
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  صفحه  عنوان 

  7  --------------------  (معني شعرها و نثرها) اولبخش 
  9  ----------------------------------------  ستايش

  16  ----------------------------  هاپيش از اين درس اول:
  21  --------------------------  حكايت: به خدا چه بگويم؟

  22  -----------------------  خوب جهان را ببين درس دوم:
  27  -----------------------------------  صورتگر ماهر

  29  ---------------------------  : جوانه و سنگخواني روان
  32  ---------------------------  ارمغان ايران درس سوم:

  37  ----------------------------  گري فوت كوزهحكايت: 
  38  -------------------------  كفتنسفر ش :درس چهارم

  41  ------------------------  شوق مهدي (عج)  شعرخواني: 
  44  --------------------------------  آزاد درس پنجم:

  46  -------------------------  بختي راه نيك :ششمدرس 
  49  ---------------------------  آداب نيكان :هفتمدرس 

  57  -------------------------------  حكايت: خودشناسي
  58  -----------------------------  آزادگي :هشتمدرس 
  62  ------------------------------  خواني: آقامهدي روان

  64  -----------------------  نوجوان باهوش و ...: نهمدرس 
  68  ---------------------------  قلم سحرآميز :دهمدرس 
  69  ---------------------------------------  دونامه:

  71  ------------------------------   بو نام خوشحكايت: 
  72  --------------------------  داران پرچم :يازدهمدرس 

  75  ----------------------------  شعرخواني: اي وطن من
  80  ---------------------------  شير حق :دوازدهمدرس 

  83  --------------------------------  شاءاهللا انحكايت: 
  85  -----------------------  ادبيات انقالب :سيزدهمدرس 
  88  ----------------------  ياد حسين (ع) :چهاردهمدرس 
  91  ---------------------------  خواني: شوق آموختن روان

  94  --------------------------  درس آزاد درس پانزدهم:
  96  ------------------------  يآزاد ةپرند درس شانزدهم:

  98  ----------------------------------  كودكان سنگ
  100  -----------------------  راه خوشبختي هم:درس هفد

  103  -------------------------  خواني: آن سوي پنجره روان
  104  --------------------------------------   نيايش

  

  صفحه  عنوان 

  105  ----------  هاي ادبي و زباني) بخش دوم (بررسي دانش
  106  ---------------------------  ساختار زبان درس اول:

  107  -----------------  هاي مربوط به زبان و ساختار آن تمرين
  108  --------  اي مربوط به زبان و ساختار آن هاي چهارگزينه پرسش

  110  -------  ربوط به زبان و ساختار آنهاي م پاسخ تشريحي تمرين
  111ساختار آن زبان و اي مربوط به هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  112  ------------------------------  تشبيهدرس دوم: 
  113  ---------------------  تشبيه ةهاي مربوط به آراي تمرين
  114  ------------  تشبيه ةاي مربوط به آراي هاي چهارگزينه پرسش

  116  -----------  تشبيه ةهاي مربوط به آراي پاسخ تشريحي تمرين
  117  -----  اي مربوط به تشبيه هاي چهارگزينه شپاسخ تشريحي پرس

  118  ----------------------------  راييآ واجدرس سوم: 
  119  -------------------  راييآ واج ةهاي مربوط به آراي تمرين
  120  ----------  آرايي واج ةاي مربوط به آراي هاي چهارگزينه پرسش
  122  ----------  آرايي واج ةهاي مربوط به آراي تمرين تشريحي پاسخ

  123  ----  آرايي اي مربوط به واج هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  124  ----------  جمله، فعل و نقش هاي دستوري  درس چهارم:

  128  -----  هاي گذرا و ... هاي مربوط به جمله، زمان فعل، فعل تمرين
  131  ----------------  اي جمله، فعل و... هاي چهارگزينه پرسش

  137  ---------  فعل و .. ،هاي مربوط به جمله پاسخ تشريحي تمرين
  139  ------  اي جمله، فعل و ... هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  145  -----------------  ادبيات اندرزي يا تعليمي :ششمدرس 
  146  ------------  هاي مربوط به ادبيات اندرزي يا تعليمي  تمرين
  148  ----------  اي مربوط به ادبيات تعليمي هاي چهارگزينه پرسش

  149  ---------  هاي مربوط به ادبيات تعليمي پاسخ تشريحي تمرين
  150  ----  اي مربوط به ادبيات تعليمي هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  151  --------------------------  اسميگروه  :هفتمدرس 
  153  ---------------------  هاي مربوط به گروه اسمي تمرين
  155  ------------  اي مربوط به گروه اسمي هاي چهارگزينه پرسش
  157  -----------  هاي مربوط به گروه اسمي تمرين تشريحي پاسخ

  159  --------  اي گروه اسمي هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  160  ----------------------------  مثنوي :هشتمدرس 
  162  ---------------------  هاي مربوط به قالب مثنوي تمرين
  163  ------------------  قالب مثنوياي  هاي چهارگزينه پرسش

  165  --------------  هاي مثنوي پاسخ تشريحي مربوط به تمرين



  صفحه  عنوان 
  167  ------------  اي مثنوي چهارگزينه هاي پاسخ تشريحي پرسش

  168  ---------------------------  صفت بياني :نهمدرس 
  170  ---------------------  هاي مربوط به صفت بياني تمرين
  171  -------------------  اي صفت بياني هاي چهارگزينه پرسش

  173  ------------------  هاي صفت بياني پاسخ تشريحي تمرين
  173  ---------  اي صفت بياني هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  175  ------------------------------  جناس :دهمدرس 
  176  ----------------------------  جناس ةهاي آراي تمرين
  178  -------------------جناس ةاي آراي هاي چهارگزينه پرسش

  180  -----------------  جناس  ةهاي آراي تمرينپاسخ تشريحي 
  181  ------------ اي جناس هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  182  -------------  صفت اشاره و صفت شمارشي :يازدهمدرس 
  184  ----------  شاره و صفت شمارشيهاي مربوط به صفت ا تمرين
  185  -----------  اي صفت اشاره و شمارشي هاي چهارگزينه پرسش

  187  -----------  هاي صفت اشاره و شمارشي پاسخ تشريحي تمرين
  189  --  هاي اشاره و شمارشي اي صفت هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  190  ------------  صفت پرسشي و صفت تعجبي :دوازدهمدرس 
  192  --------------  هاي مربوط به صفت پرسشي و تعجبي تمرين

  193  --------  هاي پرسشي و تعجبي اي صفت هاي چهارگزينه رسشپ
  195  ----------  هاي صفت پرسشي و تعجبي پاسخ تشريحي تمرين
    -   196هاي پرسشي و تعجبي اي صفت هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  197  ----------------------------  كنايه دهم:سيزدرس 
  198  ----------------------  كنايه ةبوط به آرايهاي مر تمرين
  199  -----------------------  اي كنايه هاي چهارگزينه پرسش

  201  ----------------------  هاي كنايه پاسخ تشريحي تمرين
  202  -------------  اي كنايه هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  203  ---------------------------  رديف :چهاردهمدرس 
  204  --------------------------------  هاي رديف تمرين
  205  ----------------------  اي رديف هاي چهارگزينه پرسش

  207  ----------------------  هاي رديف پاسخ تشريحي تمرين
  208  ------------  اي رديف هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  209  -----------------------  صفت مبهم درس شانزدهم:
  210  ----------------------------  ي صفت مبهمها تمرين
  211  ------------------  اي صفت مبهم هاي چهارگزينه پرسش

  213  ------------------  هاي صفت مبهم پاسخ تشريحي تمرين
  214  ---------  اي صفت مبهم هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش

  215  ----------------------------  ترجمه درس هفدهم:

  صفحه  عنوان 

  217---  اي درس به درس) هاي چهارگزينه بخش سوم (پرسش
  218  --------------------  يش از اينهاپستايش و  درس اول:

  224  ---------  اي درس اول هاي چهارگزينه حي پرسشسخ تشريپا
  227  -------------------  خوب جهان را ببين و ... درس دوم:

  233  ---------  اي درس دوم هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  235  -------------------  ارمغان ايران و حكايت درس سوم:

  239  ---------  اي درس سوم هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  241  ------------------------  سفر شكفتن درس چهارم:

  245  --------  اي درس چهارم هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  247  ------------------------  بختي راه نيك :ششمدرس 

  250  --------  ششماي درس  هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  252  --------------------------  آداب نيكان :هفتمدرس 

  257  --------  هفتماي درس  هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  259  ----------------------------  آزادگي :هشتمدرس 

  263  --------  هشتماي درس  هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  265  ---------------------  . نوجوان باهوش و .. :نهمدرس 

  269  ---------  نهماي درس  هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  271  ----------------------  قلم سحرآميز و ... :دهمدرس 

  274  ---------  دهماي درس  هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  276  ----------------------  . داران و .. پرچم دهم:يازدرس 

  280  -------  يازدهماي درس  هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  282  -------------------------  شير حق :دوازدهمدرس 

  286  ------  دوازدهماي درس  چهارگزينه هاي پاسخ تشريحي پرسش
  287  ----------------------  ادبيات انقالب :سيزدهمدرس 

  290  -------سيزدهماي درس  هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  291  ---------------------  ياد حسين و ... :چهاردهمدرس 

  294  ------  چهاردهماي درس  هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  295  ------------  آزادي و كودكان سنگ ةپرند درس شانزدهم:

  298  ------  اي درس شانزدهم ارگزينههاي چه پاسخ تشريحي پرسش
  299  --------------------  راه خوشبختي و ... درس هفدهم:

  304  -------  اي درس هفدهم هاي چهارگزينه پاسخ تشريحي پرسش
  



  

  

  به نام خدا
  

 بخشــايش اســت  ،خــدا را بــر آن بنــده  «
  

ــايش اســت    ــق از وجــودش در آس ــه خل  »ك
  

  
اي بسـيار كـه در مسـير راه    هـ  و دشـواري  كمي وقتخداوند بزرگ را دوچندان سپاسگزارم كه توانستم با 

  وجود داشت، فارسي هشتم را به موقع تأليف كنم و به تمام دوستداران زبان فارسي سرزمينم، تقديم نمايم.
  سه بخش، تشكيل شده است: ازاين كتاب 

  .ها ها، شعرها و نثرهاي دشوار، به ترتيب درس شود به شرح و بررسي لغت ـ بخش اول: مربوط مي1
هـاي   و پرسـش  ها ، همراه با تمرينهاي زباني و ادبي ختصاص دارد به بررسي تمام دانشـ بخش دوم: ا2

  اي با پاسخ تشريحي. چهارگزينه
اي درس بـه درس، بـه صـورت دسـتور، لغـت، مفهـوم،        هـاي چهارگزينـه   ـ بخش سوم: طراحي پرسش3
  هاي ادبي و .. همراه با پاسخ تشريحي. آرايه

انـد؛ از   هايي هستم كه همواره يار و ياور بنده در تأليف اين كتاب بوده آن در پايان، قدردان لطف و محبت
  جمله: آن

آقاي كمال حسيني (از كردستان) كه بـدون هـيچ چشـم داشـتي، ايـن كتـاب را بـا دقّـت          گراميدوست 
راستار حشمت جويباري (از مازندران) كه ويام آقاي جواد با د؛ همراه هميشگيان بسياري، ويراستاري علمي كرده

چون گذشـته، دلسـوزانه، كتـاب را ويراسـتاري      و آويشن اميدمهر كه هم  ها آزاده اند؛ خانم بخشي از كتاب بوده
 پـور  ، آقـاي سـتّار جـانعلي   نـژاد  آقاي سيدجمال طباطبايي ،؛ آقاي عليرضا چنگيزي، خانم شهناز عبادتياند كرده

  اند. اي داده سازنده هاي كه پيشنهادو آقاي تيمور رضايي  ويراستار (از رشت)
 فيروزه مـرادي (مدير فروش)، خانم مرادي (مدير توليد)، خانم  خاتميچنين از آقاي خدايار مبين، آقاي  هم

هرمزي (طراح جلد) و خانم رويا صدر، سپاسـگزارم كـه    مينا (طراح)، خانم فرد ايمان  سمانه چين)، خانم حروف(
  اند. داشته بسزايي نقش ،در چاپ اين كتاب

  جاي شما عزيزان خواهم ماند.ب هايمنتظر پيشنهاد ،موارهه
  !پاينده باشيد
  تبار حميد طالب

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هايها و جملهشرح و معني تمام بيت
 ها دشوار كتاب به ترتيب درس



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قمـري در   1220فرزند ابوالحسن مستوره كردسـتاني، متولّـد   » ماه شرف خانم«هـ . ق)  1220ـ   1264( مستوره كردستاني:
رد در ايـران،  نويس كُ شهر سنندج، شاعري است كه به دو زبان فارسي و كُردي، شعر سروده است. او را نخستين زن تاريخ

  .از آثار اوست» اردالن  تاريخ«و » ديوان شعر«اند.  شمرده
  
  
  
  
  

 هااي نام نكوي تو، سردفتر ديوان
  ها وي طَلعت روي تو، زينت ده عنوان  

بخـش ها است و چهرۀ درخشان تـو، زینـت   که نام خوب تو، سرآغاز تمام کتاب خداییای  معني:
  (زیبا کنندۀ) هر عنوانی است.

 درخشندگی  طَلْعت: 
  های شعرِ شاعران کتاب ها: دیوان  
  : کتاب، مجموعۀ شعر و نوشته، دیواندفتر 



 

   فارسي هشتم
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  »آفریدجان به نام خدایی که «
  برگرفته از: بوستان سعدي  قالب شعر: مثنوي  

  

  

  داستان رأي، هم فكر، هم هم متّفق:   هاي خداوند دانا، از نام حكيم:  
  خدايي الهيت:   ياريگر، مددكار دستگير: 
  : درمانده، عاجز شده، ناتوانفرومانده    بخشنده كريم:  
  پايان و حقيقت چيزي، ذات كُنه:   گيرد كسي كه اشتباهات انسان را ناديده مي خطابخش:  
  حقيقت، ذات، چيستي ماهيت:   پوزش ةپذيرند پذير: پوزش 
  پشت چيزي باشد. چه در پشت سر، آن سوي، در پي، آن ماورا:   فرمانبردار، مطيع پرستار: 
  عظمت، بزرگي جالل:    فرزندان آدم، انسان آدم: بني 
  بينايي، بينش، چشم بصر:   پرنده مرغ:  
  به پايان رساننده، آخر :(منتهي) منتها   مورچه مور:  
  زيبايي، نيكويي جمال:   بهره، قسمت، اقبال بخت: 
  انديشيدن، درنگ كردن تأمل كردن:   در اندر: 
  دلي، پاكيزگي، خلوص پاكي، پاك صفا:   لقب حضرت ابراهيم (ع) به معني دوست خالص يل:خل  
  ناشدني، غيرممكن محال:   اي بزرگ در كشور مصر رودخانه نيل:  

  

  اند. دار در آخر کتاب درسی معنی شده های ستاره لغت 
  

  
 ۀهاست و کارگشای همـ  بخشِ دل حمیدیه) است. راز و نیاز با خداوندی که آرامشهای فارسی، مناجات (تَ های آغازین کتاب این درس، مانند تمامِ درس

  باشد.   مشکالت بندگانش می
توانند بزرگی خداوند را سپاس بگویند و وجودش را بشناسـند. خداونـد از    ها نمی داند که انسان کند و می شاعر در این شعر به آگاهی و عظمت خداوند اشاره می

  گردد.  پذیر می باید در مسیر پاکی و درستی گام بردارند و این کار با پیروی کردن از پیامبر (ص) امکان ها آگاه است، پس انسان کسهمه همه چیز و 

  
  

 نــــــد جــــــان آفــــــرينوخدابــــــه نــــــام   
  

 حكـــــيم ســـــخن در زبـــــان آفـــــرين     
  

  آموخت.انسان را آفرید و به او سخن گفتن را  کنم] که [آغاز می وند داناییبه نام خدا :معنی

  . (= انسان را آفريد و به او بيان (= سخن گفتن) آموخت)» علّمه البيانخَلَقَ األنسان، «هاي  به آيهدارد تلميح  : آرا

  . است محذوف» كنم آغاز مي«جمله تشكيل شده است كه فعل  يكاين بيت از  
  

  
ده یا شاعر در اثرش به مفهوم آیه یا حدیثی اشاره کنـد یـا   نویسنیعنی  ؛اشاره به آیه، حدیث و داستان در شعر یا نثر تلمیح:

  های عاشقانه، عارفانه و قرآنی را بیان کند؛ مانند: که، یکی از داستان این
  



  

  بخش اول / ستايش    
  

11  
  کند های عشق مجنون می قصه  کند نی حدیث راه پر خون می

  ار معروف است. این بیت تلمیح دارد به داستان عاشقانۀ لیلی و مجنون که در ادبیات فارسی، بسی
  روزگار وصل خویش باز جوید  هر کسی کاو (= که او) دور ماند از اصل خویش

  »لیه راجعوناانّا هللا و انّا «این بیت به بازگشت انسان به سوی خداوند اشاره دارد و تلمیح دارد به آیۀ 
  

ــند    ــد بخشـــــــ ــتگير ةخداونـــــــ  دســـــــ
  

 پــــــذير كــــــريم خطــــــابخشِ پــــــوزش  
  

   پذیرد. گیرد و عذرش را می کند و خطاهایش را نادیده می ن را در کارها، یاری میخداوندی که انسا :معنی

  آرايي واج  »ش«تكرار حرف  /آرايي  واج » ــِ«مصوت (صداي)  تكرار /كنايه از ياري كننده  دستگير  : آرا
  شكيل شده است:ز چهار تركيب وصفي تپذير، صفت هستند و بيت ا بخشنده، دستگير، خطابخش و پوزش 

  پذير [كريم] پوزش ـ4كريم خطابخش  ـ3[خداوند] دستگير  ـ2خداوند بخشنده  ـ1

 ه چيــــز و كــــس  مــــ پرســــتارِ امــــرش ه    
  

ــور و مگـــــس    ــرغ و مـــ ــ ــي آدم و مـ  بنـــ
  

   خداوند هستند. مطیع و فرمانبردارِ دستورِ ،موجودات ۀهم :معنی

  موجودات ةمجازاً هم مرغ و مور و مگس آدم و  بني /نظير  مراعات مرغ، مور و مگس  : آرا
  ، حذف شده است.بيتهم در » هستند«. فعل است، مسند امرشهمه چيز و كس، نهاد و پرستار  / بيت، يك جمله دارد. 

ــت     ــاجِ بخــ ــد تــ ــر، برنهــ ــه ســ ــي را بــ  يكــ
  

 تخــــت يكــــي را بــــه خــــاك انــــدر آرد ز  
  

  رساند.  گیرد و به پستی و خواری می کسی را که بخواهد عظمتش را می رساند و هر میکسی را بخواهد به اوج بزرگی و عظمت  خداوند هر معنی:

پسـت   از كنايه تخت به خاك آوردن  از /اضافة تشبيهي  تاج بخت /رساندن  خوشبختيكنايه از به عظمت و  تاج بر سر نهادن  : آرا
دهي و هر كه را  (= هر كس را بخواهي، عزت مي »منْ تشاء و تذلُّ منْ تشاء عزُّتُ« ةاين بيت تلميح دارد به آي / جناس بخت و تخت  /كردن 

  تضاد  »از تخت به خاك آوردن«و » تاج بر سر نهادن«مفهوم كنايي  /مراعات نظير  سر، تاج و تخت  /كني.)  بخواهي پست مي
 ةدر مصـراع دوم، نشـان  » را« / .يكي، برنهد بخت [را] به سرِتاج  در مصراع اول، فَكّ اضافه است » را« /بيت، دو جمله دارد.  
  مفعول است.

  رساند.  رساند و يا هر كس را بخواهد به خفّت و خواري مي خدا هر كس را بخواهد به عظمت و بزرگي مي  وم 
  هاي زير قرابت معنايي دارد. (= ارتباط معنايي دارد.) با بيت

ــي و بـــس ــو بخشـ ــواري تـ ــزي و خـ  عزيـ
 يكــــي را ز مــــاه انــــدر آري بــــه چــــاه
ــل  ــر خليــ ــي بــ ــد آتشــ ــتان كنــ  گلســ

  

ــواري نبينــــد ز كــــس   ــو خــ ــز تــ  عزيــ
 يكــــي را ز چــــاه انــــدر آري بــــه مــــاه
ـــرَد ز آبِ نيــــل گروهــــي بــــر آتــــش بـ 

 

  

  
  باشند؛ مانند: شود که دارای حروفی مشترک هستند و از یک جنس می هایی گفته می جناس: به کلمه

  کند شود یاد سمن نمی همدم گُل نمی  کند نمیسروِ چمانِ من چرا میل چمن 
  (= اختالف در حرف اول) اختالفیجناس ناقص  چمن با سمن 
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  جناس افزایشی (= چمان یک حرف بیشتر از چمن دارد.)چمان و چمن 

  برای آشنایی بیشتر با آرایۀ جناس به بخشِ دوم همین کتاب (= درس دهم) مراجعه کنید.
    

  
آیـد و بعـد،    الیـه مـی   کند؛ یعنـی اول مضـاف   الیه را بر مضاف مقدم می آید و مضاف الیه می فه، بین مضاف و مضاففک اضا» را«

  سقف فلک را ... فلک را سقف بشکافیم   مانند: آید؛  میمضاف 
  

 گلستان كند آتشـي بـر خليـل  
  

ــرَد ز آب نيـــل      گروهـــي بـــر آتـــش بـ 
  

  برَد. می (جهنّم) کند و به دوزخ کند و فرعونیان را در آب نیل، غرق می هیم (ع) گلستان میابرابر آتش نَمرود را [خداوند]  :معنی
مصراع ». ابراهيم عليكُوني برْداً و سالماً  نا يا نارقُلْ«انبيا:  ةسور 68 ةبه آيبه آتش افكندن حضرت ابراهيم (ع) و دارد مصراع اول تلميح  : آرا

  تضاد  و آبآتش  / .ها آن فرستادنجا به آتش جهنّم  كردن فرعونيان و از آنغرق دوم تلميح دارد به 
 به درگاه لطف و بـزرگيش بـر  

  

ــر   ــي ز ســـ ــاده بزرگـــ ــان نهـــ  بزرگـــ
  

  کنند. کنند و فروتنی و تواضع، اختیار می بزرگان در برابر خداوند، بزرگی و عظمتشان را فراموش می :معنی
  آرايي واج » ز«و » ب«ر تكرا / بزرگي ةتكرار واژ / ياد بردناز كنايه از:  ر نهادن از س /جناس  بر و سر  : آرا

به درگـاه  لطـف و    گفتند  آوردند كه به اين نوع متمم، متمم تأكيدي مي گاهي در گذشته، براي يك متمم، دو حرف اضافه مي 
  بزرگيش بر (به و بر، دو حرف اضافه هستند.)

  رور و خودخواهي در برابر خداوند (= فروتني و تواضع كردن) ترك غ  وم 
  دارد: )هاي زير قرابت معنايي (= ارتباط معنايي با بيت

  

ـــرَد مــــردمِ هوشــــمند نگمــــا كــــي بـ 
 بــــه دولــــت، كســــاني ســــرافراختند   
ــه، كمـــر بگشـــاي ــر بِنـ نـــاز و تكبـ كُـــاله 

  

 اعتنايي) است قدر بلند؟ كه در سرگراني (= بي 
ــر   ــاجِ تكبـ ــه تـ ــد  كـ ــرور) بينداختنـ  (= غـ

 كه چـون تـو سـرو نديـدم كـه در قبـا گنجـد       
  

  

ــتش   ــر الهيـ ــق بـ تّفـــان م  جهـ
  

 ــه ــاهيتش فرومانــــــــده از كُنــــــ  مــــــ
  

  باشند. ها در اقرار به خدایی او، همفکر هستند، اما از شناخت ذات خداوند، ناتوان می انسان :معنی
  كنايه از ناتواني و بيچارگي فروماندن  / ها) مجازاً مردم جهان (انسان جهان  :  آرا

ش، تجهان بـر الهيـ   (=متّفق، مسند است  /اول و دوم، حذف شده است.  هاي در پايان مصراع» است«بيت دو جمله دارد كه فعل  
  )]است[ فق متّ

  توانند عظمت خدا را درك بكنند و او را توصيف كنند.  ها نمي انسان  وم 
  قرابت معنايي (= ارتباط معنايي) دارد: هاي زير با بيت

  

ــت ــش نيافـــ ــاوراي جاللـــ ــر، مـــ  بشـــ
 هرچه در وصف تـو گوينـد و كننـد انديشـه    
 نيابــــــد بــــــدو نيــــــز، انديشــــــه راه
 مرا سخن به نهايت رسـيد و فكـر بـه پايـان    

  

 بصـــــر، منتهـــــاي جمـــــالش نيافـــــت 
ــي   ــر از آن ــه دونِ حــق توســت و برت  آن هم
ــاه  ــام و از جايگـــ ــر از نـــ ــه او برتـــ  كـــ

 رسـد بـه نهايـت    وصـف جمالـت نمـي    هنـوز 
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 ش نيافــــــتلــــــبشــــــر، مــــــاوراي جال   
  

ــت     ــالش نيافـــ ــاي جمـــ ــر، منتهـــ ــ صـب 
  

  کنند.) خداوند را درک نمی جمالها حقیقت جالل و  . (انسانندیداز خداوند تر و زیباتر  تر، با عظمت بزرگ، انسان، موجودی را :معنی

  جناس بشر و بصر  / تشخيص  هبه بصر نسبت داده شد نيافتن / انسانمجازاً  بصر  /جناس  جالل و جمال  : آرا
  ، مفعول هستند.»منتها«و » ماورا« /بيت، دو جمله دارد.  

  

 
مجاز: هر واژه یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه، معنای حقیقی و به معنای غیـر اصـلی   

  شود؛ مانند: نامیده می »زمجا«ای که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد؛  گویند؛ کلمه آن، معنای مجازی می

  ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی چه خیال  سرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابی
قصـد و  «ز خودش که جزئی از اندام انسان است، به کـار نرفتـه اسـت، بنـابراین مجـاز ا     واقعی در معنی  »سر«در مصراع اول، 

  ای ندارد که آفتاب، طلوع کند. است؛ یعنی امشب، قصد و اندیشه »اندیشه

ــ   ــــــ ــتأمـ ــي ةل در آيينـــــــ  دل كنـــــــ
  

ــي     ــل كنــ ــدريج، حاصــ ــه تــ ــفايي بــ  صــ
  

  شود. کم، وجودت پاک می تر توجه کنی، کم اگر به درون خودت (به دل) بیش :معنی

  ها پاك باشد. د كه از آلودگيشو از نگاه عارفان، زماني دل مظهر تجلّي نور خداوند مي 

  به) مشبه آيينه  /مشبه  تشبيهي (دل  ةاضاف دل  ةآيين : آرا
  قيد به تدريج  /مفعول  صفايي  /تركيب اضافي  آيينة دل  /م متم آيينه  /بيت، دو جمله دارد.  

 محــــال اســـــت ســـــعدي كـــــه راه صـــــفا   
  

 تـــوان رفـــت جـــز بـــر پـــي مصـــطفي       
  

  پیامبر (ص)، غیرممکن است. ۀها، جز با پیروی از شیو سعدی، پاک شدن از آلودگی[ای]  :معنی

  برگزیده و خالص و پاک شده، لقب پیامبر (ص) مصطفی  
  است.) محذوفمنادا (حرف ندا هم  سعدي  /بيت، سه جمله دارد.  

  
  

ـ    تـ متّفق ـ الهی    پذیر خطابخش ـ پوزش  ـ    ش ـ کُنه ـ ماهیتش ـ ماورای جاللش  نتهای جمالش ـ تأمر ـ مصل ـ صـفایی ـ بـه تـدریج ـ       ب
  حاصل ـ محال ـ مصطفی

  

    
  
  
  
  
  

  اين شعر در قالب مثنوي سروده شده است.
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 چشــم دل بــاز كــن كــه جــان بينــي     
  

آنچــــــه ناديــــــدني اســــــت، آن بينــــــي   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

. ق) از شـاعران دورة افشـاريه و زنديـه اسـت. در      ه 1198سيد احمـد (درگذشـت    هاتف اصفهاني:
  عرفاني وي نيز معروف است. » بند عترجي«كرد.  سرودن غزل از سعدي و حافظ پيروي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تـوانی هایی را که با چشـم ظـاهری و مـادی نمـی     از راه دل و عرفان (بصیرت)، خداوند را ببین. حقیقت :بيتمعني
  کنی. ببینی، از راه دل، درک می

را چشم، دل و جان /  آرایی واج  »ن«تکرار  /جناس  جان و آن  /تشخیص  چشم دل  : آ

  نظیر مراعات
  چشم دل، جان و آن، مفعول هستند.  
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  هاش از اینپی
  پور شاعر: قيصر امني  (= به قول پرستوها) قالب شعر: مثنوي  

  

  
  ، عزمقصد، آهنگنيت:    قبالً، درگذشته ها:پيش از اين  
  ناراحت، غمگين دلگير:    آجر، آجر خام خشت: 
  دور از ديگران، تنهايي خلوت:    هاي بلند، قصر ساختمان برج:  
  ريا: بدون دورويي) دورويي، نفاق (بي ريا:   بسيار ه ـها ك لـااليي فيـدان پيش و بـ: دو دناجـع  
  سازند. حصيري كه از ني مي بوريا:   بها است. گران  
  نوعي فرش گليم:    هنگ، انعكاس صداآ طنين: 
  دشمني، نفرت كينه:    فرياد بلند نعره:  
  پرخروش، خروشان، غوغا كننده توفنده: 

  

  
آن  ۀیک نوجوان را نسبت به جهـان هسـتی و آفریننـد    ۀباشد. شاعر در این شعر، تجرب این شعر به زبان امروزی و ساده و روان است و دارای لحن توصیفی می

کند که نسبت به شناخت خداوند از اندیشـه و تفکّـر خودمـان     شاعر در این شعر به ما کمک میشود.  تر می هستی، صمیمی ۀند و در پایان با آفرینندک مطرح می
  کند. تقویت میداشتنی است. این شعر، در حقیقت، عالقه و ایمان ما را نسبت به خداوند بزرگ،  بهره بگیریم و درک کنیم که خداوند بسیار مهربان و دوست

  
  

 كــــردم خــــدا فكــــر مــــي ،هــــاپــــيش از اين
  

 اي دارد ميـــــــــان ابرهـــــــــا خانـــــــــه  
  

   کند. کردم که خدا در میان ابرها خانه دارد و زندگی می در گذشته فکر می :معنی
  قيد ميان ابرها  / مفعول اي  خانه /نهاد  خدا  /بيت، دو جمله دارد.  

  

ـــــه مثــــــل قصــــــرِ   قصـ هــــــا پادشــــــاه 
  

ــت   ــال  خشــ ــتي از طــ ــاس و خشــ  ي از المــ
  

  ها، از الماس و طال، ساخته شده است. مانند قصر پادشاه قصه اش خانه یآجرها :معنی

  آرايي واج در مصراع اول » ــِ«تكرار  /نظير  مراعات الماس و طال  /تشبيه  مثل قصر  : آرا
  متمم  قصر  

ــــرجش از عـــــاج و بلـــــور  پايـــــه   هـــــاي بـ 
  

 ختــــي نشســــته بــــا غــــرورت بــــر ســــرِ  
  

  قیمت ساخته شده است و خدا بر روی تختی، با غرور و خودخواهی، نشسته است.  های برجش (قصرش) از عاج فیل و بلورهای گران پایه معنی:

  به كنايه، با ارزش و قيمتي بودن از عاج و بلور بودن  : آرا
  ممتم غرور سر و  /نهاد  هاي برجش  پايه /بيت، دو جمله دارد.  



  

  : پيش از اينهادرس اول/  فصل اول    
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 مـــــــاه، بـــــــرقِ كـــــــوچكي از تـــــــاج او

  

ــاجِ او    ــتاره، پــــــولكي از تــــ  هــــــر ســــ
  

  .هستندهای برّاق تاج خدا  ها در واقع، پولک کردم] ماه، نور کوچکی از تاج خداست و ستاره [فکر می :معنی

  نظير  مراعات ماه و ستاره  /تشبيه شده است.  ،به برق و ستاره به پولك ماه :  آرا
  حذف شده است.» است«يان هر مصراع، فعل ين بيت دو جمله است كه در پاا 

ــده      ــين خنــ ــب، طنــ ــرق شــ ــد و بــ  اش رعــ
  

 اش توفنــــده ةســــيل و طوفــــان، نعــــر    
  

  باشد. خداوند است و سیل و طوفان،همان فریاد بلند و وحشتناک او می ۀرعد و برق ترسناک،صدای خند :معنی

  .است حذف شده» است«مصراع، فعل دو ر پايان هر بيت از دو جمله تشكيل شده است كه د 
ــت      ــاه نيســ ــاي او آگــ ــس از جــ ــيچ كــ  هــ

  

ــت     ــورش، راه نيسـ ــس را در حضـ ــيچ كـ  هـ
  

  دیدن او را ندارد. ۀکند و هیچ کس هم اجاز میداند که او در کجا زندگی  هیچ کس نمی :معنی

   رفته نشدنكنايه از پذي نداشتن) = نيست ( هرا /جناس  » راه«و » را« : آرا
و ، حـرف اضـافه   »بـراي «در مصراع دوم، بـه معنـي   » را« / نهاد  راه / مسند آگاه  /بيت از دو جمله تشكيل شده است.  

  است.  اسنادياست و فعل غير» وجود ندارد«در مصراع دوم به معني » نيست« / كس) (= براي هيچ .متمم است» كس هيچ«
 رحــــم بــــود و خشــــمگين   آن خــــدا بــــي 

  

ــهخ   ــين  انـــ ــمان، دور از زمـــ  اش در آســـ
  

  آن خدایی که من در ذهن داشتم، بسیار سنگدل و عصبانی بود. او در آسمان خانه داشت و از مردم دور بود. :معنی

  نظير و تضاد مراعات آسمان و زمين  :  آرا
  ت.در پايان مصراع دوم حذف شده اس» است«بعد از خشمگين و » بود«بيت، سه جمله دارد:  

ــود    ــا نبــــ ــان مــــ ــا در ميــــ ـــ ــود، امـ  بــــ
  

 بــــــودنمهربــــــان و ســــــاده و زيبــــــا   
  

  خدا وجود داشت، اما از ما دور بود. او مهربان و صمیمی و زیبا نبود. :معنی
  باشد. اسنادي مي است و غير  »وجود داشتن«در مصراع اول، به معني » نبود«و » بود« /بيت سه جمله دارد.  

  مسند است.» مهربان و ساده و زيبا«اسنادي است و  در مصراع دوم،» نبود«فعل 
 دوســـــــتي جـــــــايي نداشـــــــت ،در دل او

  

ــت     ــايي نداشـــ ــيچ معنـــ ــاني هـــ  مهربـــ
  

  .معنی بود نسبت دادن مهربانی و محبت به او بینداشت و  جادر وجود او، عشق و دوستی  :معنی
  مفعول  جايي و هيچ معنايي /بيت از دو جمله تشكيل شده است.  

 پرســـيدم از خـــود از خـــدا   چـــه مـــي  هـــر  
  

 از ابرهـــــــا  از زمـــــــين از آســـــــمان   
  

  ،پرسیدم دم، خدا، زمین و آسمان میخو ۀچه از دیگران دربار هر :معنی

  شود. المعاني است، يعني معني اين بيت با بيت بعدي كامل مي اين بيت، موقوف 

  نظير مراعات زمين و آسمان  / آرايي واج » ز«تكرار  :  آرا
 خود، خدا، زمين، آسمان و ابرهـا   /مفعول  هرچه  /با مفعول و متمم است. (= چهاربخشي) پرسيدم، جملة چهار جزئي  مي 

  بيت از يك جمله تشكيل شده است. /متمم 



 

  / بخش اول فارسي هشتم
  

 

ــي  18 ــد:  زود مــ ــت «گفتنــ ــار خداســ ــن كــ  ايــ
  

 »پــرس و جــو از كــار او كــاري خطاســت      
  

  کارِ خدا، اشتباه است. ۀخدا، است و پرسیدن دربار گفتند که این کارها مربوط به زود می :معنی

  واج آرايي » ر«و » ك«تكرار  /كار، سه بار تكرار شده است.  : آرا
 /خداسـت ...   ايـن كـارِ   گفتند؟  ، مفعول است؛ چه چيز را مي»گفتند مي«عبارت بعد از  /بيت از سه جمله تشكيل شده است.  

  مسند كار خدا  /نهاد  اين 
ــــــت مـــــــن در نمـــــــاز و در دعـــــــا   نيـ 

  

ــدا     ــم خـ ــت از خشـ ــود و وحشـ ــرس بـ  تـ
  

  ترسیدم که خدا از من عصبانی بشود.) قصد من از نماز خواندن و دعا کردن، فقط به خاطر ترس و وحشت از خشم خدا بود. (می :معنی

  نظير مراعات ترس، وحشت و خشم  /نظير  مراعات نماز و دعا  : آرا
 /مسـند   ترس  /نهاد  نيت من  /حذف شده است. » خشم خدا«بعد از » بود«از دو جمله تشكيل شده است كه فعل  بيت 

  مسند وحشت 
ــا ــيش از اينهــ ــود،پــ ــر بــ ــاطرم دلگيــ  خــ

  

 از خــــدا در ذهــــنم ايــــن تصــــوير بــــود 
  

  رحم و نامهربان است. این شکل خشمگین و بی کردم خدا همیشه به و فکر می مگذشته (قبالً) من، همیشه ناراحت و غمگین بود در معنی:
فعـل غيراسـنادي   » وجـود داشـتن  «به معنـي  » بود«، اسنادي است و در مصراع دوم »بود«ل در مصراع او /بيت، دو جمله دارد.  

  نهاد است.» اين تصوير«است؛ بنابراين، 
 تـــا كـــه يـــك شـــب، دســـت در دســـت پـــدر  

  

ــفر      ــك ســ ــد يــ ــه قصــ ــادم بــ  راه افتــ
  

  که یک شب به همراه پدرم به قصد یک سفر، حرکت کردم.  این تا :معنی
  قيد » دست در دست پدر«و » يك شب« /حذف شده است. » من«نهاد   /بيت، يك جمله دارد.  

ــتا در ــك روســــــ ــان راه، در يــــــ  ميــــــ
  

ــه  ــنا  خانـــ ــوب و آشـــ ــديم، خـــ  اي ديـــ
  

  دیدیم که بسیار خوب بود و برای ما آشنا بود. ای را جا خانه در میان راه، به یک روستایی رسیدیم و در آن :معنی
  اي خوب و آشنا را ديديم) دو تركيب وصفي (= خانه اي خوب و آشنا  خانه /مفعول  اي  خانه /بيت، يك جمله دارد.  

ــيدم   ــدر، اين: «زود پرســ ــت؟پــ ــا كجاســ  »جــ
  

ــاين«گفـــت:   ــا خانـ ــوب خداســـت ةجـ  »خـ
  

  مسجد)، است.= خوب خدا ( ۀجا، خان ه ما آمدیم، کجاست؟ [پدر] جواب داد: اینجایی ک [ای] پدر، این زود پرسیدم  :معنی
گـروه   خانـة خـوب خـدا     /نهـاد   اينجا  /مسند  كجا  /نهاد  اينجا  /منادا  پدر  /بيت داراي پنج جمله است.  

  اليه) مضاف خدا  /صفت  مسندي (= خوب 
ــت:   ــياين«گف ــا م ــه مانــدج ــك لحظ  شــود ي

  

 ي خلـــوت، نمـــازي ســـاده خوانـــدا گوشـــه 
  

  »ز و نیاز کرد.اصداقت، نماز خواند و با خدا رشد و از روی  ای تنها ای را در گوشه وان، لحظهت جا، می در این«گفت:  :معنی

  ـ نماز ساده: نمازی که از ظاهرپرستی دور باشد.
 نمـازي سـاده    /تركيب وصفي و قيد   اي خلوت گوشه /قيد   »يك لحظه«و » اينجا« /بيت داراي چهار جمله است.  

  تركيب وصفي و مفعول
 بـــا وضـــويي دســـت و رويـــي تـــازه كـــرد  

  

 »بــا دل خــود گفــت و گــويي تــازه كــرد      
  

  توان با وضو گرفتن دست و روی خود را شاداب کرد و از راه دلِ خود با خدا حرف زد. می :معنی
  بيت از دو جمله تشكيل شده است. 



  

  : پيش از اينهادرس اول/  فصل اول    
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ــتمش:   ــ«گفـ ــپـ ــمگينس آن خـ  داي خشـ

  

ــه  ــت؟ اينخانـ ــين؟ اش اينجاسـ ــا در زمـ  »جـ
  

  خانه دارد؟ ،میجاست؟ در زمینی که ما هست اش همین به پدرم گفتم: پس آن خدای خشمگین، خانه :معنی
  متمم (= به او گفتم) » گفتمش«در » ـَ ش« 

 رياســـــت او بـــــي ةآري خانـــــ« :گفـــــت 
  

 هــــايش از گلــــيم و بورياســــت   فــــرش  
  

  .استاش از گلیم و حصیر ساده  های خانه فرش خدا از دورویی و ظاهرپرستی، دور است. ۀدرست است، خان پدر گفت: :معنی

  نظير مراعات فرش، گليم و بوريا  : آرا
  جا، يك جمله است. در اين» آري« /بيت از چهار جمله تشكيل شده است.  

  

 كينــــه اســــت  مهربــــان و ســــاده و بــــي    
  

ــه اســـــت    ــوري در دل آيينـــ  مثـــــل نـــ
  

  خوب قرار دارد. یها باشد و مانند نوری در دل انسان خداوند، مهربان و صمیمی است و از دشمنی و انتقام، دور می :معنی

  هاست.) است. (يعني خدا در وجود انسان» وجود انسان«جا نماد  آيينه، در اين /تشخيص  دل آيينه  /تشبيه  مثل نوري  : آرا
  ممتم نوري  /گروه مسندي  كينه  هربان و ساده و بيم /بيت، دو جمله دارد.  

  

ــمني      ــم و دشـــ ــت خشـــ ــادت او نيســـ  عـــ
  

ــني    ــانش روشـــ ــور و نشـــ ــام او نـــ  »نـــ
  

  سازد. کند. خدا نور و روشنایی است که وجود آدمی را پاک می شود و با کسی دشمنی نمی خدا خشمگین نمی :معنی

  ها و زمين است.) (= خداوند، نور آسمان »سماوات و االرضالاهللا نور « ةتلميح دارد به آينام او نور،  /آرايي  واج » ش«تكرار  : آرا
  (= نام او نور [است] و نشانش روشني [است]) :اع دوم از دو جمله تشكيل شده استمصرمصراع اول يك جمله است.  

  

ــدم:   ــازه فهميــ ــن خداســــت  تــ ــدايم ايــ  خــ
  

 ايـــــن خـــــداي مهربـــــان و آشناســـــت  
  

  متوجه شدم که خدای من، این خدای مهربان و آشنا است.ه،تاز :معنی
  بيت، سه جمله دارد.  

  

 تــــردوســــتي از مــــن بــــه مــــن نزديــــك   
  

ــك     ــن نزديــ ــه مــ ــردن بــ ــر از رگ گــ  تــ
  

  باشد. تر می خدا تنها دوستی است که به من بسیار نزدیک است حتّی از رگ گردنم به من نزدیک :معنی

 /(= مـا بـه او از رگ گـردن، نزديكتـريم.)      ريـد. الو بـلِ اليـه، مـن ح    و نَحن اقرب » ق« ةسور 16 ةبه آخر آي اين بيت، تلميح دارد : آرا
  تكرار تر  نزديك

از رگ  ]اسـت [تر  از من به من نزديك ]است كه[حذف شده: دوستي » است«بيت، سه جمله دارد كه در پايانِ هر سه جمله، فعل  
  ].است[تر  گردن به من نزديك

  

ــي   ــدا     مـ ــن خـ ــا ايـ ــن، بـ ــد از ايـ ــوانم بعـ  تـ
  

 ريـــا دوســـت باشـــم، دوســـت، پـــاك و بـــي  
  

  توانم با این خدای پاک و به دور از دورویی، دوست باشم. من بعد از این، می :معنی



 

  / بخش اول فارسي هشتم
  

 

20  
ـ   ۀها ـ الماس ـ برجش ـ عاج و بلور ـ غرور ـ رعد و برق ـ طنین ـ سیل و طوفان ـ نعر         قصر ـ قصه  پرس و جو ـ تصـویر    توفنده ـ حضور 

  کینه ـ قصد ـ خلوت ـ وضویی ـ بوریا ـ بی
  

  

  

  

آيد.  ق پس از انقالب به شمار ميش) استاد دانشگاه و شاعر معاصر، وي از شاعران موفّ. هـ.  1338ـ   1386( :پور قيصر امين
  را نام برد. »ناگهان ي ها نهآفتاب، تنفّس صبح، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو و آي ةدر كوچ«توان  از آثار او مي

  هاي نوشتاري كتاب درسي پاسخ بعضي از فعاليت

ش:   ص كنيد.مشخّ» پيش از اينها«هشتم و هجدهم شعر  هاي رديف و قافيه را در بيت رپ

خ:    پا
ــان ــا در ميـــ ــود، امـــ ــابـــ ــودمـــ  نبـــ

  رديف  قافيه  
  

 نبـــــود  زيبـــــامهربـــــان و ســـــاده و  
  رديف  قافيهق  

  

 تـــازه كـــرددســـت و رويـــيبـــا وضـــويي
  رديف  قافيه  

  

 تـــازه كـــرد گفـــت و گـــوييبـــا دل خـــود   
  رديف  قافيه  

  

ش:   اشاره دارد؟ دينيهاي  سعدي در بيت زير، به كدام داستان رپ
ــل ــر خليــ ــي بــ ــد آتشــ ــتان كنــ  گلســ

  

ــل     ــرَد ز آب نيــ ــش بــ ــر آتــ ــي بــ  گروهــ
  

ـخ غـرق    ه آتش افكنده شد. مصراع دوم، تلميح دارد بـه داسـتان  مصراع اول، تلميح دارد به داستان حضرت ابراهيم (ع) كه به دست نمرود ب :پا
  .نكرد ها را راهي جهنّم كردن فرعون و پيروان او و از همان جا آن

  
  
  



  

  ؟/ درس اول: به خدا چه بگويم فصل اول    
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  حکایت

  به خدا چه بگویم؟
  هقشريي ةرسالبرگرفته از:   نوع نثر: ساده و روان  

  

  

  بسيار، فراوان :انبوه    است.» چوپان«، در اين درس به معني كار نوكر، خدمت غالم:
  نزدبه جا به معني  در اين سراغ:    رييس، سرور، صاحب ارباب:
  : ابداً، به هيچ وجه (= قيد نفي)هرگز    ، دشتبيابان صحرا:

  صاحب خداوند:   زار خوردن حيوانات در علف  چريدن، علف چرا:
  

  
که عالم، محضـر خداونـد اسـت و     دیگر این» ها را به اهل و صاحب آن بازگردانید. امانت« اری است و به سخن الهی اشاره دارد کهکردداری و نیکو تأکید بر امانت

  ها، حاضر و ناظر دانست و به سمت کارهای ناشایست نباید رفت. ها و لحظه حال ۀپیوسته خداوند را باید در هم
  

  
 بودند كه مسافري از راه رسيد و با ديدن انبوهگوسفندان اربابش را به صحرا برد. گوسفندان در دشت سرگرم چرا  روزي غالمي 

  ».از اين همه گوسفندانت، يكي را به من بده«گوسفندان، به سراغِ آن غالم (چوپان) رفت و گفت: 
اه رسید و با یک روز چوپانی گوسفندانِ صاحبش را برای چریدن به دشت و بیابان برد. گوسفندان در دشت مشغولِ چریدن بودند که مسافری از ر :معنی

  »این همه گوسفندی که تو داری، یکی را به من بده.«دیدن گوسفندان زیاد و فراوان به نزد آن چوپان رفت و به او گفت: 
  نظير  مراعات گوسفند، صحرا و چرا  :آرا

اليـه   مضـاف  » گوسفندانت«در » ـَ ت« /نهاد  مسافري  /مسند  سرگرم چرا  /اليه  مضاف » اربابش«در » ـَ ش« 
  مفعول يكي  /(= از اين همه گوسفندانِ خودت) 

  ».توانم اين كار را بكنم؛ هرگز! نه، نمي«چوپان گفت:   
  .»يكي را به من بفروش«مسافر گفت: 
  .»گوسفندان از آنِ من نيست«چوپان گفت: 

  .»خداوندش را بگوي كه گرگ ببرد«مرد گفت: 
  ؟!»به خداي چه بگويم«غالم گفت: 

» یکی از گوسفندان را به من بفروش.«مسافر گفت: » توانم یکی از گوسفندان را به تو بدهم. من اصالً (= هرگز) نمی«گفت:  ]به مسافر[مرد چوپان  :معنی
در جـواب  [وپان چ» به صاحبِ این گوسفندان بگو که گرگ، گوسفندان را خورد.«مرد مسافر گفت: » گوسفندان، مالِ (= متعلّق) من نیست.«چوپان گفت: 

  »توانم دروغ بگویم. به خداوند بزرگ که آفرینندۀ ماست، نمی«گفت:  ]مسافر
خداوندش را بگوي) بـه  » (= را« /آن (= از آنِ من نيست) با كسره (ـِ) به كار رفته است؛ بنابراين ضمير ملكي (= مالكيت) است.  

  اليه (= خداوند او) مضاف » خداوندش«در » ـَ ش« /ه خداوندش بگو.) متمم است. (= ب» خداوند«، حرف اضافه است و »به«معني 
  

  اشتباه بكنيم.» خداوند آفريينده«، صاحب گوسفندان است و نبايد با »خداوند«در اين حكايت، منظور از  

  
از شاگردان قشـيري   ابوالقاسم قُشيري از عارفان قرن پنجم است. اصل اين كتاب به زبان عربي است و يكي رسالة قُشيريه:

است. موضوع اين كتاب، معرفي برخي از بزرگان عارف و شرح اصطالحات و الفـاظ رايـج    برگرداندهآن را به زبان فارسي 
  هاست. اين اثر با تصحيح و تعليقات استاد فروزانفر به چاپ رسيده است. ميان آن
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  خوب جهان را ببین
  دکتر شهيدي ة، ترمج البالغه ج :برگرفته از  نوع نثر: ساده و روان  

  

  

  راندن، دور كردن دفع:   جمع داللت، آنچه براي ثابت كردنِ امري بياورند، داليل:  
  بدن، پيكر جثّه:   ها برهان حجت،  
  : آفرينشخلقت    ، قطعيآشكار، واضح روشن:  
  مكان مخصوص، جاي خاصي جايگاه ويژه:    حيرت، عجيب بودن تعجب، شگفتي:  
  : پرانباشته    آفريننده خالق:  
  انگار گويي:    نظير مانند، بي بي همتا: بي  
  بان كشتي ناخدا:    ج سرّ، رازها اسرار: 
  پاييز خزان:    خردمندانه، عالمانه حكيمانه:  
  بلند كرده، برپا كرده برافراشته:    ها چشم ها: ديده  
  طالي خالص زر ناب:    مانند چونان:  
  بلندي، باال فراز:   خوراك روزي:  
  جا پرهاي گردن موهاي بلند روي گردن اسب، در اين يال:    از بين بروند در هم بشكنند:  
  طاووس است.    آن اندازه چندان:  
  االي سرجا پرهاي ب : موي جلوي سر، موي سر، در اينكاكُل    چشم سةمردمك چشم، كا حدقه: 
  طاووس    چه در جلو قرار دارد. جلو، آن پيشين:  
  وهم، گمان، فكر پندار:   اي تيز و برنده كه به شكل منحني است. : وسيلهداس  
  ظاهر، پيدايي جلوه:   ء) چيزها (اشيا جمع شي اشيا:  

  

  

ونه که از عنوان آن پیداست، تأکید امـام علـی   گ ین درس همانشود. در ا مفهوم این درس، تعلیمی و اندرزی است؛ اما لحن توصیفی هم در آن دیده می
  (ع) بر خوب دیدن و دقّت و تفکّر در جهان آفرینش است.

  دهند. . موجوداتی که به راحتی در جهان هستی به زندگی خود ادامه میاشاره شده است ها در سراسر درس، به قدرت خداوند در خلقت موجودات و دیگر پدیده

  
ات را به كار گيري تا بتواني به راز آفرينش پي ببري، داليلي روشن به تو خواهند گفت كه آفرينندة مورچة كوچـك،   يشهاگر اند 

  همان آفريدگار درخت بزرگ خرماست.
 گيري.ات را به كار  اگر انديشه  

  اگر از فکر و اندیشۀ خودت استفاده کنی. (= بهره ببری) :معنی
 ان آفريدگار درخت بزرگ خرماست.آفرينندة مورچة كوچك، هم  

  خدایی که مورچۀ کوچک را آفرید، همان خداوندی است که درخت بزرگ خرما را به وجود آورده است. (= خلق کرده است.) :معنی
  نظير مراعات  درخت و خرما / تضاد  كوچك و بزرگ / كنايه از استفاده كردن  به كار گرفتن :  آرا

 /تركيب اضافي  راز آفرينش  /اليه)  تركيب اضافي (= مضاف و مضاف ات  انديشه /اليه  مضاف » ات شهاندي«در » ـَ ت« 

  تركيب وصفي درخت بزرگ   /تركيب وصفي  ورچة كوچك م /تركيب وصفي (= موصوف و صفت)  داليلي روشن 



  

  : خوب جهان را ببين  فصل اول / درس دوم    
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گشايد،  خفّاشان است. روشني روز كه همه چيز را مي همتا، اسرار پيچيدة حكيمانه در آفريدنِ هاي آفرينشِ خالقِ بي از شگفتي 

بـرد،   بندد؛ زيرا خفّاش از حركت در نورِ درخشان، ناتوان است و تاريكي شب كه هر چيز را بـه خـواب فـرو مـي     چشمانشان را مي
گزينـد تـا در پرتـو     برمـي  اندازد و شب را چونان چراغي ها مي ها را بر سياهي ديده كند؛ پس از دو روز پلك چشمان آنها را باز مي

  كند.وجو  تاريكي آن، روزي خود را جست

ها است. روشنایی روز که همه چیـز را   مانند، رازهای پیچیدۀ خردمندانه و عالمانه در به وجود آوردنِ (= خَلق کردن) خفّاش از آفرینش عجیب خداوند بی معنی:
کند.)؛ زیرا خفّاش در روز از دیدن، عاجز و ناتوان است و تاریکی شب که همۀ موجودات را در  نابینا می بندد (= های خفّاش را می کند، چشم آشکار و قابل دیدن می
کند تا  خوابد) و شب را مانند چراغی، انتخاب می بندد (= می را می هایش  کند، بنابراین، خفّاش در روز چشم های خفّاش را بینا می برَد، چشم خواب و آرامش فرو می

  دست آورد. یی آن (= شب که مانند چراغ است.) غذا و خوراک خود را بهدر روشنا

 شـب و روز   /بخشـي (= تشـخيص)    جـان  بندد (= بستن) به روشني روز نسبت داده شـده   مي /تضاد  بندد  گشايد و مي مي : آرا
كنايـه از   انـدازد   ا بر سياهي ديده (= مردمـك) مـي  ها ر پلك /تضاد  كند  برد و باز مي خواب فرو مي /تضاد  تاريكي و نور  /تضاد 
 /مشـبه   تشبيه (= شب  شب چونان (= مانند) چراغ است  /سجع  گزيند و كند  اندازد، برمي مي /خوابد)  بندد (= مي ها را مي چشم

  جناس روز و روزي  /نظير  مراعات پلك، ديده (= چشم)  /به)  مشبه چراغ  /ادات تشبيه  چونان 
اسرار حكيمانـه   /تركيب وصفي  اسرار پيچيده  /تركيب وصفي  همتا  خالق بي /تركيب اضافي  هاي آفرينش  شگفتي 

   مفعول  » ها چشمان آن«و » هر چيز«، »چشمانشان«، »همه چيز« /تركيب وصفي  
 
  

هـای نثـر کـه در اهنـگ و حـرف آخـر (= یـا         هسجع: آرایۀ سجع همانند قافیه در شعر است؛ یعنی آوردن کلماتی در پایـان جملـ  
   حروف آخر) مشترک باشند.

  
  کم، دو جمله باشد. شود که دست سجع در عبارتی دیده می -1
توانـد مثـل    آید؛ بـه عبـارت دیگـر، سـجع مـی      های تکراری وجود داشته باشد، سجع قبل از آن می ها کلمه اگر در پایان جمله -2

  مانند:قافیه، ردیف هم داشته باشد؛ 
  .است داغبی دیدار تو درد و  است چراغالهی اگر بهشت چون چشم و 
  ردیف   سجع  ردیف   سجع  

  ها حذف شوند؛ مانند: هایی که سجع وجود دارد، ممکن است فعل گاهی در جمله -3
  .نعمتاست و به شکر اندرش مزید  قُربتمنّت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب 
  سجع   سجع  

  )]است[حذف شده است. (= به شکر اندرش مزید نعمت » مزید نعمت«بعد از » است«فعل  در این عبارت،
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هـا و   صلي، اما تو جاي رگهاي ا پر و بدون رگ اند؛ بي هاي گوش اللهها همانند  هايي براي پرواز آنها آفريد، اين بال پروردگار، بال 

  .نازك هستند كه درهم بشكنند و نه چندان محكم كه سنگيني كنندقدر  هايي كه، نه آن بيني؛ بال آن را به خوبي، مي نشانة

 /بـه   مشـبه  هـاي گـوش    الله /ادات تشبيه  همانند  /مشبه  ها  تشبيه (= اين بال اند  هاي گوش ها همانند الله اين بال : آرا
كنايـه   درهم بشـكنند   /تضاد  ازك و محكم ن /نظير  مراعات بال، گوش، پر و رگ  /وجه شبه)  هاي اصلي  پر و بدون رگ بي

  )از نابود شوند، از بين بروند، له شوند
هـاي   رگ /مـتمم   هـا   رگ /اليـه   مضاف گوش  /مسند  ها  همانند الله /نهاد  ها  اين بال /مفعول  هايي  بال 

  ، حذف شده است. »نه چندان محكم«از بعد » هستند«فعل  /مسند  نازك و محكم  /مفعول  جا  /تركيب وصفي  اصلي 
  )]هستند[(= نه چندان محكم 

  

  شود؛ مانند: گاهي مسند از حرف اضافه و متمم، ساخته مي 
  .است   از ابريشم  پيراهنش

  فعل اسنادي   مسند  نهاد  
  مسند است.» ها همانند الله«، »اند (= هستند) هاي گوش ها همانند الله اين بال« جملةدر 

  

شوند تا آن هنگـام كـه اندامشـان     كنند. فرزندان از مادرانشان جدا نمي اند، پرواز مي الي كه فرزندانشان به آنها چسبيدهدر ح 
  ها، قدرت پرواز كردن پيدا كند و بدانند كه راه زندگي كردن كدام است. و بالشود نيرومند 

  آرايي واج درت پرواز كردن پيدا كند و بدانند) در (= ق» د«تكرار صامت  /نظير  مراعات فرزند و مادر  : آرا

تركيـب   اندامشـان    تركيـب اضـافي (= مـادران آنهـا)     مادرانشان  /تركيب اضافي (= فرزندانِ آنها)  فرزندانشان  
  مسند » كدام«و » دنيرومن «، »جدا« /اليه است.  ، مضاف»اندامشان«و » مادرانشان«، »فرزندانشان«در » شان« /اضافي (= اندام آنها) 

خواهي، در مورد شگفتي آفرينشِ ملخ، سخن بگو كه خدا براي او دو چشم سرخ و دو حدقه، چونـان مـاه تابـان     اكنون اگر مي 
چيند  آفريد، و به او گوش پنهان، و دهاني متناسبِ اندامش بخشيد. ملخ، حواسي نيرومند و دو دندان پيشين دارد كه گياهان را مي

  دارد. داس مانند كه اشيا را برميو دو پاي 

تشبيه (= دو چشم سـرخ و   دو چشم سرخ و دو حدقه به ماه تابان مانند شده  /نظير  مراعات شم، حدقه، گوش، دهان و دندان چ : آرا
 /آرايي  واج » ن دارد.دو دندان پيشي«در جملة » د«تكرار صامت  /به)  مشبه ماه تابان  /ادات تشبيه  چونان  /مشبه  دو حدقه 

  به داس تشبيه شده.) ]ملخ[تشبيه (= پاي  پاي داس مانند 
 تابـان   /مـتمم   مـاه   /حرف اضـافه   چونان (= مانند)  /تركيب وصفي  چشم سرخ  /مفعول  دو چشم سرخ  

  تركيب وصفي ماه تابان، دهاني متناسب، حواسي نيرومند  /صفت 
شوند و  ها، نيرومندانه وارد كشتزار مي ترسند و قدرت دفع آنها را ندارند؛ حتّي اگر همه متّحد شوند، ملخ ها مي كشاورزان از ملخ 

  خورند؛ در حالي كه تمام اندامشان، به اندازة يك انگشت باريك نيست. آنچه ميل دارند، مي

  نظير مراعات كشاورزان و كشتزار  :آرا
  قيد رومندانه ني /مسند  متّحد  /مفعول  قدرت  
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