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مقدمه مؤلف

من هیچ وقت فارسی نخواندم. همیشه فارسی خواندم. یعنی هیچ وقت نفهمیدم معلم ها توی کالس چه می گویند یا 
کتاب قرار است چه یادم بدهد. چشم هایم به معلم بود اما به او گوش نمی دادم به جایش همٔه وجودم را می سپردم به 

کتاب های شعر و ُرمان.
سال کنکور توی سرم داشتم صحنه های مختلفی از شاهنامه را دکوپاژ می کردم و سریالش هر هفته، سر کالس فارسی، 
توی سرم پخش می شد. اولین جایزه ای که توی زندگی گرفتم و ربطی به ادبیات داشت جایزٔه استانی انشای نماز بود که 
سوم دبیرستان گرفتم. اولین فیلم نامٔه زندگی را سرکالس زبان فارسی دوم دبیرستان نوشتم. همٔه منطق الطیر را اول 
با مطلع »ولدی ولدی ولدی /  را  اولین شعرم  را فیش برداری کردم.  دبیرستان توی کتابخانٔه مدرسه خواندم و نکاتش 
سلطان منفی، سلطان منفی« و با لحن »ایران ایران ایران / مشته شده بر ایوان« سر صف مدرسٔه راهنمایی در وصف آقای 
ولدی، معلم عربی، خواندم. اولین مجموعه داستان را وقتی پنجم دبستان بودم چاپ کردم. اولین کتاب داستان را وقتی 

شش سالم بود و روی میز تحریر خانٔه حیات دارمان نشسته بودم خواندم. و اولین های دیگر.
همٔه این ها را گفتم که بگویم من بیشتر از آن که با ادبیات توی کتاب های بازاری کلنجار بروم، زندگی کردم. و زندگی کردن 
گمگشتٔه این روزهای بچه هایی است که معلمشان هستم. باور کنید ادبیات را نمی شود حفظ کرد. اما همان قدر که حفظ 
کردنش زجرآور است، زندگی کردنش شیرین است. باور کنید آرایه های ادبی را نمی شود به زور توی سر دانش آموز فرو کرد، 
دستور برای دانش آموز زجر است، از لغت ها همیشه باید فرار کرد و هیچ شعری را نمی شود بی غلط خواند؛ مگر کمی با 

ادبیات زندگی کرده باشید.
این کتاب پیشکشی است به همٔه شما که حالتان میان درس خواندن و آیندٔه شغلی و رویا داشتن دائم در حال دگرگونی 
است. این روزها هم که حالتان را با باال و پایین کردن قاعده و قانون و مصوبه ها بدتر دگرگون کرده اند. امیدوارم الاقل 
حالتان را میان خطوط این کتاب بهتر کنید. امیدوارم هیچ لحظه ای از زندگی را برای درس تباه نکنید، مگر آن که بتوانید 

درس خواندتان را زندگی کنید.
در پایان از همت و تالش واحد حروف چینی نشردریافت، به ویژه آقایان محمد یوسفی و امیرحسین صفی و خانم نرگس 
کتاب  ویرایش  در  را  باقری  رقیه  و  قاسمی  حدیث  رحیمی پور،  زهرا  خانم ها  شاگردانم  همراهی  و  سپاسگزارم  اسودی، 
فراموش نمی کنم. اگر هر حرف و نکته و سخن و ویرایشی بود سری به خانٔه مجازی ام، بناد، به آدرس banad_ir@ بزنید 

و مطرحش کنید.
یادتان نرود زندگی کنید!

مخلص
دکتر امیر محمد دهقان
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غ غ و سیمر درس چهاردهم: سی مر

»منطق الطیـر« اثـر منظـوِم عطـار 
اثـر  معروف تریـن  و  نیشـابوری 

اوسـت. در این منظومـه پرندگان 
در ایـن فکرند که چرا شـهریاری 

ندارنـد و بـه این نتیجه می رسـند 
که سیمرغ که در کوه قاف آشیان 

دارد، شـهریار مناسبی است و در 
پی او می روند. در این راه، از هفت 

شهر عشق که هفت مرحلٔه بحران 
داسـتان اسـت می گذرنـد تـا در 

نهایت به اوج داستان و گره گشایی 
بـه  از رسـیدن  بعـد  برسـند.  آن 

اوج داسـتان، این حقیقت آشـکار 
می شود که گویا همٔه این وقایع در 

خواب رخ داده است.

نکات مهم زبانی
1ـ معنا و رابطه های معنایی واژگان 
2ـ تمرین شناخت اجزای جمله 

3ـ آشنایی با نقش های تبعی

نکات مهم ادبی
1ـ شناخت نمادها و تلمیح ها 

2ـ کاربرد آرایه های تشـبیه، استعاره و 
...

نکات مهم فکری
1ـ درک و دریافت، مفاهیم بیت ها 

2ـ شناخت وادی های هفت گانٔه عشق 
و ترتیب آن ها 

3ـ سـنجش متـن درس بـا متـن درس 
نی نامه و دیگر آثار عرفانی



مجمعی کردند مرغان جهان / آنچه بودند آشکارا و نهان   )1

معنا همٔه پرندگاِن دنیا، چه آن ها که آشکار بودند و چه آن ها که پنهان، در جایی جمع شدند. 

بررسی واژگان مجمع: محل اجتماع  مجمعی کردند: مجمعی تشکیل دادند، گرد هم آمدند. 

آرایه های ادبی تضاد: آشکارا و نهان  جناس ناهمسان: جهان و نهان

دستور   مجمعی کردند مرغان جهان / آن چه بودند آشکارا و نهان 1

  »ا« در »آشکارا« برای نشان دادن تأکید و کثرت است. 

جمله گفتند این زمان در روزگار / نیست خالی هیچ شهر از شهریار   )2

معنا همگی گفتند در این روزگار هیچ کشوری بی پادشاه نیست. 

بررسی واژگان جمله: همگی، همه  شهریار: پادشاه  شهر: کشور 

دستور  جمله    گفتند: این زمان در روزگار / نیست خالی هیچ شهر از شهریار

چون ُبود کاقلیم ما را شاه نیست؟ / بیش از این بی شاه بودن راه نیست   )3

معنا چگونه است که شاهی برای اقلیم ما وجود ندارد؟ بیشتر از این بی شاه بودن، درست نیست. 

بررسی واژگان اقلیم: کشور، سرزمین  راه نیست: درست نیست، جایز نیست  چون: چگونه 

آرایه های ادبی جناس ناهمسان:، شاه و راه )اختالف در »ش« و »ر«(، راه و را )افزایِش »ه«( 

دستور   »نیست« در معنای »وجود ندارد« به کار رفته است و اسنادی نیست. 

  »را« رای حرف اضافه است و متمم را مشخص می کند. )اقلیم ما را = برای اقلیم ما( 
  »شاه« مسند نیست، بلکه نهاد جمله است:

چون ُبَود که اقلیم ما را شاه نیست / بیش از این بی شاه بودن راه نیست

1. گرچه مصراع دوم را می توان بدِل مرغان جهان دانست اما بیشتر به جملٔه معترضه می خورد: مرغان جهان ـ  آن چه بودند آشکارا و  نهانـ  مجمعی کردند. 

درس چهاردهم1414
غ غ و سیمر سی مر  

قیدهای هم پایه نهاد نهاد مفعول

متمم نهاد مسند متمم قید نهاد

مسند نهاد قید نهاد متمم مسند
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4(  هدهد که پرندۀ دانایی بود و افسری بر سر داشت، گفت:»ای یاران، من بیشتر از همٔه شما جهان را گشته ام و از اطراف و اکناف گیتی 
آگاهم. ما، پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. من او را می شناسم، نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، 
بر درختی بلند آشیان دارد. در خرد و بینش او را همتایی نیست؛ از هر چه گمان توان کرد زیباتر است. با خردمندی و زیبایی، شکوه و 
جاللی بی مانند دارد و با خرد و دانش خود، آنچه خواهد، تواند. سنجش نیروی او در توان ما نیست. چه کسی می تواند ذّره ای از خرد و 
شکوه و زیبایی او را دریابد؟ سال ها پیش نیم شبی از کشور چین گذشت و پری از پرهایش بر این سرزمین افتاد. آن پر چنان زیبا بود که 
هر که آن را دید، نقشی از آن به خاطر سپرد. این همه نقش و نگار که در جهان هست، هر یک پرتوی از آن پر است! شما که خواستار 

شهریاری هستید. باید او را بجویید و به درگاه او راه یابید و بدو مهرورزی کنید. لیکن باید بدانید رفتن بر کوه قاف کار آسانی نیست.«

مفهوِم»اینهمهنقشونگارکهدرجهانهست،هریکپرتویازآنپراست«:جلؤهخدادرپدیدهها مفهوم

اینهمهعکسمیونقشنگارینکهنمود/یکفروغرخساقیاستکهدرجامافتاد
هردوعالمیکفروغرویاوست/گفتمتپیداوپنهاننیزهم

جلوهگاهرخاودیدٔهمنتنهانیست/ماهوخورشیدهمینآینهمیگردانند

بررسی واژگان هدهد: شانهبهسر،دراینجانمادپیروراهنما افسر:تاج اکناف:مترادفاطراف،گوشهوکنارها،جَکَنف

آرایه های ادبی استعاره:»افسر«،استعارهازشانٔهسِرهدهد استفهام انکاری:چهکسیمیتواندذرهایازخردوشکوهاورادریابد؟)هیچکسنمیتواند.(

توجهکنیدکه»دانایی«در»پرندٔهداناییبود«صفِتمسنداست،نهخوِدمسند)پرنده=مسند،دانا=صفتمسند(  دستور

بهرابطٔهترادفمیان»اطراف«و»اکناف«توجهکنید. 
»را«در»ماپرندگانرا«رایحرفاضافهاست)را=برای(و»ما«متممو»پرندگان«بدِلمتمماست،نهخوِدمتمم. 

»پیشوا«و»شهریار«نهادهستند،نهمسند.فعل»است«دراینجااسنادینیست.درضمن،واوبین»پیشوا«و»شهریار«واِوعطفاست  
وایندوواژهمعطوفیکدیگرند.

»است«در»نامشسیمرغاست«اسنادیو»سیمرغ«مسنداست. 
گروه»بلندترینکوهرویزمین«نقشتبعِیبدلدارد.درضمن»کوه«هسته،»بلندترین«صفتپیشین،»روی«مضافالیهو»زمین«  

مضافالیهمضافالیهاست.
»نیست«در»اوراهمتایینیست«اسنادینیستوبهمعنای»وجودندارد«است.پس»را«دراینجارایحرفاضافهاست)را=برای(و  

»او«متمماست.
»لیکن«ُممال»لکن«است.ممالیعنیامالهکردهوحالتیاستکهدرآن»آ«به»ای«تبدیلشدهاست. 

شیرمردی باید این ره را شگرف / زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف   )5

مردیدلیر،قویونیرومندبرایاینراهالزماست،زیرامقصدبسیاردوراستوپیمودناینمسیرمانندغوطهخوردندراعماقدریاست. معنا

بررسی واژگان باید: الزماست شگرف:قوی،نیرومند

آرایه های ادبی استعاره:»دریا«،استعارهازوادیهایعشق،»اینره«استعارهازعشق

»را«در»اینرهرا«رایحرفاضافهاست.)برایاینره(  دستور

»شگرف«صفِت»شیرمرد«است. 
»ژرف«دومنقشتکراردارد. 

6(  پرندگان چون سخنان هدهد را شنیدند، جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدند و همه فریاد برآوردند که ما آماده ایم؛ ما از خطرات راه 
نمی هراسیم؛ ما خواستار سیمرغیم!

هدهد گفت »آری، آن که او را شناسد، دوری او را تحّمل نتواند کرد و آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید.«
اّما چون از خطرات راه، اندکی بیشتر سخن به میان آورد، برخی از مرغان از همراهی باز ایستادند و زبان به پوزش گشودند. بلبل گفت: 
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»من گرفتار عشق گلم. با این عشق، چگونه می توانم در جست وجوی سیمرغ، این سفر پرخطر را بر خود هموار کنم؟«
هدهد به بلبل پاسخ گفت:»مهرورزی تو بر گل کار راستان و پاکان است، اّما زیبایی محبوب تو چند روزی بیش نیست.«

مفهوم  1( آن که او را شناسد دوری او را تحمل نتواند کرد = شناخت خدا مایٔه عشق ورزیدن به اوست 

من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / کاّول نظر به دیدن او دیده ور شدم 
تا جلؤه تو »دید فروغی« به چشِم  دل / بیرون نرفت جان وی از جلوه گاه تو )فروغی بسطامی( 

2( آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید = عاشق شدن کار هر کسی نیست
هر که جز ماهی ز آبش سیر شد / هر که بی روزی است روزش دیر شد 

می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست / وحشی ای باید که بر لب گیرد این پیمانه را 
3( مهرورزی تو بر گل، کار راستان و پاکان است = عشق زمینی، زمینٔه عشق آسمانی است

عشق مجاز غنچٔه عشق حقیقت است / گل گو شکفته باش اگر بوش می کنی 
)عشق مجاز باید ما را به عشق حقیقی برساند، هم چنان که غنچه تا نشکفد عطرش به مشام نمی رسد و به کمال نمی رسد.( 

رشتٔه عشق مجاز سر به حقیقت کشد / حلقٔه توحید شد حلقٔه زّنار ما 
)ُزّنار در ادب عرفانی ما نماد کفر و بی دینی است.( 

بررسی واژگان جملگی: همگی

آرایه های ادبی نماد: »بلبل«، نماِد عاشق ظاهرپرست است.

دستور   »آری« قید تصدیق است، نه یک جملٔه کامل.

گل اگر چه هست بس صاحب جمال / ُحسن او در هفته ای گیرد زوال   )7

معنا اگرچه گل صاحب زیبایی بسیار است، اما زیبایی او زودگذر است. 

بررسی واژگان جمال: زیبایی، ُحسن ُحسن: زیبایی، مترادف جمال زوال: نابودی )هم ریشه زایل(

آرایه های ادبی کنایه: »هفته ای« کنایه از زمان کوتاه

دستور   »اگرچه« حرف ربط وابسته ساز است؛ بنابراین مصراع نخست، جملٔه پیرو است و مصراع دوم جملٔه پایه و کل بیت یک جملٔه مرّکِب مستقل.

»صاحب جمال« مسند است و »بس« قید مسند.  

8(  طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغ بهشتی ام. روزگاری دراز در بهشت به سر برده ام. مار با من آشنا شد؛ آشنایی با او سبب گردید 
که مرا از بهشت بیرون کنند. اکنون آرزویی بیش ندارم و آن این است که بدان گلشن خّرم بازگردم و در آن گلزار باصفا بیاسایم. مرا از 

این سفر معذور دارید که مرا با سیمرغ کاری نیست.
هدهد پاسخ گفت:»بهشت جایگاهی خّرم و زیباست اّما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است. بهشت در برابر سیمرغ چون ذّره 

در برابر خورشید است.«

مفهوم بهشت جایگاه خرم و زیباست اما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال خداوند است= نه دنیا، نه آخرت، فقط خدا

به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم / نظر به سوی تو دارم، غالم روی تو باشم 
سرم به دینی و عقبی فرو نمی آید / تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است / بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم 

آرایه های ادبی نماد: »طاووس«، نماد آن هایی است که پرستش خدا را به امید بهشت و نعمت های آن انجام می دهند.

دستور  »بهشتی« صفِت مسند است نه خوِد مسند: 

من مرغی بهشتی  ام )هستم(: »مرغ« هستٔه گروه و مسند اصلی است. 
فعل مسند نهاد
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   »دارید«، معنای »گردانید« یا »بپندارید« می گیرد پس گذرا به مفعول و مسند است. در نتیجه جملٔه »مرا از این سفر معذور دارید« جملٔه 
چهارجزئی با مفعول و مسند است. 

  »نیست« در »مرا با سیمرغ کاری نیست« به معنای »وجود ندارد« و غیراسنادی است. پس »کار« نهاد جمله است. 
  »را« در »مرا با سیمرغ کاری نیست«، رای حرف اضافه است )را=برای(. 

  در جملٔه »بهشت در برابر سیمرغ همچون ذره در برابر خورشید است« فعل اسنادی داریم. پس »چون ذره« مسند ما خواهد بود.

 
  به این مسندها که ساختار متمم دارند، متمم جانشین مسند می گویند.

هر که داند گفت با خورشید راز / کی تواند ماند با یک ذّره باز؟   )9

معنا هر که می تواند با خورشید )خدا( راز و نیاز کند، نمی تواند بخاطر یک ذره )نعمت بهشت / مادیات( از خورشید )خداوند( باز بماند و از او غافل شود. 

مفهوم لزوم بی توجهی به نعمت های بهشتی برای رسیدن به خداوند 

حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم 
می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان / مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم 

از در خویش خدایا به بهشتم نفرست / که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس 
جهان و هر چه در او هست با نعیم بهشت / نه نعمتی است که باز آورد فقیر از دوست

)نعمت های دنیا و بهشت به قدری نیست که بتواند گدای درگاه حق را از او غافل کند.( 

بررسی واژگان داند: تواند 

آرایه های ادبی استعاره: »خورشید« استعاره از خداوند، ذره استعاره از بهشت یا مادیات  تضاد: ذره و خورشید 

دستور  هر که ]او[ با خورشید داند )تواند( راز گفتن، کی با یک ذره تواند باز ماندن 

توجه  »گفت« و »ماند« در این جا مصدر کوتاه )مرّخم( هستند و جزئی از فعل هستند.

10( آن گاه باز شکاری که شاهان او را روی شست می نشاندند و با خویشتن به شکار می بردند، چنین گفت:»من بسیار کوشیده ام تا 
روی دست شاهان جا گرفته ام. پیوسته با آنان بوده ام و برای آنان شکار کرده ام. چه جای آن است که من دست شاهان بگذارم و در 

بیابان های بی آب و علف در جست وجوی سیمرغ سرگردان شوم؟ آن بْه که مرا نیز معذور دارید.«

بررسی واژگان بگذارم: رها کنم

 

  به تفاوت امالیی »گذاردن« و »گزاردن« در معناهای مختلف توجه کنید:
 گزاردن: 

1ـ به جا آوردن، انجام دادن )نمازگزار، سپاس گزار( 
2ـ پرداختن )وام گزار، خراج گزار( 

3ـ  بیان کردن، تعبیر کردن )خبرگزار، خواب گزار( 
 گذاردن:

1ـ نهادن )بنیان گذار، سرمایه گذار( 
2ـ وضع کردن، قرارداد کردن )سیاست گذار، قیمت گذار( 

3ـ برپا کردن )جلسه گذار( 
4ـ سپری کردن، طی کردن )بیابان گذار( 

5ـ رها کردن )ناتمام گذاردن، ُمهَمل گذاردن، بی خبر گذاردن.( 

فعل مصدری متمم قید فعل مصدری متمم نهاد جملٔه پایه
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آرایه های ادبی استفهام انکاری: چگونه می توانم از بیابان های خشک و بی آب بگذرم؟ )نمی توانم بگذرم( نماد: »باز«، نماد دلبستگان به جاه و منصب

دستور  در جملٔه »آن به« »است« از پایان جمله به قرینٔه معنوی حذف شده است و در نتیجه »به« مسند است. 

  »معذور« در پایان این بند، مسند است. 

بعد از آن مرغان دیگر سر به سر / عذرها گفتند مشتی بی خبر   )11

معنا بعد از آن پرندگان دیگر، یک مشت بی خبر و غافل، هر کدام به دنبال هم برای نرفتن نزد سیمرغ عذرهایی آوردند. 

بررسی واژگان سر به سر: پشت هم، پیاپی  

دستور   »مشتی بی خبر« بدِل »مرغاِن  دیگر« است. 

  »سربه سر« یک واژه است و نقش قیدی دارد. 
   »مشتی« همان »یک مشت« است، پس »مشت« ممّیز خواهد بود )البته می توان »مشتی« را مانند قدری، برخی، بسیاری و ... صفت مبهم به شمار آورد.( 

12( اّما هدهد دانا یک یک آنان را پاسخ گفت و عذرشان را رد کرد و چنان از شکوه و خرد و زیبایی سیمرغ سخن راند که مرغان جملگی 
شیدا و دل باخته گشتند؛ بهانه ها یک سو نهادند و خود را آماده ساختند تا در طلب سیمرغ به راه خود ادامه دهند و به کوه قاف سفر کنند.  
اندیشیدند که در پیمودن راه و در هنگام گذشتن از دریاها و بیابان ها، راهبر و پیشوایی باید داشته باشند. آن گاه برای انتخاب رهبر و پیشوا که 
در راه، آنان را رهنمون شود، قرعه زدند. قضا را قرعه به نام هدهد افتاد. پس بیش از صد هزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز درآمدند. راه بس 
دور و دراز و هراسناک بود. هر چه می رفتند پایان راه پیدا نبود. هدهد به مهربانی به همه جرئت می داد اّما دشواری های راه را پنهان نمی ساخت.

بررسی واژگان شیدا: عاشق، دلداده  دل باخته: مترادِف شیدا )رابطٔه ترادف( 

آرایه های ادبی کنایه: »یک سو نهادن« کنایه از ترک کردن و کنار گذاشتن 

دستور   »را« در »یک یک آنان را پاسخ گفت« حرف اضافه است )را =به(.

  »جملگی« بدِل مرغان است. 
  »ساختند« در »خود را آماده ساختند« معنای »گرداندند« دارد پس گذرا به مفعول و مسند است. »خود« در این جا مفعول و »آماده« مسند است. 
   »سفر کنند« در »به کوه قاف سفر کنند« گسترش می یابد. مثالً  می شود بین »سفر« و »کنند« صفت قرار داد. پس فعل جمله مرکب نیست 

و »کنند« فعل است و »سفر« مفعول مجرد. )مفعولی که بدوِن را در نزدیکی فعل می نشیند(. 
  »را« در »آنان را رهنمون شود«، رای فک اضافه است )رهنموِن آنان شود(.

  »را« در »قضا را« حرف اضافٔه »از« است و »قضا را«، همان »از قضا« و یک کلمه با نقش قیدی است. 
  »صدهزار« در »صد هزار مرغ« صفِت مرغ است. 

  »بس« قید مسند است. 
   در جملٔه »دشواری های راه را پنهان نمی ساخت«،»نمی ساخت« معنای »نمی گرداند« می دهد پس جمله، چهارجزئی با مفعول و مسند 

است. »دشواری های راه« مفعول و »پنهان« مسند است. 
  »داشته باشند« ماضی التزامی است، »شود« مضارع التزامی است و »زدند« ماضی ساده. 

گفت ما را هفت وادی در ره است / چون گذشتی هفت وادی، درگه است   )13

معنا هدهد گفت: در راه ما هفت وادی قرار دارد، اگر از هفت وادی بگذریم به مقصود می رسیم. )به خداوند می رسیم( 

بررسی واژگان وادی: سرزمین، در متن مجازًا در معنای »بیابان« کاربرد دارد. 

دستور   »را« در مصراع نخست، رای فک اضافه است )ما را در ره = در راِه ما(.

  فعل »است« در مصراع نخست اسنادی نیست و به معنای »قرار دارد« به کار رفته است پس »هفت وادی« نهاد ما خواهد بود:
گفت ما را هفت وادی در ره است. چون گذشتی ]از[ هفت وادی ]آن جا[ درگه است  

مسند متمم حرف ربط وابسته ساز متمم نهاد مضاف الیه
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وا نیامد در جهان زین راه، کس / نیست از فرسنگ آن  آگاه کس   )14

معنا هیچ کس در جهان از این راه برنگشته است و کسی از درازای مسافت آن آگاه نیست. 

مفهوم پایان  ناپذیری راه عشق

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست / آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
گفتم کرانه گیرم از آشوب عشق او / وین بحر را چو نیک بدیدم کران نبود 

عشق دریایی کرانه ناپدید / کی توان کردن شنا ای هوشمند 
بررسی واژگان فرسنگ: واحد اندازه گیری مسافت

»وادی اول ـ طلب«
چون فرو آیی به وادّی طلب / پیشت آید هر زمانی صد َتَعب    )15

معنا وقتی به وادی طلب وارد بشوی، هر زمان با سختی های فراوان روبه رو می شوی. 

بررسی واژگان طلب: اولین وادی عرفان، در لغت به معنای ُجستن  تعب: رنج و سختی

دستور   جملٔه نخست وابسته )پیرو( است و جملٔه دوم هسته )پایه(. »فرو آیی« مضارع التزامی است و »آید« )می آید = خواهد آمد( مضارع اخباری1.

مال این جا بایدت انداختن / ملک این جا بایدت در باختن   )16

معنا در این وادی )طلب( باید پادشاهی و قدرت را رها کنی و دارایی های مادی ات را از دست بدهی.

مفهوم  برای خواستن حقیقت باید از دنیا ُبرید.

هین خمش کن، خار هستی را ز پای دل بکن / تا ببینی در درون خویشتن گلزارها 
ذوق سماع مجلِس ُانست به گوش دل / وقتی رسد که گوش طبیعت بیاکنی 

دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی / یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی
بررسی واژگان ُملک: پادشاهی و فرمانروایی

آرایه های ادبی کنایه: »ُملک انداختن« کنایه از رها کردن قدرت، »ِملک باختن« کنایه از رها کردن دارایی ها و مادیات  جناس ناهمسان: ُملک و ِملک 

)تفاوت در یک حرکت( 

دستور   »ت« در هر دو مصراع متمم است. بایدت = برای تو می باید )الزم است(
  این جا انداختِن مال تو را می باید. این جا در باختِن ملک   تو را می باید. 2

»وادی دّوم ـ عشق«

بعد از این وادِیّ عشق آید پدید / غرق آتش شد کسی کانجا رسید   )17

معنا )بعد از وادی طلب( وادی عشق پدیدار می شود، کسی که به این وادی برسد، همه وجودش را عشق فرا می گیرد. 

مفهوم  دشواری های راه عشق

عشق را خواهی که تا پایان بری / بس که بپسندید باید ناپسند )ناگواری ها و سختی های بسیاری را باید به جان خرید( 
در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز / ِاستاده ام چو شمع، مترسان ز آتشم

آرایه های ادبی استعاره: »آتش« استعاره از عشق  کنایه: »غرق آتش شدن« کنایه از فرا گرفته شدِن همٔه وجود با عشق  استعارٔه مکنیه:»غرق 

آتش« اضافٔه استعاری است. 

1. هرگاه فعل مضارع به آینده اشاره داشته باشد، مضارع از نوع اخباری است. فقط فعلی که با خواهم، خواهی، خواهد ... ساخته بشود، آینده )مستقبل( نام دارد. 
2. در واقع »را« ی فک اضافه پس از مال و ُملک حذف شده است. 

متمم نهاد قید متمم نهاد قید
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عاشق آن باشد که چون آتش بود / گرم رو، سوزنده و سرکش بود   )18

معنا عاشق کسی است که مثل آتش باشد. با اشتیاق پیش برود، وجودش پر از سوز و گداز باشد و )جز در برابر عشق( سرکش و عصیانگر باشد. 

بررسی واژگان گرم رو: مشتاق ،به شتاب رونده و چاالک، کوشا

آرایه های ادبی تشبیه: عاشق )مشبه( به آتش )مشبه به( تشبیه شده است و کل مصراع دوم وجه شبه است  مراعات نظیر: آتش، گرم، سوزنده

»وادی سّومـ  معرفت«
بعد از آن بنمایدت پیش نظر/ معرفت را وادی  ای بی پا و سر   )19

معنا )بعد از وادی عشق( وادِی گستردٔه معرفت، پیش چشم تو آشکار خواهد شد. 

مفهوم وادی معرفت و شناخت پایانی ندارد. 

بررسی واژگان معرفت: وادی سوم عرفان، علم و شناختی که پس از عشق به آن می رسیم  بنماید: آشکار می شود. 

 
 وادی های عشق و معرفت از نظر عطار، ترتیب متفاوتی با نظریٔه سهروردی دارند. )رجوع کنید به درس هفتم( 

آرایه های ادبی کنایه: »بی سر و پا بودن« این جا کنایه از بی پایان و انتها بودن، گستردگی بسیار است. 

دستور  »ت« در »بنمایدت پیش نظر« جهش دارد و در اصل »بنماید پیش نظرت« بوده است. 

  »را« در »معرفت را وادی ای بی پا و سر« رای فک اضافه است. )وادِی بی پا و سِر معرفت( 
  بعد از آن وادِی بی پا و سِر معرفت پیش نظرت بنماید. 

چون بتابد آفتاب معرفت / از سپهر این ره عالی صفت   )20
هر یکی بینا شود بر قدر خویش / بازیابد در حقیقت صدر خویش ...   )21

معنا وقتی آفتاب معرفت از آسمان عرفان بر سالکان بتابد، هر کسی به اندازٔه ُوسع خود بینا می شود و جایگاه واقعی خود را پیدا می کند. 

مفهوم هر کسی به اندازٔه توانش از معرفت الهی بهره می برد 

کی تواند شد در این راه جلیل / عنکبوِت مبتال همِسیر پیل )همِسیر: همراه و هم گام( 
بررسی واژگان عالی صفت: ارزشمند  صدر: طرف باالی مجلس، جایی از اتاق و مانند آ ن که برای نشستن بزرگان مجلس اختصاص می یابد؛ مجازًا 

ارزش و اعتبار 
آرایه های ادبی اضافه  تشبیهی: »آفتاِب معرفت« )معرفت به آفتاب تشبیه شده است(  مجاز: »صدر« مجاز از ارزش و اعتبار  جناس ناهمسان: صدر 

و قدر  تناسب: آفتاب و سپهر و بینا
دستور  »چون« حرف ربط وابسته ساز است  بیت نخست پیرو است. مصراع های بیت دوم، هر یک جملٔه پایه هستند که در پیرو )بیت قبلی( 

مشترک هستند. این دو بیت وابستٔه دستوری یا موقوف المعانی اند. 

»وادی چهارمـ  استغنا«
بعد از این وادّی استغنا ُبَود / نه در او دعوّی و نه معنا بود   )22

معنا )بعد از وادی معرفت( وادی استغنا باشد. در این وادی دیگر هیچ چیزی اعتبار و ارزشی برای سالک ندارد. )نه دنیا نه آخرت( 

بررسی واژگان استغنا: چهارمین وادی عرفان، بی نیازی؛ در اصطالح بی نیازی سالک از هر چیز جز خدا  دعوی: اّدعا، اّدعای خواستن یا داشتن 

چیزی؛ )معنی و دعوی دو مفهوم متقابل و متضادند. معنی، حقیقتی است که نیاز به اثبات ندارد و دعوی، الفی است تهی از حقیقت یا نیازمند اثبات.( 
دستور  »ُبَود« فعل مضارع اخباری )ُبَود = می باشد( و ناگذر )غیراسنادی( است. 

قید نهاد قید
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هشت جّنت نیز این جا مرده ای است / هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است   )23

معنا هشت بهشت هم این جا )در وادی استغنا( مرده و بی ارزش است و هفت جهنم نیز مثل یخی منجمد خواهد بود. 

مفهوم نه دنیا نه آخرت، فقط خدا

دو عالم را به یک بار از دل تنگ / برون کردیم تا جای تو باشد
جهان و هر چه در او هست با نعیم بهشت / نه نعمتی است که باز آورد فقیر از دوست

این ماحضری بود که در دیدن اول / کرد از دوجهان سیر، تماشای تو ما را
بررسی واژگان هشت جنت: هشت طبقٔه بهشت  هفت دوزخ: هفت طبقٔه جهنم )درکاِت جهنم(   افسرده: منجمد، سرمازده

آرایه های ادبی متناقض نما: این که دوزِخ داغ همچون یخ افسرده باشد متناقض است. 

دستور   فعل »است« در هر دو مصراع اسنادی است و »مرده« و »افسرده« مسندها. 

»وادی پنجمـ  توحید«
بعد از این وادّی توحید آیدت / منزل تفرید و تجرید آیدت   )24

معنا )پس از وادی استغنا(، وادی توحید قرار دارد. این وادی، مرحلٔه گم شدن در حق و خالی شدن قلب از غیرخداست. 

مفهوم  وحدت وجود

خدا را یافتم در اصل موجود / نظر کردم حقیقت جمله او بود 
خدا را یافتم در جمله اشیا / ز بود خویش دیدم من هویدا 

تا به جایی رساندت که یکی / از جهان و جهانیان بینی 
که یکی هست و هیچ نیست جز او / َوحَدُه ال اله اال هو 

بررسی واژگان تفرید: دل خود را متوجه حق کردن، دل از عالیق بریدن و خواست خود را فدای خواست ازلی کردن، فرد شمردن و یگانه دانستن 

خدا؛ تفرید را عطار در معنی گم شدن عارف در معروف به کار می برد؛ یعنی وقتی که در توحید غرق شد، آگاهی از این گمشدگی را گم کند و به 
فراموشی بسپارد.  تجرید: در لغت به معنای تنهایی گزیدن؛ ترک گناهان و ِاعراض )روی گردانی( از امور دنیوی و تقرب)نزدیک شدن( به خداوند؛ در 

اصطالح تصّوف )عرفان ایرانی(، خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست. 
آرایه های ادبی واج آرایی: تکرار »ت« و »ی« 

دستور   آیدت = برای تو می آید، بر تو می آید  »ت« نقشی متمم دارد. 

روی ها چون زین بیابان در کنند / جمله سر از یک گریبان برکنند   )25

معنا اگر از این صحرا )وادی توحید( بگذرند، همه به وحدت و یگانگی هستی آگاه می شوند. 

مفهوم وحدت وجود

چو نیکو بنگری در اصل این کار / هم او بیننده هم دیده است و دیدار 
معنی یکی و صورت او در ظهور صد / چه جای صد که صورت او هست بی عدد 

بودم همه بین، چو تیزبین شد چشمم / دیدم که همه تویی و دیگر همه هیچ 
علم را کثرت لشکر نگردد پردٔه وحدت / ز یکتایی نیندازد حباب و موج، دریا را1 

بررسی واژگان برکنند: باال آورند  روی: چهره 

آرایه های ادبی کنایه: »سر از یک گریبان بر کردن« کنایه از در قالب یک هستی واحد در آمدن  جناس ناهمسان: درکنند و برکنند  استعاره: »این 

بیابان« استعاره از وادی توحید 

1. معنا: این که بسیارِی موج، یگانگی دریا را از میان نمی برد یا زیادی پرچم و سپاهیان، یگانگِی لشکر را زیر سؤال نمی برد، از مثال های مشهور برای شرح مفهوم وحدت 
وجود در ادبیات عارفانه است. 
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»وادی شمش ـ حیرت«

بعد از این وادّی حیرت آیدت / کار دائم درد و حسرت آیدت   )26

معنا )پس از وادی توحید( وادی حیرت برای تو از راه می رسد. کار تو در این وادی دائمًا درد و حسرت خواهد بود. 

بررسی واژگان حیرت: ششمین وادی عرفان، سرگشتگی ، گیجی 

دستور   »ت« در مصراع نخست، متمم است )برای تو آید(.

  »ت« در مصراع دوم، جهش دارد )کارت دائم درد و حسرت آید(
  »آید« در مصراع نخست، ناگذراست اما در مصراع دوم معنای »می گردد« دارد و گذرا به مسند است و مسند، »درد و حسرت«. 

مرِد حیران چون رسد این جایگاه / در تحّیر مانده و گم کرده راه   )27

معنا سالِک سرگشته وقتی به این وادی )حیرت( می رسد، در گیجی می ماند و راه را گم می کند. )به باور عطار در این مرحله از سیر و سلوک عرفانی، رهرو 

دچار سردرگمی عمیقی می شود و به درستِی کارهایی که تا این جا کرده شک می کند، به خودش به خدا به همه چیز شک می کند و در حسرت و اندوه زمین گیر می شود.( 

آرایه های ادبی کنایه: »راه گم کردن« کنایه از اوج سرگردانی  مجاز: »مرد« مجاز از انسان و سالک  واج آرایی: تکرار صامت »ر« 

دستور  »این جایگاه« در مصراع نخست، متمم است )چون به این جایگاه رسد(.

  کل مصراع دوم، قید حالت است. 

»وادی هفمت ـ فقر و فنا«

بعد از این وادّی فقر است و فنا / کی ُبَود این جا سخن گفتن روا   )28

معنا )پس از وادی حیرت( وادی فقر و فنا قرار دارد. از این وادی، سخن گفتن جایز نیست. )منظور از فقر در این جا از همه چیز برهنه بودن است. از کفر 

از دین از دنیا از آخرت از خود( 

مفهوم  سخن نگفتن پس از رسیدن به حقیقت و وصف ناپذیر بودن فناء فی الله

تا نهادم بر سر کویش قدم رفتم ز دست / گردٔه بی هوش دارو بود خاک کوی دوست )خاک کوی یار انگار گرِد داروی بیهوشی است!(
محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست 

آن که شد هم بی خبر هم بی اثر / از میان جمله او دارد خبر 

بررسی واژگان فقر و فنا: آخرین وادی عرفان، نیست شدن و سقوط و نابودی صفات ماّدی   روا: جایز

آرایه های ادبی استفهام انکاری: کی بود روا؟ )روا نیست.( 

دستور  »فنا« معطوف »فقر« است و هر دو مضاف الیه هستند.

  »است« در مصراع نخست اسنادی نیست و معنای »وجود دارد« می دهد. 
  »ُبَود« در مصراع دوم اسنادی است و »روا« مسند است. 

صد هزاران سایٔه جاوید، تو / گم شده بینی ز یک خورشید، تو   )29

معنا صد هزاران موجود که همچون سایٔه جاویداِن خداوندند را خواهی دید که از یک خورشید )خداوند( به وجود آمده و گم گشته  در هستی اویند.

مفهوم نیست شدِن موجودات در وجود خداوند، فناء فی الّله 

دستور  »بینی« معنی دیدن و مشاهده کردن می  دهد  »گم شده« قید است نه مسند.
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30(  مرغان از این همه سختی وحشت کردند. برخی در همان نخستین منزل از پا در آمدند و بسیاری در دومین منزل به زاری زار جان 
سپردند. اّما آنان که هّمت یارشان بود، پیش تر می رفتند. روزگار سفر، سخت دراز شد.

این عّدٔه قلیل چون بر باالی کوه آمدند روشنایی خیره کننده ای دیدند؛ اّما از سیمرغ خبری نبود.
مرغان از خستگی و ناامیدی بی حال و ناتوان بر زمین افتادند و همگی را خواب درربود. در خواب سروش غیبی به آنها  گفت: »در خویشتن 
بنگرید؛ سیمرغ حقیقی همان شما هستید. ناگهان از خواب پریدند. سختی ها و رنج ها را فراموش کردند و به شادمانی در یکدیگر نگریستند.«

بررسی واژگان زاری زار: خواری، مذّلت  هّمت: اراده و عزم قوی  قلیل: اندک  سروش: پیام آور، فرشتٔه پیام آور

آرایه های ادبی کنایه: »جان سپردن« کنایه از مردن، »از پا در آمدن« کنایه از ناتوان شدن 

دستور  »سخت« معنی بسیار می دهد و قید مسند است. 

  »خبری« نهاد است.

چون نگه کردند آن سی  مرغ زود / بی شک این سی  مرغ آن سیمرغ بود   )31

معنا وقتی آن سی  پرنده بالفاصله خود را نگاه کردند، فهمیدند سیمرغ  همین سی پرنده است. 

آرایه های ادبی جناس همسان: سی  مرغ و سیمرغ  جناس ناهمسان: زود و بود

خویش را دیدند سیمرِغ تمام / بود خود سیمرغ، سی  مرِغ تمام   )32

معنا خود را سیمرِغ کامل دیدند و سیمرغ، همین سی پرنده ای که به کمال رسیده بودند، بود. 

آرایه های ادبی جناس تام: سی  مرغ و سیمرغ  تکرار: سیمرغ، تمام

محو او گشتند آخر بر دوام / سایه در خورشید گم شد و الّسالم   )33
  ابیات درس برگرفته از منطق الّطیر، عّطار نیشابوری

معنا آن ها برای همیشه در ذات حق محو شدند و سایٔه وجودشان در خورشیِد وجود خداوند گم شد. والسالم. 

بررسی واژگان محو: فنای بنده در ذات حق  والسالم: همین و بس بردوام: پیوسته، پایدار و همیشگی

آرایه های ادبی استعاره: »سایه« استعاره از موجودات، »خورشید« استعاره از خداوند  تضاد: خورشید و سایه

دستور  بازنویسی بیت به شیؤه عادی:

آخر بردوام محِو او گشتند. سایه در خورشید گم شد. والسالم   

)فقط جملٔه نخست در بیت به شیؤه بالغی آمده است.(  
شبه جمله مسند متمم نهاد مسند قید قید

 قلمرو زبانی

معنای واژه های »قبا«، »تعب« و »تجرید« را با توّجه به بیت های زیر بنویسید. .  
سرو و َمهت نخوانم، خوانم، چرا نخوانم؟ / هم ماه با کالهی، هم سرو با قبایی

در این مقام، طرب بی تعب نخواهد دید / که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید
اّواًل تجرید شو از هرچه هست / وانگهی از خود بشو یکبار دست 

اجزای بیت زیر را طبق زبان معیار مرّتب کنید؛ سپس نقش دستوری هر جزء را بنویسید..  
بعد از این وادّی حیرت آیدت / کار دائم درد و حسرت آیدت

متن زیر را با توّجه به »نقش های تبعی« بررسی کنید..  
ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد.

 قلمرو ادبی

با توجه به متن درس، هر یک از پرندگان زیر، نماد چه کسانی هستند؟.  
باز )................................. ( بلبل )................................. ( 

 »وجه شبه« را در بیت زیر، مشخص کنید؛ توضیح دهید شاعر برای بیان وجه شبه، از کدام آرایه های ادبی دیگر بهره گرفته است..  
عاشق آن باشد که چون آتش ُبَود / گرم رو، سوزنده و سرکش ُبَود

دربارٔه تلمیح به کار رفته در بیت زیر توضیح دهید. .  
ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی / دلت ُخلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش

 قلمرو فکری

معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید..  
گل اگرچه هست بس صاحب جمال / حسن او در هفته ای گیرد زوال

بیت زیر با کدام بیت از درس ششم مناسبت دارد؟ دلیل خود را بنویسید..  
شیرمردی باید این ره را شگرف / زانکه ره دور است و دریا ژرف ژرف

هر بیت زیر، یادآور کدام وادی از هفت وادی عشق است؟.  
الف( وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا / هر که فانی شد ز خود، مردانه ای است

ب( دل چه بندی در این سرای مجاز؟ / هّمت پست کی رسد به فراز؟
پ( چشم بگشا به گلستان و ببین /جلؤه آب صاف در گل و خار

با توجه به آیٔه شریفه و سرودٔه زیر، تحلیلی کوتاه از داستان »سی مرغ و سیمرغ« ارائه دهید..  
 ُتْبِصُروَن: و در روی زمین برای اهل یقین ، نشانه هایی است و در وجود شما ]نیز[ نشانه هایی 

ٰ
ال

َ
ف

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
َو ِفی األرِض آیاٌت ِلْلُموقِنِین َو ِفي أ

) الذاریات / آیات 2۰ و 21( است . پس چرا نمی بینید؟ 
ای نسخٔه نامٔه الهی، که تویی / وی آینٔه جمال شاهی، که تویی 

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست / در خود بطلب هر آنچه خواهی ، که تویی

کارگاه متن پژوهی
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 قلمرو زبانی

معنای واژه های »قبا«، »تعب« و »تجرید« را با توّجه به بیت های زیر بنویسید. .  
سرو و َمهت نخوانم، خوانم، چرا نخوانم؟ / هم ماه با کالهی، هم سرو با قبایی

در این مقام، طرب بی تعب نخواهد دید / که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید
اّواًل تجرید شو از هرچه هست / وانگهی از خود بشو یکبار دست 

اجزای بیت زیر را طبق زبان معیار مرّتب کنید؛ سپس نقش دستوری هر جزء را بنویسید..  
بعد از این وادّی حیرت آیدت / کار دائم درد و حسرت آیدت

متن زیر را با توّجه به »نقش های تبعی« بررسی کنید..  
ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد.

 قلمرو ادبی

با توجه به متن درس، هر یک از پرندگان زیر، نماد چه کسانی هستند؟.  
باز )................................. ( بلبل )................................. ( 

 »وجه شبه« را در بیت زیر، مشخص کنید؛ توضیح دهید شاعر برای بیان وجه شبه، از کدام آرایه های ادبی دیگر بهره گرفته است..  
عاشق آن باشد که چون آتش ُبَود / گرم رو، سوزنده و سرکش ُبَود

دربارٔه تلمیح به کار رفته در بیت زیر توضیح دهید. .  
ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی / دلت ُخلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش

 قلمرو فکری

معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید..  
گل اگرچه هست بس صاحب جمال / حسن او در هفته ای گیرد زوال

بیت زیر با کدام بیت از درس ششم مناسبت دارد؟ دلیل خود را بنویسید..  
شیرمردی باید این ره را شگرف / زانکه ره دور است و دریا ژرف ژرف

هر بیت زیر، یادآور کدام وادی از هفت وادی عشق است؟.  
الف( وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا / هر که فانی شد ز خود، مردانه ای است

ب( دل چه بندی در این سرای مجاز؟ / هّمت پست کی رسد به فراز؟
پ( چشم بگشا به گلستان و ببین /جلؤه آب صاف در گل و خار

با توجه به آیٔه شریفه و سرودٔه زیر، تحلیلی کوتاه از داستان »سی مرغ و سیمرغ« ارائه دهید..  
 ُتْبِصُروَن: و در روی زمین برای اهل یقین ، نشانه هایی است و در وجود شما ]نیز[ نشانه هایی 

ٰ
ال

َ
ف

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
َو ِفی األرِض آیاٌت ِلْلُموقِنِین َو ِفي أ

) الذاریات / آیات 2۰ و 21( است . پس چرا نمی بینید؟ 
ای نسخٔه نامٔه الهی، که تویی / وی آینٔه جمال شاهی، که تویی 

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست / در خود بطلب هر آنچه خواهی ، که تویی

کارگاه متن پژوهی
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 قلمرو زبانی

قبا: جامٔه بلند / َتَعب: رنج و سختی / تجرید: تنهایی گزیدن، بریدن از دنیا.   
مرتب شده: بعد از  این،    وادی حیرت برای تو     آید    و   کار      تو      دائم   درد و حسرت می گردد. )آید( .   

 
 به تفاوت فعل های »آید« در دو مصراع از نظر اسنادی بودن یا نبودن توجه کنید. 

پرندگان: بدل/ شهریار: معطوف / بلندترین کوه روی زمین: بدل.   

 
 سه نقِش »بدل، تکرار و معطوف« نقش های َتبَعی نامیده می شوند.

 قلمرو ادبی 

بلبل: عاشق ظاهرپرس، دل بسته به عشق مجازی / باز: دل بستٔه جاه و منصب .   
کل مصراع دوم وجه شبه است ـ گرم رو بودن و سوزنده و سرکش بودن کنایه نیز هست. .   
اشاره به ماجرای طاووس دارد که شیطان در شکل ماری به پای او پیچید و وارد بهشت شد تا آدم را فریب دهد و بعد از آن طاووس بهشتی با همٔه زیبایی .   

پرهایش، پاهای زشتی پیدا می کند. 

 قلمرو فکری

به متن درس رجوع شود. .   
چند بیت در درس ششم از جمله: هر که جز ماهی ز آبش سیر شد / هر که بی روزی است، روزش دیر شد.   
پ( توحید .    ب( طلب  الف( فقر و فنا  
حقیقتی که در پی آن هستیم، حقیقِت  وجود خود ماست. با شناخت جان و تن انسان و ارتباط آن دو می توان به رازهای هستی و آفریدگار هستی پی برد. .   

گنج حکمتـ  کالن تر و اویل تر!گنج حکمتـ  کالن تر و اویل تر!

1( ُاشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند و با ایشان از وجِه زاد و توشه، ِگرده ای بیش نبود. چون زمانی برفتند و 
رنج راه در ایشان اثر کرد، بر لب آبی نشستند و میان ایشان از برای ِگرده مخاصمت رفت. تا آخر األمر بر آن قرار گرفت که  هر کدام از 

ایشان به زاد بیشتر، بدین ِگرده خوردن اولٰی تر.

بررسی واژگان مصاحبت: هم نشینی، هم صحبت داشتن، دوستی  زاد )در مورِد نخست(: توشه، خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه می برند 

 ِگرده: قرص نان، نوعی نان  مخاصمت: دشمنی، خصومت  زاد )در مورِد دوم(: ُعمر  اولٰی: شایسته؛ اولٰی ٰتر: شایسته تر )با آن که »اولی« خود صفت 
تفضیلی است؛ در گذشته به آن »تر« افزوده اند.(

آرایه های ادبی مجاز: آب مجاز از جویبار و رود 

دستور   »ی« ها در ابتدای این بند، ی نکره هستند. 

  به رابطٔه ترادف میان »زاد« و »توشه« توجه کنید. 
  به رابطٔه تضمن میان »زاد« و »ِگرده« توجه کنید. )ِگرده و نان زیرمجموعه ای از زاد و توشه است.(

پاسخ کارگاه متن پژوهی

فعل مسند قید م.الیه نهاد فعل متمم نهاد متمِم قید قید

2( گرگ گفت: »پیش از آنکه خدای ـ تعالی ـ این جهان بیافریند، مرا به هفت روز پیش تر مادرم بزاد!« روباه گفت: »راست می گویی؛ 
من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا می داشتم و مادرت را اعانت می کردم!«

اشتر چون مقاالت گرگ و روباه بر آن گونه شنید، گردن دراز کرد و ِگرده بر گرفت و بخورد و گفت: »هر که مرا ببیند، به حقیقت داند 
که از شما بسیار کالن ترم و جهان از شما زیادت دیده ام و بار بیشتر کشیده ام!«

سندباد، ظهیری سمرقندی   

بررسی واژگان موضع: جایگاه   اعانت: یاری دادن، یاری   َمقاالت: جمع مقالت ، گفتارها، سخنان   کالن: دارای سّن بیشتر

آرایه های ادبی کنایه: جهان از شما زیادت دیده ام کنایه از عمر بیشتر داشتن و تجربٔه بیشتر 

مفهوم  بزرگی به رفتار است نه گفتار. الف زدن واقعیت را عوض نمی کند. 

 قلمرو زبانی

در متن زیر، یک نقش تبعی »معطوف« و یک »بدل« بیابید. .  
»ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند، آشیان دارد.« 

معادل درست توضیح عرفانی زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید. .  
خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست . )تجرید / اشتیاق( 

در جملٔه »سیمرغ در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، آشیان دارد« کدام گروه اسمی نقش تبعی دارد؟ نام آن را بنویسید. .  

در هر یک از موارد زیر، نقش دستوری واژٔه مشخص شده را بنویسید. .  
ب( پرندگان، جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدند. الف( هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت.  

معنی هر یک از واژه های مشخص شده را بنویسید. .  
الف( این عدٔه قلیل بر باالی کوه، روشنایی خیره کننده ای دیدند. 

ب( هفت خوان را ... / آن هریؤه خوب و پاک آیین روایت کرد

در همهٔ گزینه  ها به جز گزینٔه .................. نادرستی امالیی دیده می شود. .  
1( آخرین رمغ هایشان را در آخرین فشنگ هایشان می ریختند. 

2( آن شب نیز / صورت سرمای دی، بیدادها می کرد. 
3( طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام. 

4( اما سیاوش که آذرم و حیا و پاکدامنی آموخته است، تن به گناه نمی سپارد. 

با توجه به معنی، واژٔه درست را انتخاب کنید. .  
الف( برای انتخاب راهبر و پیشوا قرعه زدند، ........... را قرعه به نام هد هد افتاد. )غذا ـ قضا( 
ب( داشتم می گفتم آن شب نیز / ............... سرمای دی بیدادها می کرد )سورت ـ صورت( 

 قلمرو ادبی 

در بیت زیر، شاعر برای بیان وجه شبه، از کدام آرایٔه ادبی بهره برده است؟ .  
»عاشق آن باشد که چون آتش بود / گرم رو، سوزنده و سرکش بود« 

سؤاالت امتحان نهایی
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2( گرگ گفت: »پیش از آنکه خدای ـ تعالی ـ این جهان بیافریند، مرا به هفت روز پیش تر مادرم بزاد!« روباه گفت: »راست می گویی؛ 
من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا می داشتم و مادرت را اعانت می کردم!«

اشتر چون مقاالت گرگ و روباه بر آن گونه شنید، گردن دراز کرد و ِگرده بر گرفت و بخورد و گفت: »هر که مرا ببیند، به حقیقت داند 
که از شما بسیار کالن ترم و جهان از شما زیادت دیده ام و بار بیشتر کشیده ام!«

سندباد، ظهیری سمرقندی   

بررسی واژگان موضع: جایگاه   اعانت: یاری دادن، یاری   َمقاالت: جمع مقالت ، گفتارها، سخنان   کالن: دارای سّن بیشتر

آرایه های ادبی کنایه: جهان از شما زیادت دیده ام کنایه از عمر بیشتر داشتن و تجربٔه بیشتر 

مفهوم  بزرگی به رفتار است نه گفتار. الف زدن واقعیت را عوض نمی کند. 

 قلمرو زبانی

در متن زیر، یک نقش تبعی »معطوف« و یک »بدل« بیابید. .  
»ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند، آشیان دارد.« 

معادل درست توضیح عرفانی زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید. .  
خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست . )تجرید / اشتیاق( 

در جملٔه »سیمرغ در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، آشیان دارد« کدام گروه اسمی نقش تبعی دارد؟ نام آن را بنویسید. .  

در هر یک از موارد زیر، نقش دستوری واژٔه مشخص شده را بنویسید. .  
ب( پرندگان، جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدند. الف( هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت.  

معنی هر یک از واژه های مشخص شده را بنویسید. .  
الف( این عدٔه قلیل بر باالی کوه، روشنایی خیره کننده ای دیدند. 

ب( هفت خوان را ... / آن هریؤه خوب و پاک آیین روایت کرد

در همهٔ گزینه  ها به جز گزینٔه .................. نادرستی امالیی دیده می شود. .  
1( آخرین رمغ هایشان را در آخرین فشنگ هایشان می ریختند. 

2( آن شب نیز / صورت سرمای دی، بیدادها می کرد. 
3( طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام. 

4( اما سیاوش که آذرم و حیا و پاکدامنی آموخته است، تن به گناه نمی سپارد. 

با توجه به معنی، واژٔه درست را انتخاب کنید. .  
الف( برای انتخاب راهبر و پیشوا قرعه زدند، ........... را قرعه به نام هد هد افتاد. )غذا ـ قضا( 
ب( داشتم می گفتم آن شب نیز / ............... سرمای دی بیدادها می کرد )سورت ـ صورت( 

 قلمرو ادبی 

در بیت زیر، شاعر برای بیان وجه شبه، از کدام آرایٔه ادبی بهره برده است؟ .  
»عاشق آن باشد که چون آتش بود / گرم رو، سوزنده و سرکش بود« 

سؤاالت امتحان نهایی
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 قلمرو فکری

بیت »چشم بگشا به گلستان و ببین / جلؤه آب صاف در گل و خار« یادآور کدام »وادی عرفان« است؟.  

هر یک از بیت های ردیف اّول با کدام یک از وادی های عرفانی ذکر شده در ردیف دوم مطابقت دارد؟.  

ردیف دوم )وادی عرفانی(ردیف اول )بیت(

توحیدهر یکی بینا شود بر قدر خویش / باز یابد در حقیقت صدر خویشالف

استغناروی ها چون زین بیابان در کنند / جمله سر از یک گریبان بر کنندب

معرفتهشت جّنت نیز این جا مرده ای است / هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای استج

بیت »هشت جّنت نیز این جا مرده ای است / هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است« بیانگر کدام وادی عرفانی است؟.  
د( استغنا ج( حیرت   ب( توحید   الف( فنا  

با توجه به عبارت زیر، »باز« نماد چه کسانی است؟.  
»آن گاه باز شکاری چنین گفت: »من بسیار کوشیده ام تا روی دست شاهان جا گرفته ام. پیوسته با آنان بوده ام. چه جای آن است که من 

دست شاهان بگذارم و در بیابان های بی آب و علف در جست وجوی سیمرغ سرگردان شوم؟« 
با توّجه به عبارت زیر و منطق الطیر »بلبل« نماد چه کسانی است؟.  

»هدهد به بلبل پاسخ گفت: »مهرورزی تو بر ُگل کار راستان و پاکان است؛ اّما زیبایی محبوب تو چند روزی بیش نیست.« 
معنی و مفهوم عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. .  

الف( مرغان جملگی بهانه ها یک سو نهادند.
ب( این ]شعر[ عیار مهر و کین مرد و نامرد است.

ج( هر یکی بینا شود بر قدر خویش / باز یابد در حقیقت صدر خویش 
در بیت زیر، معنای قسمت مشخص شده را بنویسید. .  

»روی ها چون زین بیابان در کنند / جمله سر از یک گریبان برکنند«
هر یک از ابیات زیر، کدام وادی از هفت وادی »منطق الطیر« را به یاد می آورد؟.  

الف( مرد حیران چون رسد این جایگاه / در تحیر مانده و گم کرد راه 
ب( هشت جّنت نیز این جا مرده ای / هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای 

ج( وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا / هر که فانی شد ز خود، مردانه ای است. 
د( روی ها چون زین بیابان در کنند / جمله سر از یک گریبان بر کنند 

معنی هر یک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید. .  
الف( صد هزاران سایٔه جاوید، تو / گم شده بینی ز یک خورشید، تو

ب( مرغان جملگی شیدا شدند؛ بهانه ها یک سو نهادند. 
ج( چو فرود آیی به وادّی طلب / پیشت آید هر زمانی صد َتَعب 

هر یک از بیت های ردیف »اول« با کدام یک از مفاهیم ردیف »دوم« متناسب است؟ آن ها را به هم ربط دهید. )در ستون »دوم« یک مفهوم اضافی است.( .   

ردیف دومردیف اول 

بیان نابه سامانی های جامعه1سیاوش بدو گفت انُده مدار / کزین سان بود گردش روزگارالف

ابراز خشم بر دشمن2گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی / گفت جرم راه رفتن نیست هموار نیستب
بیگانه ستیزی3شیرمردی باید این ره را شگرف / زان که ره دور است و دریا ژرف ژرفج

تقدیرگرایی 4خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران ُکَنش آن خانه که بیت الَحزن است د

بیان دشواری های راه عشق 5

 قلمرو زبانی

 معطوف: شهریاری / بدل: پرندگان یا بلندترین کوه روی زمین .   
تجرید.   
بلندترین کوه روی زمین، بدل .   
ب( بدل.    الف( مفعول  
ب( ِهَروی، منسوب به هرات .    الف( اندک، کم  
گزینٔه »3« .   
ب( سورت .    الف( قضا  

 قلمرو ادبی 

کنایه )تناسب یا مراعات نظیر و ایهام1 نیز درست است.( .   

 قلمرو فکری 

توحید یا وادی پنجم / »وحدت وجود« .   
   .

وادی عرفانیردیف

معرفتالف

توحیدب

استغناج

»استغنا« )بی ارزشی کل هستی در مرحلٔه چهارم سلوک( .   
نماد انسان های جاه طلب و طالب مقام و منصب .   
عاشقان مجازی .   
الف( همٔه پرندگان )مرغان(، بهانه ها را کنار گذاشتند )رها کردند.( .   

ب( این شعر من مالک سنجش محّبت و دشمنی مردان و نامردان است. 
ج( هر کس به ارزش و جایگاه خود پی می برد و در حقیقت از مقام خود آگاه می شود. 

همگی به وحدت و یگانگی می رسند..   
د( توحید .    ج( فنا   ب( وادی استغنا   الف( وادی حیرت  
الف( در مرحلٔه فنا )هفتم( همٔه پدیده هایی که سایه هایی بر چهرٔه خداوند بودند، با آشکار شدن خورشید حق، از بین می روند و حق آشکار می شود..   

ب( همٔه پرندگان عاشق )دیدار سیمرغ( شدند و بهانه جویی را کنار گذاشتند. 
ج( وقتی به بیابان و مرحلٔه اول، یعنی طلب قدم بگذاری، هر لحظه با رنج و سختی زیادی روبه رو خواهی شد. 

د( وا نیامد در جهان زین راه کس / نیست از فرسنگ آن آگاه کس
د( 3.     ج( 5  ب( 1  الف( 4 

1. »سرکش« در این بیت ایهام دارد: 1ـ رهنده از بند و عصیانگر 2ـ دارای زبانه های بلند )در مورد آتش(
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 قلمرو زبانی

 معطوف: شهریاری / بدل: پرندگان یا بلندترین کوه روی زمین .   
تجرید.   
بلندترین کوه روی زمین، بدل .   
ب( بدل.    الف( مفعول  
ب( ِهَروی، منسوب به هرات .    الف( اندک، کم  
گزینٔه »3« .   
ب( سورت .    الف( قضا  

 قلمرو ادبی 

کنایه )تناسب یا مراعات نظیر و ایهام1 نیز درست است.( .   

 قلمرو فکری 

توحید یا وادی پنجم / »وحدت وجود« .   
   .

وادی عرفانیردیف

معرفتالف

توحیدب

استغناج

»استغنا« )بی ارزشی کل هستی در مرحلٔه چهارم سلوک( .   
نماد انسان های جاه طلب و طالب مقام و منصب .   
عاشقان مجازی .   
الف( همٔه پرندگان )مرغان(، بهانه ها را کنار گذاشتند )رها کردند.( .   

ب( این شعر من مالک سنجش محّبت و دشمنی مردان و نامردان است. 
ج( هر کس به ارزش و جایگاه خود پی می برد و در حقیقت از مقام خود آگاه می شود. 

همگی به وحدت و یگانگی می رسند..   
د( توحید .    ج( فنا   ب( وادی استغنا   الف( وادی حیرت  
الف( در مرحلٔه فنا )هفتم( همٔه پدیده هایی که سایه هایی بر چهرٔه خداوند بودند، با آشکار شدن خورشید حق، از بین می روند و حق آشکار می شود..   

ب( همٔه پرندگان عاشق )دیدار سیمرغ( شدند و بهانه جویی را کنار گذاشتند. 
ج( وقتی به بیابان و مرحلٔه اول، یعنی طلب قدم بگذاری، هر لحظه با رنج و سختی زیادی روبه رو خواهی شد. 

د( وا نیامد در جهان زین راه کس / نیست از فرسنگ آن آگاه کس
د( 3.     ج( 5  ب( 1  الف( 4 

1. »سرکش« در این بیت ایهام دارد: 1ـ رهنده از بند و عصیانگر 2ـ دارای زبانه های بلند )در مورد آتش(
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