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فصل اّول  ـ ادبیات تعلیمی

ملکا، ذکر تو گویم ستایش
دیوان شعر، حکیم سنایی غزنوی

تلمیحبه»اهدناالّصراطالمستقیم«پادشاه)دراینجاخدا(تلمیحبه»سبحاناهلل«

نــروم جز بــه همان ره کــه تــواَم راه نماییَمِلــکا، ذکــر تــو گویم که تــو پاکــّی و خدایی1
تکراردرکلمةتو  تلمیحبه»مالکیومالّدین«یا»ملکالنّاس«

مصراعدومکژتابی)نوعیایهام(دارد   

/ی/در»پاکیوخدایی«بدلازفعلاسنادی»هستن«است)پاکهستی،خداهستی( قلمرو زبانی

نروم)نمیروم(مضارعاخباری-بهخاطرکژتابی،/م/در»توام«دونقشمتفاوتمیگیرد:الف(تو
راهنمایمنهستی)مضافالیه(،ب(توبهمنراهرانشانبدهی)متمم(

تلمیحبهسورةتوحیدتلمیحبه»ایّاکنعبدوایّاکنستعین«بخشش

همه توحید تو گویم که به توحید سزاییهمه درگـاه تو جویـم همه از فضل تو پویم2
*جناستکراردرکلمات)همه،تو( *فقط *فقط فقط

»همه«دربیتقیداست. قلمرو زبانی 

تنسیقالّصفات)1( ستایش بخشندهوبندهنواز 

تــو نماینــدة فضلــی تــو ســزاوار ثنایــیتو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی3
تکراردرکلمةتوواجآراییروی/ی/

/ی/در»حکیمی،عظیمی،کریمی،رحیمی،نمایندةفضلیوسزاوارثنایی«بدلازفعل قلمرو زبانی
»هستن«است.)1(

َملِک: پادشاه، خداوند
فضل: بخشش، َکَرم، کمال، افزونی، برتری، معرفت، دانش

 فضیلت، فاضل
پوییدن: حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست و جوی 

چیزی، تالش، رفتن
سزا: سزاوار، شایسته، الیق

حکیم: دانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام های خداوند تعالی؛ بدین معنا 
که همۀ کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و کار بیهوده انجام نمی دهد.

کریم: بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام ها و صفات خداوند
 اکرام، تکریم )بزرگداشت(

رحیم: بسیار مهربان، از نام ها و صفات خداوند
 رحم، ترّحم

نماینده: آن که آشکار و هویدا می کند، نشان دهنده
نمایندۀ فضل: بخشنده و بنده نواز

ثنا: ستایش، سپاس

1( تنسیق الصفات: بر شمردن صفات است.

خدایاتوراستایشمیکنمکهپاک
ومنّزههستی،جزبهراهینمیروم
کهتوآنرابهمننشانبدهییا
جزبهآنراهیکهتوراهنمایمن

باشینمیروم)کژتابی(.

پیامبیتدرتلمیحهامشخّصاست

بنمایرهیکهرهنمایندهتویی
بگشایدریکهدرگشایندهتویی

و میآورم روی تو درگاه به تنها
تنهابهسببلطفوکرمتودر
پویهوتالشموتنهابهیگانگیتو
اقرارمیکنمچراکهشایستةخدایی

ویگانههستی.
پیامبیتدرتلمیحهامشخّصاست

کهعبادتمَرتوراآریموبس
طمعیاریهمزتوداریموبس

مهربان و بخشنده بزرگ، دانا، تو
و نواز بنده و بخشنده تو هستی.

شایستةستایشهستی.
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گمانبیتتلمیحداردبه»لیسکمثلهشیء« مانند 
نتوان ِشــبه تــو گفتن کــه تو در وهــم نیایینتــوان وصــف تــو گفتن کــه تــو در فهــم نگنجی4

جناس  بیتموازنهدارد
تکراردرکلمةتو

نگنجی)نمیگنجی(،نیایی)نمیآیی(هردومضارعاخباریاند. قلمرو زبانی

تلمیحبه»نورالّسمواتواالرض«بخششپاداشعّزت،ارجمندی

همه نــوری و ســروری، همه جــودی و جزاییهمه عــّزی و جاللــی، همه علمــی و یقینی5
تکرار

واجآراییروی/ی/-بیتتنسیقالّصفاتوترصیعدارد

بیتدارایهشتجملهاست./ی/درآخر»عّزی،جاللی،علمی،یقینی،نوری،سروری، قلمرو زبانی

جودیوجزایی«بدلازفعل»هستن«است.

تلمیحبه»محّولاالحوال«و»تعّزمنتشاءوتُذّلمنتشاء«تلمیحبه»عاّلمالغیوب«تلمیحبه»ستّارالعیوب«
همــه بیشــی تــو بکاهی، همــه کّمی تــو فزاییهمــه غیبــی تــو بدانــی، همه عیبــی تو بپوشــی6

*تضادتضاد *  جناس 
تکراردرکلمات)همه،تو(

)همه(درتمامبیتصفتمبهماست. قلمرو زبانی

بدانی)میدانی(،بپوشی)میپوشی(،بکاهی)میکاهی(وفزایی)میفزایی(همگیمضارعاخباریهستند.

تلمیح:بهقنوتتناسبومجازاًهمةوجود امیداست
مگــر از آتــش دوزخ بُــَودش روی رهایــیلــب و دندان ســنایی همــه توحید تــو گوید7

مراعاتنظیر  تخلّصشاعر 

1.چارهوامکانروی:ایهامتناسب
2.صورتبهخاطرتناسببالبودندان

/ش/در»بُوَدش«جهشضمیردارد)برایش)برایاو(رویرهاییبود( قلمرو زبانی

ِشبه: مانند، ِمثل، همسان
 تشبیه، شبیه، مشابه
وهم: پندار، تصّور، خیال
 توّهم، ایهام، اوهام

عزّ: عّزت، ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ُذّل
جالل: بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد

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

سرور: شادی، خوشحالی
جود: بخشش، سخاوت، َکَرم، جوانمردی

جزا: پاداش کار نیک
سنا: روشنی، بلندی

مگر: امید است، شاید
روی: چاره، امکان، راه

نمیتوانتوراتوصیفکردزیراازحّد
فهمانسانفراتریونمیتوانبرای
تومثلومانندفرضکردچراکهاز

پندارانسانفراتری.
درفهمنگنجیدنوغیرقابل

توصیفبودنخدا
نهدرایوانقربشوهمرابار
نهباچونوچرایشعقلراکار

دانـش شکـوه، بزرگـی، سراسـر
یقیـن،نـور،شـادیبخش،بخشنده

وپاداشدهندههستی.

همةغیبهارامیدانی،همةعیبها
رامیپوشانیوهمةکموزیادشدنها

بهدستتوست.
خداوندآگاهبهغیب،پوشانندةعیب
استوهمةکموزیادشدنهابه

دستاوست.

عزیزیوخواریتوبخشیوبس
عزیزتوخوارینبیندزکس

همةوجودسناییفقطتوحیدتورا
از است( )امید شاید تا میگوید

آتشدوزخامکانرهایییابد.

خالیازذکرتوعضویچهحکایتباشد
سرموییبهغلطدرهمهانداممنیست



درس یکم: شکرِ نعمت 
کارگاه متن پژوهی 
گنج حکمت: گمان

درس دوم: مست و ُهشیار
کارگاه متن پژوهی

شعرخوانی: در مکتب حقایق 
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نام اثر

شکِر نعمت

سعدی

گلستان

درس یکم

سپاس،خاّصخداوندگرامیوبلندمرتبهاستعبادتاوسببنزدیکیبهاواستشکرگزاریاوموجبافزایشنعمتاست

َوَجّل، کـه طاعتـش موجـِب قربـت است و به شکر اندرش مزیِد نعمت. هر نََفسی که فرو می رود،  1 مّنت خدای را، َعزَّ
سجع   

یاریرسانندةزندگیاستبیرونمیآیدشادیبخشوجوداست
ِح ذات. پس در هر نََفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. ُمِمـدِّ حیات است و چون برمی آیـد، ُمفـِرّ

سجع   

فعل»است«بعداز»عّزوجّل،ذاتوواجب«حذفشدهاست.درعبارت»بهشکراندرش« قلمرو زبانی

برایکلمة»شکر«دوحرفاضافة/به/و/اندر/آمدهاستو/ش/مضافالیهکلمة»شکر«است.

مجازازعملمجازازگفتار
بـرآیـــد2 کــه  زبــاِن  و  دســت  درآیــد؟از  بــه  شــکرش  عهــدة  کــز 

استفهامانکاری 
/که/درمصراعاوّل»مضافالیه«دستوزباناست. قلمرو زبانی

ُکوُر«.   تضمین 3 »اِعَمُلوا آَل داُوَد ُشکراً َو َقلیٌل ِمن ِعباِدَی الشَّ
ایخاندانداود،شکربهجاآوریدواندکیازبندگانمنشکرگزارهستند.

کوتاهیدرعبادت توبه،طلببخشایش 
ــش4 ــِر خوی ــه ز تقصی ــه ک ــان ب ــده هم آوردبن خــدای  درگاِه  بــه  عــذر 

فعل»است«درمصراعاّولبهقرینةمعنویحذفشدهاست:همانبه)بهتر(]است[ قلمرو زبانی



منّت: سپاس، شکر، نیکویی
عزّوََجّل: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است، بعد از ذکر نام خداوند به کار می رود

ُقربت: نزدیکی
 قرب، قرابت

مزید: افزونی، زیادی

ُمِمّد: مددکننده، یاری رساننده
 امداد، مدد

ُمفرّح: شادی بخش، فرح انگیز
تقصیر: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن 

 قصور، مقّصر

از خداوند از شایسته شکرگزاری
دستوزبانکسیبرنمیآید.

انسان،ناتواندرشکرگزارِیشایسته
درعملوگفتاراست.

فضلخدایراکهتواندشمارکرد؟
یاکیستآنکهشکریکیازهزارکرد؟

همانبهتراستکهبندهبهخاطر
کوتاهیدرعبادت)گناه(بهدرگاه
بخشایش طلب و توبه خداوند

نماید.
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ــدی اش5 ــزاواِر خـــداونـــــ ــه، ســ ــای آوردورنــ ــه جـ ــه بـ ــد کـ ــس نتوانـ کـ

سفرةنعمتهایبیمضایقةخداوندهمهجاگستردهاستبهکنایهآبرویبندگانرابهخاطرگناِهآشکارنمیبََرد بیشمار،بیاندازه 
6 باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خواِن نعمِت بی دریغـش همه جا کشیده. پردة ناموِس بندگان به گناهِ فاحش

اضافةتشبیهی اضافةتشبیهی اضافةتشبیهی 

رزقمقّررومعیّنبندگانرابهخاطرگناهانزشتنمیبُرد
ندرد و وظیفة روزی به خطاِی ُمنَکر نُبرد. تلمیحبه»هوالّرزاق«

/را/در»همهرا«حرفاضافهاست)بههمه( قلمرو زبانی

/ش/در»بیحسابشوبیدریغش«مضافالیهاست.

بهبادصباگفتهتاهمچونفّراش،چمنوسبزهرادردشتبگستردوبهابربهارفرمودههمچوندایه،گیاهانراکهچوندخترانهستنددرگهوارةزمینبپرورد
7 فّراِش باِد صبا را گفته تا فرِش زمّردین بگسترد و دایۀ ابِر بهاری را فرموده تا بناِت نبات در مهِد زمین بپرورد. درختان را 

اضافةتشبیهیاضافةتشبیهی اضافةتشبیهی استعارهازچمنوسبزه اضافةتشبیهی 

بهدرختانبهعنوانجامةنوروزی،لباسسبِزبرگپوشاندهوبرسرشاخههایهمچونکودکان،بهخاطرآمدنفصلبهارشکوفههاییهمچونکالهنهادهاستشیرة
بـه ِخلعِت نـوروزی قبای سبـِز ورق در بر گرفتـه و اطفاِل شـاخ را به قدوِم موسِم ربیع کـالهِ شکـوفه بر سـر نهـاده. ُعصارة

اضافةتشبیهی اضافةتشبیهی اضافةتشبیهی 

درختانگورباقدرتاوعسلخالصشدهوهستةخرماییبهخاطرتربیتاونخلبلندگشتهاست
تاکی به قدرِت او شهِد فایق شده و تخِم خرمایی به تربیتش نخِل باسق گشته.

گفتنبهبادصبا،فرمودنبهابرو...تشخیص)استعارةمکنیه(

/را/در»بادصباراگفته«و»دایةابربهاریرافرموده«حرفاضافهاست)بهبادصباگفتهوبهدایةابربهاریفرموده(اّما/را/ قلمرو زبانی

درعبارت»اطفالشاخرابهقدومموسمربیعکالهشکوفهبرسرنهاده«فکاضافهاست)برسراطفالشاخ(

خوان: سفره، سفرة فراخ و گشاده 
ناموس: آبرو، ِعرض

فاحش: آشکار، واضح
به دست  روزانه  هر کس  که  معاش  وجه  یا  مقدار خوراک  رزق،  روزی: 

می آورد یا به او می رسد
وظیفة روزی: رزق مقّرر و معّین 

ُمنکر: زشت، ناپسند
فّراش: فرش گستر، گسترندة فرش
زمرّدین: سبز رنگ، از جنس زمّرد

دایه: زنی که به جای مادر به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری می کند
بنات: جمع بنت، دختران

نبات: گیاه، ُرستنی
مهد: گهواره

خلعت: جامه، لباسی که بزرگی به زیردست بخشد
قبا: جامه، جامه ای که از روی پیش باز است و پس از پوشیدن، دو طرِف 

پیش را با دکمه به هم می پیوندند
ورق: برگ

قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرا رسیدن
موسم: فصل، هنگام، زمان

ربیع: بهار
عصاره: آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند، افشره، شیره

تاک: درخت انگور، َرز
شهد: عسل؛ شهد فایق: عسل خالص

فایق: برگزیده، برتر
باسق: بلند

که را طاعتی کس هیچ وگرنه
شایستةخداوندیاوستنمیتواند

بهجایآورد.

مانتوانیمحقحمدتوگفتن
باهمهکّروبیان)=فرشتگان(عالمباال
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نان:مجازاًروزی  
تــا تو نانی بــه کــف آرّی و به غفلــت نخوریابــر و بــاد و َمــه و خورشــید و فلــک در کارنــد8

مراعاتنظیرومجازازهمةهستی     

نانبهکفآوردن:کنایهازتحصیلروزی

حیرانوسرگردانمطیع 
ــردار9 ــته و فرمانُب ــو سرگش ــِر ت ــه از به شــرِط انصــاف نباشــد که تــو فرمــان نبریهم



ازبهر)برای(حرفاضافةمرکّباستو»تو«نقش»متمم«دارد. قلمرو زبانی

»تو«درمصراعدوم»نهاد«است.

برگزیده حدیثبزرگموجوداتجهانومایةافتخارموجودات 

10 در خبر است از َسروِر کاینـات و َمفخِر موجودات و رحمِت عالمیان و َصفَوِت آدمیان و َتتّمـة َدوِر زمان، محّمد مصطفی، 
ازپیامبر)ص(نقلشدهاست

درودخدابراووخاندانشباد
َصلّی اهلُل َعلَیُه و آلِه َو َسلَّم،

للعالمین« رحمتعالمیانتلمیحبهآیة»وماارسلناکااّلر

َوسیـــمشفیـــٌع ُمـطـــاٌع نَِبـــیٌّ کـریـــم11 َجســیٌم نسیـــٌم  َقسیـــٌم 

ــِه12 ــی بَجمالِ ج ــَف الدُّ ــه، َکَش ــی بَِکمالِ ــغ الُعل ــِهبََل ِ ــِه و آل ــوا َعَلی ــِه، َصلُّ ِ ــُع ِخصال ــَنت جمی َحُس

فلک: آسمان
خبر: حدیث، روایت

کاینات: جمع کاینه، همۀ موجودات جهان 
َمفخر: هر چه بدان فخر کنند و بنازند مایۀ ناز و بزرگی

َصفوَت: برگزیده، برگزیده از افراد بشر
تتّمه: باقی مانده؛ تتّمۀ دور زمان: مایۀ تمامی و کمال گردش روزگار، مایۀ 

تمامی و کمال دور زمان رسالت 

شفیع: شفاعت کننده
ُمطاع: فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان او را می بََرد

نبی: پیام آور، پیغمبر، رسول
َقسیم: صاحب جمال

َجسیم: خوش اندام
نسیم: خوش بو

وسیم: دارای نشان پیامبری

همةهستیدرکارهستندتاتوروزی
بهدستآوری]پستونیز[نبایداز

خداغافلباشی.

سرگردان تو خاطر به هستی همة
وفرمانبُردارهستند،شرطانصاف
مطیع و فرمانبُردار تو که نیست

خدانباشی.
و است انسان خدمت در جهان

انسانبایدمطیعخداباشد.

فرمانروا، شفاعتکننده، پیامبر)ص(
جمـال، صاحــب بخشنــده، پیغمبـر،
نشان دارای و خوشبو خوشاندام،

پیامبریاست.

پیامبر)ص(بزرگیراباکمالخود
بهحّداعالبردوباجمالشتاریکی
خصلتهای همة کرد برطرف را
خاندانش و او بر زیباست، او

درودبفرستید.
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تشبیه اضافةتشبیهی دریا 
چــه باک از مــوِج بحر آن را که باشــد نوح کشــتیبان؟چــه غــم دیواِر اّمــت را کــه دارد چون تو پشــتیبان؟13

جناس  
استفهامانکاری بیتتلمیحواسلوبمعادلهدارد

موج،بحروکشتیبان:مراعاتنظیر

آشفته،بدبختدستتوبهبهامیدپذیرفتنتوبهبهدرگاهخداوندبزرگوبلندمرتبهبرداردخداوندبلندمرتبه هرگاه 

14 هرَگه که یکی از بندگان گنهکاِر پریشان روزگار، دسِت انابت به امیِد اجابت به درگاه حق َجلَّ َو َعال بردارد، ایزد َتعالی 
اضافةاقترانی 

کنایهازتوجّهنکردندوبارهخدارابخواندبازخداوندازاوروبرمیگرداند)کنایهازاعتنانکردن(خداوندیکهپاکومنّزهوواالمقاماستمیفرماید:
در او نظر نکند بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضّرع و زاری بخواند. حق، ُسبحانَُه و تَعالی فرماید: یا َمالئَِکتی

باردیگرباالتماسوزاریطلبپذیرشتوبهکند 

َقد اسَتحَییُت ِمن َعبدی و لَیَس لَُه َغیری َفَقد َغَفرُت لَُه. دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیارِی دعا و زارِی بنده 
تضمین همی شرم دارم. 

/ش/در»بازشودیگرش«مفعولو/ش/در»دعوتشوامیدش«مضافالیهاست. قلمرو زبانی

حسآمیزی 
خداونــدگار15  لطــف  و  بیــن  ــارَکــَرم  ــت و او شرمس ــرده س ــده ک ــه بن گن

گوشهنشینانکعبةبزرگیاوبهکوتاهیدرعبادتمعترفهستندکه:توراآنچنانکهشایستةتوستعبادتنکردیم.

16 عاکفاِن کعبۀ جاللش به تقصیِر عبادت معترف که: ما َعَبدناَک َحقَّ ِعباَدتَِک، و واصفان ِحلیة جمالش به تحّیر منسوب 
وتوصیفکنندگانزیورجمالاوبهحیرتنسبتدادهشدهاند تضمین اضافةتشبیهی 

توراآنچنانکهشایستةتوستنشناختیم
که: ما َعَرفناَک َحقَّ َمعِرَفِتَک.
تضمین 

/ش/در»جاللشوجمالش«مضافالیههستند. قلمرو زبانی

فعل»هستند«ازپایانجملة»بهتقصیرعبادتمعترف]هستند[«و»بهتحیرمنسوب]هستند[«حذفشدهاست.

بحر: دریا
پریشان روزگار: آشفته حال، بدبخت 

اِنابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی
اجابت: پذیرفتن توبه

ّجل و عال: بزرگ است و بلند مرتبه 
تعالی: بلند مرتبه 

اعراض: روی گردان از چیزی، روی گردانی، انصراف
تضرّع: زاری کردن، التماس کردن

عاکفان: جمع عاکف، کسانی که در مّدتی معّین در مسجد بمانند و به عبادت پردازند
جالل: شکوه

تقصیر: کوتاهی، گناه
معترف: اقرارکننده، اعتراف کننده 

واصفان: جمع واصف، وصف کنندگان، ستایندگان
ِحلیه: زیور، زینت

جمال: زیبایی، خوب صورتی
تحیّر: سرگشتگی، سرگردانی
منسوب: نسبت داده شده

بخششولطفخداوندراببینکهبنده
گناهکردهاستاّمااوشرمندهاست.

هممعنیباعبارتباال

قبولاستاگرچههنرنیستش
کهجزماپناهیدگرنیستش

که وقتی مسلمـان اّمت برای
محّمد( )حضرت تو مثل پشتیبانی
که همانطور نیست، غمی دارند
کسانیکهکشتیبانشانحضرتنوح

باشدازموجدریاترسیندارند.

بهراینفرمودهپیغمبرکهمن
همچوکشتیامبهطوفانزمن
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ــد17  ــن پرس ــِف او ز م ــی وص ــر کس ــاز؟گ ــد ب ــه گوی ــان چ ــی نش ــی دل از ب ب
استفهامانکاری

کسی)نهاد(،وصف)مفعول(ومن)متمم(فعلپرسد)بپرسد(هستند. قلمرو زبانی

استعارهازعاشقان 
بـرنیـایـــــد ز ُکشـــتــــگان آوازعـاشقـــان ُکشتـــگاِن معشوق انـــد18 

اشتقاق تشبیه  

درمصراعاّول»کشتگان«مسندودرمصراعدوم»کشتگان«متمماستپسنقشتبعیتکرار قلمرو زبانی

ندارند.درمصراعاول»عاشقان«ودرمصراعدوم»آواز«نهاداست.

بهکنایهازخودبیخودبودندرمکاشفت 

ودردریایحقایقالهیغرقشدهبودوقتیازحالتمراقبتومکاشفت یکیازعارفاندرحالتمراقبت)1(بودسربهجیبفروبردن)کنایه(

19 یکی از صاحب دالن سر به َجیِب مراقبت فرو برده بود و در بحِر مکاشفت مستغرق شده؛ آن گه که از ایـن معاملت

*تناسب * اضافةاستعاری  
اضافةتشبیهی  

برایماچهسوغاتیعطاکردی؟ استعارهازعالممعنوی بیرونآمدازرویصمیمیّت)باحالتخودمانی(گفت

بازآمد، یکـی از یـاران بـه طریِق انبساط گفـت: »از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟«

َجیب: گریبان
مراقبت: در اصطالح عرفانی، کمال توّجه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند 

در همۀ احوال، عالم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توّجه به غیر حق 
مکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن، در اصطالح عرفانی، پی بردن 

به حقایق است
مستغرق: غرق شده

معاملت: اَعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی؛ در متن درس، مقصود 
همان کار مراقبت و مکاشفت است

رودربایستی  و  مالحظه  و  بیگانگی  احساس  آن،  در  که  حالتی  انبساط: 
نباشد، خودمانی شدن 

تحفه: سوغات، هدیه
کرامت کردن: عطا کردن، بخشیدن

1( معنی مراقبت و مکاشفت در لغات پائین صفحه آمده است. ضمناً در بعضی کتاب ها َجیِب مراقبت را اضافۀ اقترانی محسوب کرده اند که به نظر صحیح 
نمی آید چون َجیب، عملی را برای نشان دادن مراقبت انجام نداده است.

اگرکسیتوصیفخداوندراازمنبپرسد
]پاسخمیدهم[عاشقازخداوندبینشان

ونامحدودچیزینمیتواندبگوید.
خداوندفراترازتوصیفاست

چونسخندروصفاینحالترسید
همقلمبشکستوهمکاغذدرید

مثل معشوق مقابل در عاشقان
ازمردگانسخنی مردگانهستندو

برنمیآید.
عاشقدرمقابلمعشوقهمچونمرده
است.عاشقرازعشقرانمیگوید.

هرکهرااسرارعشقآموختند
مُهرکردندودهانشدوختند
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درختگل:استعارهازمعارفوحقایقالهیمقدارزیادیبهعنوانهدیهبراییارانبیاورمبویگلچنانمراازخودبیخودکرد 

20 گفت: »به خاطر داشتم که چون به درخِت گل رسم، دامنی پُر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی ُگلم چنان مست

استعارةمکنیه)بویگلبهشرابی یکدامنبهکنایهمقدارزیاد 
تشبیهشدهکهمستمیکند( بهکنایهکنترلخودراازدستدادم 
بویگل:استعارهازتأثیریار)خدا( کرد که دامنم از دست برفت!« 

/را/درعبارت»دامنیپُرکنمهدیةاصحابرا«حرفاضافهاست)برایهدیةاصحاب(.دوبارجهشضمیردیدهمیشود: قلمرو زبانی

1.بویگلمچنانمستکرد)بویگلچنانمستمکردیابویگلچنانمرامستکرد(/م/»مفعول«است.

2.دامنمازدستبرفت)دامنازدستمبرفت/م/(»مضافالیه«است.

بلبل)استعارهازعاشقخام( مُرد 
ــدای مــرِغ ســحر! عشــق ز پروانــه بیامــوز21  ــد و آواز نیام ــان ش ــوخته را ج کان س

استعارهازعاشقحقیقی 

بهخاطرداشتهباشیدکههرجامنادابیایدجملة»بهمنتوجّهکن«بعدازآنمعموالًبهقرینة قلمرو زبانی
معنویحذفشدهاستمثالًوقتیمیگوییم»ایحافظ«یعنی»ایحافظ]بهمنتوجّهکن[«.دراینبیتنیز

»ایمرغسحر«یعنی»ایمرغسحر]بهمنتوجّهکن[«.
/را/درمصراعدوم»/را/فکاضافه«است:آنسوختهرا)جاِنآنسوخته(

کان را کــه خبــر شــد، خبــری بــاز نیامــدایــن مّدعیــان در طلبــش بی خبران انــد22 


ایبلبل،عشقراازپروانهبیاموزچرا
کهپروانةسوخته،مُرداّماچیزینگفت.
عاشقحقیقیدرراهعشقجانمیدهد

وچیزینمیگوید.

نالیدنبلبلزنوآموزیعشقاست
هرگزنشنیدیمزپروانهصدایی

کسانیکهادّعامیکننددرطلبخدا
بهجاییرسیدهاندخبریازاوندارند،
چراکهکسیکهازخداباخبرشوداز

خودبیخبرمیشود.
ازخود باخبرشود ازخدا که کسی

بیخبرمیشود.

آنکهشدهمبیخبرهمبیاثر
ازمیانجملهاوداردخبر
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قلمرو زبانی 

1 جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید.

واژة معادلمعنا

َوسیمدارای نشان پیامبری
ُمفّرحشادی بخش

اِنابتبه خدای تعالی بازگشتن
بریدن وظیفهقطع کردن مقّرری

2 سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.
خوان )سفره(، خان )ارباب، بزرگ( - منسوب )نسبت داده شده(، منصوب )گماشتن( - بحر )دریا(، بهر )نصیب و قسمت(

3 از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر، سه واژة مهّم امالیی بیابید و بنویسید.

ح )ِحلیه - تحّیر - فاحش(

ق )باسق - قبا - قسیم(

ع )ُمطاع - تضّرع - ربیع(

4 در کدام قسمت از متن درس، »جهش ضمیر« دیده می شود؟ دلیل خود را بنویسید.
به بخش بیستم درس نگاه کنید.

5 به عبارت های زیر توّجه کنید:

الف( همنشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد. 

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

در عبارت »الف«، فعل جملة دوم، ذکر نشده است اّما خواننده یا شنونده از فعل جملة اّول می تواند به فعل جملة دوم، 

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

در عبارت »ب«، جای فعل »داری« در جملة دوم خالی است اّما هیچ نشانه ای در ظاهر جمله، شنونده را به وجود »فعل« 

راهنمایی نمی کند، تنها از مفهوم عبارت می توان دریافت که فعل »داری« از جملة دوم حذف شده است؛ در این جمله، 

حذف به »قرینة معنوی« صورت گرفته است.
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هر یک از اجزای کالم در صورت وجود قرینه می تواند حذف شود. اگر حذف به دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار 
صورت گیرد، آن را »حذف به قرینة لفظی« گویند اّما اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی 

ببرد، »حذف به قرینة معنوی« است. 

 در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف بیابید.
حذف به قرینۀ لفظی: طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت ]است[

حذف به قرینۀ معنوی: عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف ]هستند[

قلمرو ادبی 

1 واژه های مشّخص شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟
ــوز ــه بیام ــق ز پروان ــحر! عش ــرغ س کان ســوخته را جــان شــد و آواز نیامــدای م

نماد عاشق سطحی و خام      نماد عاشق حقیقی

2 با توّجه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

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

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

الف( آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسید. تشبیه - سجع

ب( قسمت مشّخص شده بیانگر کدام آرایة ادبی است؟ استعاره از چمن و سبزه

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

 عاکفاِن کعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما َعبَدناَک حقَّ ِعباَدتَِک.
گوشه نشینان کعبۀ بزرگی و شکوه او به کوتاهی در عبادت اعتراف می کنند که تو را آنچنان که شایستۀ توست عبادت نکردیم 

 یکی از صاحبدالن سر به َجیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.
یکی از عارفان در حالت مراقبت عارفانه بود و در دریای حقایق الهی غرق شده بود

2 مفهوم کلّی مصراع های مشّخص شده را بنویسید.

تــا تو نانــی بــه کــف آرّی و بــه غفلــت نخوری  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

انسان، با به دست آوردن روزی نباید خداونِد روزی رسان را فراموش کند

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟  چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان
برای اّمت مسلمان، وقتی حمایت پیامبر )ص( را دارند، غمی نیست

بــاز؟  گــر کســی وصــف او ز مــن پرســد گویــد  چــه  بی نشــان  از  دل  بــی 

عاشِق از خود بی خود، خداونِد غیر قابل توصیف را نمی تواند وصف کند

3 از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟

ــد ــی برکن ــه نقش ــد ک ــت نمی بین ــچ نّقاش سعدیوان که دید از حیرتش کلک از بَنان افکنده ایهی

بخش بیستم درس
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گمان گنج حکمت
کلیله و دمنه، ترجمۀ نصراهلل منشی

عزموآهنگ خیالکرد مرغابی 

گویند که بّطی در آب روشنایِی ستاره می دید. پنداشت که ماهی است؛ قصدی می کرد تا بگیرد و هیچ نمی یافت. چون بارها 

عزمشکارنمیکرد میبرد میدید رهاکرد امتحانکرد

بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت. دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی 

نتیجهتجربه

و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.

درمتنباال/که/و/تا/حرفربطوابستهسازو/و/حرفهمپایهسازاست. قلمرو زبانی

درترکیبات)دیگرروز،هرگاهوهمهروز(دیگر،هروهمهصفتمبهماند.
بدیدی)میدید(،بردی)میبرد(ونپیوستی)نمیپیوست(ماضیاستمراریدرکاربرددستورتاریخیاند.

قلمرو فکری پیاممتننتیجهگیریاشتباهازتجربیاتمنفیزندگیاست.

بَط: مرغابی
پنداشتن: خیال کردن، فکر کردن 

 پندار
قصد: عزم، آهنگ، نّیت
آزمودن: امتحان کردن

فروگذاشتن: رها کردن
پیوستن: آغاز کردن، مقابِل گسستن، اقدام به کاری

ثمرت: ثمره، نتیجه
تجربت: تجربه
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نام اثر

مست و ُهشیار

پروین اعتصامی

دیوان اشعار

درس دوم

کنایهازبازداشتکردن 
مســت گفت: »ای دوســت، این پیراهن اســت افســار نیست«محتســب مســتی به ره دیــد و گریبانــش گرفت1

 مراعاتنظیرجناس استونیست:تضاد

درجملة»اینپیراهناست«این»نهاد«وپیراهن»مسند«است. قلمرو زبانی

کنایهازنامتعادلبودن کنایهازفسادحاکمبرجامعه 
گفــت: »ُجــرم راه رفتن نیســت، ره هموار نیســت«گفت: »مســتی، زان ســبب افتان و خیــزان می روی«2

)مثل( تضاد  

»افتان«و»خیزان«قیداست. قلمرو زبانی

گفــت: »رو، صبح آی، قاضی نیمه شــب بیدار نیســت«گفــت: »می بایــد تــو را تــا خانــة قاضــی بـَـَرم«3
تضادتضاد   

/تا/اگربرایبیانمقصدباشدمثلازاینجاتامدرسه،حرفاضافهمحسوبمیشود قلمرو زبانی

بنابراینکلمة)خانه(متمماست.»نیمهشب«قیداست.

محتسب: مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و 
رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود

گریبان: یقه
افسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و ... می بندند

محتسبمستیرادرراهدیدوگریبان
بدی وضع به را )او گرفت را او
گفت: او به مست کرد( بازداشت
تو که است انسان پیراهن این

گرفتهاینهافسارحیوانات.

محتسبگفت:چونتومستهستی
پاسخ مست میروی راه نامتعادل
داد:منگناهکارنیستمزمینناهموار

است.
زمینةانحرافدرجامعهمهیّااست.

خانة به را تو »باید گفت: محتسب
قاضیببرم.«مستپاسخداد:»بهتر
در چون بروی او پیش استصبح

شببهکارهارسیدگینمیکند.«
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برویم حاکمشهر میخانه 
ــار نیســت؟«گفــت: »نزدیک اســت والی را ســرای، آن جا شــویم«4 ــة َخّم گفــت: »والــی از کجــا در خان

درجملة»والیراسراینزدیکاست«/را/فکاضافهاست:سرایوالینزدیکاست. قلمرو زبانی

کجا از گفت مرتّبمیشود: اینگونه دوم نیست.مصراع اسنادی فعل »برویم« معنی در »شویم« ضمناً
]معلوماست[کهوالیدرخانةخّمارنیست.

نگهبان 
گفــت: »مســجد خوابــگاه مــردم بــدکار نیســت«گفــت: »تا داروغــه را گوییم، در مســجد بخواب«5

/تا/درمصراعاّولحرفربطوابستهسازاست.)با/تا/درقلمروزبانیبیت3مقایسهکنید.( قلمرو زبانی

/را/در»داروغهراگوییم«حرفاضافهاست)بهداروغهبگوییم(

خودترانجاتبده مجازاًپول مجازاًماّدیات 
ــان«6 ــود را واره ــان و خ ــده پنه ــاری ب ــت: »دین ــت«گف ــار نیس ــم و دین ــرع، کاِر ِدره ــت: »کار ش گف

مراعاتنظیر  

نقشکلماتبیتچنیناست: قلمرو زبانی

گفتدیناریبدهپنهانوخودراوارهانگفتکــارشــــرع،کـــاردرهــــمودینــــارنیست
نهادمضاٌفالیهمسندمضاٌفالیهمضاٌفالیه مفعولقیدمفعول 

نکته:فعل»گفتن«نیازمندمفعولومتمماست؛دراینبیت»بهاو«کهمتمماستدوباربهقرینة
معنویحذفشدهاستاّمامفعولدرهردومصراع،جملةبعداز»گفت«است.

تاوان،جریمه 
گفت: »پوســیده اســت، جز نقشــی ز پود و تار نیســت«گفــت: »از بهــر َغرامت، جامــه ات بیــرون ُکنم«7

  مراعاتنظیر 
»ازبهر«حرفاضافةمرکّبوکلمة»غرامت«متمماست.درجملة)پوسیدهاست( قلمرو زبانی

مفعولکلمة»جامه«استکهبهقرینةلفظیحذفشدهاست.
جزنقشیزپودوتارنیست)نقشیزپودوتاراست(»است«دراینجملهدرمعنیموجودبودنو

وجودداشتن»اسنادی«نیست.

والی: حاکم، فرمانروا
سرا: خانه

خّمار: ِمی فروش
خانة خّمار: میخانه

داروغه: پاسبان و نگهبان، شب گرد 

دینار: واحد پول، سّکۀ طال که در گذشته رواج داشته است. در متن درس، 
مطلق پول است؛ وزن و ارزش دینار در دوره ها و مناطق مختلف، متفاوت 

بوده است
درهم: ِدَرم، مسکوک نقره، که در گذشته، به عنوان پول رواج داشته و ارزش 

آن کسری از دینار بوده است؛ در متن درس، مطلق پول مورد نظر است
غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن

محتسبگفت:»پسبهخانةحاکمکه
پاسخ مست برویم.« است نزدیک
در والی خود که معلوم کجا »از داد:

میخانهنباشد؟«
میخورکهشیخوحافظومفتیومحتسب

چوننیکبنگریهمهتزویرمیکنند

داروغه به وقتی تا گفت: محتسب
مسجد در دهم اّطالع )نگهبان(
بمان.مستپاسخداد:مسجدجایگاه

انسانهایگناهکارنیست.

محتسببهاوگفت:پولیبپردازو
خودترانجاتبده.مستپاسخ
داد:باپولنمیتوانقوانینشرعی

راتغییرداد.
رشوهخواری

محتسبگفت:بهعنوانغرامت
لباستوراازتنتبیرونمیآورم.
پوسیده من لباس گفت: مست
استوجزنقشیازتاروپودبر
آننماندهاست)بیارزشوبهدرد

نخوراست(
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گفــت: »در ســر عقــل بایــد، بی کالهی عار نیســت!«گفــت: »آگــه نیســتی کز ســر در افتــادت کاله«8
مراعاتنظیر    

/ت/درافتادتجهشضمیردارد: قلمرو زبانی
کزسردرافتادتکاله)ازسرکالهتدرافتاد(

کلماتآگه)آگاه(وعارمسندهستند.درجملة)درسرعقلباید]باشد[(فعل»باشد«بهقرینةمعنوی
حذفشدهاست.فعل»باشد«دراینجملهبهمعنیقرارداشتننیازمندمتمماستواسنادینیست.

کنایهازسرمستشدن 
گفــت: »ای بیهــوده گو، حرِف کم و بســیار نیســت!«گفــت: »مــی بســیار خــوردی، زان چنین بی خود شــدی«9

تضاد  

بابازگرداندنقسمتهایحذفشدهمصراعدومچنینمیشود:]بهاو[گفتایبیهودهگو قلمرو زبانی

]بهمنتوجّهکن[حرِفکم]خوردن[و]حرِف[بسیار]خوردن[نیست.

کنایهازفسادعمومیحد:مجازاتیکهمقدارآندرشرعمشخّصباشد 
گفــت: »هشــیاری بیار، اینجا کســی هشــیار نیســت!«گفــت: »باید حــد زند هشــیار مردم، مســت را«10

تکرار  تضاد  

هشیارمردم)مردمهشیار(ترکیبوصفیمقلوباست. قلمرو زبانی

نکتهاینکهدرکّلشعرهرجافعل»گفت«آمدهاست،مفعولآن،عبارِتبعدازآناستومتمم»به
او«حذفشدهاست!

حد: کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم

نمیدانی »ازشّدتمستی گفت:
کهکالهازسرتافتادهاست.«)در
قدیمبدونکالهودستاربودنعیب
وننگمحسوبمیشد(پاسخداد:
باشدو بایدعقلوشعور »درسر

نداشتنکالهعارنیست.«

کنایهازبیخبریکالهازسرافتادن:ایهام
بیاعتباریواوباشبودن

محتسبگفت:شرابزیادینوشیدی
برایهمیناینچنینمستشدهای.
مستپاسخداد:ایانسانبیهودهگو!
نفسعملمنغلطاست،زیادوکم

خوردناهّمیتیندارد

محتسبگفت:بایدیکانسانعاقل
وهشیاربهتوهشتادضربهشاّلقبزند
مستپاسخداد:اگرمیتوانیانسان
هوشیاربیاردراینجاانسانعاقلو

سالمپیدانمیشود.
فسادعمومی

گرحکمشودکهمستگیرند
درشهرهرآنکههستگیرند


