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ملکا ذکر تو گویم

  

مَِلک*: 
 پادشاه، خداوند

 نقش دستوری  ُمنادا
 نشانۀ ندا  »ا« )ملکا(

ِذکر: یاد کردن، بر زبان راندن
مرجع ضمیر »تو« )در تمامی ابیات این شعر(: معشوق )خداوند(

و  تلّفظ  به دو صورت،  جمله پایانی بیت )= که تواَم راه نمایی(: 
معنی می گردد:

 ... که تو راهنمای من هستی ]تو: نهاد / راهنما: مسند / ام )من(: 
مضاف الیه / یی: مخّفِف »هستی« = فعل اسنادی[

 ... که تو به من راه )را( نمایی )نشان دهی(؛ ]تو: نهاد / ام )من(: متّمم 
)به من( / راه: مفعول / نمایی: فعل[

قالب شعر: غزل
ثنایی،  نمایی، سزایی،  قافیه های این غزل )به ترتیب(: خدایی، 

نیایی، جزایی، فزایی، رهایی
استعاره: َملِک  استعاره از »معشوق= خداوند«

نام تو را بر زبان می آورم، چرا  معنی بیت: ای پادشاه )خداوندا( 
ک هستی. فقط به راهی که تو به من  که تو )پروردگار( ُمنّزه و پا
نشان می دهی قدم می گذارم. )ُجز راهی که تو به من نشان دهی 

به راِه دیگری نمی روم(
 این بیت، یادآور مفاهیم سورۀ مبارکۀ »حمد« است.

  

َفضل*: بخشش، َکَرم جویم: جست وجو می کنم 
پویم*: از مصدِر »پوییدن«؛ حرکت به سوی مقصدی برای به دست 

آوردن و ُجست وجوی چیزی؛ تالش؛ رفتن
ِسزا*: سزاوار، شایسته، الیق

جناس ناهمسان )اختالفی(: جویم و پویم و گویم

واج آرایی: تکرار صامت »ت« تکرار: همه، توحید، تو 

معنی بیت: فقط درگاِه تو را جست وجو می کنم. به سبب بخشش و 
کرم تو در تالش و حرکت هستم. فقط یگانگی تو را بر زبان می آورم 

که سزاوار توحید هستی.
بر همه کس و همه چیز  برترِی معشوق )خداوند(  مفهوم بیت: 

]فقط »معشوق« و دیگر هیچ[

  

حکیم*: دانا به همه چیز، دانای راسْت کِردار، از نام های خداونِد 
تعالی؛ بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از روِی دلیل و بُرهان 

است و کار بیهوده انجام نمی دهد

کریم*: بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام ها و صفاِت خداوند
رحیم*: بسیار مهربان، از نام ها و صفات خداوند

نماینده*: آن که آشکار و هُویدا می کند؛ نشان دهنده
ثَنا*: ستایش، سپاس
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تکرار: تو
ـ« و »ای«  ـُ واج آرایی: تکرار صامت »ت« و مصّوت های »

معنی بیت: تو دانا، بزرگ و بسیار بخشنده و مهربان هستی. تو 
نشان دهندۀ )دارای( فضل و بخششی و سزاواِر ستایش.

مفهوم بیت: ذکر صفات الهی

  

َوصف: توصیف کردن، بیان و شرِح چگونگی و حالت )هم خانوادۀ 
»اوصاف، توصیف، موصوف و ...«

نُگنجی: جای نمی گیری )هم خانوادۀ »ُگنجایش«(
ِشبْه*: مانند، ِمثل، همسان
َوهم*: پندار، تصّور، خیال

جناس ناهمسان )اختالفی(: فهم و وهم
تکرار: نتوان، تو، گفتن

آرایۀ »موازنه« )ویژۀ علوم انسانی(: نتوان  نتوان / وصف  
شبه / تو گفتن که تو در  تو گفتن که تو در / فهم  وهم /

نگنجی  نیایی
واج آرایی: تکرار صامت »ت«

معنی بیت: توصیف تو را نمی توان برشمرد چرا که تو در فهم و 
ک محدوِد انسان نمی گنجی و نمی توان شبیه و مانندی برایت  ادرا

ذکر کرد زیرا تو )حّتی( به وهم و خیال نیز در نمی آیی.
مفهوم بیت: ناتوانِی انسان از وصف و درِک خداوند

  

ارجمندی، گرامی شدن؛ مقابِل »ُذّل، ]هم خانوادۀ »عّزت،  ِعّز*: 
عزیز و ...«[

کِبریایی  به مقامِ  از صفات خداوند که  بزرگواری، ُشکوه،  جالل*: 
او اشاره دارد

یقین*: بی ُشبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشد
ُجود*: بخشش، سخاوت، َکَرم ُسرور*: شادی، خوشحالی 

َجزا*: پاداِش کاِر نیک

تکرار: همه

ـُ« واج آرایی: تکرار مصّوت بلند »ای« و مصّوت کوتاه »
آرایۀ »ترصیع« )ویژۀ علوم انسانی(: همه  همه / عّزی  
 نوری / جاللی  سروری / همه  همه / علمی  جودی / 

یقینی  جزایی

معنی بیت: تو تمامی ارجمندی، بزرگواری، دانش، یقین، نور، شادی، 
بخشش و پاداش هستی.

مفهوم بیت: ذکر صفات خداوند

  

بیش: افزونی، زیادی
بِکاهی: از مصدر »کاستن«؛ کم کنی ]هم خانوادۀ »کاهش«[

کم: اندک

َفزایی: بیفزایی، زیاد و افزون نمایی ]هم خانوادۀ »افزایش«[

جناس ناهمسان)اختالفی(: غیبی و عیبی 
تضاد: بیشی و کّمی / بکاهی و فزایی
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واج آرایی: تکرار صامت »ب« و مصّوت »ای«
تکرار: همه و تو

ترصیع ]ویژۀ علوم انسانی[

گاه هستی و  معنی بیت: )خداوندا( تو به تمام امور غیبی و ناپیدا آ

همۀ عیب ها را می پوشانی؛ همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست.

مفهوم بیت: 
 عالمِ الغیب بودِن خداوند

 سّتارالعیوب بودِن پروردگار
 همۀ کم و زیاد شدن ها )= عّزت و ذلِّت انسان ها( در 

دسِت خداوند است.

  

حکیم سنایی غزنوی  

 امید است )قید آرزو و تمّنا(مگر: 
 شاید )قید تردید(

دوزخ: جهّنم 
مرجع »ش« )بودش(: سنایی

روی*: مجاز از »چاره، اِمکان«

 مراعات نظیر
 َمجاز از »ُکلِّ وجود«

لب و دندان: 

مراعات نظیر: آتش و دوزخ
تخلُّص: »سنایی«  تخلُِّص شاعر

مجاز: روی  َمجاز از »چاره، اِمکان«

اعضای( سنایی  تمامِی   = معنی بیت: لب و دندان )همۀ وجود 
توحید و یگانگی تو را می گوید؛ امید است )شاید( برای او )سنایی( 

از آتش دوزخ امکاِن رهایی باشد.
مفهوم بیت: وصِف توحید خداوند به امیِد رهایی از آتش جهّنم
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وجَّل، که طاعتش موجِب ُقُربت است و به ُشکر اندرش َمزیِد نعمت.  مّنت خدای را، عزَّ

منّت*: سپاس، ُشکر، نیکویی
وجّل*: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند  َعزَّ

به کار می رود
طاعت: اطاعت، عبادت

ُقربت: نزدیکی ]هم خانوادۀ »ُقرب، مقاربت، قرابت«[
مَزید*: افزونی، زیادی

دو حرف اضافه برای یک متّمم: به شکر اندرش  شکر: متّمم / 
به: حرف اضافۀ اّول / اندر: حرف اضافۀ دوم

مرجِع »ش« )طاعتش و اندرش(: هر دو »خدا«
نقش »ش«: هر دو  مضاف الیه

حذف: فعِل »است« )بعد از واژۀ »نعمت«( به قرینۀ لفظی حذف 
شده است

شیوۀ نگارش این درس: نثرِ »ُمسّجع« )دارای َسجع(
آرایۀ »سجع«: ُقربت و نعمت

معنی: ُشکر و سپاس، مخصوِص خداوند گرامی و بلندمرتبه است؛ 
خداوندی که اطاعت از او موجِب نزدیکی به اوست و شکرگزاری او 

باعث افزایش نعمت است.
 این عبارت، قرابت معنایی دارد با: »شکر نعمت، نعمتت افزون کند / 

ُکفر نعمت از َکفت بیرون کند« )موالنا(

ِح ذات. پس در هر نََفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. هر نََفسی که فرو می رود، ُمِمدِّ حیات است و چون برمی آید، َمفرِّ

هر نََفسی: هر یک نََفس
فرو می رود: پایین می رود؛ عمل »َدم« )در تنفُّس(

ُمِمّد: َمَدد کننده، یاری رساننده ]هم خانوادۀ »اِمداد«[
حیات: زندگی ]حیاط  میدان، صحن[

بر می آید: باال می آید؛ عمِل »بازَدم«
ُمَفّرح*: شادی بخش، فََرح انگیز 

ذات: وجود
حذف: فعل: »است« )بعد از واژه های »ذات« و »واجب«( به قرینۀ 

لفظی حذف شده است

تضاد: فرو می رود و بر می آید

سجع: 
 حیات و ذات

ک فقط در »وزن«[  موجود و واجب ]سجِع متوازن  اشترا

معنی: هر نفسی که فرو می رود )َدم( یاریگر زندگی است و وقتی باال 
می آید )بازَدم( شادی بخِش وجود است. پس در هر یک نََفس )کشیدن( 

دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی یک ُشکر واجب است.
پیام: باید ُشکرگزاِر لحظه لحظۀ زندگی بود.
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که )مصراع اّول(: به معنی »چه کسی؟«
برآید: از مصدِر »برآمدن«؛ به معنی »از عهده برآمدن، انجام دادن«

ش: 
 خداوند

 نقش  مضاف الیِه مضاف الیه )وابستۀ وابسته(
کس  هیچ  زباِن  و  دست  از  اّول   مصراع  انکاری:  استفهام 

برنمی آید

دست و زبان: 
 مراعات نظیر

 َمجاز:  
  دست  َمجاز از »قدرت و توانایی«، »عمل 

و کردار«
  زبان  َمجاز از »سخن و گفتار«

معنی بیت: هیچ کس نمی تواند با کِردار و توان و گفتاِر خود، ُشکر 
و سپاس خداوند را به جای آورد.

مفهوم بیت: َعجز و ناتوانِی انسان در سپاس گزاری از پروردگار.

ُکوُر«. »اِعملُوا آَل داُوَد ُشکراً َو قلیٌل ِمن ِعباِدَی الشَّ

آرایۀ »تضمین«: سعدی، آیه ای از قرآن را در کالمِ خود آورده است 
]سورۀ سبا، آیۀ 13[

ترجمۀ آیه: ای خانداِن داود، سپاس ُگزارید و عّدۀ کمی از بندگاِن 
من، سپاس ُگزارند.

  

  

بِه: بهتر

تقصیر*: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن

ُعذر: معذرت خواهی، پوزش

گر نه« َورنه: مخّفِف »و ا

حذف: فعِل »است« )بعد از »به« مصراع اّول( به قرینۀ معنایی 

حذف شده است
مرجع ضمیر »خویش«: بنده

قافیۀ قطعه: »خدای« و »جای« قالب شعر: قطعه 
ردیف: »آَوَرد«

معنی قطعه: بنده همان بهتر است که به خاطرِ کوتاهی )در عبادت 
و شکرگزاری( در پیشگاه خداوند پوزش بخواهد و گرنه آنچه را که 

سزاوار خداوند است، هیچ کس نمی تواند به جای بیاورد.
مفهوم: ناتوانِی انسان از سپاس گزاری و ُشکرگزارِی خداوند.

باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خواِن نعمِت بی دریغش همه جا کشیده.

بی حساب: بی اندازه، فراوان
همه را: به همه ]را: حرف اضافه به معنِی »به«؛ همه: متّمم[

خوان*: سفره، سفرۀ فَراخ و ُگشاده
بی دریغ: بی ُمضایقه

به  »کشیده«( حذف  و  »رسیده«  از  )بعد  »است«  فعِل  حذف: 
قرینۀ معنایی

نقلی  ماضی  دو   هر  و »کشیده«:  زمان فعل های »رسیده« 
)رسیده است و کشیده است(
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تشبیه: 
اضافۀ  باران: مشّبه به(    / باراِن رحمت )رحمت: مشّبه   

تشبیهی
اضافۀ  / خوان: مشّبه به(   )نعمت: مشّبه  نعمت   خواِن 

تشبیهی
سجع: رسیده و کشیده

معنی: رحمت فراواِن خداوند همچون باران به همه رسیده و نعمِت 
بدوِن ُمضایقۀ او مانند سفره ای ُگشاده در همه جا ُگسترده شده است.

گیری و همگانی بودِن رحمت و  مفهوم: اشاره به »گستردگی و فرا
لطف و نعمت الهی«.

پردۀ ناموِس بندگان به گناِه فاحش نََدرد و وظیفۀ روزی به خطای ُمنَکر نبُرد.

ناموس*: آبرو، شرافت
فاِحش*: آشکار، واضح

وظیفه*: ُمقّرری، َوجِه معاش
ک یا َوجِه معاش که هر کس روزانه به  روزی*: رِزق؛ مقدار خورا

دست می آورد یا به او می رسد
وظیفۀ روزی*: رزِق ُمقّرر و ُمعّین

ُمنَکر*: زشت، ناپسند
گروه اسمی: پردۀ ناموس بندگان ]پرده: هسته گروه اسمی / ناموس: 

مضاف الیه / بندگان: وابستۀ وابسته )مضاف الیِه مضاف الیه([

تشبیه: پردۀ ناموس )ناموس: مشّبه / پرده: مشّبه به(  اضافۀ 
تشبیهی

کنایه: پردۀ ناموِس کسی را دریدن  کنایه از »ُرسوا و بی آبرو 
کردِن کسی«

ندرد و نبرد: 
 جناس ناهمسان)اختالفی(

 سجع

معنی: )خداوند( آبروی بندگان را با وجوِد ارتکاب گناِه آشکار نمی ریزد 
کاربودنشان قطع نمی کند. و روزی و رزِق ُمقّرر آنان را با وجوِد خطا

مفهوم: 

اشاره به صفِت »سّتارالعیوب« بودِن خداوند  جملۀ اّول 

اشاره به »َرّزاقیِت« خداوند  جملۀ دوم 
 »سّتارالعیوب« و »هَُوالّرزاق«

 این عبارت، ارتباط معنایی دارد با:
1ـ ولیکــــــن خداونِد باال و پســــــت

نبســـت بر کس  به عصیـــان دِر رِزق 
اوســـت اَدیـــم زمین، ســـفرۀ عامِ  2ـ 

برین خوان یغما چه دشمن چه دوست
]اَدیم: چرم[

3ـ دو کونـــش یکی قطـــره از بَحرِ علم
ِحلْم بـــه  بیند و پرده پوشـــد  ُگنَـــه 
]دوَکون: دو جهان = دنیا و آخرت[

4ـ َکَرم هـــای تـــو مـــا را کرد ُگســـتاخ

فّراِش باِد صبا را گفته تا فرِش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.

َفّراش*: فرْش ُگستر، ُگسترندۀ فرش
صبا: بادی که از طرِف شماِل شرقی می وزد؛ باد بهاری

از سنگ های قیمتی  ُزمّرد ]زمّرد  یکی  به  ُزمّردین: منسوب 
به رنگ سبز[

دایه*: زنی که به جاِی مادر به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری می کند
بَنات*: جمِع »بِنت«؛ دختران

نَبات*: گیاه، ُرستنی

مَهد: گهواره

حذف: فعل »است« )بعد از »گفته« و »فرموده«( به قرینۀ معنایی 

حذف شده است ]زمان هر دو فعل »گفته است« و »فرموده است«: 
ماضی نقلی[

را: )هر دو( حرف اضافه به معنِی »به« ]»فراش باد صبا« و »دایۀ 
ابر بهاری«  متّمم[
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تشبیه: 

 فراِش باد صبا )باد صبا: مشّبه / فراش : مشّبه به(
 دایۀ ابر بهاری )ابر بهاری: مشّبه / دایه: مشّبه به(

 بناِت نبات )نبات: مشّبه / بنات: مشّبه به(
 مهِد زمین )زمین: مشّبه / مهد: مشّبه به(

]همگی  اضافۀ تشبیهی[
استعاره: فرش زمّردین  استعاره از »سبزه ها و چمن ها«

تشخیص: 
 باد صبا

 ابر بهاری
 نبات

جناس ناهمسان )افزایشی(: فّراش و فرش

سجع: 
 گفته و فرموده

 بگسترد و بپرورد

معنی: )خداوند( به باد صبا که همچون فرش گسترنده ای است، 
دستور داده که بر روی زمین، فرشی از چمن و سبزه بگستراند و 
به ابر بهاری که مانند پرستاری)دایه ای( است فرمان داده تا گیاهان 

را در گهوارۀ زمین پرورش دهد.
مفهوم: رویش گیاهان و سبزه ها بر زمین به امرِ پروردگار.

درختان را به خلعِت نوروزی قَباِی سبزِ ورق در برگرفته و اَطفاِل شاخ را به ُقدومِ موسمِ ربیْع کالِه شکوفه بر سر نهاده.

خلعت: جامۀ دوخته شده که فرِد بزرگی به کسی ببخشد
َقبا*: جامه، جامه ای که از سوی پیش )جلو( باز است و پس از 

پوشیدن، دو طرِف پیش را با ُدکمه به هم پیوندند
َوَرق*: برگ

در بر گرفته: پوشانده، به تن کرده
اَطفال: جمِع »ِطْفل«

شاخ: شاخۀ درخت
ُقدوم*: آمدن، قدم نهادن، فرا رسیدن

ربیع*: بهار موسم*: فصل، هنگام، زمان 
قرینۀ  به  از »دربرگرفته« و »نهاده«(  )بعد  حذف: فعِل »است« 
)است(:  نهاده  و  )است(  برگرفته  ]در  است  شده  معنایی حذف 

ماضی نقلی[

تشبیه: 
 قبای سبز ورق )ورق: مشّبه / قبای سبز: مشّبه به(

 اَطفال شاخ )شاخ: مشّبه / اطفال: مشّبه به(
 کالِه شکوفه )شکوفه: مّشبه / کاله: مشّبه به(

]همگی  اضافۀ تشبیهی[
تشخیص: ربیع )به سبِب »ُقدوم = قدم نهادن«(

مراعات نظیر: 
 درختان، سبز، ورق، شاخ و شکوفه

 خلعت، قبا و کاله

معنی: بر تِن درختان به عنواِن لباِس نوروزی )عید(، برگ سبز پوشانده 
و با فرا رسیدِن فصل بهار بر سر شاخه های نودمیدۀ ماننِد اطفال، کالهی 

از شکوفه گذاشته است.

کی به قدرِت او شهِد فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخِل باسق گشته.  ُعصارۀ تا

آورند؛  به دست  یا چیز دیگر  از فشردِن میوه  آبی که  ُعصاره*: 

اَفُشره؛ شیره
تاک*: درخت انگور، َرز

مرجِع »او« و »ش«: )هر دو( خداوند

فایق*: برگزیده، برتر َشهد*: عسل 

َشهِد فایق*: عسل خالص

تخِم خرما: هستۀ خرما

تربیت: پرورش، لطف و توّجه
باِسق*: بلند، بالیده نَخل: درخت خرما 

نقش دستوری »ش«: مضاف الیه  تربیِت او
حذف: فعل »است« )در هر دو جمله( به قرینۀ معنایی حذف شده 

است ] شده است / گشته است[

ک و خرما )نخل( مراعات نظیر: تا
سجع: شده و گشته
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معنی: شیرۀ انگور با قدرِت خداوند به عسِل خالص تبدیل شده و 

هستۀ خرما با پرورش او به نَخِل بلندی بََدل گشته است.
کید بر »قدرت و توانایِی خداوند« مفهوم: تأ

  

  

مَْه: ُمخّفِف »ماه«
َفلَک: آسمان

گاهی )هم خانوادۀ »غافل، مغفول، اِغفال«( غفلت: بی خبری، ناآ
مرجع »همه«: همان »ابر و باد و ماه و خورشید و فلک«

از بهِر: برای )حرف اضافه(
مرجع ضمیر »تو«: )هر سه( انسان

سرگشته: حیران، سرگردان
حذف: فعل »اند« )بعد از سرگشته و فرمانبردار( حذف به قرینۀ 

لفظی 

قالب شعر: قطعه
قافیه های قطعه: »نخوری« و »نبری«
مَجاز: نان  َمجاز از »رِزق و روزی«

ابر و باد و مه و خورشید و فلک:  
 مراعات نظیر

 َمجاز از »ُکّل آفرینش«

معنی قطعه: ابر و باد و ماه و خورشید و آسمان )تمامی پدیده ها( 
مشغوِل کارند تا اینکه تو روزِی خود را به دست آوری و در غفلت 
استفاده نکنی. همۀ پدیده ها  از آن  یاد خداوند(  )از  و بی خبری 
برای آسایِش تو در اختیارت قرار داده شده است )فرمانبُرداِر تو 
هستند(؛ حال، دور از انصاف و عدالت است که تو از خالِِق پدیده ها 

)= خداوند( فرمانبرداری نکنی.
مفهوم قطعه: برحََذر داشتِن انسان از غافل بودن از یاد و ذکرِ خداوند.

 این قطعه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:

گفتم این شــــــرط آدمّیت نیســــــت

خاموش من  و  تســــــــبیح گوی  مرغ 

در خبر است از َسرورِ کاینات و َمفخرِ موجودات و رحمِت عالمیان و َصفَوِت آدمیان و تَتّمۀ َدورِ زمان، محّمد مصطفی، َصّلی الّلُه َعلَیه و آلِه َوَسلَّم

خبر: حدیث، روایت
َسْرَور: رئیس، بزرگ، پیشوا

کاینات*: جمع »کاینه«؛ همۀ موجودات جهان
مَْفخر*: هر چه بِدان فَخر کنند و بنازند؛ مایۀ افتخار

َصْفَوت*: برگزیده، برگزیده از افراِد بشر
تَتمه*: باقی مانده

تَتمۀ دوِر زمان*: مایۀ تمامی و کماِل گردِش روزگار؛ مایۀ تمامی و 
کماِل دوِر زماِن رسالت

مصطفی: برگزیده

و  افتخاِر جهانیان  مایۀ  و  َسرَوِر موجودات  از  معنی: در حدیثی 
مایۀ  افراِد بشر و  برگزیدۀ  انسان ها و  موجِب رحمت و بخشایِش 
کماِل گردِش روزگار، محّمد مصطفی، که درود و سالمِ خداوند بر 
از  ... ]حدیث پیامبر بعد  نَقل شده است که  باد،  او و خاندانش 
سه بیت بعدی آمده است  هر گه که یکی از بندگان گنهکاِر 

پریشان روزگار...[

  

شفیع*: شفاعت کننده، پایمرد
ُمطاع*: فرمانروا: اطاعت شده؛ کسی که دیگری، فرماِن او را می بََرد

نَبی*: پیغمبر، پیام آور، رسول
کریم: بخشنده، صاحب َکَرم

َقسیم*: صاحب جمال
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نَسیم*: خوش بو َجسیم*: خوش اندام 
َوسیم*: دارای نشاِن پیامبری

جناس ناهمسان )اختالفی(: قسیم، جسیم، نسیم، وسیم
واج آرایی: تکرار صامت های »س«، »م«، »ن« و تکرار مصّوت 

« و »ای« ـُ «
آرایۀ موازنه ]ویژۀ علوم انسانی[

معنی: او )پیامبر)ص(( شفاعت کننده، فرمانروا، پیام آور، بخشنده، 
صاحب جمال، خوش اندام، خوش بو و دارای نشاِن پیامبری است.

  

بَلَغ: رسید
الُعلی: مرتبۀ بلند و واال )هم خانوادۀ »علُو، اَعلی«(

َکَشَف: برطرف کرد، آشکار ساخت
جی: تاریکی ها الدُّ

َحُسنت: زیبا است جمال: زیبایی 
ِخصال: خوی ها، طینت ها؛ جمِع»ِخصلت«

واج آرایی: تکرار صامت های »ل« و »ه«

معنی: )پیامبر( به سبِب کماِل خود به مرتبۀ بلند رسید و با جماِل 
او  را برطرف کرد. همۀ خوی ها و صفات  تاریکی ها  نورانِی خود، 

زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید.

  

اُّمت: پیرواِن یک پیامبر؛ جماعت؛ گروهی از مردم
باک: ترس، هراس

بَحر: دریا
مرجع »تو«: پیامبر )ص(

ِاستفهام ِانکاری: 
 چه غم؟  غمی نیست

کی وجود ندارد ک؟  با  چه با
ک«( به قرینۀ معنایی حذف  حذف: فعل »است« )بعد از »غم و با

شده است 

قافیۀ بیت: پشتیبان و کشتیبان

تشبیه: دیوار اُّمت )اّمت: مشّبه / دیوار: مشّبه به(  اضافۀ تشبیهی
تلمیح: اشاره به »داستان حضرت نوح )ع(«

مراعات نظیر: نوح، موج، بَحر و کِشتیبان
جناس ناهمسان )اختالفی(: پشتیبان و کشتیبان

] برخی از همکاران ارجمند، معتقدند که این بیت، »اسلوب 
معادله« دارد[

پُشتیبانی مثل تو دارد، هیچ غمی  اُّمتی که  پیامبر(  معنی: )ای 
نخواهد داشت و کسانی که کشتیبان و هدایت گری چون نوح داشته 

باشند از امواِج مشکالت و حوادث، ترسی ندارند. 
مفهوم: ستایش پیامبر )ص(

هر َگه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دسِت انابت به امیِد اجابت به درگاه حق جَلَّ  َوَعال بردارد، ایزْد تَعالٰی در او نظر نکند باَزش 
ع و زاری بخواند.  بخوانَد؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضرُّ

پریشاْن روزگار: بدبخت، بیچاره
ِانابت*: توبه؛ بازگشت به سوی خدا؛ پشیمانی

ِاجابت: پذیرفتن، قبول کردن

َجلَّ و َعال: بزرگ و بلنْدقدر است
باز: دوباره

ش )هر دو(: 
 مرجع: خداوند

 نقش دستوری: )هر دو( مفعول  او را بخواند
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ِاعراض*: روی گرداندن از کسی یا چیزی، روی گردانی
ع*: زاری کردن، التماس نمودن تَضرُّ

ترادف: تضّرع و زاری بخواند: صدا زدن 

کنایه: 
 پریشان روزگار  کنایه از »بیچاره«
 نظر نکند  کنایه از »بی توّجهی«
جناس ناهمسان )اختالفی(: انابت و اجابت

معنی: هر زمانی که یکی از بندگان گناهکار و بیچاره، دستان خود 
را برای توبه و پشیمانی و به امیِد آمرزش و پذیرفته شدن به درگاِه 
خداوند ـ که واال قدر و بزرگ است ـ بلند می کند، خداوند بزرگ 
به او توّجهی نمی کند. دوباره خداوند را صدا می زنَد، پروردگار، باز 
)از او( روی برمی گرداند، آن بنده بار دیگر با التماس و زاری، خدا 

را صدا می زند )و طلِب آمرزش می کند(. 

حق، ُسبحانَُه و تَعالٰی فرماید: یا َمالئَِکتی قَد استَحَییُت ِمن َعبدی و لَیَس لَُه َغیری فََقد َغَفرُت لَُه. دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم 
که از بسیارِی دعا و زارِی بنده همی َشرم دارم.

 = / مالئکه  ندا  = حرف  یا   ( یا مالئکتی: ای فرشتگاِن من 
فرشتگان / ی = من(

قد استحییُت: من شرم دارم )استحییت = هم خانوادۀ »حیا« = َشرم(
ِمن عبدی: از بنده ام )عبد = بنده(

و لَیس: و نیست
لَُه غیری: برای او غیر از من کسی )= پناهی( 

 َفَقد َغَفْرُت لَُه: پس او را آُمرزیدم )َغَفر = هم خانوادۀ »استغفار« = 
آُمرزش(

سجع: کردم و برآوردم و دارم

ترجمۀ ُکّلی: ای فرشتگانم، من از بندۀ خود شرم دارم و او ُجز من 
پناهی ندارد، پس آُمرزیدمش.

 ارتباط معنایی دارد با: 

نیســـتش گـــر چه هنر  ا اســـت  »قبول 

که ُجـــز مـــا پناهی دگر نیســـتش«

  

مرجع »او«: خداوند
حذف: فعل »بین« )بعد از »خداوندگار«( به قرینۀ لفظی حذف 

شده است
حذف: »است« )پایان بیت( حذف به قرینۀ لفظی )شرمسار: ُمسند(
بیِن دو جمله  واو: )هر دو( نشانۀ ربط )پیوند( هم پایه ساز  

آمده اند

قافیۀ بیت: خداوندگار و شرمسار

تلمیح: بیت، تلمیح و اشاره دارد به همان روایِت باال »یا مالئکتی 
قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له«

معنی: َکَرم و لطف و محّبِت خداوند را ببین؛ بندْه ُمرتکِب گناه شده 
)ولی( خداوند شرمنده است!

مفهوم بیت: اشاره به لطف و گذشت و مهربانِی پروردگار
 ارتباط معنایی دارد با:

ک که بنده گناه کند و تو را شرم، َکَرم بود.«  »الهی زهی خداوند پا
)تذکرة االولیای عطّار(

َک حَقَّ َمعرِفَتَِک. ر َمنسوب که: ما َعَرفنا َک حَقَّ ِعباَدتَِک، و واصفاِن ِحلیۀ جمالش به تحیُّ کفاِن کعبۀ جاللش به تقصیرِ عبادت ُمعترف که:  ما َعبَدنا عا

کف؛ کسانی که در مّدتی ُمعّین در مسجد بمانند  عاکِفان*: جمِع عا

و به عبادت بپردازند
جالل: عظمت، بزرگی
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تقصیر*: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن )هم خانوادۀ »ُمقّصر، قاصر، 
ُقصور«(

ُمعترف*: اِقرارکننده، اعتراف کننده
ما عبدناک حّق عبادتک: ما چنان که شایسته است، تو را پرستش 

نکردیم
واِصفان*: جمِع »واِصف«؛ وصف کنندگان، ستایندگان )هم خانوادۀ 

»وصف، توصیف، صفت، موصوف«(
ِحلیه*: زیور، زینت

تحیُّر*: سرگشتگی، سرگردانی )هم خانوادۀ »حیرت، حیران، ُمتحّیر«(
مَنسوب*: نسبت داده شده

ما َعرفناک حّق معرفتک: ما آن چنان که سزاواِر شناسایی توست، 
تو را نشناختیم

حذف: فعِل »هستند« )بعد از »معترف« و »منسوب«( حذف به 
قرینۀ معنایی

مرجع »ش«: )هر دو( خداوند

تشبیه: حلیۀ جمال )جمال: مشّبه / حلیه: مشّبه به  اضافۀ تشبیهی(
جناس ناهمسان )اختالفی(: جالل و جمال

تضمین: 
ک حّق عبادتک  ما عبدنا
ک حّق معرفتک  ما عرفنا

معنی: عابداِن گوشه نشیِن خانۀ جالِل خداوند به کوتاهی در عبادت، 
اعتراف می کنند که تو را چنان که شایسته است، پرستش و عبادت 
نکردیم و ستایندگاِن زیوِر جماِل خداوند، خود را به سرگردانی و 
حیرت نسبت می دهند که تو را چنان که سزاواِر توست، نشناختیم.
 عبارِت »واصفان حلیۀ جمالش به تحّیر منسوب که: ما عرفناک 
حّق معرفتک«؛ ارتباط مفهومی دارد با: »هیچ نّقاشت نمی بیند که 

نقشی برکشد / وان که دید، از حیرتِش کلک از بَنان افکنده ای«

  

  

بی نشان: خداونِد بی نشان بی دل: عاشق، دلداده 
باز: آشکارا

ترتیب   به  »بی نشان«:  و  »بی دل«  »من«،  »او«،  از  منظور 
»خداوند«، »سعدی« )شاعر و نویسنده(، »سعدی« و »خداوند«

تراُدف: بی دل و عاشق
استفهام انکاری: چه گوید باز؟  نمی تواند بگوید

قالب شعر: قطعه
قافیه ها: »باز« و »آواز«

اشتقاق: عاشقان و معشوق

واج آرایی: مصراع سوم  تکرار صامت »ش« 

گر شخصی، توصیِف خداوند را از من سؤال کند؛ مِن عاشق  معنی: ا
)بی دل = شاعر = سعدی( از خدایی که نشانی از او ندارم، چگونه 
آشکارا سخن بگویم؟ عاشقان همواره در راِه معشوق کشته و فدا 

می شوند و از ُکشتگان هرگز صدایی برنمی خیزد. 

مفهوم: 
 عجز و ناتوانِی شاعر از وصِف عظمِت خداوند

کید بر خاموشی و رازداری در عشق  تأ
 ارتباط معنایی دارد با: 

»تـا خبـر دارم از او بی خبـر از خویشـتنم
با وجـــودش ِز من آواز نیایـــد که منم«

یکی از صاحب دالن سر به جَیِب ُمراقبت فرو بُرده بود و در بحرِ مکاشفت، ُمستغرق شده؛ آن گه که از این ُمعاملت بازآمد، یکی از یاران 
به طریِق انبساط گفت: »از این بوستان که بودی، ما را چه تُحفه کرامت کردی؟« 

صاحب دل: خداشناس، عارف
َجیْب: گریبان، یقه

ُمراقبت*: در اصطالح عرفانی، کماِل توّجِه بنده به حق و یقین بر 
اینکه خداوند در همۀ احوال، عالِم بر ضمیرِ اوست؛ نگاه داشتِن 

دل از توّجه به غیرِ حق
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 ُمکاشفت*: کشف کردن و آشکار ساختن؛ در اصطالِح عرفانی، پی بُردن 

به حقایق است
ُمستغرق: غرق شده )هم خانوادۀ »غرق، غریق، غرقه«(

ُمعاملت*: اَعماِل ِعبادی؛ احکام و عبادات شرعی؛ در متن درس، 

مقصود همان »کاِر ُمراقبت و ُمکاشفت« است
و  ُمالحظه  و  بیگانگی  احساِس  آن،  در  که  حالتی  ِانبساط*: 

رودربایستی نباشد، خودمانی شدن
تُحفه*: هدیه، ارمغان

کرامت کردن*: عطا کردن، بخشیدن

»را« )ما را(: حرف اضافه به معنِی »برای« ]ما = متّمم[ 

حذف: فعِل »بود« )بعد از »شده«( به قرینۀ لفظی حذف شده است

کنایه: 
تفّکرِ  و  ل  »تأمُّ از  کنایه  فروبُردن   مراقبت  جیِب  به  سر   

عارفانه و حفِظ دل از هر چه غیرِ خداست«
 در بحرِ مکاشفت مستغرق شدن  کنایه از »کشِف حقایق 

و پی بُردن به آنها«
تشبیه: بحرِ ُمکاشفت )مکاشفت: مشّبه / بحر: مشّبه به  اضافۀ 

تشبیهی( 
استعاره: بوستان  استعاره از »معرفت الهی، عرفان، خداشناسی« 

ل و تفّکرِ عارفانه، در دریای کشِف  معنی: یکی از عارفان در حالِت تأمُّ
اَسراِر الهی غرق شده بود؛ زمانی که از این حالت معنوی )مراقبت و 
مکاشفت( خارج شد، یکی از دوستان با حالتی خودمانی و بدوِن 
رودربایستی به او گفت: از این بوستان )سیر و سیاحِت روحانی و 

عارفانه( که بودی برای ما چه هدیه ای آوردی؟

گفت: »به خاطر داشتم که چون به درخِت ُگل رسم، دامنی پُر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی ُگلم  چنان َمست کرد که دامنم 
از دست برفت!« 

چون: )هر دو( هنگامی که ]ادات تشبیه نیستند[
اَصحاب: یاران

را: حرف اضافه، به معنی »برای«

»م«: 
 بوی ُگلم  مفعول )بوی ُگل، مرا مست کرد(

 دامنم  مضاف الیه )دامن از دسِت من برفت(

استعاره: 
 درخت ُگل  استعاره از »عشق و معرفِت الهی«

 بوی ُگل  استعاره از »جلوه های عشق و معرفت«

کنایه: دامن از دست رفتن  کنایه از »بی اختیار و ازخودبی خود 
شدن«

جناس ناهمسان )اختالفی(: مست و دست

معنی: گفت در نظر داشتم وقتی که به درخِت ُگل رسیدم، دامنی 
از ُگل و شکوفه به عنواِن هدیه برای دوستان پُر کنم؛ وقتی رسیدم، 
بوی گل، آن چنان مرا مست و از خودبی خود کرد که زمام و اختیار 

را از دست دادم.

  

  

گلستان، سعدی  

مرغ َسَحر: 
 در اینجا منظور »بلبل« 

 نقش: ُمنادا
کان: که آن

سوخته: مقصود »پروانه«

جان شد: کشته شد، جانش فدا شد
کننده )در اینجا، یعنی »الف َزن، بیهوده گو، خودِستا« ُمّدعی: اّدعا

ش: 
 مرجع: خداوند = معشوق
 نقش: مضاف الیه ]طلِب او[
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قالب شعر: قطعه
قافیه ها: آواز و باز

ردیف: »نیامد«

نماد: 
و  غیرحقیقی  »عاشِق  نماِد  اینجا،  در  )بلبل(   سحر  مرغ   

ُمّدعی«
 پروانه  در اینجا، نماِد »عاشِق واقعی و بی اِّدعا«

مراعات نظیر: مرغ و پروانه
تکرار: خبر

یاد  پروانه  از  را  واقعی  )بلبل( عشِق  َسَحرگاهی  پرندۀ  معنی: ای 
بگیر، زیرا پروانه در راِه عشق، جان خود را فدا می کند ولی صدایی 
را  اِّدعا می کنند معشوق )خداوند(  که  اینان  بلند نمی شود.  او  از 
را  او بی خبر هستند، زیرا کسی که خدا  از  واقع  شناخته اند، در 

شناخت، دیگر خبری از او به دیگران نخواهد رسید.
کید بر »رازداری در عشق و بی اِّدعایی« مفهوم: تأ

 این قطعه ارتباط معنایی دارد با:
1ـ از نارسیدگی است که صوفی کند ُخروش

سیالب چون به بَحر رَسد می شود َخموش
2ـ آن که شـــد هم بی خبـــر هم بی اثر

خبـر دارد  او  جملـه  میـاِن  از 
معشوق اند ُکشــــــتگاِن  عاشقان  3ـ 

آواز کشـــتگان  ِز  برنیایـــد 
4ـ تـا خبر دارم از او بی خبر از خویشـتنم

بـــا وجودش ِز مـــن آواز نیایـــد که منم
آموختند حق  اَســــــراِر  را  هرکه  5ـ 

ُمهــــــر کردند و دهانــــــش دوختند
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 جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید.

واژۀ ُمعادلمعنا

وسیمدارای نشان پیامبری

حشادی بخش ُمفرِّ

اِنابتبه خدای تعالی بازگشتن

بُریدِن وظیفهقطع کردِن ُمقّرری

 سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد. 

 حیات )زندگی( خوان )سفره( قربت )نزدیکی(
 حیاط )ُمحّوطه( خان )رئیس، بزرگ( غربت )دوری(

نکته »هم آوا« به واژه هایی گفته می شود که در »تلّفظ« یکسان هستند اّما در »نوشتن، معنی و امال« متفاوت می باشند.
 از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر، سه واژۀ مهّم امالیی بیابید و بنویسید.

ح..............  ............... فاِحش..............( ح ).............. حیات..............  .............. ُمفرِّ

ق )............... ُقربت..............  .............. تقصیر..............  .............. قَبا..............(
ع )............... ُعذر...............  ............... خلعت..............  ............. ربیع..............(

 در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر مّتصل را مشّخص کنید.

بوی ُگلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

م )دامنم(  مضاف الیه ]دامن از دسِت من برفت[  م )گُلم(  مفعول ]بوی گل من را چنان مست کرد[ 
 در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هریک از انواع حذف )لفظی و معنایی( بیابید.

 حذف به قرینۀ »لفظی«  »است« )بعد از واژۀ »نعمت« ]بند اّول درس[( به قرینۀ لفظی حذف شده است // »است« )بعد از 
دو واژۀ »ذات« و »واجب« ]بند اّول[( به قرینۀ لفظی حذف گردیده است

حذف به قرینۀ »معنایی«  فعِل »است« )بعد از »بنده همان بِْه«( به قرینۀ معنایی حذف شده است // »است« )بعد از واژه های »رسیده« 
و »کشیده«( به قرینۀ معنایی حذف شده است

 واژه های مشّخص شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟
ـــوز ـــه بیام ـــق ز پروان ـــحر! عش ـــرغ س کان ســـــــوخته را جان شد و آواز نیامدای م

پروانه  نماِد »عاشِق واقعی و بی اِّدعا«  مرغ سحر  نماِد »عاشِق غیرحقیقی و ُمّدعی« 
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 با توّجه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خواِن نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

 فّراِش باِد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناِت نبات در مهِد زمین بپرورد.

ب( قسمت مشّخص شده بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟ الف( آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسید. 

ب( استعاره  الف( سجع و تشبیه ]اضافۀ تشبیهی[ 

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

 عاکفاِن کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما َعَبدناَک حقَّ ِعباَدتَِک.

 معنی: عابداِن گوشه نشیِن خانۀ جالِل خداوند به کوتاهی در عبادت، اعتراف می کنند که تو را چنان که شایسته است، عبادت نکردیم.
مفهوم: ناتوانی در پرستِش سزاوارانۀ خداوند

 یکی از صاحبدالن سر به َجیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

ل و تفّکرِ عارفانه، در دریای کشِف اَسراِر الهی غرق شده بود.  معنی: یکی از عارفان در حالِت تأمُّ
مفهوم: بیانگرِ حالِت »ُمراقبه و تفّکر« و »ُمکاشفه = کشِف اسرار حق«

 مفهوم کّلی مصراع های مشّخص شده را بنویسید.
تا تو نانی به کـــف آرّی و به غفلت نخوری ابــر و باد و مه و خورشــید و فلک درکارند

 برحََذر داشتِن انسان از غفلت از یاد و ذکرِ خداوند
چه باک از موج  بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان

 ستایش پیامبر )ص( و امید به حمایِت آن حضرت
پرسـد  مـن  ز  او  وصـف  کسـی  گـر  بـاز؟  گویـد  چـه  نشـان  بـی  از  دل  بـی 

 ناتوانی از توصیِف عظمِت پروردگار
 از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟

وان که دید، از حیرتش کلک از بَنان افکنده ایهیــچ نّقاشــت نمی بینــد که نقشــی برکشــد 
سعدی  

ک حّق معرفتک  واصفان حلیۀ جمالش به تحّیر منسوب که: ما عرفنا

وان که دید، از حیرتش کلک از بَنان افکنده ای هیچ نّقاشـت نمی بیند که نقشـی برکِشـد

 مرجع  معشوق )خداوند( // برکِشد: به تصویر بکشد، نّقاشی کند // وان: و آن // حیرت: شگفتی، حیرانی
 نقش  مفعول )... تو را نمی بیند(

»ت« )نّقاشت(  

 مرجع  نّقاش // کِلْک: قلم // بَنان*: سرانگشت، انگشت // کنایه: کِلک از بنان افکندن  کنایه از 
 نقش  مضاف الیه )بناِن او(

»ش« )حیرتش(:  

 جناس ناهمسان )افزایشی(
 اشتقاق

 مراعات نظیر

»شگفتی، حیرانی و ناتوانی« // نّقاش و نقش:  

معنی بیت: هیچ نّقاشی تو را نمی بیند که بتواند تو را نّقاشی کند؛ و هر آن کس که تو را مشاهده کرد، از حیرت و شگفتی، قلم از انگشتانش انداخته ای!
مفهوم بیت: ناتوانی در مشاهده، شناخت و توصیِف خداوند
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گویند که بطّی در آب، روشنایِی ستاره می دید. پنداشت که ماهی است؛ قَصدی می کرد تا بگیرد و هیچ  نمی یافت. چون بارها بیازمود و 
حاصلی ندید، فروُگذاشت. دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی و ثََمرِت این تَجُربَت، 

آن بود که همه روز گرسنه بماند.
کلیله و دمنه، ترجمۀ نصرالّله ُمنشی  

گویند: نقل و روایت می کنند
َقصد: نّیت، اراده بَط: ُمرغابی 

بگیرد: ماهی ها را شکار کند؛ ماهی گیری
فروگذاشت: رها کرد بیازمود: امتحان و آزمایش کرد 

دیگر روز: روِز دیگر = فردا ]از ویژگی های دستور تاریخی که گاهی 
صفت ُمبهمِ »دیگر« در جایگاِه وابستۀ پیشین قرار می گرفته است[

»بدیدی«، »بُردی« و »نپیوستی«: هر سه فعل، »ماضی استمراری« 
)به روش گذشته( هستند ]می دید، می بُرد و نمی پیوست[

ثَمرت: ثمره، نتیجه
تجربت: تجربه

معنی: روایت می کنند که یک مرغابی در آب، نوِر ستاره ها را می دید 
و فکر می کرد که این روشنایی، ماهی است، اراده )تالش( می کرد تا 
آنها را بگیرد ولی هیچ چیز دستگیرش )نَصیبش( نمی شد. چون 
چندین بار این کار را امتحان کرد و نتیجه ای نگرفت، )کُاّلً این کار 
را( رها کرد. روز دیگر هر وقت ماهی )واقعی( می دید، تصّور می کرد 
که )این ماهی ها( همان روشنایی )دروغین( است و به آن توّجهی 
نمی کرد و نتیجۀ این تجربه، آن بود که او همیشه گرسنه می ماند. 

مفهوم حکایت: 
 مقایسۀ نابه جا و نابِْخردانه

کامی   نتیجۀ مقایسۀ نابه جا، شکست و بی چیزی و نا
است.

 ذکر و یاد کردن / فَضل و بخشش / توحید و یگانه پرستی / ِسزا و سزاوار و الیق / حکیم و دانا / عظیم و بزرگ / رحیم و مهربان / ثَنا و ستایش / 
َوصف و توصیف /ِشبْه و شباهت / َوهم و خیال / ِعّز و عزیز و عّزت / یقین و باور / ُسرور و شادی / جَزا و پاداش / غیب و نهانی / بِکاهی و 
َوجَّل، گرامی و بلندمرتبه / طاعت و عبادت و اطاعت / ُقربت و  کاهش دهی / فَزایی و زیاد نمایی / سنایی غزنوی )شاعر( / ِمّنت و سپاس / َعزَّ
د / قلیل و کم / تَقصیر و کوتاهی / ُعذر و َمعذرت  ح و شادی بخش /ذات و وجود / ُعهده و تَعهُّ نزدیکی / َمزید و زیادی / حیات و زندگی / ُمَفرِّ
 خواهی / خوان و سفره / بی دریغ و بدوِن ُمضایقه / ناموس و آبرو / فاِحش و آشکار / وظیفه و ُمقّرری / باِد َصبا / ُزُمّرد، سنِگ سبزِ قیمتی / 
 بَنات و دختران / نَبات و گیاه / َمهد و گهواره / ِخلعت و جامه / قَبا و لباس / َوَرق و برِگ درختان / اَطفال و بّچه ها / ُقدوم و قََدم نهادن / 
ک، انگور، َرز / َشهد و عسل / فایِق و برُگزیده / باِسق و بلند / ِغفلت و بی خبری / از بَهرِ، براِی /   موِسم و هنگام / َربیع، بهار / ُعصاره و شیره / تا
َشرط و ُشروط / اِنصاف و عدالت / َسرَور و رئیس / َصْفَوت و برگزیده / تَتّمه و باقی مانده / ُمصطفی و برگزیده / َشفیع و شفاعت کننده / ُمطاع 
 و فرمانروا /قَسیم و صاحب جمال / جَسیم و خوش اندام / نَسیم و خوش بو / َوسیم / بَحر، دریا / نوِح پیامبر / اِنابت و توبه و پشیمانی / 
کِف و عابِد / ُمعترف، اعتراف کننده /  ع و زاری / عا جَلَّ َو َعال، بزرگ و بلندقَدر است /ایزد تَعالٰی / نَظر و نگاه / اِعراض و روی گردانی / تَضرُّ
ر و سرگشتگی / منسوب و نسبت داده شده / ُمراِقبت و نگاهداری / ُمستغرق و غرق شده / طریق  واِصف و َوصف کننده / ِحلیه و زیور / تَحیُّ
و روش / اِنبساط و خودمانی شدن / تُحفه و ارمغان / اَصحاب و یاران / َسَحر و ُصبح / ُمّدعی و اِّدعا کننده / طَلَب و خواستن / حیرت و 

ر / بَط، مرغابی / قَصد و نّیت / فروگذاشت و رها کرد ]فرو ُگزاشت[ / ثََمرت و نتیجه / تجُربت و تجربه / کلیله و دمنه، نصُرالّلِه ُمنشی تحیُّ

: تج ح


