلمرو زبانی

                واجب»و « ذات»بعد از واژة « است»فعل » حذف قرینک لفظی           «حیاط»آوا با هم« حیات » 

 آیدفرو می رود و برمیتضاد:             برمی آیدو فرو می رود /  ذاتو حیات  :سجع: قلمرو ادبی

آید )بازدم( موجیب شیادی زندگی است و زمانی که بیرون می مدد دهندةهر نفسی که می کشیم )دم(  : معنی:قلمرو فکری

 پس در هر نفسی دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی واجب است که شكر و سپاس به جا آوریم.وجود است. 

 شمار بودن نعمت خداوند و لزوم شکرگزاریبازدم / بی« بخشیشادی»دم و « بخشیحیات»مفهوم: 
  

   داااااکااه برآی انِااااادساات و زب از 3

 

 ؟رش بااه درآیاادااااشک ةکااز عهااد 

 

 

 آید.(سی برنمیک انِیییدست و زب ازاستفهام انكاری یعنی پرسشی که پاسخ آن منفی است. ) پرسش بیت  : قلمرو زبانی

 انیییدست و زب مراعات نظیر:شایستای انجام کاری داشتن(       کنایه: از عهدة کاری برآمدن): قلمرو ادبی

 )گفتار و اممال( مجاز: دست و زبان          

 پروردگار را به جای آورد؟های شكر نعمت با گفتار و ممل،چه کسی می تواند  : معنی:قلمرو فکری

 های خداوند ناتوانی انسان در شکرگزاری نعمتمفهوم:            

                                                           
 اند و در کنکور اهمیت بیشتری دارند. نامة کتاب معنا شدهها بیانگر این نکته است که این لغات در واژه. عالمت * در کنار بعضی واژه 1

 شکرِ نعمت  :درس یکم      
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 «. اِعمَلوا آلَ داوُدَ شُکراً و قلیلٌ مِن عِبادِیَ الشَّکُورُ» -4

 سورة سبا در میان کالم، آرایک تضمین پدید آورده است. 13: به کارگیری آیک تضمین : قلمرو ادبی

 گزارید و مدّة کمی از بندگان من سپاسازارند.ای خاندان داوود، سپاس  : معنی:قلمرو فکری
 

 بنااده همااان بااه کااه ز تقصاایرِ خااویش   5

 

 عاا ر بااه درگاااااهِ خااااادای آورد 

 

 

 بهتر         بِهْ:                    گناه، کوتاهی کردن، کوتاهی :*تقصیر: قلمرو زبانی

                 «به»بعد از  «است » )حذف به قرینک معنوی )بهتر است 

 همان بهتر است که بنده به سبب کوتاهی در شكرگزاری خداوند از درگاه او مذر خواهی کند. : معنی:قلمرو فکری

                کوتاهی در مبادت تقصیر منظور از : 
 

     ورنااه، ساااازاوارِ خااااااداوندی اش 6

 

 کااس نتوانااد کااه بااه جااااااای آورد 

 

 

 پروردگار است، هیچ کس نمی تواند شكر او را به جای آورد. وگرنه آن گونه که شایستک معنی:قلمرو فکری: 

  های خداوندناتوانی انسان در شکرگزاری نعمتمفهوم:                     
 

 بارانِ رحمتِ بی حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمتِ بی دریغش همه جا کشیده. -7

 : بی مضایقهبی دریغ                    ، سفرة فراخ و گشاده: سفره*خوان: قلمرو زبانی

                  در پایان دو جمله، به قرینک معنوی            «است»حذف فعل کمكی «خان»آوا با هم« خوان » 

                «را»    همه را رسیده « به»حرف اضافه به معنی(  )به همه رسیده 

        خوان( و  باران و نعمت به ترتیب به رحمتتشبیهِ )« خوان نعمت»و « باران رحمت» :تشبیه: قلمرو ادبی

 : کشیده و رسیده سجع                   

ای در همیه جیا مضایقک خداوند همچیون سیفرهشمار خداوند همچون باران به همه رسیده و نعمت بیبی رحمت : معنی:قلمرو فکری 

 شمول رحمت الهی و گستردگی نعمت حقمفهوم:           گسترده است.

                   خداوند          «رحمانیت»: بیان کنندة صفت جملة اوّل خداوند «رزّاقیت»: بیان کنندة صفت جملة دوم 
 

 رَد. بُر نَنکَمُ روزی به خطایِ ةد و وظیففاحش ندرَ بندگان به گناهِ ناموسِة پرد -8

  : مقرّری، وجه معاش    *وظیفه: آشكار، واضح         *فاحش         : آبرو، شرافت*ناموس :قلمرو زبانی

 رزق مقرّر و معیّن     : *وظیفة روزی: مانع شدن از ادامک کار یا متوقف کردن آن               بریدن        زشت، ناپسند :*رنکَمُ

 رسد.          آورد یا به او میهر کس روزانه به دست می یا وجه معاش که مقدار خوراک :*روزی                    

 ندرد و نَبُردسجع:                  )ناموس به پرده تشبیه شده است.(پردة ناموس : تشبیه: قلمرو ادبی

             )رسوا ساختن، آبرو بردن( پرده دریدن: کنایه         

                   کند.ها را با وجود خطاکار بودنشان قطع نمیریزد و رزق مقرّر آنآبروی بندگان را با انجام گناه آشكار نمی : معنی:قلمرو فکری

 ستّارالعیوب و رزّاق بودن خداوند، حتّی در حالت سرکشی و نافرمانی بندهمفهوم:                      
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 صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد.  بادِ فرّاشِ -9

 سبز رنگ  زمرّدین:وزد    : بادی که از سمت مشرق میباد صبا       گستر: گسترندة فرش، فرش*فرّاش: قلمرو زبانی

                به قرینک معنوی   « گفته»بعد از « است»حذف فعل کمكی          «سبا»آوا با هم «صبا»  

   )سبزه و چمن(    ن دیفرش زمرّ :استعاره           باد به فرّاش(تشبیه )باد صبا  فرّاش :تشبیه: قلمرو ادبی

 باستردو  فرش و فرّاش مراعات نظیر:: خداوند به باد صبا گفته است.                 تشخیص                   

                         اند.استررنگ از گیاهان ب است دستور داده تا فرشی سبز ایفرش گسترندهخداوند به باد صبا که چون  : معنی:قلمرو فکری 

 عاملی مؤ ّر در سرسبزی طبیعت و رویش گیاهان« باد»مفهوم:                      
 

 زمین بپرورد.  نبات درمهدِ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ ةدایو  -10

       ، جمع بنت: دختران*بناتکند.          دهد یا از او پرستاری میمادر به کودک شیر میزنی که به جای : *دایه :قلمرو زبانی

 «به»حرف اضافه به معنی    «را»                            : گهوارهمهد                : گیاه*نبات                    

                به قرینک معنوی« فرموده»بعد از « است»حذف فعل کمكی 

 گفته و فرموده / باسترد و بپروردسجع:           بنات و نبات: ناهمسان جناس: قلمرو ادبی

  6آیک  –سورة نبأ « اَلَم نَجعَلِ األرضَ مهادا»اشاره دارد به آیه « مهد زمین»تلمیح:        

 به ترتیب به بنات، مهد، دایه مانند شده( نبات، زمین، ابر) تشبیه: بنات نبات / مهد زمین / دایة ابر بهاری                   

 ةدر گهیوار که مانند دختران هسیتند دستور داده تا گیاهان را ای استکه مانند دایه خداوند به ابربهاری : معنی:قلمرو فکری 

                             زمین پرورش دهد.

 مؤ ّر در رویش گیاهانعاملی « ابر»مفهوم:                     
                      

 درختان را به خِلعتِ نوروزی قبای سبزِ ورق در برگرفته -11

 : پوشاندن گرفتنتن           بر:: برگ               *ورق   دوخته که بزرگی به کسی بخشد ک: جامخلعت: قلمرو زبانی

 پیوندند.سوی پیش، باز است و پس از پوشیدن، دو طرف پیش را با دکمه به هم میای که از جامه، جامه: *قبا                    

               به قرینک معنوی « گرفته»بعد از  «است»حذف فعل کمكی 

 قبا، بر خلعت،/  درخت، سبز، ورق :مراعات نظیر        ورق به قبا(    تشبیه ) : قبای سبز ورقتشبیه: قلمرو ادبی

 بر تن درختان به منوان لباس نوروزی، لباسی سبز رنگ از برگ پوشانده است. معنی:: قلمرو فکری

 سرسبز شدن درختان به فرمان و قدرت الهیمفهوم:                     
 

 شکوفه بر سرنهاده. کالهِ ربیعْ موسمِ شاخ را به قدومِ  اطفالِو  -12

 : بهار*ربیع    فصل، هناام، زمان: *موسم           ، فرا رسیدن: آمدن، قدم نهادن*قدوم: قلمرو زبانی

 نهاده و گرفته سجع:مانند شده است      « کاله»،«اطفال»به ترتیب به  «شکوفه»، «شاخ»تشبیه: : قلمرو ادبی

 شاخ و شكوفه و ربیع مراعات نظیر:: بر و سر     جناس ناهمسان    )آمدن( به بهار    « قدوم»: نسبت دادن تشخیص            
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کالهی از  که مانند کودکان هستند، ها ی کوچکرسیدن فصل بهار بر سر شاخه فرا خداوند به خاطر : معنی:قلمرو فکری

  شكوفه نهاده است.

 های طبیعتقدرت خدا در آفرینش زیباییمفهوم:                    
 

 باسق گشته. خرمایی به تربیتش نخلِ تخمِو  فایق شده او شهدِ تاکی به قدرتِ ةصارعُ -13

 ، رَز: درخت اناور*تاك           : آبی که از فشردن میوه یا چیز دیار به دست آورند، شیره، افشره*عصاره: قلمرو زبانی

 توجّه، لطف پرورش،: تربیت      ، بالیده: بلند*باسق   : برگزیده ، برتر  *فایقمسل خالص      : *شهدِ فایق                    

               در پایان دو جمله به قرینک معنوی            «است»حذف فعل کمكی 

              در تربیتش  «ش» مرجع ضمیر خداوند 

 نخلو  خرماو  تاک مراعات نظیر:شده و گشته              سجع:) اناور(         مجاز: تاك: قلمرو ادبی

پرورش  کخرمایی به واسط کهست و تبدیل شده است مسل خالصقدرت خداوند به  کاناور به واسط ةشیر : معنی:قلمرو فکری

  خداوند به درخت خرمای بلندی تبدیل شده است.

 خداوند« قدرت»و « ربوبیّت»تأکید بر : مفهوم                     
 

 کاارنداد و مااَاه و خورشید و فلااك درابر و ب -14

 

 نخورینانی به کاااف آرّی و به غفلاات  تااا تو 

 

 

 بی خبری غفلت:              در حال فّعالیت بودن در کار بودن: آسمان           فلك:: قلمرو زبانی

          در مصراع اوّل  «واو»نوع  در مصراع دوم   مطف                حرف ربط 

          تو»مرجع ضمیر » انسان 

 (33سورة ابراهیم آیک «)وسَخّرَ لَكُمُ الشَمسَ والقَمَر»: اشاره به آیک تلمیح: )ابر، باد، ماه و خورشید(     مراعات نظیر: ادبیقلمرو 

 « ر»تكرار  آرایی:واجهای هستی(      )همک پدیده ابر و ماه و مَه و خورشید و فلك )روزی(،نان : مجاز                   

       : فعالیت ابر و باد و ماه و خورشید برای اینكه انسان روزی به دست آورد.تشخیص                   

 )به دست آوردن( کنایه: به کف آوردن                   

همک پدیده های هستی )ابر، باد، ماه، خورشید و فلک( در فعالیت هستند تا تو روزی به دست آوری و در  : معنی:قلمرو فکری

                              استفاده از آن از یاد خدا غافل نشوی.

 «غافل بودن از یاد خداوند به هنگام کسب روزی»نکوهش: مفهوم                     
 

 سرگشاته و فرمانااابردار هماه از بهارِ تو 15

 

 شارطِ انصااف نباشد که تو فارمان نبااری 

 

 

 

 برای  )حرف اضافه(  از بهر مطیع          فرمانبردار:سرگردان، حیران           سرگشته:: قلمرو زبانی

      همه»مرجع ضمیر » .... ابر و باد و مه             در هر دو مصراع « تو»مرجع ضمیر «انسان» 

 « ن»تكرار  آرایی:واج: قلمرو ادبی

 ها سرگشته و مطیع فرمان تو هستند پس این دور از انصاف است که تو از خداوند اطامت نكنی.همک پدیده : معنی:قلمرو فکری

 توصیه به اطاعت و بندگی خداوند مفهوم:                      
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در خبر است از سَرورِ کاینات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و صَفوتِ آدمیان و تَتمّة دورِ زماان محمّاد مصاطفی  -16

 صَلَّی اهللُ عَلَیهِ و آلِهِ وَ سَلَّم،
 

          گردش دور:     : جمع کاینه، موجودات جهان  *کاینات            : سخنی که از پیامبر )ص( باشد، حدیثخبر: قلمرو زبانی

 ه: باقی ماند*تتمّه           از افراد بشر: برگزیده *صفوت       : هرچه بدان فخر کنند و بنازند، مایک افتخار*مفخر          

 برگزیده مصطفی:مایک تمامی و کمال گردش روزگار، مایک تمامی و کمال دورِ زمان رسالت          :*تتمّة دور زمان          

 (107)سورة انبیا، آیک « لِلعالمینَ رَحمةًما اَرْسَلناکَ اِلّا »کاشاره به آی :تلمیح: قلمرو ادبی

در حدیث آمده است از سرور و مایک افتخار موجودات و مایک لطف و رحمت خداوند بر جهانیان و برگزیدة  : معنی:قلمرو فکری

  –که درود خداوند بر او و خاندانش باد  -ها و مایک تمامی و کمال دور زمان رسالت، محمّد مصطفی انسان

                دارد.« خاتمیّت پیامبر اسالم)ص(اشاره به  تَتمّة دورِ زمان محمّد مصطفی )ص(،»مبارت 

 )حدیث پیامبر بعد از ابیات آمده است.(                  
            

 شفیااااعٌ مطاااااعٌ نباااااّیٌ، کریاااام 17

 

 قسیاااامٌ جسیااامٌ نسیااامٌ وَسیااامٌ 

 

 

 

                 برد.: فرمانروا، اطامت شده، کسی که دیاری فرمان او را می*مطاع       : شفامت کننده، پایمرد *شفیع :قلمرو زبانی

  : صاحب جمال    *قسیم               بخشنده            کریم:آور، رسول           پیغمبر، پیام :*نبی                   

 : دارای نشان پیامبری*وسیم                       : خوش بو*نسیم      : خوش اندام       *جسیم                 

 « م، ی، س»های تكرار واجواج آرایی:         کلمات مصراع دوم                 جناس ناهمسان: : قلمرو ادبی

او شفامت کننده، فرمانروا، پیام آور، بخشینده، صیاحب جمیال، خیوش انیدام، خیوش بیو و دارای نشیان  : معنی:قلمرو فکری

 پیامبری است.
 

فَ الاديجی بِجَااامالِهِ 18  بااَلَغ العُلی بِکَاامالِهِ، کَشاَ

 

 جَمیااعُ خِصالِااهِ، صَليوا عَلَیااهِ وَ آلِهِ حَسُنَاااتْ 

 

 

 

  ها: تاریكیجیدُبرطرف کرد                کَشَفَ:                : مرتبک بلندعُلیرسید                بَلَغ:: قلمرو زبانی

 همه، همای     جمیع:              ها خصلت خصال:                  : زیباستحَسُنت            : زیبایی  جَمال                   

 کمال و جمالجناس: : ادبیقلمرو 

ها را برطرف کرد. همیک صیفات او به واسطک کمال خود به مرتبک بلند رسید و با جمال نورانیِ خود تاریكی : معنی:قلمرو فکری

 زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید. 

 تاریكی ها، نیكو شدن صفاتبلندمرتبای، برطرف کنندة نکته: اشاره به صفات مختلف پیامبر )ص(:                  
 

 

 ؟  ت را که دارد چون تو پشاتیبانامّ چه غم دیوارِ 19

 

 چه باك از موجِ بحر آن را که باشد نوح کشاتیبان؟ 

 

 

 

 حامی، چوبی که به جهت استحكام بر دیوار نصب کنند.: پشتیبان                 دریابحر:               ترس باك: : قلمرو زبانی

 ماجرای کشتی نوح   تلمیح:)تشبیه امّت به دیوار و پیامبر به پشتیبان آن دیوار(          دیوار امّت : تشبیه: ادبیقلمرو 

 نوح، موج، بحر، کشتیبان مراعات نظیر:: مصراع دوم تمثیلی است برای مصراع اوّل             معادله اسلوب                   
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 اونوح کشتیبان  آن کسی کههمان گونه که  ندارد،تو وقتی پشتیبانی مانند تو دارد هیچ غمی  امّت : معنی:قلمرو فکری 

  هیچ ترسی از موج دریا ندارد. ،باشد

  امّت با داشتن یك پشتیبان معنوی، آسوده خاطر است.مفهوم:                       
 

باردارد،  ال و عَا لَّجَ قاجابت به درگاه حَ انابت به امیدِ دستِ ،پریشان روزگار گنهکارِ ه که یکی از بندگانِهرگَ -20

 بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضرّع  و زاری بخواند. ،نکند او نظر  عالی درتَ ایزدْ
 

 : پذیرفتن ، قبول کردناجابت            ، پشیمانی: توبه، بازگشت به سوی خدا*انابت: قلمرو زبانی

  زاری کردن ، التماس کردن :*عتضرّ              روی گردان از چیزی، روی گردانی :*اعراض           

 بزرگ و بلند قدر است  جلّ و عَال:                   

                ش»نقش و مرجع ضمیر »  درهر دو جمله، خداوند است و در نقش مفعولی آمده است.  «ش»مرجع ضمیر 

 بردارد، نكند، بخواند، فرماید، بخواندسجع:                  : انابت و اجابت / باز و بارجناس ناهمسان :قلمرو ادبی

 )بدبخت( پریشان روزگار)توجّه کردن(،  نظر کردن کنایه:                   

خواسته هایش به درگاه حق  ، دست توبه به امید پذیرفته شدنبدبخت گناهكارِ هرگاه که یكی از بندگانِ : معنی:قلمرو فکری 

بیاز خداونید را صیدا زنید، دوبیاره خداوند بلند مرتبه به او و خواسته هایش توجه نكنید.  ،درازکند –است  قدر بلند که بزرگ و-

 خداوند روی برگرداند. بار دیار با زاری و التماس خداوند را صدا زند.

 « اهمّیت توبه و دعا و زاری به درگاه الهی»تأکید بر مفهوم:              
 

تُ لَاهُ. دعاوتش غَفَارْ دی و لَیسَ لَهُ غَیری فَقَادْتُ مِن عَبْیَیْحانَهُ و تَعالی فرماید: یا مَالئِکَتی قَد استَحْحق، سُبْ -21

 اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاریِ دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم.

  : نیست لَیس               ام از بنده من عبدی:شرم دارم                   تَحْیَیْتُ: قَد اسْ: زبانیقلمرو 

 : دما، نیایش  دعوتپس او را آمرزیدم         : فقد غَفَرْتُ له           : برای او غیر از من                  لَهُ غیری                    

 کردم، برآوردم، دارم سجع:آوردن متن مربِی کالم خدا در میان سخن               :تضمین: قلمرو ادبی

من از بندة خود شرم دارم و او جز من  فرماید: ای فرشتاانم،می –خداوند که پاک و منزّه و بلندمرتبه است  : معنی:قلمرو فکری

 ام شرم دارم.برآوردم، زیرا از دما و گریک بسیار بندهپناهی ندارد؛ پس او را آمرزیدم. دمایش را پذیرفتم و آرزویش را 

 تأ یر تداوم دعا و توبه و استغفار مفهوم:                       
   

         م باااین و لطاااف خداونااادگاررَکَااا 22

 

 ساات و او شرمسااارگنااه بنااده کاارده 

 

 

 خداوند است.« او»مرجع ضمیر         زده                      خجالت: شرمسار                     بخشش: مرَ کَ: قلمرو زبانی

 به قرینک لفظی          دوم به ترتیب در پایان مصراع  «است» حذف فعل بیت سه جمله است 

  در مصراع اول « واو»نوع «در مصراع دوم «           مطف «حرف ربط»                       

 « ر»تكرار واج  آرایی:واج           21اشاره به روایت ذکر شده در شمارة : تلمیح: قلمرو ادبی
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 گناه کرده است درحالی که او شرمسار است. ،لطف و کرم خداوند را ببین، بنده : معنی:قلمرو فکری

                   «است.خداوند « بنده نوازی»مقابل بندة گناهكار، نشانک صفت « شرمسار بودن خداوند 

 بنده نوازی و شرمساری حق از گناه بنده مفهوم:                       
 

 عاکفانِ کعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبَدْناكَ حقَّ عِبادَتِكَ، -23

 : شكوه، مظمت جالل       .: کسی که مدتی معین درمسجد بماند و به مبادت پردازد*عاکف: قلمرو زبانی

            اقرار کننده، امتراف کننده  :*معترف                     : کوتاهی، گناه، کوتاهی کردن*تقصیر                    

               به قرینک معنوی « معترف»بعد از کلمک « هستند» حذف فعل 

 «مامبدناک حقّ مبادتک»: حدیث پیامبر تضمین             جالل به کعبه(    تشبیه ) کعبة جاللش: تشبیه: قلمرو ادبی

 : ماکف، کعبه، مبادتمراعات نظیر                   

گویند: خدایا، کنند و مینشینان درگاه با شكوه خداوند، به کوتاهی خود در مبادت حق، امتراف میگوشه : معنی:قلمرو فکری 

 تو را چنان که شایسته است، پرستش نكردیم.

 ناتوانی انسان در پرستش خداوند مفهوم:           
 

  رِفَتِكَ.حقَّ مَعْ ناكَفْرَما عَ :جمالش به تحیّر منسوب که ةلیواصفان حِو  -24

          : زیور ، زینت*حلیهجمع واصف، وصف کنندگان، ستایندگان                         : *واصفان: قلمرو زبانی

 : نسبت داده شده*منسوب              سرگشتای، سرگردانی :*تحیّر            زیباییجمال:                     

                به قرینک معنوی« منسوب»بعداز کلمک« هستند»حذف فعل 

 «ما عرفناك حق معرفتك»: حدیث پیامبر تضمین)جمال به حلیه مانند شده(          حلیة جمال  تشبیه:: قلمرو ادبی

ما تیو را آن گونیه کیه شایسیتک شیناخت توسیت، »زیور جمال الهی سرگشته و حیران هستند که  وصف کنندگان : معنی:قلمرو فکری

  «نشناختیم.

 ناتوانی انسان در توصیف حق / حیرانی و سرگشتگی انسان مفهوم:                    
 

 گاار کساای وصاافِ او ز ماان پرسااد 25

 

 باااز؟نشااان چااه گویااد باای دل از باای 

 

 

 

 سعدی، شامر  منخداوند                «او»مرجع ضمیر  ماشق                دل: بی: قلمرو زبانی

 تواند باوید( چه گوید باز؟ )نمی  استفهام انکاری                 

  ویژگی ذات خداوند است که با هیچ صفت و نشانی قابل توصیف نیست.  نشان:بی                   

 ازخدای بی نشان چه چیز می توانم باویم؟ ماشق، اگر کسی وصف خداوند را از من بپرسد، منِ : معنی:قلمرو فکری

 ماشق )سعدی(  « دلبی »مقصود از                 عاشق، توان توصیف خداوند را ندارد.: مفهوم                      
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 انااادعاشاااقان کُشاااتگانِ معشاااوق 26

 

 برنیاااااااااید زکُشتگااااااااان آواز 

 

 

 

 )هر کس خدا را شناخت زبانش گنگ می شود.( «مَن عَرَفَ اهلل کَلَّ لِسانُهُ»اشاره به حدیث تلمیح: : قلمرو ادبی

 واژة کشتاانتکرار:                     «ش»تكرار واج واج آرایی :                    

 ماشقان با حضور معشوق، کشته و فنا می شوند و از کشتاان هرگز صدایی بر نمی خیزد. : معنی:قلمرو فکری

 فنا شدن در حق / سکوت و رازداری عاشق  مفهوم:                    
 

 بحرِ مکاشفت مستغرق شده؛ دالن سر به جَیبِ مراقبت فرو برده بود و دریکی از صاحب -27

                : غرق شدهمستغرق                 : دریابحر     : گریبان ، یقهجیب    : مارفصاحبدل: قلمرو زبانی

 دراصطالح مرفانی، کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینكه خداونددر همک احوال، مالِم بر ضمیر اوست؛  :*مراقبت

         در پایان مبارت به قرینک لفظی« بود»حذف فعل کمكی  نااه داشتن دل از توجّه به غیرِ حق                              

 : پی بردن به حقایق الهیاصطالح عرفانی: کشف کردن و آشكار ساختن و در *مکاشفت

 (کردن حفظ غیرخدا ازخودرا  درحالت تفكّر مارفانه قلب)بردن سر به جیب مراقبت فرو: کنایه: قلمرو ادبی

      (مانند شده )مكاشفت به بحر : بحر مکاشفتتشبیه

یكی از مارفان در حالت تأمّل و تفكّر مارفانه، دل خود را از غیر خدا حفظ کرده بود و به حقایق الهی  : معنی:قلمرو فکری 

 تأمّل و تفّکر عارفانه / پی بردن روح عارف به حقایق الهی  مفهوم:             پی برده بود.

 

از این بوستان که باودی، ماا را چاه »آن گه که از این معاملت بازآمد، یکی از یاران به طریقِ انبساط گفت:  -28

 «تحفه کرامت کردی؟
 

است.  « مراقبت و مكاشفت»همان کار  مقصود، در اینجااممال مبادی، احكام و مبادات شرمی،  :*معاملت :قلمرو زبانی

 : خودمانی شدن؛ حالتی که درآن، احساس بیاانای و مالحظه و رودربایستی نباشد. *انبساط                    

 مطا کردن، بخشیدن  :*کرامت کردن                  : ارمغان، هدیه*تحفه                    

               «ما را»در « را » حرف اضافه( ما  به( 

 : بوستان و دوستانجناس ناهمسان         (معرفت الهی، کشف و شهود مارفانه: بوستان)استعاره: قلمرو ادبی

 بودی و کردی سجع:                  

زمانی که از این حالت تفكر مارفانه و کشف حقیایق معنیوی بییرون آمید، یكیی از دوسیتان بیه حالیت  : معنی:قلمرو فکری

 کنی؟به ما مطا می ایخودمانی به او گفت: از بوستان معرفت الهی چه هدیه
 

. چون برسیدم، بوی گُلام اصحاب را ةکنم هدی ردامنی پُ ل رسم،گُ خاطر داشتم که چون به درختِ به»گفت:  -29

 «چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!

   «برایِ» حرف اضافه به معنی « را» به یاد داشتن                     به خاطرداشتن:: قلمرو زبانی
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  نقش مفعولی دارد )بوی گیل چنیان میرا مسیت کیرد.( و در «بوی گلم چنان مست کرد»در جملک « م»ضمیر متّصل ، 

 الیه است )دامن از دست من برفت.( مضافٌ «دامنم از دست برفت»جملک 
 

 : مست و دست  جناس)بی اختیار و از خود بی خود شدن(    دامن از دست رفتن : کنایه :قلمرو ادبی

 )جلوه های جمال الهی( بوی گل)معارف و حقایق الهی( ،  درخت گل: استعاره              
 

دامنی از معارف الهی را به منوان هدیه برای یاران  ،گفت: درنظر داشتم وقتی به معرفت الهی رسیدم : معنی:قلمرو فکری 

 خود و بی اختیار شدم.اما چون رسیدم، جلوة جمال حق، آن چنان مرا مست کرد که از خود بی بیاورم 

 «است.« وصال و رسیدن به حق»بیانار حالت مرفانی « درخت گل رسیدن به 

  است.« فناء فی اهلل»بیانار حالت مارفانک « بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت»مبارت 

 از خود بی خود شدن و فنا شدن عاشقمفهوم:                       
   

 ای مرغِ سحر! عشااق ز پرواناه بیااااموز 30

 

 کان سااوخته را جان شد و آواز نیااامااد 

 

 

 بلبل  مرغ سحر:       رفت  شد:: قلمرو زبانی

      نماد ماشق واقعی  «پروانه»نماد کسی که ادّمای مشق دارد،           مرغ سحر : قلمرو ادبی

 « ا»تكرار صدای  آرایی:واج: مرغ و پروانه                                  مراعات نظیر                   

ای بلبل، مشق ورزی واقعی را از پروانه یاد بایر زیرا آن ماشق دل سوخته، جانش را در راه معشوق از  : معنی:قلمرو فکری

 دست می دهد ولی صدا و امتراضی از وی بلند نمی شود.

                 دریافت می شود. «فناء فی اهلل»: مفهوم مرفانی از مصراع دوم بیت 

 پروانه، جان خود را در راه معشوق )شمع( از دست می دهد و صدا و امتراضی از او علّت ترجیح پروانه بر مرغ سحر : 

 گوید.کند و از مشق خود سخن میخیزد امّا مرغ سحر )بلبل( ماشق غیرواقعی است که یكسره ناله میبرنمی

  سوخته»منظور از » پروانه که در راه ماشق، جان داده است 

 بازی و بی ادّعایی عاشق/ خاموشی و فنای عاشق با حضور معشوقپاكمفهوم:                       
 

 خباران اناداین مدّعیان در طلباااش بای 31

 

 کااان را که خبر شاااد، خبری بازنیااامد 

 

 

 

 الیه دارد. نقش مضافٌ، خداوند است و «ش»مرجع ضمیر  : ادّما کننده، خواهان             مدّعی: قلمرو زبانی

 )کسی که خدا را شناخت، زبانش گنگ می شود.(  « من عَرَف اهلل کَلَّ لِسانِه»اشاره به حدیث  :تلمیح: قلمرو ادبی

اینان که ادما می کنند، خدا را شناخته اند، در حقیقت از او بی خبر هستند زیرا کسی که از اسرار الهی  : معنی:قلمرو فکری

 با خبر می شود سراپا غرق در وجود حق می شود و خبری از او به دیاران نمی رسد.

                 مورد نظر شامر است.« الهی با خبر شدن از اسرار»در مصراع دوم 

                 را نشانک آگاهی از اسرار مشق می داند.« خاموشی و رازداری»شامر 

                          «فنا شدن در معشوق« / »خاموشی و رازداری»مفهوم:                    

 ، سعدیگلستان       
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 جدول زیر را به کمك متن درس کامل کنید. -1
 

 معنا

 
 

 واژةمعادل

 

 
 

 ........................................ دارای نشان پیامبری

 ........................................ بخششادی

 ........................................ به خدای تعالی بازگشتن

 ........................................ قطع کردن مقرّری
 

 از متن درس برای کاربرد هریك از حروف زیر، سه واژة مهمّ امالیی بیابید و بنویسید. -2

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

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

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

 در عبارت زیر نقش دستوری ضمایر متّصل را مشخّص کنید. -3

 «بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.»

 های زیر توجّه کنید:به عبارت -4

 ت و تنهایی بهتر از همنشین بد.الف( همنشین نیك بهتر از تنهایی اس     

 «از نمایشگاه کتاب چه خبر؟»ب( آرزو گفت:      

تواند به فعل جملیک دوم، یعنیی فعل جملک دوم، ذکر نشده است امّا خواننده یا شنونده از فعل جملک اوّل می« الف»در مبارت 

 صورت گرفته است.« قرینة لفظی»پی ببرد. در این جمله، حذف فعل به « است»

ای در ظاهر جمله، شنونده را به وجود در جملک دوم خالی است امّا هیچ نشانه« دداری»یا « داری»جای فعل  «ب»در مبارت 

از جملیک دوم حیذف شیده  « دداریا» ییا «داری»توان دریافت که فعل کند، تنها از مفهوم مبارت میراهنمایی نمی« فعل»

 صورت گرفته است.« قرینة معنوی»است؛ در این جمله، حذف به 

. اگر حذف به دلیل تكرار و برای پرهیز از تكرار صورت تواند ح ف شودهریك از اجزای کالم در صورت وجود قرینه می

گویند امّا اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد، حذف به  «قرینة لفظی»گیرد، آن را حذف به 

 است.« قرینة معنوی»

 ای برای کاربرد هریك از انواع ح ف بیابید.ن درس، نمونهدر مت 
 

 های مشخّص شده نماد چه مفاهیمی هستند؟واژه -5

 بیییییاموز پروانااه! مشییییق ز ماارغِ سااحرای 

 

 کییان سییییوخته را جییان شیید و آواز نیییامیییید 

 

 

 

 پـژوهی درسکـارگـاه 
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   پژوهی درسپاسخ کارگاه  

 
 

 ها پاسخ دهید.های زیر به پرسشبا توجّه به عبارت -6

  حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمتِ بی دریغش همه جا کشیده.بارانِ رحمتِ بی 

 ِزمین بپرورد.  نبات درمهدِ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ کدایو باسترد.  فرش زمرّدینصبا را گفته تا  بادِ فرّاش 

 های مشترك دو عبارت را بنویسید.      الف( آرایه      

 ب( قسمت مشخّص شده بیانگر کدام آرایة ادبی است؟      

 های زیر را به نثر روان بنویسید. معنی و مفهوم عبارت -7

  .َماکفانِ کعبک جاللش به تقصیر مبادت معترف که: ما مَبَدْناکَ حقَّ مِبادَتِک 

 شده.دالن سر به جَیبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مكاشفت مستغرق یكی از صاحب 
 

  های مشخّص شده را بنویسید.مفهوم کلّی مصراع -8

 ابیر و بیاد و مییَییه و خورشیید و فلیییک در کییارند 
 

 ِ؟ت را که دارد چون تو پشتیبانامّ چه غم دیوار 

گیییییر کسیییییی وصیییییفِ او ز مییییین پرسییییید 
 

 تااا تو نانی به کاااف آریّ و به غفلاات نخوری 

 نیوح کشیتیبان؟چه باک از موجِ بحیر آن را کیه باشید 

 نشاااان چاااه گویاااد بااااز؟بااای دل از بااای
 

 

 

 

 

 مُفرِّح،   بخششادی   وسیم،                    دارای نشان پیامبری -1

  بریدن وظیفه قطع کردن مقرّریاِنابت،                  به خدای تعالی بازگشتن     
 

 امراض، تضرّع، مصاره ع         قدوم، فایق، باسق ق      تحفه، تحیّر، فاحش ح  -2
  
 ، نقش مفعیولی دارد )بیوی گیل چنیان میرا مسیت کیرد.( و در «بوی گلم چنان مست کرد»در جملک « م»ضمیر متّصل  -3

 برای دست  است )دامن از دستم برفت.( الیهمضافٌ «دامنم از دست برفت»جملک 
  

  ]است[در هر نَفَسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب   ح ف به قرینة لفظی -4

 ]است[و خوانِ نعمت بی دریغش همه جا کشیده  ]است[باران رحمت بی حسابش همه را رسیده  ح ف به قرینة معنوی       

 ماشق واقعی  پروانهورزی(         کسی که ادّمای مشق دارد )مدّمی مشق  مرغ سحر -5

 باران رحمت، خوان نعمت، فرّاش باد صبا، دایک ابر، بنات نبات، مهد زمین   تشبیه الف( -6

 رسیده و کشیده / گفته و فرموده / باسترد و بپرورد سجع       

 استعاره  ب(     

7-  تو را  گویند: خدایا،کنند و مینشینان درگاه با شكوه خداوند، به کوتاهی خود در مبادت حق، امتراف میگوشه :معنی

 چنان که شایسته است، پرستش نكردیم.          

 یكی از مارفان در حالت تأمّل و تفكّر مارفانه، قلب خود را از غیر خدا حفظ کرده و به حقایق الهی پی برده بود.  :معنی 
 

 غافل نشدن از یاد خداوند در استفاده از روزی         الف( -8

 ناتوانی ماشق در توصیف خداوند. ج(         امّت با داشتن یک پشتیبان معنوی، آسوده خاطر است. ب(         
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 های مشخّص شده را بنویسید. معنی واژه -1

  نااایی فضییلی، تییو سییزاوار  نمایناادة( تییو 1

 وساااایمجسیییییمٌ نسیییییمٌ  قساااایمٌ( 3
 

  جزایایو  جودی( همه نوری و سروری همیه 2 

 است  قربتخدای را که طامتش موجب  منّت( 4
 

 را مشخّص کنید. « آواهاهم»در عبارات زیر  -2

  فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست. الف(

  اگر خار در چشم مستبد افتد و آن را خوار دارد، بی شبهت کور شود. ب(
 

  های امالیی را اصالح کنید.در عبارات زیر غلط -3

  واصفان حلیک جمیالش بیه تحیّیر منصیوب الف(

 رود، مُمیدّ حییاط اسیت هر نَفَسی که فرو می ج(
 

 پردة ناموسِ بنیدگان بیه گنیاهِ فیاهش نیدرد  ب( 

 آکفان کعبک جاللش به تقصیر مبادت معتیرف  د(
  ج

 

  های امالیی را پیدا کنید و اصالح کنید.در گروه کلمات زیر غلط -4

 «مُفرّح ذات، بهرِ مكاشفت، طریق انبساط، نخل باسغ، تضرّع و زاری، موصم ربیع، مصارة تاک، شهد فایقسفوت آدمیان، »
 

 

  های پیشنهادی انتخاب کنید.را، از میان واژه« بووجه معاش، فرمانروا، برتر، خوش»معادل معنایی کلمات  -5

 «مفخر، مطاع، روزی، باسق، فایق، وظیفه، نسیم، جسیم»
 

 های مناسب کامل کنید. نقطه چین را با واژه جاهای -6

 .......... کمال توجّه بنده به حقّ و یقین بر اینكه خداوند در همک احوال، مالم بر ضمیر اوست.  الف(

 های خداوند، بدین معنا که همک کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است. ............ از نام ب(

 ای که از سوی پیش، باز است و پس از پوشیدن، دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند. ............. جامه ج(

 رسد. آورد یا به او می............. مقدار خوراک یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست می د(
 

  در عبارات زیر موارد ح ف را مشخّص کرده و نوع آن را بنویسید. -7

 مصارة تاکی به قدرت او شهدِ فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخلِ باسق گشته. الف( 

 آید، مفرِّح ذات. رود مُِمدِّ حیات است و چون برمیهر نَفَسی که فرو میب(
 

 اگر کلمة داخل پرانتز از جملة زیر ح ف شود، چه نوع ح فی صورت گرفته است؟  -8

 « تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. )است(دایک ابر بهاری را فرموده »      
 

  ای؟در بیت زیر چه بخشی ح ف شده است و به چه قرینه -9

 بنییییده همییییان بییییه کییییه ز تقصیییییر خییییویش 
 

 مییییییییذر بییییییییه درگییییییییاهِ خییییییییدای آورد  
 

 سؤاالت تکمیلی
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 را مشخّص کنید.  ضمیرهای متّصل نقشهای زیر در جمله -10

 تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.  ب(   بار دیارش به تضرّع بخواند.  الف(      

 ها را بیابید.  های زیر سجعدر عبارت -11

 آید، مُفرِّح ذات. رود، ممدّ حیات است و چون برمیهرنَفَسی که فرو می الف(

 دموتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دما و زاری بنده همی شرم دارم.  ب(

 های ادبی شده است؟  های مشخّص شده در هریك از عبارات زیر سبب پیدایش کدام آرایهارتباط میان واژه -12

 بر سر نهاده   شکوفهکاله  ربیعرا به قدوم موسم  شاخاطفال  الف(

  کشیده.و خوانِ نعمتِ بی دریغش همه جا  رسیدهباران رحمت بی حسابش همه را  ب(

 های ادبی بر زیبایی بیت افزوده است؟  در مصراع دوم بیت زیر، کاربرد کدام آرایه -13

 شیییییییفیعٌ مُطیییییییاعٌ نَبییییییییٌّ کیییییییریم 
 

 قسییییییییمٌ جَسییییییییمٌ نسییییییییمٌ وسییییییییم  
 

 را مشخّص کنید. «بهمشّبهٌ»کلمات « دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهدِ زمین بپرورد.»در عبارت  -14
 

 کاربرد دو آرایة ادبی را بررسی کنید. « همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی»در مصراع  -15
 

 موجود در بیت زیر را توضیح دهید. « ایهام تناسب» -16

 لییب و دنییدان سیینایی همییه توحییید تییو گوییید 
 

 ماییییر از آتییییش دوزخ بُییییوَدَش روی رهییییایی  
 

 

 هایی جناس ناهمسان وجود دارد؟ در بیت زیر میان چه واژه -17

 همییه درگییاه تییو جییویم همییه از فضییل تییو پییویم 
 

 همییه توحییید تییو گییویم کییه بییه توحییید سییزایی  
 

 

« که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟ بوستاناز این »یکی از یاران به طریق انبساط گفت: »در عبارت  -18

 واژة مشخّص شده بیانگر کدام آرایة ادبی است؟

     در کدام گزینه آمده است؟« مَن تشاء و تُ ِلي مَن تشاء تُِعزي» ةمفهوم آی -19

 تو حكیمی تو مظیمی تو کریمی تو رحیمیی 1

 

 فضییلی تیییو سییزاوار ثنیییایی ةتییو نماینییید 

 همه غیبی تو بدانی، همه میبیی تیو بپوشیی 2 

 

 همه بیشی تو بكاهی همیه کمّیی تیو فزاییی 

 به چه معناست؟« همه از فضل تو پویم» ،«ل تو پویمضجویم، همه از ف همه درگاه تو»در مصراع  -20 

 چیست؟« همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی»مفهوم مصراع  -21

 چه تأ یری در انسان دارد؟« دم و بازدم»با توجّه به عبارت زیر  -22

 «هر نفسی که فرو می رود ممّد حیات است و چون بر می آید مفرّح ذات»      

  چیست؟ «دو نعمت»با توجّه به عبارت زیر منظور از  -23

 «هرنفسی که فرو می رود، ممدّ حیات است و چون برمی آید، مفرّح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است»       

 ؟سعدی به چه نکاتی توجه داردبا توجّه به دو بیت زیر،  -24

 بنییده همییان بییه کییه زتقصیییر خییویش 

               

 مییییذر بییییه درگییییاه خییییدای آورد 

 اشورنیییییه سیییییزاوار خداونیییییدی                           

                       

 کیییس نتوانییید کیییه بیییه جیییای آورد
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 دربیت زیر منظور از تقصیر چیست؟ -25

 بنده همان به کیه ز تقصییر خیویش

                      

 میییذر بیییه درگیییاه خیییدای آورد  

سعدی  «پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای منکر نبرد.»با توجّه به مبارت  -26                

        کند؟را توصیف می کدامین صفات خداوند

 شود؟مستقیماً دریافت می کدام صفت خداوند «تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته»از جملک  -27

  را با ابیات زیر بنویسید.« گفتم این شرط آدمیت نیست / مرغ تسبیح گوی و من خاموش»ارتباط معنایی بیت  -28

 ابر و باد و مه و خورشید و فلیک در کارنید

 

 تا تو نانی به کف آریّ و بیه غفلیت نخیوری

 همه از بهر تو سییرگشته و فییرمانبیییردار 

 

 شرط انصاف نباشد که تو فییرمان نبیییری

 ؟ اّمت اسالم غم و اندوهی ندارد با توجّه به بیت زیر چرا -29 

 چه غم دیوار امّت را که دارد چیون تیو پشیتیبان

 

 کشتیبان چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح

 با توجّه به بیت زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید؟ -30 

 ابر و باد و مه و خورشید و فلك در کارناد

 

 تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخاوری

 مفهوم بیت در نكوهش چیست؟ ب(فعالیت و جنبش ابر و باد و ماه و خورشید و فلک برای چیست؟          الف( 

عاکفان به چه اماری اعتاراف « ما عبدناك حقّ عبادتك»عاکفان کعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف که » در عبارت -31

 دارند؟ چرا؟

علّات تحیّار  «ماعرفنااك حاق معرفتاك»واصفان حلیة جمالش به تحیّر منساوب کاه »با توجّه به عبارت  -32

 چیست؟ ستایندگان

 چیست؟« بی نشان»و « بی دل»در بیت زیر منظور از  -33

 گرکسییی وصییف او ز میین پرسیید»

                      

 «  بی دل از بی نشیان چیه گویید بیاز

 ها پاسخ دهید:عبارت زیر را بخوانید سپس به پرسش -34                

 مستغرق شده، آن گه که از این    یکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت»     

 «ازاین بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟» معاملت بازآمد یکی از دوستان گفت:        

 در اصطالح مرفانی به چه معناست؟« مکاشفت»و « مراقبت»با توجّه به مبارت،  الف(       

 چیست؟« معاملت» و « بوستان»منظور از  ب(         

گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پرکنم هدیاة اصاحاب را. چاون »با توجّه به عبارت  -35

 « برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

 بیانار کدام حال مرفانی است؟« به درخت گل رسیدن  »الف(      

 است؟ عارفانه حالتبیانار کدام « بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت»مبارت ب(      

عاشقان را به چیازی  «ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» مفهوم بیت  -36

 ؟کنددعوت می
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 شود؟عرفانی دریافت میکدام مفهوم « آن سوخته را جان شد و آواز نیامد»از مصراع  -37

 داند؟در چه می« ترجیح پروانه را بر مرغ سحر»سعدی در بیت زیر علّت  -38

 ای مرغ سیحر! مشیق ز پروانیه بییاموز»

 

 «کان سوخته را جیان شید و آواز نیامید

 با توجّه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  -39              

 خبرانناداین مدّعیان درطلبش بی

 

 را که خبر شد خبری باز نیامدکان 

 از چه چیزی مورد نظر شامر است؟ باخبر شدندر بیت دوم  ب(           چه کسانی هستند؟« مدّعیان»منظور از  الف(                        

 با توجّه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید؟ -40

 خبرانناداین مدّعیان درطلبش بی

 

 باز نیامدکان را که خبر شد خبری 

 از لحاظ اندیشه های مرفانی، بیت بر چه مفاهیمی تأکید دارد؟ ب(خبران اند؟       چرا مدّمیان شناخت حق بی الف (                 

 
 

 
 

 

 : ستایش، سپاس  نا کند. نشان دهنده، آن که آشكار و هویدا می( نماینده: 1 -1

 : پاداش، کار نیک جزا    بخشش، سخاوت، کَرَم  جود:( 2    

 دارای نشان پیامبری  وسیم:    صاحب جمال قسیم: ( 3    

 نزدیكی قربت:     سپاس، شُكر، نیكویی  منّت:( 4    

 خوار و خار  ب(   غریب و قریب  الف( -2

 فاحش   فاهش ب(  منسوب   منصوب الف( -3

 ماکفان   آکفان د(   حیات   حیاط ج(      

 موسم  موصم باسق        باسغ بحر  بهر صفوت  سفوت -4

 نسیم  خوش بو:  فایق  برتر:     مُطاع  فرمانروا:    وظیفه  وجه معاش: -5

 روزی  د(  قبا  ج(  حكیم  ب(  مراقبت  الف( -6

 درپایان دو جمله به قرینک معنوی  «است»حذف فعل  الف( -7

 در پایان جملک دوم به قرینک لفظی  «است»حذف فعل  ب(     

 حذف به قرینک معنوی   -8

 به قرینک معنوی حذف شده.       )بنده همان بهتر است که ....(  «است»، فعل «به»بعد از کلمک  -9

 الیه مضاف  «ش»ضمیر ب(   مفعول  « ش»ضمیر الف(  -10

 کردم، برآوردم، دارم  ب(  آید/ حیات و ذات رود و بر میفرو می الف( -11

 سجع ب(  مرامات نظیر  الف( -12

 جناس ناهمسان، واج آرایی  -13

 کمیلیـت پاسخ سـؤاالت
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 دایه، بنات، مهد  -14

 « ی»تكرار واج   واج آرایی   میب و غیب   جناس ناهمسان -15

 چهره )دراین معنی با لب و دندان تناسب دارد.( -2امكان          -1 « :روی»ایهام تناسب در واژة  -16

 جویم، پویم، گویم  -17

 «معرفت الهی»استعاره از  -18

 2گزینه  -19

 .فقط به سبب لطف و کرم تو در پویه و تالشم -20

  .ستخداوند اکم و زیاد شدن ها به دست  کهم -21

 وجود انسان می شود. شادی بخشزندگی و  یاریگر -22

 «سالمتی و سرخوشی»و دیار نعمت « حیات بخشی»یكی نعمت  -23

 بنده باید همواره به خاطر کوتاهی درانجام مبادت از درگاه خدا مذرخواهی و طلب بخشش کند.   الف( -24

 جای آورد. هیچ کس نمی تواند آن چنان که شایستک خداوند است سپاس او را به ب(        

 کوتاهی در مبادت  -25

 خداوند« رزّاق بودن»بودن خداوند.          جملک دوم: « ستّارالعیوب»جملک اوّل:  -26

 ربوبیّت -27

 های هستی به تسبیح خداوند مشغول هستند؛ دور از انصاف و آدمیت است که انسان به مبادت خدا  نپردازد.تمام پدیده -28

 چون پیامبر اسالم حافظ و پشتیبان امّت اسالم است. -29

 غافل بودن از خداوند رزاق ب( انسان روزی به دست آورد و در استفاده از آن از یاد خدا غافل نشود. الف( -30

 به کوتاهی در مبادت خداوند امتراف می کنند زیرا خداوند را آن گونه که شایسته است پرستش نكرده اند. -31

 خداوند را آن چنان که سزاوار شناخت اوست، نشناخته اند. -32

 : خداوند بی نشان: ماشق )خود شامر(                 بی دل -33

 : پی بردن روح مارف به حقایق الهیمکاشفت       : تأمّل و تفكّر مارفانهالف( مراقبت -34

 : کار مراقبت و مكاشفتمعاملت        : معرفت الهیبوستان ب(        

 فناء فی اهللب( مرحلک وصال حق                          الف(  -35

 پاکبازی و بی ادّمایی  -36

 فنا شدن در راه مشق -37

چون پروانه ماشق واقعی است که بدون هیچ امتراض و ادّمایی جان خود را در راه معشوق )شمع( ازدست میی دهید، امّیا  -38

 کند و از مشق خود سخن می گوید.بلبل، ماشق غیرواقعی است که یكسره ناله می

 )اسرارمشق(  ب( اسرار الهیکسانی که ادّمای شناخت خدا را دارند.                     الف( -39

 رسد.زیرا آن که از اسرار الهی با خبر شود، سراپا در وجود حق غرق می شود و خبری از او به دیاران نمی الف( -40

  خاموشی و رازداری، فنا شدن در راه معشوق، ب(        
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 کرد تاا بگیارد و هایچ دید. پنداشت که ماهی است؛ قصدی میگویند که بطّی در آب روشنایی ستاره می -1

 یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگ اشت. نمی

 مزم، اراده  : تصوّر کرد              قصد:پنداشت                            مرغابی بط: : قلمرو زبانی

  رها کردفرو گ اشت: نتیجه                  حاصل:                : امتحان کردبیازمود                    

 ستاره، روشنایی  / بط، ماهی، آبمراعات نظیر: : یادبقلمرو 

کرد ماهی است. تالش میگویند که یک مرغابی در آب، نور ستاره ای می دید. فكر می کرد که می: معنی: قلمرو فکری

 کرد. وقتی چندین بار امتحان کرد و نتیجه ای برایش نداشت، رها کرد.تا آن را بایرد امّا چیزی پیدا نمی

 

دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصادی نپیوساتی و  مارت ایان  -2

 تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.

 گرفت کرد، تصمیم به انجام آن نمیاقدامی نمی قصدی نپیوستی:          نتیجه   مرت: ی:قلمرو زبان

                همه                )وابستک پیشین )صفت مبهم  برد()گمان میگمان بردی   ماضی استمراری 

اقدامی  هاست،که تصویر همان نور ستارهکرد دید، گمان میهروقت که واقعاً ماهی می ،روز دیار: معنی: قلمرو فکری

 نمی کرد و نتیجک این تجربه آن بود که همه روز گرسنه ماند.

 ، ترجمة نصراهلل منشیکلیله و دمنه

 پرهیز از قیاس و تصوّرهای نادرست  گنج محتوایی حکایت:

 

 

 
                                                              

 

 
 

 

 

 گمـان: گنج حکمت

 شاعری

  پژوهی و آموزشمطرح شده در کارگاه های متن ت کّر: توضیحات تکمیلی برخی از نکات زبانی و ادبیِ

 است.در بخش پایانی کتاب آمده  آرایه های ادبی

 

 آزمون های سراسری( در ةپژوهی )ویژ درسخارج از درسِ مندرج در کارگاه های  ابیات اغلب شرح      

 پاورقی همان صفحه به ترتیب با ذکر شماره آمده است.      
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 شرح ابیات                                                  غزل :قالب شعر
 

 خبر شاویخبر، بکوش که صاحبای بی 1

 

 تاا راهارو نباشای کای راهبار شاوی؟ 

 مارف و آگاهصاحب خبر: مرشد شدن، به مقام پیشوایی رسیدن       راهبر شدن: سالکراهرو:  :زبانیقلمرو  

 خبر و صاحب خبربیتضاد:  :قلمرو ادبی

 خبیر از معرفیت و مشیق، بكیوش تیا میارف و آگیاه شیوی زییرا تیا سیالک راه حقیقیت نباشیی، ای بی معنی:: قلمرو فکری

 توانی به مقام رهبری و پیشوایی سالكان حق برسی. نمی

                  خبربی»منظور از»  شناسد. کسی که از ماشقی بویی نبرده و راه و رسم سلوک را نمی  

 . دعوت به کسب عشق و معرفت برای رسیدن به مقام رهبری و هدایتگری مفهوم:             
 

 عشاقدر مکتب حقاایق پایش ادیاب  2 

 

 هان ای پسر، بکوش که روزی پدر شوی 

 دان، ادب شناس، سخن دان در اینجا به معنی معلّم و مربّی است. آداب :*ادیب :قلمرو زبانی 

 ادیب مشق، مكتب حقایقتشبیه: پسر و پدر      جناس ناهمسان:  مكتب و ادیب مراعات نظیر:  :قلمرو ادبی

 دهد. ادیبی که درس مشق می -2مشق که همچون ادیبی است.  -1«: ادیب عشق»ایهام در                   

 نماد کمال و تجربه یافتای  پدر:تجربه                            نماد سالک بی پسر:                  

مكتب حقایق نزد معلیم مشیق، روزی بیه کمیال و مقیام تجربه، آگاه باش و بكوش که در ای سالک بی معنی: :قلمرو فکری

                    پیشوایی برسی.

 تأکید بر تالش راهرو برای به کمال رسیدن در عشق و راهبر شدن : مفهوم                     
 

               

 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی 3

 

 تااا کیمیااای عشااق بیااابیّ و زر شااوی 

  تر سازد.ای که ماهیت اجسام را تغییر دهد و کاملمادهکیمیا:    اء اهلل، مارفان اولیره:  مردانهستی مادی  وجود:  :زبانیقلمرو  

 مس و زر مراعات نظیر: مس وجود / کیمیای مشق / تو چون زر شوی                 تشبیه: :قلمرو ادبی

 )ترک کردن(  دست از چیزی شستنکنایه:                  

خبر، مانند مارفان، وجود مادّی خود را رها کن تا مشق را که چون کیمیاست بیابی و به یاری آن ای بی معنی:: قلمرو فکری

  مس وجودت مانند طال به کمال برسد و ارزشمند شوی.

 .عشق، عامل ارزشمندی، تعالی و کمال استمفهوم:                     
 

 مرتبااة خااویش دور کااردخااواب و خااورت ز  4

 

 خواب و خور شویگه رسی به خویش که بیآن 

 مفعول )خواب و خور تو را از مرتبک خویش دور کرد(  « ت»ضمیر  :قلمرو زبانی

 خواب، خور، خویشتکرار: )دور شدن از صفات حیوانی و امور مادی(         خواب و خور شدنبیکنایه:  :قلمرو ادبی

  )زندگی مادی(مجاز: خواب و خور                    

 در مکتب حقایق  :شعرخوانی
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دلبستای به امور دنیوی تو را از مقام و منزلت انسانی خود دور کرده است؛ زمانی به مقام حقیقی خیود   معنی:: قلمرو فکری

 رسی که همک تعلقّات مادی را رها کرده باشی. می

  مقام و منزلت انسانی   « مرتبة خویش»منظور از                    

  توصیه به ترك تعلقات مادی و رنج بردن در راه معرفت مفهوم:                     
 

 

 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتاد 5

 

 بااهلل کااز آفتاااب فلااك خااوبتر شااوی 

 )وجود(  دل و جان مجاز:           دل و جان / آفتاب و فلک مراعات نظیر: نور مشق       تشبیه:  :قلمرو ادبی 

 اگر مشق خداوند چون نوری بر دل و جان تو بتابد، سوگند به خدا که از آفتاب آسمان هم زیباتر و  معنی:: فکری قلمرو

                     شد. پُر نورتر خواهی

 .شودعشق سبب تعالی و کمال انسان می مفهوم:                    
  

 یك دم غریق بحر خدا شو گماان مبار 6

 

 به یك موی تار شاوی کز آب هفت بحر 

 های روی زمین را به هفت دریا تقسیم کرده بودند. گذشتاان، همک آبهفت بحر: ای    لحظهیك دم:  :قلمرو زبانی 

   تربحر، آب، مراعات نظیر:      ای(    )ذرهّکنایه: یك موی       تمام دنیای مادی(  ) هفت بحرمجاز:  :قلمرو ادبی

 )مشق و معرفت حق(  بحر استعاره:                  

ای، ای در دریای مشق و معرفت الهی غرق شو، شک نكن که از آب هفت دریا )دنیای میادی( ذرّهلحظه معنی:: قلمرو فکری

 وجودت تر نمی شود و آلودة دنیا نمی شوی.

  . آلودة این دنیا نخواهد شد ،ای از وجود اوهاگر انسان عاشق حق باشد، ذرّ مفهوم:                     
     

 از پای تا سارت هماه ناور خادا شاود 7

 

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سار شاوی 

 خداوند صاحب جمال و مظمت  پروردگار،خداوند، : *ذوالجالل :قلمرو زبانی 

  پا و سر     تکرار:          )تمام وجود(    مجاز: پای تا سر       )فانی شدن(   پا و سر شدن کنایه: بی :قلمرو ادبی

 اگر در راه معرفت، از بندِ خودپرستی و دنیای مادی رها شوی و به فنای مطلق برسی، آنااه تمام  معنی:: قلمرو فکری

 وجودت از نور خداوند درخشان خواهد شد.                  

 .شودنورانیت وجود سالك میترك خودپرستی و تعلّقات مادی سبب  :مفهوم                    
 

 وجااه خاادا اگاار شااودت منظاار نظاار 8

 

 

 نظر شوید که صاحبزین پس شکی نمانْ 

 چشم نظر: نظرگاه، آنچه در برابر چشم واقع شود             منظر: ذات، وجود            : *وجه :قلمرو زبانی 

 اهل بصیرت نظر: صاحب                   

 «فَأَیْنَمَا تُوَليواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»سورة بقره  115اشاره به آیک تلمیح: منظر و نظر             جناس ناهمسان:  :قلمرو ادبی

  چهره )در این معنی با نظر )=چشم( تناسب دارد.( -2ذات، وجود     -1«: وجه»ایهام تناسب در                  

شیوی و ماند که اهل بصیرت مییهای حق، نظرگاه چشمان تو شود، پس از این شكی نمیاگر تنها جلوه معنی:: قلمرو فکری

  مالم معنا را درک خواهی کرد. 

   .شودهای حق، سبب بصیرت میتوجّه مطلق به جلوه مفهوم:          جلوه یا تجلّی حق « وجه خدا»منظور از 
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 بنیاد هستی تاو چاو زیار و زبار شاود 9

 

 

 مدار که هیچ زیار و زبار شاویدر دل  

  شالوده، ریشه، پایه بنیاد: وجود             هستی:  :قلمرو زبانی 

  )ناران بودن(در دل داشتن )تغییر پیدا کردن(، کنایه: زیر و زَبر شدن بنیاد هستی      استعاره:  :قلمرو ادبی

اگر وجود تو در اثر مشق الهی تغییر پیدا کند و از مرحلک حیوانی به مرحلک انسانی برسد، نایران نبیاش  معنی:: قلمرو فکری

 که چیزی بتواند تو را تغییر دهد و به حالت اول برگرداند و تنزّل و سقوط کنی. 

 شود. انسان فانی شده در حق، دیگر به هیچ وجه آلودة دنیای مادی نمی مفهوم :                    
 

 گر در سرت هوای وصال اسات حافظاا 10

 

 

 باید که خاكِ درگه اهل هنر شوی شوی 

  آرزو، میل هوا: دارندگان فضیلت و معرفت        اهل هنر: فضیلت        هنر:  :قلمرو زبانی 

  )تواضع و فروتنی(کنایه: خاك شدن )اندیشه(     مجاز: سر  :قلمرو ادبی

حافظ، اگر در اندیشک تو، آرزوی رسیدن به معشوق است، باید در برابر صاحبان فضیلت و معرفت، ای  معنی:: قلمرو فکری

  فروتن و متواضع باشی.

   .شودفروتنی در مقابل صاحبان فضیلت و کمال سبب رسیدن به معشوق می مفهوم :                    

 حافظ
 

 درک و دریافت:   

  گزینید؟ دلیل خود را بنویسید.برای خوانش این شعر، چه نوع آهنگ و لحنی را برمی -1

 لحنی تعلیمی آمیخته با لحن خیرخواهانه و مشفقانه 

 کند. خود را به مخاطب، مانند فرزند خود بیان میهای تعلیمیزیرا از همان بیت اول، شامر توصیه

 های زیر را بیان کنید. بیت مفهوم مشترك هریك از گروه -2

 )مشق، مامل ارزشمندی، تعالی و کمال است.(های سوم و پنجم بیت

 )انسان فانی شده در حق، اصالً آلودة دنیای مادی نمی شود.(های ششم و نهم  بیت
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 اطّالعات تکمیلی    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست واژگان 

  زبانیتوضیحات تکمیلی برخی نکات 

 های ادبیآموزش آرایه 
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 ( فنّی3فارسی ) واژه نامه

 

 ملکا، ذکر تو گویم ستایش:

 شایسته، الیق سزاوار، *سزا هدیه، ارمغان *تحفه

 مانند، مِثل، همسان           *بهشِ سپاس ستایش، *ثنا

 ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ذُلّ         *عزّ پاداش، کار نیک *جزا

              بخشش، کَرَم  *فضل بخشش، سخاوت، کَرَم   *جود

 تصوّر،خیالپندار،  *وهم ها و صفات خداونداز نام بسیار مهربان، *رحیم

 پادشاه، خداوند مَلِک امكان، چارهمجازاً  *روی

   خوشحالی، شادی        *سرور

 تالش، رفتن، حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست و جوی چیزی *پوییدن

 بزرگواری، شكوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد.       *جالل

 *حكیم
های خداوند تعالی؛ بدین معنا که همة کارهای خداوند همه چیز، دانای راست کردار، از نامدانا به 

      دهد.برهان است و کار بیهوده انجام نمی روی دلیل و از

   ها و صفات خداوند از نام بسیار بخشنده، بخشاینده، *کریم

 کند.نشان دهنده،آن که آشكار و هویدا می *نماینده

 بی شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشد.   *یقین

                   
 

 

 

کتاب درسی  ةنامعالمت ستاره در کنار برخی از واژه ها بیانگر این نكته است که این لغات در واژه*

 ها اهمّیت بیشتری دارند.اند و در آزمونمعنی شده
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 گمان گنج حکمت:                                       شکِر نعمت درس یکم:

 عسل *شهد پذیرفتن ، قبول کردن اجابت

 عسل خالص       *شهدِ فایق           ، پشیمانیتوبه، بازگشت به سوی خدا *انابت

 عارف صاحبدل وزد    بادی که از سمت مشرق می باد صبا

            از افراد بشربرگزیده برگزیده،  *صفوت      بلند  *باسق

 آشكار، واضح          *فاحش ترس                باك

    ، برتر  برگزیده *فایق مرغابی بط

  ، گسترندة فرشگسترفرش *فرّاش       بنت ، جمعِدختران *بنات

 رها کرد فرو گذاشت سرانگشت، انگشت *نانبَ

 آسمان  فلک بی مضایقه بی دریغ

            ، فرا رسیدنآمدن، قدم نهادن *قدوم ، رَزدرخت انگور *تاك

 نزدیكی قربت هباقی ماند *تتمّه

  صاحب جمال     *قسیم ارمغان، هدیه                   *تحفه

 عطا کردن، بخشیدن *کرامت کردن سرگشتگی، سرگردانی *تحیّر

                بخشنده            کریم ، التماس کردنزاری کردن *عرّتض

      موجودات جهان  همة جمع کاینه،  *کاینات کوتاهی، گناه، کوتاهی کردن                      *تقصیر

 بخشش                      مرَکَ خوش اندام        *جسیم

 بلبل مرغ سحر شكوه، عظمت جالل

 زیادیافزونی،  *مزید زیبایی             جمال

 برگزیده مصطفی گریبان، یقه جیب

 اقرار کننده، اعتراف کننده *معترف  زیور ، زینت *لیهحِ

 بخش، فرح انگیز           شادی *مفرِّح هاها، ویژگیخصلت خصال

 هرساند، یاری مدد کننده مُمدّ                   ، سفرة فراخ و گشادهسفره *خوان

 كر، نیكوییشُسپاس،  *منّت هاتاریكی  جیدُ

 نسبت داده شده *منسوب دعا دعوت

 زشت، ناپسند *رنكَمُ وجود ذات

 فصل، هنگام، زمان *موسم خداوند بزرگواری، صاحب بزرگی *ذوالجالل

     گهواره مهد بهار *ربیع

     ، شرافتآبرو *ناموس سبز رنگ زمرّدین

   ، رُستنیگیاه *نبات شفاعت کننده *شفیع
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 ( فنّی3فارسی ) واژه نامه

 

 دارای نشان پیامبری *وسیم آور، رسول           پیغمبر، پیام *نبی

 مقرّری، وجه معاش      *وظیفه                       خوش بو  *نسیم

 رزق مقرّر و معیّن *وظیفة روزی برگ *ورق

 به معنی معلّم و مربّی است. متن درسدر دان،ادب شناس، سخن دان، آداب *ادیب

 گرداندن از چیزی، روی گردانی، انصرافروی  اعراض

 خودمانی شدن؛ حالتی که درآن، احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی نباشد. *انبساط

    مانده: باقی*تتمّهمایة تمامی و کمال دورِ زمان رسالت     مایة تمامی و کمال گردش روزگار، *تتمّة دور زمان

 .دوخته که بزرگی به کسی بخشد ةجام خلعت

 کند.        دهد یا از او پرستاری میزنی که به جای مادر به کودك شیر می *دایه

 رسد.          آورد یا به او میمقدار خوراك یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست میرزق،  *روزی

 .دنو به عبادت پرداز دنن درمسجد بمانتی معیّمدّدر ی که انکسجِ عاکف،  *انعاکف

 رود.گرامی، بزرگ و بلند مرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می *عزّ و جَلّ

            آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند، شیره، افشره *عصاره

 *قبا
، دو طرف پیش را با دکمه بهه ههم ای که از سوی پیش، باز است و پس از پوشیدنجامه، جامه

 پیوندند.

 *مراقبت
دراصطالح عرفانی، کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینكه خداونددر همة احهوال، عهالِم بهر 

 ضمیر اوست؛ گاه داشتن دل از توجّه به غیرِ حق             

 د.رَبَفرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان او را می *مطاع

 اعمال عبادی، احكام و عبادات شرعی، در اینجا، مقصود همان کار مراقبت و مكاشفت است.   *ملتمعا

        هرچه بدان فخر کنند و بنازند، مایة ناز و بزرگی *مفخر

 کشف کردن و آشكار ساختن و در اصطالح عرفانی: پی بردن به حقایق الهی *مكاشفت

  و به چشم دیده شود.نظرگاه،آنچه بر آن نظر بیفتد  *منظر

 واصف، وصف کنندگان، ستایندگان       جمعِ *واصفان

 
 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

نو
ه 

گا
ی ن

ها
ب 

کتا
ی 

سر
ز 

ا
 

 های زبانیدانش

 

  ( فنّی3فارسی )

 
 

 :1پیوست 
 

 

  میکدرس 
 توان آنها را به جای هم به کار برد. هایی هستند که در تلفّظ مشترک ولی در معنا متفاوت و نمیواژه :های هم آواواژه* 

 

 آوایی: انواع هم

 هایی که از نظر شكل نوشتن و تلفّظ یكسان هستند و فقط در معنا متفاوت هستند. مانند:واژه (1

 (پرنده( و باز )دوباره(       باز )عجیب( و غریب )ناشناسغریب )     ( قبر( و گور )گورخر(         گور)جاری( و روان)روحروان)

 (نغمه( و آهنگ )قصد(    آهنگ )دهان( و کام )آرزو(      کام )گوشه( و کنار )آغوش(     کنار)فامیل( و خویش )خودخویش )
 

 فاوت. هایی که از نظر تلفّظ یكسان هستند، امّا از نظر شكل نوشتاری و معنایی متواژه (2

( صدا( و صفیر )فرستاده(          سفیر )پست( و خوار )گیاه(           خار )سریع، دنیا( و عاجل )آینده، آخرتآجل )

 (شکستن( و نقض )شیرین، دلکش(               نغز )پاداش( و ثواب )درستصواب )

 نقش ضمایر پیوسته)  متّصل( در جمله * 

توانند در جمله به کار روند، بلکهه بهه کلمهب قبهل از خهود شود که به تنهایی نمیضمایری گفته میضمایر پیوسته به آن دسته از 

 نقش های مختلف ضمایر پیوسته:           )ههَه م، ههَه ت، ههَه ش/ ههِ مان، ههِ تان، ههِ شان(عبارتند از: شوند و اضافه می

 «الیهمضافٌ»الف( نقش 

الیهه ٌگیرد، که مجموعاً ساختِ مضاف و مضافالیه باشد، قاعدتاً بعد از مضاف قرار میعبارت، مضافٌهرگاه ضمیر متّصل در جمله یا 

 نیست جانش محرم اسرار عشق       هرکه را در جان غم جانانه نیستنمونه:   ( را تشکیل می دهند؛      )ترکیب اضافی

 )= جان او(  جانش است.  الیهمضافٌافه شده، اض« جان»که به کلمب « ش»این بیت، ضمیر متّصل  در مصرع اوّل

 تنههت بههه نههاز طبیبههان نیازمنههد مبههاد
 

 وجهههود نازکهههت آزردة گزنهههد مبهههاد 
 

 

چون نهازک، صهفتِ مضهاف  در مصراع دوم،است. الیه مضافٌ( افزوده شده و تنبه مضاف ) «ت»، ضمیر متّصل در مصراع اوّل

اسهت. بهه  وجهودالیهه بهرای مضهافٌ «ت»به نازک متّصل شده است. بنابراین ضمیر  «ت»است در نتیجه ضمیر متّصل  وجود()

 )وجودت = وجود تو( یک ترکیب اضافیشکل گرفته )وجود نازک( و  ترکیب وصفی یکعبارت دیگر در این مصراع 
 

  الیههای نقش مضافٌنمونه
 

 روز و شب، خورشهید و مهاه  شدر سجود -1
 

 راهسهههوده پیشهههانی خهههود بهههر خهههاك  
 

 سجود او( الیه است. )سجودش اضافه شده، و مضافٌ« سجود»به « ش»در مصراع اوّل، ضمیر 

 تا دامهن کفهن نكشهم زیهر پهای خهاك  -2
 

 تبههاور مكههن کههه دسههت ز دامههن بههدارم 
 

 دست از دامن تو بدارم( است. )دست از دامن بدارمت « دامن»الیه برای مضافٌ «ت»در مصراع دوم، ضمیر متّصل    

   

 توضیحات تکمیلی برخی  نکات زبانی 

 های درس پژوهی      کارگاه
 



 

141 
 

نو
ه 

گا
ی ن

ها
ب 

کتا
ی 

سر
ز 

ا
 

 های ادبی آرایه

 

  ( فنّی3فارسی )
 

 :2پیوست         
 

 

  تشبیه: -1

 ادّعای همانندی و اشتراک چیزی است با چیز دیگر در یک یا چند صفت.  

 ادات تشبیه -4وجه شبه          -3به           مشبّهٌ-2مشبّه      -1  ارکان تشبیه:

  شود. که مانند می:            اسمی مشبّه -1

 شود. اسمی که چیزی  به آن مانند می   به:       مشبّهٌ-2

   صفت مشترک بین دو اسم        وجه شبه:-3

 دهند. هایی که شباهت را به وسیلب آنها نشان می: واژهادات تشبیه -4

 چون، چو، به سان، به رنگ، به کردار، ...  این ادات، اغلب عبارتند از:

 به( الزامی است امّا وجود بقیب ارکان ضروری نیست. برای ساختن یک تشبیه وجود طرفین تشبیه )مشبّه و مشبّهٌ -1 توجّه:

 گویند.هم می اضافة تشبیهیالیه به کار رود، به تشبیهی که به صورت مضاف و مضافٌ -2         
 

 بهٌمشبّه مشبّه بیت
 دل شکستب حافظ بهه خهاک خواههد بهرد

 

 الله، داغ هوایی کهه در جگهر داردچو  

 

 الله دل شكسته 

 بههر لعههل لههبش دسههت نههداریم ولههیکن

 

 تا سر بهود از دامهن او دسهت نهداریم 

 

 لعل لب

 هرچه دل ببرد«سایه»عروس طبع من ای 

 

 هنوز دلیری شهعر شههریارش نیسهت 

 

 عروس طبع

 چنین که مرغ دلم در غمش ههوا بگرفهت

 

 غم نیست به سوی ما اگر او را هوا بود 

 

 مرغ دل
 

 استعاره و تشخیص: -2

: هر واژه، یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه، )مصرّحه( 1الف( استعارة نوع 

ای در معنای غیر حقیقی به کار رود و معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای مجازی می گویند. هرگاه کلمه

 ایجاد شده است.)مصرّحه(  1به دلیل شباهت، جایگزین کلمة دیگری شود، آرایة استعارة نوع 

 باقی بمانَد.« بهمشبّهٌ»به دیگر سخن، این نوع استعاره، تشبیهی است که از طرفین آن فقط 

 )معشوق( حذف شده است.« مشبّه»از معشوق می شود زیرا استعاره « سرو« »سرو من از راه رسید.»م الً در عبارت   

ها می توان بین معنای غیر حقیقی و معنای اصلی واژه، در این نوع استعاره: هاراه تشخیص این نوع استعاره

است زیرا  معشوقاستعاره از  شمشاد «پرورِ من از که کمتر است شمشادِ خانه»در مصراع رابطة شباهت ایجاد کرد. مثاًل 

 در معنی اصلی خود یعنی درختِ شمشاد به کار نرفته و در ذهنِ گوینده، معشوق شبیه درختِ شمشاد تصوّر شده است.
 

 )مکنیّه( 2ب( استعارة نوع 

حذف « بهمشبّهٌ»ظاهر شود و خود « بهمشبّهٌ»های ، تشبیهی است که مشبّه آن همراه ویژگی)مکنیّه( 2استعارة نوع 

 «. تیر بارید.»و یا به آن نسبت داده می شود مثل « باریدن تیر»گردد مثل اضافه می« مشبّه»ویژگی یا به شود. این 

 که ویژگی آن است به تیر نسبت  «بارید»است حذف شود، « بهمشبّب»که  باراناگر « .تیر م ل باران بارید»م الً درعبارت 

 یک استعارة مکنیّه ایجاد شده است. «تیر بارید»داده می شود پس در 

 های ادبیآموزش آرایه
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