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  مقدمه

  
  تو بهاري، آري«

  خويش را باور كن
  تو بايد باشي ،سروِ آزادة اين باغ

  »كس چون تو نخواهد روييد.... هيچ
  »مجتبي كاشاني«  

  
 تر تر و جامع هاي بخش دوم متنوع نوشتم با اين تفاوت كه تست و يازدهم را به همان شيوة فارسي دهم دوازدهمكتاب فارسي 

   است.
، براي داوطلبان كنكور سراسري نوشته شده، در انتخاب و گزينش دوازدهمآموزان  جايي كه اين كتاب، عالوه بر دانش از آن

  ها و ابيات، دقّت بسياري شده است.  تست
  باشد. آموز با خواندنِ آن، تمام نيازش برطرف بشود و به كتاب ديگري نياز نداشته تا دانش هكتاب به شكلِ جامعي تأليف شد

  :دارددو بخش  ،كتاباين 
هـاي ادبـي و    آرايـه  دقيق انجام گرفته،ها،  لغت و شرح و معني شعرها، نثرها درسنامة كاملي است كه در آن،بخش اول،  -1

  . پاسخ داده شده استپژوهي  كارگاه متن بررسي شده و ، كاملدستور زبان فارسي
فراتـر از كتـاب   «؛ »مطابق با كتـاب درسـي  «رس به درس به صورت اي د هاي چهارگزينه بخش دوم، مربوط به پرسش -2
  هاي آزمايشي و كنكور سراسري، كامالً مفيد است. كه براي آزمون است» هاي كنكور سراسري پرسش«و  »درسي

 هـا  هاي تفكيكي با عنوان قلمرو زباني؛ قلمرو ادبي و قلمرو فكري طراحي شده و پاسخ تشريحي هريك از اين پرسش پرسش
  نيز بررسي شده است. 

هـا   جـا از همـة آن   اند كه در ايـن  ، دوستان و همكاران ارزشمندي با من همراه بودهمليفاتأدر تأليف اين كتاب مانند ديگر ت
  آيد: قدرداني به عمل مي

حوصلة و دقّت  نژاد كه با يحيي دهقاني، مديرمسئول انتشارات مبتكران؛ استاد گرانمايه آقاي سيد جمال طباطبايي آقاي  جناب
ها آزاده اميـدمهر و   خانم امي آقاي دكتر يداهللا بهمني مطلق؛استاد گر اند؛ اين كتاب را ويراستاري علمي كرده ،بسيار و موشكافانه

 ؛آقاي جواد باحشمت جويبـاري  دوست گرامي  ؛اند با دقّت بسيار اين كتاب را ويراستاري و بازخواني كردهآويشن اميدمهر كه 
 خاتمي (مدير واحـد فـروش)؛  ميرحميد آقاي آقاي خدايار مبين (مدير واحد تايپ و طراحي)؛  ؛عيد عنبرستاني دوست خوبم آقاي س

چينـي و   كه حـروف  خانم حميده نوروزيي (طراح جلد و طراح كتاب) و خدامبهاره مرادي (مدير واحد توليد)؛ خانم نسيم خانم 
  اند.  ب را برعهده داشتهآرايي كتا صفحه

هاي علمي و انتقاديِ ارزشمندشان به نشـاني   آموزان عزيز تقاضا دارم با فرستادن ديدگاه در پايان از همكاران گرامي و دانش
  نمايند.  يدر پربارتر كردن اين اثر، يارانتشارات مبتكران، مؤلّف كتاب را 

  
  پاينده باشيد  

  تبار حميد طالب  
  تهران  
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  غزلقالب شعر: 
   دیوان سنایی غزنوی شاعر قرن ششم برگرفته از:

  
  

 كلپادشاه، خداوند :م  

زمينـي كـه بـه     فرشته / ملْك  ك ملَ 
  پادشاهي، سرزمين كسي، تعلّق دارد. / ملْك 

  ياد كردن، ستايش :ذكر
  پيشگاه، آستان، بارگاه درگاه:

 :بخشش، كرم فضل  
 :سوي مقصدي بـراي بـه   حركت به  پوييدن

وجوي چيزي، تـالش،   دست آوردن و جست
  كنم) رفتن (= پويم: تالش مي

، به يگانگي خـدا  خدا را يگانه دانستن توحيد:
  ايمان آوردن

 :سزاوار، شايسته، اليق سزا  
 :كـردار،   دانا به همه چيز، داناي راست حكيم

هاي خداوند تعالي، بدين معنا كه همـة   از نام
ند از روي دليل و برهان اسـت  كارهاي خداو

  دهد. و كار بيهوده انجام نمي

  بزرگ، بلندمرتبه عظيم:
 :هـا و   بسيار بخشنده، بخشاينده، از نام كريم

  صفات خداوند
 :بسـيار مهربـان، از نـام    رحيم    هـا و صـفات

  خداوند
  :كنــد،  كار و هويـدا مـي  شـ كـه آ  آن نماينـده

  دهنده نشان
 :ستايش، سپاس ثَنا  

 نا س روشنايي  
  توصيف، شرح، ستايش وصف:

 :بهمانند، مثل، همسـان؛ جمـع آن، اشـباه     ش
  است.

سايه، سياهي جسـم كـه از دور بـه     شَبح  
  نظر برسد؛ جمعِ آن اَشباح است.

 :مهر، خيال وپندار، تصو  

 :زارجمندي، گرامي شدن، مقابلِ ذُلّ (= ذُلّ  ع
 (خواري  
 :خداونـد   بزرگواري، شـكو  جالل ه، از صـفات

  كه به مقام كبريايي او اشاره دارد.
  حكمت، دانش، معرفت علم:

 :شُبهه و شك بودن، امري كه واضح  بي يقين
  و ثابت شده باشد.

  :رورشادي، خوشحاليس  
  :بخشش، سخاوت، كرمجود  
  :پاداش كار نيكجزا  

  پنهان، پوشيده، رازغيب: 
  كم كني بكاهي:

  استشايد، اميد  مگر:
 :مجازاً امكان، چاره روي  

  

  اند. ند و معني شدها نامه) آمده دار، در پايانِ كتاب (= واژه هاي ستاره لغت 
  

  
  

 ملكا ذكـر تـو گـويم كـه تـو پـاكي و خـدايي         1بيت 
  

 نمــايي نــروم جــز بــه همــان ره كــه تــواَم راه  
  

روم كه تو آن را به من نشـان بـدهي.    ام] فقط همان راهي را مي . [در زندگيخدا هستيو كنم، زيرا تو پاك  پروردگارا، هميشه تو را ستايش مي ـی:
  (= تو راهنماي من باشي.)

ـی: و اد ـ  سپاس و ستايش، مخصوصِ خداوندي اسـت كـه پروردگـارِ   » (= الحمدهللا رب العالمين«استعاره از خداوند / مصراع اول به آية  ملك  قل
  ما را به راه راست، هدايت فرما.) تلميح دارد.» (= اهدنَا الصراطَ المستَقيم«جهانيان است.) تلميح دارد. / مصراع دوم به آية 

  ، اختالف دارند.، جناس ناهمسانِ افزايشي نيستند، زيرا هر دو واژه، معنيِ يكساني دارند، در حالي كه در جناس، دو كلمه از نظر معني»راه«و » ره«دو واژة  

ی: و زبـا ـ ، فعـل  »هسـتي «بـه معنـي   » خدايي«و » پاكي«در » ي«، نشانة ندا و ملك، منادا است. / »ملكا«در » الف«اين بيت داراي شش جمله است. /  قل
  شود: اسنادي است. / مصراع دوم اين بيت به دو صورت، خوانده مي

  گيرد.) قرار مي» نما«نماي من هستي. (= در اين صورت، مكث و درنگ، بعد از  تو راه نمايي  توام راه -1
  (= هستي) يـي(= ام)  نـم[يِ]  اـنم راه وـت اجزاي جمله 

  فعل اسنادي   اليه  مضاف     مسند   نهاد   
  گيرد.) قرار مي» راه«به من نمايي. (= در اين صورت، مكث و درنگ، بعد از تو راه را  نمايي توام راه  -2

  اييـنم نـم[را] [به]  راه وــت اجزاي جمله 
  فعل   متمم        نهاد  مفعول     

  = هدايتگري خداوند)ياد كردن و پاك بودن خداوند / راهنما بودن خداوند (  وم
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 همه درگاه تو جـويم همـه از فضـلِ تـو پـويم       2بيت 
  

 همه توحيد تو گـويم كـه بـه توحيـد سـزايي       
  

سـتايش و يگـانگي   ة ستايم؛ زيرا تو شايست آورم و به سببِ لطف تو در حركت و تالش هستم. تنها تو را به يگانگي مي فقط به درگاه تو روي مي ـی:
  هستي.

ی و اد   آرايـي /   واج » م«و » ت« هـاي  تكـرار / تكـرار صـامت    تكـرار / توحيـد    جنـاس ناهمسـان / همـه     جويم، پويم و گويم  :قل
جوييم.) دارد. / مصراع دوم تلمـيح دارد بـه آيـة     پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي» (= نستعين اياك نعبد و اياك«مصراع اول تلميح به آية 

  بگو اوست خداي يگانه.)». (= قُل هو اهللا احد«
ی: و زبـا ـ سه بار تكرار شده كه در هر سه بار » همه«) / واژة گويم پويم، مي جويم، مي مضارع اخباري (= مي » گويم«و » پويم«، »جويم«هاي  فعل قل
  است و نقش قيدي دارد.» تنها«و » فقط«به معني 

  ؛ مانند:استاگر همراه با اسم باشد، صفت مبهم است و اگر بدون اسم بيايد، ضميرِ مبهم » همه«واژة  
  غيبي تو بداني همه  بردار از بهرِ تو سرگشته و فرمان همه

  صفت مبهم   )نهادي دارد.ش ضمير مبهم (= نق
  را بپذيرند. دستوري هاي مختلف توانند نقش و ... به عنوانِ ضمير مبهم به كار بروند، مي» بعضي«، »برخي«، »همه«در صورتي كه 

  نقش قيدي دارد و ضمير مبهم نيست.» همه«در بيت دوم، 

  اوند / ستايش كردن خداوندحركت كردن و رو آوردن به سوي خد  وم
 تو حكيمي تو عظيمي تـو كريمـي تـو رحيمـي      3بيت 

  

ــايي       ــزاوار ثن ــو س ــلي ت ــدة فض ــو نماين  ت
  

  كني و شايستة ستايش هستي. تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربان هستي. تو [نسبت به همة بندگان]، فضل و بخشش مي ی:

ی: و اد   مراعات نظير تكرار / حكيم، عظيم، كريم و رحيم  آرايي / تو  واج » ي«و مصوت » م«تكرار صامت  قل
ی: و زبـا ـ عظيم هستي و ...) /  هستي، عظيمي  حكيم باشد. (= حكيمي  است و فعل اسنادي مي» هستي«هاي اين بيت، به معني  در واژه» ي« قل

  نقش مسندي دارند. / بيت از شش جمله تشكيل شده است.» سزاوار«و » نماينده«، »رحيم«، »كريم«، »عظيم«، »حكيم«هاي  واژه
  دارد. )»هربانم«و » بخشنده«، »بزرگ«، »دانا«( اشاره به صفات خداوند وم 

 نتوان وصف تو گفتن كـه تـو در فهـم نگنجـي      4بيت 
  

 نتوان شبه تـو گفـتن كـه تـو در وهـم نيـايي        
  

نـاتوانِ انسـان   يزي مانند كرد، زيرا تو در خيال و تصـورِ  تو را به چتوان  گنجي. نمي ها نمي توان توصيف كرد چون در فهمِ ناتوانِ انسان تو را نمي ی:
  آيي. هم در نمي

ـی: و اد ـ   چيـزي ماننـد او نيسـت.) /    » (= لَـيس كمثلَـه شَـيء   « سورة شـورا   11جناس ناهمسان / تلميح دارد به بخشي از آية  فهم و وهم  قل
او را درك نكننـد و   ،هـاي دورپـرواز   كُه بعد الهِمم و ال يناله غوص الفطَن (= كسي كه همتال يدر تلميح دارد به حديثي از حضرت علي (ع) 

  هاي زيرك، به كُنه آن نرسند.) عقل
  ناتواني عقلِ انسان از درك و توصيف عظمت خداوند وم 

  دارد:هاي زير قرابت معنايي  با بيت
ــد    ــش رســـ ــه ذاتـــ ــه ادراك، در كُنـــ  نـــ

 بـه نهايـت رسـيد و فكـر بـه پايـان       سـخن مـرا  
  

 نــه فكــرت بــه غَــور (= عمــق) صــفاتش رســد  
ــوز ــه نهايــت وصــف جمالــت نمــي هن  رســد ب

  
  

 همــه عــزّي و جاللــي، همــه علمــي و يقينــي  5بيت 
  

 همه نوري و سـروري، همـه جـودي و جزايـي      
  

  ندي، شكوه، علم، اطمينان (= يقين)، روشنايي، شادي، بخشش و پاداش است.پروردگارا، تمام وجودت، ارجم ی:

ـی: و اد ـ » السماوات و األرض راهللا نُو« سورة نور 35ية تلميح دارد به بخشي از آ» همه نوري/ «تكرار آرايي/ همه واج»ي«تكرار مصوت  قل
  [خداوند] صاحب بزرگي و شكوه مطلق است.)» (= ذوالجاللِ و االكرام«تلميح دارد به » همه عزّي«ها و زمين است.) /  (= خدا نور آسمان

ی: و زبـا ـ باشد  مي» سراسر«و » سراپا« چهار بار تكرار شده است كه به معني» همه«، فعل اسنادي است. / »هستي«هاي اين بيت، به معني  در واژه» ي« قل
  ، نقش مسندي دارند.»جزا«و » جود«، »سرور«، »نور«، »يقين«، »علم«، »جالل«، »عزّ«هاي  و نقش قيدي دارد. / واژه

  دارد. )»شپادا«و  »بخشش«، »شادي«، »روشنايي«، »يقين«، »علم«، »شكوه«، »ارجمندي«( اشاره به صفات خداوند وم 
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 همه غيبي تو بداني، همـه عيبـي تـو بپوشـي      6بيت 
  

ي تـو فزايـي        همه بيشي تو بكـاهي، همـه كمـ 
  

  ها در دست قدرت توست. پوشاني. پروردگارا، تمام كم و زياد شدن ها را مي هاي انسان ها (= رازها) آگاهي و همة عيب خداوندا، تو از همة پنهان ی:

ـی: و اد ـ  تضـاد / بكـاهي و فزايـي     آرايي / بيش و كم  واج » ي«جناس ناهمسان / تكرار مصوت  ي (= غيب و عيب) غيبي و عيب قل
دانـاي نهـان و آشـكار    » (= ةعالم الغَيـبِ و الشَّـهاد  «سورة مؤمنون:  92، تلميح دارد به بخشي از آية »ي تو بدانيهمه غيب«تكرار /  تضاد / همه 

دهـي و   كس را بخـواهي عـزّت مـي   هـر » (= شـاء ذلُّ منْ تَتُعزُّ من تَشاء و تُ«ل عمران: سورة آ 26است.) / مصراع دوم تلميح دارد به بخشي از آية 
  كني.) خوار مي كس را بخواهيهر

ی: و زبـا ـ / هـر چهـار فعـل     تركيـب وصـفي   صفت مبهم / همه غيبي، همه عيبي، همه بيشي و همـه كمـي    همه (= چهار بار تكرار شده)  قل
  افزايي) كاهي و مي پوشي، مي ميداني،  مضارع اخباري هستند. (= مي» افزايي«و » بكاهي«، »بپوشي«، »بداني«

ها) / مصـراع دوم   پوشانندة عيب دانندة رازهاي نهان) / همه عيبي تو بپوشي (= ستّارالعيوب  الغيوب  همه غيبي تو بداني (= علّام ـوم 
 .ذلّت (= خواري) و عزّت در دست خداست  

  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت
ــد    ــب بدانـ ــم غيـ ــه علـ ــوري بـ ــت مـ  حاجـ

  

ــما      ــخرة صـ ــر صـ ــه زيـ ــاهي بـ ــن چـ  در بـ
  الغيوب بودن خداوند) (علّام  

ــل   ــد عمــ ــرده بينــ ــس پــ ــد  پــ ــاي بــ  هــ
  

 هـا) خـود   همو پرده پوشد بـه آالي (= نيكـويي    
  وند)(ستّارالعيوب بودن خدا  

 يكـــي را بـــه ســـر برنهـــد تـــاج بخـــت     
  

 يكـــي را بـــه خـــاك انـــدر آرد ز تخـــت      
 (قادر مطلق بودن خداوند)  

  

 لب و دنـدانِ سـنايي همـه توحيـد تـو گويـد        7بيت 
  

ــودش روي رهـــايي   مگـــر از آتـــشِ دوزخ بـ 
  

(= سنايي)، امكانِ رهايي از آتـش دوزخ (= جهـنّم) وجـود     كند، شايد (= اميد است) براي او تمام وجود سنايي، تنها تو را به يگانگي ستايش مي ی:
  داشته باشد.

ـی: و اد ايهـام تناسـب:    مراعات نظيـر / روي   مراعات نظير / آتش و دوزخ  مجاز از كُلّ وجود شاعر / لب و دندان  لب و دندان  قل
  تناسب دارد.» دندان«و » لب«با » صورت«چهره و صورت كه در معني  -2امكان، چاره مجازاً  -1

ی: و زبا   از او(= مگـر بـراي    مـتمم  » بـودش «در » ش«، قيـد اسـت. /   »شـايد «، نقش قيدي دارد. / مگر بـه معنـي   »تنها«و » فقط«همه به معني  قل
  متمم       مضارع اخباري    گويد)  فعل غيراسنادي / گويد (= مي » وجود داشته باشد«به معني » بود«آتش دوزخ روي رهايي بود.) / 

  يد رهايي از آتش دوزخ (= جهنّم)ستايش يگانگي خداوند به ام وم 
  با بيت زير قرابت معنايي دارد:

ــدهوش     ــارف م ــانِ ع ــان در ده ــه زب ــود ن  خ
  

ــي    ــا م ــد و ثَن ــا    حم ــر اعض ــوي ب ــه م ــد ك  كن
  

  
  

  
  ـ   ت.) ـ وصـف و توصـيف   ذكر و ياد كردن ـ فضل و بخشش ـ سزا و اليق ـ عظيم و بزرگ ـ ثنا و ستايش (= سنا به معني روشـنايي اسـ      

  و جالل ـ ذُلّ و خواري ـ يقين و واضح ـ سنايي غزنوي زّعني سايه است.) ـ وهم و خيال ـ عو مانند (= شَبح به مشبه 
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  نعمت درس يكم: شكرِ
  پژوهي كارگاه متن

  گنج حكمت: گمان
  درس دوم: مست و هشيار

  پژوهي كارگاه متن
  خواني: در مكتب حقايق شعر
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  درس یکم  
  »شکر نعمت«  
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  نوع نثر: مسجع
   گلستان سعدی برگرفته از:

  
  

 :سپاس، شكر، نيكويي منّت  
 :ّلگرامي، بـزرگ و بلندمرتبـه اسـت؛     عزَّوج

  رود. بعد از ذكر نام خداوند به كار مي
  برداري ت، فرماندعبا طاعت:
  سبب موجب:
  نزديكي قُربت:

  است.» دوري«به معني » غُربت« 
 :ديافزوني، زيا مزيد  

  عملِ دم :فرو رفتن نَفَس
 :دمرساننده مددكننده، ياري م  

  زندگي حيات:
  بازدم لِعم :برآمدن نَفَس

 :فَرِّحانگيز بخش، فرح شادي م  
  وجود، هستي ذات:

  خاندان آل:
  اندك، كم قليل:
  بندگان، جمع عبد عباد:

  بسيار شكركننده شَكور:
  بهتر بِه (= همان بِه):

 :كوتاهي، كوتاهي كردنگناه تقصير ،  
  خواهي توبه، پوزش، معذرت عذر:

  آستان، پيشگاه، بارگاه درگاه:
  مخفّف و اگر نه ورنه:

  شايسته، اليق سزاوار:
  شمار اندازه، فروان، بي بي حساب: بي
 :سفره، سفرة فراخ و گشاده خوان  

  مضايقه (= دريغ: مضايقه) بي دريغ: بي
  نِ سفرهگسترد :كشيدن خوان

 تفاآبرو، شر اموس:ن  
 :آشكار، واضح فاحش  
 :جه معاش وظيفهمقرّري، و  
 :معـاش     روزي جـهرزق، مقدار خوراك يـا و

آورد يا به او  كه هر كس روزانه به دست مي
  رسد؛ وظيفة روزي: رزق مقرّر و معين مي

  اشتباه، گناه خطا:
 :نكَرزشت، ناپسند م  

  مخالف منكر (= اسم فاعل): انكاركننده، 

 :گستر، گسترندة فرش فرش فرّاش  
لطيفـي كـه از سـمت    بـاد خنـك و    :باد صبا

  وزد. شمالِ شرق مي
منسوب به زمرّد (= صفت نسـبي)؛   زمرّدين:

 هاي قيمتي به رنگ سبز زمرّد: يكي از سنگ
 :زني كه به جاي مادر به كـودك شـير    دايه

  كند. دهد يا از او پرستاري مي مي
 :دختران ج بِنت، بنات  
 :ستني نَباتگياه، ر  

  گهواره مهد:
  جامة دوخته كه بزرگي به كسي بخشد. خلعت:

 اي كـه از سـوي پـيش بـاز      جامه، جامه :قبا
است و پس از پوشيدن دو طرف پيش را بـا  

  دكمه به هم بپيوندند.
 برگ :ورق  

  پوشانده، به تن كرده در بر گرفته:
  كودكان، جمع طفل اَطفال:
  درخت شاخة شاخ:

 :آمدن، قدم نهادن، فرا رسيدن قُدوم  
 :فصل، هنگام، زمان موسم  
 :بهار ربيع  
 :صارهآبي كه از فشردن ميوه يا چيز ديگر  ع

  به دست آورند؛ افشره، شيره
 :ز تاكدرخت انگور، ر  
 :فايق: عسل خالص شهد عسل؛ شهد  
 :برگزيده، برتر فايق  
 :باليدهبلند باسق ،  

  خبري، ناآگاهي بي غفلت:
  حيران، سرگردان سرگشته:

  مطيع فرمانبردار:
  عدالت، عدل، مروت انصاف:

  حديث، سخني كه از پيامبر باشد. خبر:
 :ج كاينه، همة موجودات جهان كاينات  
 :فْخَرهرچه بدان فخر كنند و بنازند، مايـة   م

  افتخار
 :تفوبشر ص برگزيده، برگزيده از افراد  
 :هة دور زمان: ماية تمـامي   باقي تَتَممانده؛ تَتَم

و كمال گردش روزگار، ماية تمـامي و كمـالِ   
  دورِ زمان رسالت

  برگزيده مصطفي:
 پايمردكننده شفاعت :عشفي ،  
  :طـاعفرمـانروا، اطاعـت شــده، كسـي كــه     م

  برَد. ديگري فرمان او را مي
 :آور، رسول پيغمبر، پيام نبي  

  بخشنده كريم:
 :صاحبِ جمال قَسيم  
 :سيماندام خوش ج  
 :بو خوش نَسيم  
 :سيمداراي نشان پيامبري و  

  رسيد بلَغ:
  بلندپايگي، مرتبة بلند و واال :العلي
  ): تاريكيالدجي(=  دجي

  زيبايي جمال:
  ها، عادات، جمع خصلت خوي خصال:
  حال، بيچاره آشفته روزگار: پريشان

 :نابته، پشيمانيبازگشت به سوي خدا، توب ا  
ل كردنوپذيرفتن، قب جابت:ا  

  بزرگ و بلندقدر است. جلّ و عال:
  خداوند ايزد:

 عراضكسـي يـا چيـزي،    گردانـدن از   : رويا
  گرداني روي

 :زاري كردن، التماس كردن تَضرُّع  
ــبحانَه و تعــالي: او (= پروردگــار) پــاك و  س

  منزّه و بلندمرتبه است.
:سنيست لَي  

 :تي ج  عاكفانن  عاكف، كساني كه در مدمعـي
  ت بپردازند.ددر مسجد بمانند و به عبا

  ، شكوهعظمت، بزرگي جالل:
 :كننده اقراركننده، اعتراف معترف  
 :كنندگان، ستايندگان ج واصف، وصف واصفان  
 :ليهزيور، زينت ح  
 :رسرگشتگي، سرگرداني تحي  
 :نسبت داده شده منسوب  

ــي » منصــوب«  ــه معن ــته شــدهگم«ب و » اش
  است.» نصب شده«

  عاشق، دلداده دل: بي
  خداوند نشان: بي
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  آگاه عارف، خداشناس، دل دل: صاحب
  يقه، گريبان جيب:

 :ـه     مراقبتدر اصطالحِ عرفـاني، كمـالِ توج
بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند در همـة  
احوال، عالم به ضمير اوست؛ نگاه داشـتن دل  

  از توجه به غيرِ حق

 :كشف كردن و آشكار ساختن، در  مكاشفت
  اصطالح عرفاني، پي بردن به حقايق است.

  غرق شده مستغرق:
 :معاملت      اعمـال عبـادي، احكـام و عبـادات

شرعي، در مـتن درس، مقصـود همـان كـار     
  مراقبت و مكاشفت است.

 :حالتي كه در آن، احساس بيگانگي و  انبساط
  اني شدنمالحظه و رودربايستي نباشد؛ خودم

  هديه، ارمغان تُحفه:
 :عطا كردن، بخشيدن كرامت كردن  

  بلبل مرغ سحر:
  ناآگاه خبر: بي
 :نانسرانگشت، انگشت ب  

  

  
  
  

   نعمت. هر نَفَسي كه فـرو مـي لّ، كه طاعتش موجبِ قُربت است و به شكر اندرش مزيدجزَّوحيـات اسـت و چـون      منّت خداي را، ع د مـرود، م
  .مفرِّحِ ذات. پس در هر نَفَسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب آيد، برمي

هـايش]،   اي (= بزرگي) است كه اطاعتش، سببِ نزديكي به او است و شكرگزاري از [نعمـت  شكر و سپاس، مخصوصِ خداوند گرامي و بلندمرتبه ـی:
بخـشِ   ، شـادي (= بـازدم)  آيـد  رود (= دم) ياريگرِ ادامة زندگي است و وقتي بيرون مـي  گردد. هر نفسي كه فرو مي سببِ فراواني (= زيادي) نعمت مي

  وجود است. پس در هر يك نفس، دو نعمت وجود دارد و براي هر نعمتي، به جا آوردنِ شكرِ آن، واجب است.
ـی: و اد ـ بـه شـكر   «تكـرار / جملـة    تضاد / نعمت سجع و  آيد  رود و برمي سجع / فرو مي سجع / حيات و ذات  قربت و نعمت  قل

  اهم كرد.)اگر شكر كنيد، نعمتتان را افزون خو» (= كمنّ زيدلَئن شَكَرْتُم لَأ«ة ابراهيم: از سور 7تلميح دارد به آية » اندرش مزيد نعمت
ی: و زبا   حرف اضافه (= منّت براي خداست.) » براي«به معني » را« قل

  

شـود ولـي در    هم گفته مي» تخصيص«، »منّت خداي را، عزّوجلَّ«در جملة » را«شود كه در اين صورت به  جا معني مي هم در اين» مخصوص«به معني » را« 
  ، متمم است.»خداي«ه است و واژة هر صورت، حرف اضاف

  

در) بـراي  » (= انـدر «و » به«آوردن دو حرف اضافة  اليه و مرجع آن خداست. (= طاعت او) / به شكر اندرش  مضاف » طاعتش«در » ـَ ش«
اندرش«در » ـَ ش» / «شكر« مِمتم « مضاف  به قرينـة لفظـي،   » واجب«و » ذات«، »نعمت«بعد از » است«است. (= در شكرِ او) / فعل » شكر«اليه

  حذف شده است.
  سپاسگزاري از خداوند، سبب نزديك شدنِ به اوست. / شكر نعمت خداوند، سبب فراواني نعمت است.  وم

  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت» ربت استطاعتش موجب ق«جملة 
 تــوان يافــت  قُــرب ايــزد مــي   ،بــه طاعــت 

ــرب ــيچ   قُـ ــت مپـ ــردن از طاعـ ــواهي، گـ  خـ
  

 ه گــــرت هســــت اســــتطاعتقــــدم درنــــ  
 جامگي (= پول ماهانه) خواهي، سر از خدمت متاب

  
  
  
  

ــد   1بيت  ــه برآيـــ ــانِ كـــ ــت و زبـــ  از دســـ
  

 كــــز عهــــدة شــــكرش بــــه درآيــــد؟  
  

  كس قادر نيست، شكر نعمت خداوند را به جاي آورد.) هاي خداوند باشد. (= هيچ تواند با كردار و گفتارِ خود، شكرگزارِ نعمت كس نمي هيچ ی:

ـی: و اد ـ مراعات نظير / از دست و زبـان كـه برآيـد     مجاز از گفتار (= سخن) / دست و زبان  مجاز از كردار (= اَعمال) / زبان  دست  قل
 آيد.) استفهام (= پرسش) انكاري (= از دست و زبان كسي برنمي  

ی: و زبـا ـ در » ــَ ش «مضـارع اخبـاري /    آيد)  برآيد (= برمي/  اليه مضافضمير پرسشي و نقش  » چه كسي«كه (= در مصراع اول) به معني  قل
  اليه (= شكرِ او) مضاف » شكرش«

  ها در سپاسگزاري از خداوند ناتواني انسان  وم
 »بادنْ عقَليلٌ م شُكْراً و دلُوا آلَ داومعاالشَّكُور ي.«  

  اي خاندانِ داود، سپاس گزاريد و عدة كمي از بندگانِ من سپاسگزارند. ی:

ی: و اد   از سورة سبا 13تضمينِ آية  قل

  تأكيد بر شكرگزاري (= سپاسگزاري) از خدا  وم
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 بنــده همــان بِــه كــه ز تقصــير خــويش       2بيت 
  

 اي آوردعـــــذر بـــــه درگـــــاه خـــــد  
  

  بكند.) و توبه هاي او، طلبِ پوزش كند. (= عذرخواهي ت خدا و شكرگزاري از نعمتدهمان بهتر [است] كه بنده به خاطر كوتاهي در عبا ی:

ی: و اد   مراعات نظير بنده و خدا  قل

ی: و زبا   بهتر) [است]) (= همان بِه =) حذف شده است.  معناييدر مصراع اول، به قرينة » به«بعد از » است«/ فعل مسنددر مصراع اول» بِه« قل

  (= توبه كردن) عذرخواهي در كوتاهي شكرگزاريِ خداوند  وم
ــدي   3بيت  ــزاوارِ خداونــــ ــه، ســــ  اش ورنــــ

  

 نتوانــــد كــــه بــــه جــــاي آوردكــــس   
  

  گونه كه شايستة خداوند است، شكرگزاري بكند.  وگرنه كسي توانايي ندارد، آن ی:

ی: و زبا   اليه (= خداونديِ او) مضاف » اش خداوندي«در » ـَ ش« قل

  اوندناتواني انسان در شكرگزاري از خد  وم
 بي بي بارانِ رحمت جا كشيده. دريغش همه حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمت  

  مضايقه، گسترده است. جا، بي كرانِ خداوند به همة موجودات رسيده و سفرة نعمتش در همه رحمت فراوان و بي ی:

ـی: و اد ـ اضافة تشـبيهي   سجع / خوان (= سفره) نعمت  مانند باران است.) / رسيده و كشيده هي (= رحمت ياضافة تشب باران رحمت  قل
  (= نعمت مانند سفره، گسترده است.)

ی: و زبا  »بـه «بـه معنـي   » را«مي دارد./ جا، نقش متم ضمير مبهم، در اينتركيب وصفي/ همه حساب تركيب اضافي/ رحمت بيباران رحمت قل
(به همه رسيده =) دريغ ، حذف شده است./ نعمت بيمعناييبه قرينة » هكشيد«و » رسيده«بعد از » است«/ فعل حرف اضافهتركيب وصفي  

  فراگير بودن لطف و رحمت خداوند.  وم
  با بيت زير قرابت معنايي دارد:
ــف ــترِ  لطيــــ ــرم گســــ ــاز كــــ  كارســــ

  

 خلــــق اســــت و دانــــاي راز   كــــه دارايِ  
  

 .ردنكَر نبرد و وظيفة روزي به خطاي مفاحش نَد پردة ناموسِ بندگان به گناه  
ريزد و رزق و روزيِ مقرّر (= معين) آنها را با وجود خطاكار بودنشـان،   [خداوند]، آبروي بندگان را با وجود گنهكاري (= گناهان آشكار) آنان نمي :ـی

  كند. قطع نمي
ـی: و اد ـ كنايـه از آشـكار نكـردن، رسـوا نكـردن /       به) / پرده ندريـدن   مشبه ه / پرده مشب اضافة تشبيهي (= ناموس  پردة ناموس  قل
  مراعات نظير سجع / گناه و خطا  زشت / نَدرد و نبرد  -2آشكار  -1ايهام:  فاحش 

ی: و زبا   تركيب وصفي تركيب وصفي / خطاي منكَر  گناه فاحش  قل
  ودن)پوشي از جانب خداوند (= ستّارالعيوب بودن) / فراگير بودن روزي خداوند (= رزاق ب عيب  وم
 ناصبا را گفته تا فرشِ زمرّدين بگسترد و داية ابرِ بهاري را فرموده تا ب فرّاشِ بادرد. تزمين بپرو نبات در مهد  

را ها را مانند فرشي، [بر روي زمين] بگستراند و به ابر بهاري فرمان داده تا ماننـد پرسـتاري، گياهـان     [خداوند] به باد صبا دستور داده تا سبزه ـی:
  مانند دختران در گهوارة زمين، پرورش دهد. (= با باران، سرسبزشان كند.)

ـی: و اد ـ تشـخيص   بت داده شده به) / گستردن فرش به باد صبا، نس مشبه مشبه / فرّاش  اضافة تشبيهي (= باد صبا  فرّاش باد صبا  قل
 اضافة تشبيهي (= ابر بهاري  سجع / داية ابر بهاري  استعاره از سبزه و چمن / بگسترد و بپرورد  بخشي) / فرش زمرّدين  (= جان

  بنـات مشـبه /    نبـات اضافة تشـبيهي (=   تشخيص / بنات نبات  به) / گفتن به ابر بهاري، نسبت داده شده  مشبه مشبه / دايه 
  مراعات نظير جناس ناهمسان / باد، ابر، بهار و نبات  به) / بنات و نبات  مشبه

ی: و زبـا ـ    معنـايي بـه قرينـة   » فرمـوده «و » گفتـه «بعـد از  » است«متمم / فعل  حرف اضافه و فرّاش  » به«فرّاش باد صبا را) به معني » (= را« قل
 متمم / فـرّاش بـاد صـبا     ابر بهاري را) حرف اضافه و ابر بهاري » (= را«ماضي نقلي است. / » فرموده«و » گفته«حذف شده است؛ بنابراين 

  (= وابستة وابسته))  اليه  مضافاليه  مضاف اليه (= وابستة پسين) / صبا  مضاف هسته / باد  ي (= فرّاش گروه اسم
  بهار زيبايي طبيعت در فصلو رشد كردن سبزه و گياهان   وم



15 

 
س 

در
ی

م: 
ک

»
ت

عم
ر ن

شک
 / 

«
ت: 

کم
 ح

نج
گ

»
امن

گ
« 

 .شكوفه بر سر نهاده كاله نوروزي قباي سبزِ ورق در بر گرفته و اطفالِ شاخ را به قدومِ موسمِ ربيع علتدرختان را به خ  
هاي سبز را به عنوان لباس نوروزي به درختان پوشانده و به خاطر فـرا رسـيدنِ فصـل بهـار، شـكوفه را ماننـد كالهـي بـر سـر           [خداوند]، برگ ـی:

  هاي كوچك، گذاشته است. شاخه

ـی: و اد ـ مراعـات نظيـر /    به) / درختان، شاخ (= شاخه) و شكوفه  مشبه مشبه / قباي سبز  اضافة تشبيهي (= ورق  قباي سبز ورق  قل
به) / خلعـت، قبـا و    مشبه مشبه / كاله  اضافة تشبيهي (= شكوفه  به) / كاله شكوفه  مشبه مشبه / اطفال  شاخ (= شاخ  اطفال
  تشخيص ها  سجع / نسبت دادن خلعت به درختان و كاله نهادن بر سر شاخه مراعات نظير / گرفته و نهاده  كاله 

ی: و زبـا ـ ، »نهـاده [اسـت]  «و » گرفتـه [اسـت]  «ست، بنابراين، دو فعل حذف شده ا (= معنايي) به قرينة معنوي» نهاده«و » گرفته«بعد از » است«فعل  قل
  اليه بر مضاف) (= كاله شكوفه بر سرِ اطفال شاخ نهاده) فك اضافه (= تقديم مضاف اطفال شاخ را) » (= را«ماضي نقلي است. / 

  صل بهارزيبايي و آراستگي طبيعت در ف  وم
 .فايق شده و تخمِ خرمايي به تربيتش نخلِ باسق گشته او شهد صارة تاكي به قدرتع  

به درختـي   ييخرما با قدرت خداوند به عسل خالص (= بهترين شيريني) تبديل شده و با پرورشِ او (= خدا)، هستة ناچيزِ يشيرة درخت انگور ـی:
  بلند و استوار تبديل شده است.

و اد    مراعات نظير عصاره با شهد و تاك با خرما و نخل  ی:قل

ی: و زبـا ـ   اليـه اسـت و مرجـع آن،     مضـاف » تربيتش«در » ـَ ش«حذف شده است. /  (= معنايي) به قرينة معنوي» گشته«و » شده«بعد از » است«فعل  قل
  . (= هستة خرماي كوچك و ناچيزي)استر ناچيزي و كوچكي ، نكره است و بيانگ»خرمايي«در » ي«باشد. /  خدا مي

  هاي طبيعت قدرت و توانايي خداوند در پرورش پديده  وم
ه و خورشـيد و فلـك در كارنـد       4بيت  ابر و بـاد و مـ 

  

 تا تو نـاني بـه كـف آري و بـه غفلـت نخـوري        
  

كه تو بتواني روزي و رزقِ خـود را بـه دسـت     هاي هستي) در تالش هستند تا اين خورشيد و آسمان (= تمام پديده و [اي انسان]، ابر و باد و ماه ـی:
  خبري از ياد خداوند، از آن، استفاده نكني. آوري و در غفلت و بي

ـی: و اد ـ مجـاز از تمـام    مراعـات نظيـر / ابـر، بـاد، مـه، خورشـيد و فلـك         مراعات نظير / مه، خورشيد و فلك (= آسمان)  ابر و باد  قل
  كنايه از فراهم كردن، كسب كردن مجاز از دست / به كف آوردن  مجاز از رزق و روزي / كف  هاي هستي / نان  پديده

ی: و زبـا ـ /  دهند.) مسند (= گاهي حرف اضافه و متمم با هم مسند را تشكيل مي معطوف / در كار  نهاد / باد، مه، خورشيد و فلك  ابر  قل
  مضارع التزامي ي) آري (= بياور

  دوري از غافل بودن از ياد خدا  وم
ــانبردار      5بيت  ــته و فرم ــو سرگش ــرِ ت ــه از به  هم

  

ــري   انصــاف نباشــد كــه تــو فرمــان نَب شــرط 
  

  = منصفانه) نيست كه تو از خداوند، اطاعت و فرمانبرداري نكني.هاي آفرينش، مطيع و فرمانبردارِ تو هستند. عادالنه ( همة پديده ی:

ی: و اد   تضاد آرايي / فرمانبردار و فرمان نبري  واج » ر«تكرار  قل

ی: و زبـا ـ بعـد از  » هستند«ضمير مبهم كه نقش نهادي دارد. / فعل  ، انسان است. / همه »تو«ضمير  حرف اضافه / مرجع از بهرِ (= از براي)  قل
  به قرينة معنوي حذف شده است.» فرمانبردار«

  تأكيد بر مطيع بودن و فرمانبرداري (= اطاعت) از خداوند  وم
 ِلَّم در خبر است از سرورو س و آله لَيهلّي اهللاُ عد مصطفي صة دور زمان، محمآدميان و تَتَم فوتعالميان و ص فْخَرِ موجودات و رحمتكاينات و م،  

ي و ها و مايـة تمـام   و موجب رحمت جهانيان و برگزيدة انسان در حديثي آمده است از پيامبر (ص) كه سرور موجودات و ماية افتخار آفريدگان ـی:
  خاندانش باد،و كمالِ گردش روزگار است، كه درود و سالم خدا بر او 

ـی: و اد ـ و مـا تـو را جـز رحمتـي بـراي جهانيـان       » (= للْعـالمين  َرحْمـ↨ً و ما اَرسـلناك الّـا   «از سورة انبيا:  106تلميح دارد به آية » رحمت عالميان« قل
  ايم.) نفرستاده
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ــري     6بيت  ــي كـــ ــاع نَبِـــ ــفيع مطـــ  مشـــ
  

 قَســـــيم جســـــيم نَســـــيم وســـــيم  
  

  بو و داراي نشان پيامبري است. اندام، خوش آور، بخشنده، صاحبِ جمال (= زيبا)، خوش كننده، فرمانروا، پيام [او] (= پيامبر (ص))، شفاعت ی:

ی: و اد   جناس ناهمسان يم و وسيم آرايي / قَسيم، جسيم، نَس واج » م«و » س«تكرار صامت  قل
  بيانگر صفات پيامبر (ص)  وم

ــغَ   7بيت  ــيبلَ ــه الْعل بِكَمال ــف ــدجي، كَشَ ــه ال مالبِج 
  

   ــه آل و ــه ــلُّوا علَي ص ،هصــالخ ــع ــنَت جمي سح 
  

  هـا و صـفات او زيباسـت،     ها را برطرف كرد. همة خـوي  خود به مرتبة بلند رسيد و با جمالِ نورانيِ خود، تاريكي [پيامبر (ص)]، به واسطة كمالِ ـی:
  خاندانش درود بفرستيد.و بر او 

ی: و اد   آرايي واج » ل«جناس ناهمسان / تكرار صامت  كمال و جمال  قل
  بيانگر عظمت و بزرگي پيامبر (ص)  وم 

 چه غم ديوارِ امت را كه دارد چون تو پشتيبان؟  8بيت 
  

  چه باك از موجِ بحر آن را كه باشـد نـوح كشـتيبان؟     
  

طور كه هر كـس كشـتيبان و هـدايتگرش،     د؛ همان[اي پيامبر (ص)]، تا وقتي كه اُمت (= مسلمانان)، پشتيباني مانند تو دارند، هيچ غمي ندارن ـی:
  هاي راه) ترسي ندارد. حضرت نوح باشد از امواج و طوفانِ دريا (= از مشكالت و سختي

ی: و اد  (ع)/ ح/ تلميح به داستان حضـرت نـو  انند ديوار است.)شبيهي (= امت ماضافة ت ديوار امتتشخيص/  غم به ديوار امت نسبت داده شده قل
  چه غم؟ (= غمي ندارد.)  استفهام (= پرسش) انكاري  / بيت اُسلوب معادله دارد. / مصراع اول مراعات نظيرموج، بحر، نوح و كشتيبان

  در درس ششم همين كتاب، توضيح كاملي داده شده است.» اسلوب معادله«ارة آراية درب 

ی: و زبـا ـ كه در جملة اول (= چه غم ديوار امت را) و جملة سوم (= چه باك از موج بحر آن را) فعل حـذف   بيت از چهار جمله تشكيل شده است قل
  فيتركيب وص / چه غم  شده است.

  گرمي به پيامبر (ص) موجب آرامش و استواري است. تكيه كردن و پشت  وم
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

 گــــر هــــزاران دام باشــــد هــــر قــــدم     
ــيم  ــا مقــ ــا مــ  چــــون عناياتَــــت بــــود بــ

  

ــم      ــيچ غـ ــد هـ ــايي نباشـ ــا مـ ــو بـ ــون تـ  چـ
ــه)   ــيم (= فروماي ــي از آن دزد لئ ــود بيم ــي ب  ك

  

 تَعا هرگه كه يكي از بندگانِ گنهكارِ پريشان ال بردارد، ايزدع لَّ وحق ج اجابت به درگاه انابت به اميد در او نظـر نكنـد بـازش     لـي روزگار، دست
  بخواند؛ باز اعراض فرمايد.

اش به درگاه خداونـد   ماني و به اميد پذيرفته شدنِ توبهحال، دست خود را براي توبه و پشي هر زمان كه يكي از بندگان گناهكار بيچاره و آشفته ـی:
  گرداند. زند؛ [خدا] باز از او روي برمي كند، [آن بنده]، دوباره، خدا را صدا مي كند، خداوند بلندمرتبه به او توجهي نمي بزرگ و بلندقدر، بلند مي

ـی: و اد ـ   كنايـه از تـوجهي نكنـد /     جنـاس ناهمسـان / نظـر نكنـد      انابـت و اجابـت    /بيچـاره و بـدبخت    كنايـه از  روزگـار   پريشان قل
  مراعات نظير  ت و اجابت باآرايي / گناه، ان واج روزگار)  هرگه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان» (= ك«و » گ«هاي  تكرار صامت

ی: و زبا   خداوند » ـَ ش«مفعول / مرجع ضمير  » باز«در » ـَ ش«تركيب وصفي /  روزگار  بندگانِ گنهكار و [بندگانِ] پريشان قل
  توبة بنده براي پذيرفته شدن از جانبِ خداوند  مو

  
  

  گويند. مي» اضافة اقتراني«،  ، اضافة استعاري و تشخيص نيست. اصطالحاً به اين تركيب»دست انابت«تركيب 
گويند كه مضاف، همـراه و پيوسـته بـا     ه اين علّت، اضافة اقتراني ميب يك چيز به چيزي ديگر و پيوستن به آن. ، يعني نزديك شدن»اقتران«واژة  اضافة اقتراني:

  گيرد. اليه مورد استفاده قرار مي مضاف
  هاي زير، اضافة اقتراني هستند و نبايد با اضافة استعاري اشتباه شود: تركيب

  »سر تسليم، گردنِ غرور، دندان تحير، انگشت تعجب، دست ادب«
  كند. آموز در تشخيصِ اضافة استعاري كمك مي شود؛ اما دانستنِ آن به درك و توانايي دانش فة اقتراني تدريس نميهاي جديد درسي، اضا در كتاب

  راه شناخت اضافة استعاري از اضافة اقتراني:
  ند؛ مانند:گوي قرار دهيم و معني بدهد، به آن تركيب، اضافة اقتراني مي» به همراه«يا » به قصد«هاي  هرگاه در بين تركيب واژه

  اضافة اقتراني دهد  معني مي شود.  دست به قصد ادب يا دست به همراه ادب، به سينه نهاده مي دست ادب 
  اضافة استعاري دهد  معني نمي ه همراه روزگار دست به قصد روزگار يا دست ب دست روزگار 
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  و حانَهبكَتي قَد  تَعاليبارِ ديگرش به تضرّع و زاري بخواند. حق، سالئٱفرمايد: يا م. لَه غَفَرْت غَيري فَقَد لَه دي و لَيسبنْ عم تييستَح  
فرمايد: اي فرشتگانم، من از بنـدة خـود شـرم دارم و او جـز مـن       زند. خداوند پاك و بلندمرتبه، مي بار ديگر، با التماس و زاري، خدا را صدا مي :ـی

  پناهي ندارد، پس او را آمرزيدم.
ی: و اد   تضمين ...» ستَحييت ٱيا مالئكَتي قَد «آوردنِ حديث قُدسي  قل

ی: و زبا   ، مفعول است و مرجعِ آن، خداوند است.»ديگرش«در » ـَ ش« قل

  توبة بندگان از جانب خداوند پذيرفته شدنِ  وم
 و اميدش برآوردم كه از بسياريِ دعا و زاري بنده همي شرم دارم. مدعوتش اجابت كرد  

  شوم. ام بسيار زياد، زاري و دعا بكند، شرمنده مي كه بنده از اين ااسخ دادم و نااميدش نكردم، زيرخواستة او (= بنده) را پ ی:

ی: و اد   سجع  و دارم برآوردم كردم، قل
 كَــــرَم بــــين و لطــــف خداونــــدگار     9بيت 

  

ــرده    ــده كـ ــه بنـ ــار گُنـ ــت و او شرمسـ  سـ
  

  كه بنده، مرتكبِ گناه شده و او (= خداوند) شرمنده است. نف خدا را نگاه كجوانمردي (= بزرگواري) و لط ی:

ی: و اد   ».ستَحييت منْ عبدي و لَيس لَه غَيري فَقَد غَفَرْت لَهٱيا مالئكَتي قَد «تلميح دارد به حديث  قل

ی: و زبا   ، خداوند است.»او«حذف شده است. / مرجع ضمير » شرمسار«بعد از » است«فعل  قل

  اش بزرگواري خداوند و شرمندگي او از گناه بنده  وم
 ت معترف كه: دعاكفانِ كعبة جاللش به تقصيرِ عبا»كرِفَتعقَّ مح رَفْناكر منسوب كه: ما علية جمالش به تحيو واصفان ح ،كتبادقَّ عح ناكدبما ع.«  

  كـه شايسـتة توسـت،     كننـد كـه: تـو (= خـدا) را چنـان      نشينانِ بارگاه باشكوه و باعظمتش به كوتاهي خود در عبادت و بندگي، اقرار مـي  وشهگ ـی:
 پرستش نكرديم، ستايندگانِ زيورِ (= زينت) زيبايي خداوند، در سرگرداني (= حيرت) و سرگشتگي هستند كـه: تـو را چنـان كـه سـزاوارِ شناسـايي      

  شناختيم.توست، ن

ـی: و اد جنـاس ناهمسـان / آوردن حـديث از پيـامبر (ص)      اضافة تشبيهي / جالل و جمال  اضافة تشبيهي / حلية جمال  كعبة جالل  قل
  عبادت تضمين / عاكف، كعبه و مراعات نظير  

ی: و زبا   .ستا  حذف شده معناييبه قرينة » منسوب«و » معترف«بعد از » هستند«فعل  قل

  ها از عبادت (= بندگي) و شناخت خداوند ناتواني انسان  وم
  هاي زير قرابت معنايي دارد: بيتبا » ما عرَفْناك حقَّ معرِفَتك«عبارت 

 وان كــــــه دســــــت و پــــــاي را دانــــــد
ــي   ــش بـ ــه ملكـ ــامِ آن كـ ــه نـ ــت بـ  زوال اسـ

  

ــد     ــداي را دانــــــ ــه خــــــ  او چگونــــــ
ــاحب   ــقِ ص ــفش، نط ــه وص ــت  ب ــل الل اس  عق

  

  

ــد     10بيت  ــن پرسـ ــف او ز مـ ــي وصـ ــر كسـ  گـ
  

 نشـــان چـــه گويـــد بـــاز؟ دل از بـــي بـــي  
  

  نشان است، سخن بگويم؟ بكنم، من عاشق، چگونه از او (= خدا) كه بي اگر كسي بخواهد كه خدا را براي او توصيف ی:

ی: و اد   )تواند چيزي بگويد. استفهام انكاري (= نمي كنايه از خدا / چه گويد باز؟  نشان  كنايه از عاشق / بي دل  بي قل

ی: و زبا   ، خداوند است.»او«مرجع ضمير  قل

  ناپذيري خدا) ناتواني عاشق از توصيف خداوند (= وصف  وم
ــوق   11بيت  ــتگان معشــ ــقان كشــ ــد عاشــ  انــ

  

ــتگان آواز   ــد ز كشــــــــ  برنيايــــــــ
  

  شود. شده، صدايي (= سخني) شنيده نميشوند؛ بنابراين از عاشقِ كُشته  عاشقانِ واقعي، در راه معشوق فدا مي ی:

ی: و اد   آرايي واج » ـَ ش«/ تكرار صامت  صدامجاز از  / آواز  مراعات نظير عاشقان و معشوق  قل

  ي در راه عشقخاموشي و رازدار  وم
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  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت
ــرمِ  ــالكي محـــ ــر ســـ ــت و گـــ  راز گشـــ

ــا خبـــر دارم از او بـــي ــتنم تـ  خبـــر از خويشـ
ــي  ــردي بـ ــا نگـ ــان  تـ ــم و جـ ــر از جسـ  خبـ

  

 ببندنــــــــد بــــــــر وي ره بازگشــــــــت  
 ز مـــن آواز نيايـــد كـــه مـــنم وجـــودشبـــا 

ــان؟   ــك زمـ ــان يـ ــابي ز جانـ ــر يـ ــي خبـ  كـ
  

 يبِ يكي از صاحبستغرق شده؛ آن دالن سر به جرده بود و در بحر مكاشفت مگه كه از اين معاملت بازآمد، يكي از ياران به طريـقِ   مراقبت فرو ب
  »حفه كرامت كردي؟از اين بوستان كه بودي، ما را چه تُ«انبساط گفت: 

الهي غرق شـده بـود؛ زمـاني كـه از آن حالـت مراقبـت و        يكي از عارفان در حالت تأمل و تفكّر عارفانه، فرو رفته بود و در دريايِ كشف حقايقِ ـی:
اي  (= سفر عرفاني و معنوي) كـه بـودي چـه هديـه     از اين عالَم معنوي«به او گفت: مكاشفت (= حالت معنوي) بيرون آمد يكي از دوستان صميمانه 

  »اي؟ براي ما آورده
ـی: و اد ـ   اضـافة تشـبيهي    كنايه از در حالت تأمل و تفكّر عرفاني (= عارفانه) فـرو رفـتن / بحـر مكاشـفت      سر به جيب مراقبت فرو بردن  قل

  سـجع /   كنايه از پي بردن به حقايق عرفـاني / فـرو بـرده و شـده      به) / در بحر مكاشفت غرق شدن  مشبه مشبه / بحر  (= مكاشفت 
  سجع جناس ناهمسان / بودي و كردي  استعاره از عالَم معنوي و عرفاني / دوستان و بوستان  / بوستان مراعات نظير بحر و مستغرق 

ی: و زبـا ـ ، حـرف  »بـراي «بـه معنـي    مـا را)  » (= را«به قرينة لفظي حذف شده است. (= مستغرق شده [بود]) / » شده«بعد از » بود« كمكي فعل قل
  اضافه است. (= براي ما)

  در حالت تفكّر عارفانه فرو رفتن و كشف حقايق عرفاني  وم
  :ر كنم هدية اصحاب را. چون برسيدم، بوي گُلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!«گفتگُل رسم، دامني پ به خاطر داشتم كه چون به درخت«  

رفت الهي برسم، از آن معرفت و لذّت عاشقانه، به عنـوان هديـه بـراي دوسـتان     قصد داشتم كه وقتي به درخت عشق و مع«دل] گفت:  [صاحب ـی:
  خود كـرد كـه اختيـارم را     چنان مرا مست و از خود بي بياورم. وقتي [به عالَم معنوي و عرفاني] رسيدم، لذّت درك حقايق عرفاني و معرفت الهي، آن

  »اختيار شدم.) از دست دادم. (= بي
ـی: و اد ـ  / دامن از دسـت رفـتن  ت درك معرفت الهي و حقايق عرفانياستعاره از لذّ ستعاره از عالم عشق و معرفت الهي/ بوي گلا درخت گل قل

 اختيار شدن / مست و دست  كنايه از بي  ناهمسان / درخت و گل جناس مراعات نظير  
ی: و زبـا ـ   حرف اضـافه (= بـراي هديـة اصـحاب) /     » براي«به معني » را«حرف (= پيوند) ربط /  » زماني كه«و » وقتي كه«به معني » چون« قل

است و » دست«اليه  ، مضاف»دامنم«در » ـَ م«مضارع التزامي /  مرا مست كرد.) / رسم (= برسم)  چنان مفعول (= بوي گل، » گلم«در » ـَ م«
  دامن از دستم برفت.) دامنم از دست برفت جهش ضمير دارد. (= 

  خود شدنِ عارف در برابرِ خداوند سرگشتگي و از خود بي  وم
 اي مــرغِ ســحر! عشــق ز پروانــه بيــاموز      12بيت 

  

ــد       ــد و آواز نيام ــان ش ــوخته را ج ــان س  ك
  

  از او  وق، جانِ خـود را فـدا كـرد و صـدايي    ه معشاي بلبل (= عاشق مدعي)! عشقِ واقعي را از پروانه ياد بگير، زيرا پروانه (= عاشقِ واقعي) در را ـی:
  بلند نشد.

ـی: و اد ـ  نماد عاشق واقعي (= حقيقي) / مرغ سـحر، منـادا واقـع شـده      نماد عاشق غيرواقعي (= مدعيان دروغين) / پروانه  مرغ سحر  قل
  كنايه از فدا شدن تضاد مفهومي / جان شدن  يص / مرغ سحر و پروانه تشخ

ی: و زبا   شد) سوختهآن  جان كان سوخته را جان شد  اليه بر مضاف) (= فك اضافه (= تقديم مضاف » را« قل
  اليه مضاف  مضاف                                               ادعا رازداري عاشقِ واقعي و بي  وم

ــي    13بيت  ــبش ب ــدعيان در طل ــن م ــران اي ــد خب  ان
  

ــد     ــاز نيام ــري ب ــد، خب ــر ش ــه خب ــان را ك  ك
  

خبر هستند، زيرا كسي كه خدا را شـناخت در او   اند، در حقيقت، از خدا بي اند و خدا را شناخته وند رسيدهكنند به عشقِ خدا كساني كه ادعا مي ـی:
  شود و از او خبري به ديگران نخواهد رسيد. (= خدا) محو مي

ی: و اد   ساكت شدن (= سكوت كردن)كنايه از  خبري باز نيامدن  قل

ی: و زبا   مسند خبران  اليه (= طلبِ او) / بي مضاف » طلبش«در » ش ـَ« قل

  خاموشي و رازپوشي عاشق واقعي  وم



19 

 
س 

در
ی

م: 
ک

»
ت

عم
ر ن

شک
 / 

«
ت: 

کم
 ح

نج
گ

»
امن

گ
« 

  هاي زير، قرابت معنايي دارد: با بيت
ــد  ــاغر دهنــ ــزم ســ ــن بــ ــي را در ايــ  كســ

 اثـــر يخبـــر هـــم بـــ كـــه شـــد هـــم بـــي آن
 انــــــد كشــــــتگانِ معشــــــوق عاشــــــقان

ــت    ــق اسـ ــوزي عشـ ــل ز نوآمـ ــدن بلبـ  ناليـ
  

ــه داروي بـــــي    هوشـــــيش در دهنـــــد كـــ
ــاناز  ــه  ميــــــ ــراو جملــــــ  دارد خبــــــ

ــد ــتگان آواز برنيايـــــــــــ  ز كشـــــــــــ
 نشـــــنيديم ز پروانـــــه صـــــدايي هرگـــــز

  

  
  

  
اندك ـ تقصـير عبـادت ـ عـذر و پـوزش ـ         عزَّوجلّ ـ طاعت و عبادت ـ قربت و نزديكي ـ مزيد نعمت ـ ممد حيات ـ مفرّح ذات ـ قليل و      

خوان نعمت ـ دريغ و مضايقه ـ ناموس و شرف ـ فاحش و واضح ـ وظيفة روزي ـ وجه معاش ـ خطاي منكر ـ فرّاش باد صبا ـ بنات نبات ـ 
  خبـري ـ    يمهد زمين ـ خلعت نوروزي ـ قبـاي سـبز ورق ـ قـدوم موسـم ربيـع ـ عصـارة تـاكي ـ شـهد فـايق ـ نخـل باسـق ـ غفلـت و بـ                    

انـدام ـ وسـيم و داراي     مطيع و فرمانبردار ـ صفوت آدميان ـ تتمة دور زمان ـ مطاع و فرمانروا ـ قسيم و صاحب جمال ـ جسيم و خـوش      
نشان پيامبري ـ خصال و خصلت ـ انابت و توبه ـ جلّ و عال ـ اعراض و انصراف ـ تضـرّع و التمـاس ـ سـبحانه تعـالي ـ عاكفـان كعبـه ـ               

  ان و سـتايندگان ـ معتـرف و اعتـراف ـ حليـة جمـال ـ تحيـر و سرگشـتگي ـ منسـوب و نسـبت داده شـده ـ صـاحب و عـارف ـ                    واصـف 
  جيب مراقبت ـ ضمير و باطن ـ بحر مكاشفت ـ مستغرق و غرق شـده ـ معاملـت و احكـام شـرعي ـ طريـق انبسـاط ـ تحفـه و ارمغـان ـ                

  مدعيان عاشقي
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  قلمرو زباني قلمرو زباني) 5(مطابق با تمرين شمارة  انواع حذف  

  )معنويمعنايي (= حذف به قرينة  -2حذف به قرينة لفظي  -1آيد:  حذف به دو شكل در جمله مي
  به قرينة لفظي گويند؛ مانند:حذف را  صورت گيرد، آن ،اگر حذف براي پرهيز از تكرارحذف به قرينة لفظي:  -1

  ].گذرد ميشتي خام [گذرد يا بر خ بر ديوارة اهرام ميداند كه  چه ميمور، 
  حذف به قرينة لفظي        

  گفتند]. هايي از خاطرات شيرين و رنگين [مي گفتند؛ [مسافران] سخن مسافران، نيروي تازه يافته بودند. [مسافران] از هر دري سخن مي
  گفتند) به قرينة لفظي حذف شده است. ار فعل (= ميب در اين مثال، دو بار، نهاد (= مسافران) و يك

ه به معنـي  اگر جزء يا اجزايي از جمله را حذف كنيم، اما لفظي معادلِ آن در جمله نباشد و بخش حذف شده را با توج :معناييحذف به قرينة  -2
  است؛ مانند:معنايي تشخيص دهيم، حذف آن به قرينة 

 اي نــــام تــــو بهتــــرين ســــرآغاز [اســــت]
  

 بـــي نـــام تـــو نامـــه كـــي كـــنم بـــاز؟        
  

  حذف شده است.معنايي به قرينة » است«در اين بيت، فعل 
  

ه ھم ن   ی 
  هايي كه فعل يكسان ندارند، نادرست است؛ مانند: حذف فعل در جمله الف)

  اين طرح در مجلس شوراي اسالمي مطرح [شد] و به تصويب رسيد.
  يكسان نيست، بنابراين، حذف فعل نادرست است.» رسيد«ذف شده است و چون با فعل بدون تكرار شدن، ح» شد«در اين مثال، فعل 

  گيرد. اين نوع حذف، درست است؛ مانند: هاي كمكي صورت مي گاهي حذف فعل در بخش صرفي يا فعل ب)
  ] و با او صحبت كردم.كردممن او را دعوت [

  حذف به قرينة لفظي  
  ها به جهت مطابقت با نهاد با هم تفاوت دارند؛ مانند: يز نيست؛ زيرا شناسهها جا حذف فعل در صورت تغيير شناسه ج)

  هم ما دربارة مطبوعات مقاله نوشتيم و هم آنان [نوشتند].
  از نظر شخص با هم فرق دارند، بنابراين، حذف فعل نادرست است.» نوشتند«و » نوشتيم«در اين مثال چون دو فعل 

  

  
  

 ؟نيستمعنايي نة در كدام بيت حذف فعل به قري -1
ــه در دامــن  )1 ــا خــار غــم عشــقت آويخت  ت
 ســعدي اگــر عاشــقي كنــي و جــواني     )2
 دل اگر خداشناسي همه در رخ علـي بـين   )3
ــويش   )4 ــير خ ــه ز تقص ــه ك ــان بِ ــده هم  بن

  

ــه ــتان   كوت ــه گلس ــتن ب ــد رف ــري باش ــا نظ  ه
 عشـــق محمـــد بـــس اســـت و آلِ محمـــد
 به علي شـناختم مـن بـه خـدا قسـم خـدا را      

ــه   ــذر بـــ ــداي آورد عـــ ــاه خـــ  درگـــ
  

  

 است؟ نشدهحذف  (= معنايي) به قرينة معنوي» منادا«در كدام بيت،  -2
 اي بخــــارا شــــاد بــــاش و ديــــر زي )1
 اي نـــــام تـــــو بهتـــــرين ســـــرآغاز )2
 اي آفتــاب از تــو خجــل در چــه مشــرقي )3
 هــــا اي يــــاد تــــو بــــر دل و زبــــان )4

  

ــي  ــد همــ ــادمان آيــ ــو شــ ــر زي تــ  ميــ
ــاز؟    ــنم بـ ــي كـ ــه كـ ــو نامـ ــام تـ ــي نـ  بـ

 اي حلـوا چگونـه   وزهـر نـاب بـا تـو چـ     وي 
 هـــــا افتـــــاده چـــــو روح بـــــر روان  

  

  

3- است؟ نادرسته به دو بيت زير كدام گزينه با توج 
ــالمت  « ــكرانة س ــت ش ــاحب كرام  اي ص

 سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد
  

 روزي تفقّــدي كــن درويــش بينــوا را   
 »دلبر كه در كف او موم است سنگ خـارا 

  

  

 اول بيت دومحذف نهاد در مصراع  )4  حذف مفعول )3  حذف نهاد در مصراع دوم )2  »براي« حذف حرف اضافة )1
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 ها به صورت لفظي است: ، حذف2در گزينة    .2گزينة  -1
  ]بس است] آل محمد [عشق]      عشق محمد بس است و [كنيسعدي اگر عاشقي كني و جواني [

  هاي ديگر: بررسي گزينه
  حذف شده است:معنايي به قرينة » ستا«كمكي ل فعل : در مصراع او1گزينة 

  من آويخته [است]تا خار غم عشقت در دا
  حذف شده است:معنايي به قرينة » رمخو مي«: در مصراع دوم، فعل 3گزينة 

  شناختم.به علي ] [كه] خدا را خورم ميمن به خدا قسم [
  ه است:حذف شدمعنايي به قرينة » ستا«: در مصراع اول، فعل 4گزينة 

  بنده همان بِه [است] كه ز تقصير خويش
 

 منادا است. »بخارا«، واژة 1در گزينة    .1گزينة  -2
  هاي ديگر: بررسي گزينه

  مناداي محذوف است.» كه خدايي«، »اي«بعد از : 2گزينة 
  مناداي محذوف است.» كه معشوقي«، »اي«: بعد از 3گزينة 
  حذوف است.مناداي م» كه خدايي«، »اي«: بعد از 4گزينة 

  است.معنايي  4و  3، 2هاي  حذف در گزينه
 

 ها: بررسي ساير گزينه   .3گزينة  -3
  حذف شده است:معنايي به قرينة » براي«: در مصراع اول، حرف اضافة 1گزينة 

  صاحب كرامت [براي] شكرانة سالمت اي
  حذف شده است:معنايي به قرينة » تو«: در مصراع دوم نهاد 2گزينة 

  فقّدي كن درويش بينوا را] روزي ت[تو
  حذف شده است:معنايي به قرينة » تو«نهاد  ،: در مصراع اول4گزينة 

 [تو] سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد
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 جدول زير را به كمك متن درس كامل كنيد. -1  
  واژة معادل  معنا

    داراي نشان پيامبري
    بخش شادي

    به خداي تعالي بازگشتن
    ريقطع كردن مقرّ

 

 .داردآواي آنها در زبان فارسي وجود  سه واژه در متن درس بيابيد كه هم -2
 از متن درس براي كاربرد هر يك از حروف زير، سه واژة مهم اماليي بيابيد و بنويسيد. -3

  ...............)(.................................... ـ .................................... ـ ..................... ح
 (.................................... ـ .................................... ـ ....................................) ق
 (.................................... ـ .................................... ـ ....................................) ع

 عبارت زير، نقش دستوري ضماير متّصل را مشخّص كنيد.ر د -4
 بوي گُلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

 هاي زير توجه كنيد: به عبارت -5
  الف) همنشين نيك بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از همنشين بد.

  »از نمايشگاه كتاب چه خبر؟«ب) آرزو گفت: 
  » اسـت «تواند به فعل جملـة دوم، يعنـي    يا شنونده از فعل جملة اول مي هشده است اما خوانندنذكر  ، فعل جملة دوم،»الف«در عبارت 

  صورت گرفته است.» قرينة لفظي«پي ببرد. در اين جمله، حذف فعل به 
كند، تنها  راهنمايي نمي» لفع«اي در ظاهر جمله، شنونده را به وجود  در جملة دوم خالي است اما هيچ نشانه» داري«جاي فعل » ب«در عبارت 

  صورت گرفته است. » قرينة معنوي«از جملة دوم حذف شده است؛ در اين جمله، حذف به » داري«توان دريافت كه فعل  از مفهوم عبارت مي
، آن تواند حذف شود. اگر حذف به دليل تكرار و براي پرهيز از تكرار صـورت گيـرد   هر يك از اجزاي كالم در صورت وجود قرينه مي

  است.» حذف به قرينة معنوي«گويند اما اگر خواننده يا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پي ببرد، » حذف به قرينة لفظي«را 
 رد هر يك از انواع حذف بيابيد. در متن درس، نمونهاي براي كارب  

 ص شده، نماد چه مفاهيمي هستند؟هاي مشخّ واژه -1  
ــرغ ســحراي  ــه! عشــق ز م ــاموز پروان  بي

  

 كــان ســوخته را جــان شــد و آواز نيامــد
  

  
 ها پاسخ دهيد. هاي زير به پرسش با توجه به عبارت -2

 بي دريغش همه جا كشيده. حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمت بي بارانِ رحمت  
  صبا را گفته تا نبات  هبگسترد و داية ابر بهاري را فرمود فرش زمرّدينفرّاشِ باد زمين بپرورد.تا بنات در مهد  

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

 هاي زير را به نثر روان بنويسيد. معني و مفهوم عبارت -1  
 . كتبادحقَّ ع دناكبعاكفانِ كعبة جاللش به تقصير عبادت معترف كه: ما ع  
 يب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده.دالن يكي از صاحبسر به ج  

  ص شده را بنويسيد.هاي مشخّ مفهوم كلّي مصراع -2
 ه و خورشيد و فلك در كارندابر و باد و م 
 ت را كه دارد چون تو پشتيبانچه غم ديوار ام 
   ــد ــن پرس ــف او ز م ــي وص ــر كس  گ

  

 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخـوري 
 چه باك از موجِ بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟

ــي ــي ب ــاز؟   دل از ب ــد ب ــه گوي ــان چ  نش
  

  

 از كدام سطر درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟ -3
 بينـد كـه نقشـي بركنـد     هيچ نقّاشت نمـي 

  

 اي از حيرتش كلْك از بنان افكنده ،وان كه ديد
  

  »سعدي«
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