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م « ت  و ن  ما آ ن    »رپوردگاری  
  

مهمقد:  
  

  گونه است: دوست، مطالب اين كتاب، دقيقاً بدين آموزان گرامي و دانش دبيران دانشمند و بزرگوار، دانش

  در درس. ها  آنرد ها به ترتيب كارب معني تمام واژهـ 

  ها. هاي ادبي به ترتيب كاربرد آن ـ نشان دادن آرايه

  ـ شرح دقيق معاني ابيات و عبارات هر درس.

  ها. ـ معرّفي مؤلّفان و شاعران در درس

  پژوهي. ـ پاسخ دادن به موارد گوناگون در بخش متن

  اسخ كامل.ـ در پايان هر فصل، طرح يك آزمون كامل تشريحي و يك آزمون تستي با پ

عزيز، هر درس كتـاب را بخواننـد و بـا شـرح كامـل آن در ايـن كتـاب         انآموز بدين ترتيب اگر دانش
ها را نيز پاسخ بدهند و ايرادهـاي   كه آزمون تطبيق دهند، ديگر مشكلي نخواهند داشت البتّه به شرط آن

  خود را با توجه به پاسخ كتاب برطرف سازند.

 ،اي فروگـذار نشـده اسـت. بنـابراين     هـا، هـيچ نكتـه    آرايـه  و هـا، معـاني   ژهناگفته نماند كـه در شـرح وا  
  عزيز هر مشكلي را كه داشته باشند، با توجه به شرح آن در كتاب رفع خواهند كرد. انآموز دانش

  آموزان گرامي قرار گيرد. اميدواريم كه اين خدمت ناچيز مورد توجه دبيران اديب و بزرگوار و دانش

پـرور مؤسسـة فرهنگـي مبتكـران، صـميمانه       ي يحيـي دهقـاني، رياسـت ارجمنـد و دانـش     از جناب آقـا 
  سپاسگزارم كه به لطف ايشان، اين كتاب به زيور طبع آراسته شده است.

  علي سلطاني گردفرامرزيدكتر 
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 ستايش

 
  
  
  
  

  
  

  

  

، عارف و شاعر قرن ششم، نخستين كسي است كه موضوع عرفـان  مجدودبن آدم سنايي، ابوالمجد
ا خيلي زود از سرودن مدح دست كشـيد  را به ادبياح غزنويان بود امات فارسي وارد كرد. او ابتدا مد

  و به عرفان روي آورد.
  آثارش:  

  نامه) مثنوي عرفاني. ي(نام ديگرش الهالحقيقه  حديقهـ 1
 عقل و اخالق سروده شده است. ،نفس ،به صورت تمثيلي در مورد خلقت انسان المعاد: سيرالعباد الي ـ2
  .است در موضوع عرفان الحقيقه حديقهبر وزن  حقيق:التّ طريق ـ3
  .مثنوي است در مسائلي اخالقي و حقايق و مواعظ نامه: عشق ـ4
  اند. ناميده» نامه مطايبه«به صورت مزاح و آن را  به شعر است كارنامة بلخ: ـ5

  

  ها به ترتيب كاربرد  معني واژه
  

  1بيت 
جا خداوند. جمعـش   صاحب اختيار و حاكم و در اينملك: 

  » ملوك«
   به ياد كسي سخن گفتن: ذكر

  .كننده دهندة راه، هدايت نشان: راهنما
  2بيت 
  مجازاً: جاي قرار داشتن  :درگاه
   پيمايم يم پويم:

  يگانگي  توحيد:
  شايسته و سزاوارِ سزا:

  3بيت 
  بسيار دانا، فيلسوف  حكيم:
  بزرگ  عظيم:
  بخشنده، بزرگوار  كريم:
   مهربان، بخشاينده رحيم:

  .دانش، برتري :فضل
  4بيت 

  بيان چگونگي و حاالت هر چيز  وصف:
  مانند، نظير  شبه:
  .پندار، خيال وهم:
  5بيت 

:   عزّت، احترام  عزّ
  بزرگي   جالل:
  دانايي  علم:
  مطلب و دانش قطعي  يقين:

  شادماني  سرور:
  بخشش  جود:
  .بخشش و بخشايش جزا:

  6بيت 
   .راز پنهان، آنچه وجود دارد اما آشكار نيست غيب:
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  كني  مخفي مي ـ پوشاني مي بپوشي:
  كم بودن  مي:ك
  .كني اضافه مي ـ كني زياد مي زايي:ف

  

  7يت ب
  ن، يكتاپرستي يكتا بود توحيد:
  جهنّم  دوزخ:
  آزاد شدن رهايي:

  

  
  

  معني مصراع دوم كنايه  ره و راهنما  مراعات نظير  دو معني داردملك   ايهام -1بیت 
به توحيد سزايي، در قرآن اشاره شده اسـت    تلمـيح   كنم درگاه تو جويم: براي رسيدن به تو تالش مي  كنايه -2بیت 

 حمد. مانند آغاز سورة
  ها به آنها اشاره شده اسـت: حكـيم، كـريم، رحـيم و فضـل      ها دو معني دارند كه در معني واژه اين واژه  ايهام -3بیت 
  ها با عظيم در قرآن اشاره شده است. به تمام اين واژه  تلميح
   تو ـ در ـ گفتن  تكرار  هاي دو مصراع باهم هماهنگي واژه  موازنه  فهم، وهم  جناس ناهمسان -4بیت 
صـفات ذكـر شـده جـز       تلمـيح  همه ـ و    تكـرار   ـ علم و يقين ـ جود و جزا   لعزّ و جال  مراعات نظير -5بیت 

هـاي دو   تا حدودي موازنه هم دارد به دليـل همـاهنگي واژه    موازنه در قرآن هم در مورد خداوند وجود دارد. » سرور«
  مصراع باهم.

تمام اين صفات و حـاالت    تلمـيح   و كمي ـ بكاهي و فزايي  يبيش  تضاد  يغيبعيبي و   جناس ناهمسان -6بیت 
  هاي دو مصراع باهم. هماهنگي واژه  موازنه الغيب ـ ستّارالعيوب  خداوند در قرآن هم وجود دارد: عالم

  روي: اميد، احتمال.  مجاز نايي لب و دندان سنايي: خود س  مجاز  لب و دندان ـ آتش و دوزخ  مراعات نظير - 7بیت 
  

  
  

 و خـدايي  يملكا ذكـر تـو گـويم كـه تـو پـاك        1ت ـبی
  

 نروم جـز بـه همـان ره كـه تـوام راه نمـايي        
  
  

اي و در زنـدگي همـان روشـي را     ترين موجود و آفريننـده  گويم زيرا تو پاك پروردگارا، من همواره به ياد تو سخن مي 
  شان دهي و به من بياموزي.كنم كه تو به من ن انتخاب مي

 همه درگاه تو جويم همه از فضـل تـو پـويم     2ت ـبی
  

 همه توحيد تو گويم كه به توحيـد سـزايي    
  

جويم و در انديشة تو هستم و زندگي من وابسته به لطف توست و همواره تو را ستايش  من در زندگي، تنها تو را مي  
  كنم زيرا تويي كه شايستة ستايش هستي. مي

 تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمـي   3ت ـبی
  

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

  هستي. ستايشكني و شايستة  اي و تويي كه به همه آفريدگان بخشش مي بزرگوار و بخشنده ،خداوندا، تو داناي راستين 
 نتوان وصف تو گفتن كه تـو در فهـم نگنجـي     4ت ـبی

  

 وهـم نيـايي   نتوان شبه تو گفـتن كـه تـو در     
  

چون حتّي در تصور مـا   .ة حقيقت تو چيزي بگوييمتوانيم دربار چون فهم، قدرت درك و شناخت راستين تو را ندارد، نمي 
  تي شبيه تو را تصور كنيم.توانيم شخصي نمي ،گنجي هم نمي
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 همـه عـزّي و جاللــي، همـه علمـي و يقينــي      5ت ـبی
  

 همه نوري و سروري، همه جودي و جزايي  
  

ها و حقايق جهان، دانـش و قـدرت درك    وجود تو سراپا عزّت و بزرگي است و تويي كه در مورد همة پديده ،خداوندا 
  دهنده هستي. راستين داري. وجود تو يكپارچه روشنايي و شادماني است و به همگان بخشنده و پاداش

 همه غيبي تو بداني، همه عيبي تـو بپوشـي    6ت ـبی
  

 ي، همه كمي تـو فزايـي  همه بيشي تو بكاه  
  

تواني هر تغييري را كه بخـواهي   پوشاني. تنها تو مي پروردگارا، تنها تو از همه رازها آگاهي داري و عيب بندگان را مي 
    ها فقط در توان توست. ايجاد كني و همة كم و زياد كردن

 لب و دنـدان سـنايي همـه توحيـد تـو گويـد        7ت ـبی
  

 روي رهـــاييمگـــر از آتـــش دوزخ بـــودش   
  

  كند تا شايد به لطف تو از آتش دوزخ رهايي يابد. تو را به يكتايي و خداوندي ستايش مي ،سنايي با تمام وجود خود 
  »حكيم سنايي غزنوي«

  
  

  
، غزل است زيرا قافيه در نخستين مصراع بيـت اول و پايـان همـة ابيـات اسـت.      شعر ستايشنوع      

  دهد. شاعر را نشان مي داراي هفت بيت است و احساسات
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 ادبيات تعليمي

  شكر نعمتاولدرس :  
 كارگاه متن پژوهي  
 گنج حكمت: گمان  
 درس دوم: مست و هشيار  
 كارگاه متن پژوهي  
  :در مكتب حقايقشعرخواني  
 تشريحي  و پاسخ آزمون  
 اي چهارگزينه و پاسخ آزمون    



  

  فصل اول: ادبيات تعليمي  

 

13	
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لدرس او 

 شكر نعمت
  

  

  

هـاي   انتخاب شـده اسـت و موضـوع آن سپاسـگزاري از نعمـت      گلستان سعدياين درس از مقدمة 
 ،اخـالق درويشـان   ،سـيرت پادشـاهان  گلستان هشت باب دارد:  .خداوند و شناخت عظمت اوست

  آداب صحبت. ،تأثير تربيت ،وانيعشق و ج ،ضعف و پيري ،فوايد خاموشي ،فضيلت قناعت
  

  درسر د ها به ترتيب كاربرد معني واژه
  

  سپاس ـ شكر منّت:
:   گرامي عزّ

:   بزرگوار و باعظمت جلّ
  ايهام دارد: عبادت و اطاعت طاعت:
  نزديكي (به خداوند) قربت:
  سپاسگزاري شكر:
  افزوني ـ زياد شدن مزيد:

ممكمك رساننده :د  
  بودنزندگي ـ زنده  حيات:
  آيد باال مي آيد: برمي

  بخش شادي مفرّح:

  
  چه كسي؟ كه:

  توانايي داشته باشد. برآيد:
  وظيفه عهده:

  انجام دهيد اعملوا:
  خاندان داود داود: آل

  جمع عبد: بندگان عباد:

  سپاسگزار شكور:
  كوتاهي كردن تقصير:

  لطف و مرحمت رحمت:
  سفره خوان:

  بدون كمبود و مضايقه دريغ: بي
  شرف و آبرو :ناموس
  آشكار فاحش:
  مقرّري ـ لوازم معاش وظيفه:
  رزق و نياز خوراكي روزي:
  زشت منكّر:
  كند قطع نمي نَبرد:

  گسترندة فرش فرّاش:
  باد خنك و لطيف شمال شرقي باد صبا:
  سبز رنگ زمرّدين:

  مسئول شير دادن به نوزاد و پرورش او دايه:
  جمع بِنت: دختران بنات:
  ستنيگياه ـ ر نبات:
  گهواره مهد:
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  .لباس گرانبهايي كه به كسي ببخشند خلعت:
  كُت بلند قبا:

  فرا رسيدن قُدوم:
  زمان موسم:
  بهار ربيع:

  شيره عصاره:
  درخت انگور تاك:
  شيريني و عسل شهد:
  برتر فايق:
  درخت خرما نخل:

  بلند اسق:ب
  ماه :مه

  آسمان فلك:

  
  فرمانده ـ شخصيت حاكم و بزرگ سرور:

  جمع كاينه: موجودات نات:كاي
  ماية افتخار مفخر:

  لطف و مرحمت رحمت:
  برگزيده ـ برتر صفوت:

  ماية به كامل رسيدن و به حد كمال رساننده تتمه:
  واسطة شفاعت بندگان نزد خداوند شفيع:
  فرمانروا مطاع:
  پيامبر نبي:

  بخشنده و بزرگوار كريم:
  زيباروي ـ صاحب جمال قسيم:

  ماندا خوش جسيم:
  خوشبو نسيم:
  نشان پيامبري داراي وسيم:
  بلندي ـ مقام واال علي:

  شخصيت كامل داشتن كمال:
  كرد.  برطرف كَشَف:
  تاريكي دجي:
  زيبايي جمال:

  ها ـ اوصاف خوي خصال:
  پيروان اُمت:
  سرت باك:

  بدبخت و رنجور پريشان روزگار:
  توبه انابت:

  پذيرش اجابت:
رتريداراي عظمت و ب لّ و عال:ج  

  بلندمرتبه تعالي:
  هي ـ انصرافتوج بي اعراض:
  زاري و التماس تضرّع:
  صدا بزند بخوانَد:

  پذيرفتم اجابت كردم:
  بخشش و بزرگواري كَرم:

  مانند. كساني كه براي عبادت در جايي مي عاكفان:
  كوتاهي تقصير:
  كننده ـ پذيرنده اعتراف معترف:

  كنندگان وصف واصفان:
  ينتزيبايي ـ ز حليه:
  حيرت و سرگرداني تحير:

  نسبت داده شده منسوب:
  شناخت راستين معرفت:

  بدون احساس دل: بي
  عشق ديگري باشد. موردكسي كه  معشوق:

  
  عارفان ـ عاشقان خداوند صاحبدالن:
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يگريبان :بج  
كمال توجه انسان به خدا و اطمينـان از ايـن كـه     مراقبت:

  ير خدا.هي به غتوج خدا در ضمير اوست و بي
  پي بردن به حقايق مكاشفت:

  دريا بحر:
  غرق شده مستغرق:
  مراقبت و مكاشفت ـ توجه قلبي به خدا معاملت:
:   به شكلِ ـ به روشِ به طريقِ
  رودربايستي حالت خودماني ـ بي انبساط:

باغ ـ در اين درس، استعاره است از حالت خاص   بوستان:
  عرفاني.
  هديه تحفه:

  ـ لطف كرديبخشيدي  كرامت كردي:
  جمع صاحب: دوستان ـ ياران اصحاب:
  مجازاً كسي كه در عشق حق، خود را از ياد ببرد. سوخته:
  افرادي كه به ظاهر، ادعاي معرفت دارند. مدعيان:

  ناآگاه خبر: بي

  

  
  سـجع   »هيمسـورة ابـرا   7آيـة  «كُم يـدنّ لئن شَـكرْتُم ألز « ترجمة آية قرآن است: ،زيد نعمتمبه شكر اندرش   تلميح 

  حيات و ذات  قربت و نعمت
سـورة   12آيـة  «شـود.   طاعتش موجب قربت است: فرمانبرداري و عبادت خدا، موجب نزديكي انسان به خدا مـي   تلمـيح 

  كنايه: مفهوم بيت دست و زبان   مراعات نظير» حجرات
دسـت و    مراعات نظيـر  » سورة سبا 13آية «لشّكور عين آية قرآن: اعملوا آلَ داوود شُكراً و قليلٌ من عبادي ا  تضمين
  بنده و خدا  زبان
بـه    كنايـه  » به گفتار ابوبكر«ورنه سزاوار خداونديش / كس نتواند كه به جاي آورد: ما عبدناك حقَّ عبادتك   تلميح

  جاي آورد
ال شـاخ ـ كـاله    ين ـ قباي سبز ورق ـ اطفـ   باران رحمت ـ پردة ناموس ـ فرّاش باد صبا ـ داية ابربهاري ـ مهد زم      تشبيه

  شكوفه ـ خوان نعمت
تواننـد اسـتعاره    فرش زمرّدين ـ بنات نبات (دختران گياه) ـ درختان ـ (ابر و باد و مه و خورشيد و فلك هم مي     اسـتعاره 
  باشند.)
  13تا  8هاي سطر  همة جمله  كنايه

  ل ـ ابر و باد ـ مه و خورشيد و فلكم خرما و نخه و شهد ـ تخدرختان و سبز ورق ـ عصار  مراعات نظير
  بريفرمانبردار و فرمان  تضاد

  
  للعالمين. حمةًسورة انبيا: و ما اَرسلناك إلّا ر 107رحمت عالميان، اشاره دارد به آية   تلميح

  هاي دو به دو هموزن هستند. . واژه2و  1بيت  ،ها واژه  موازنه
  جماله، كماله ـوسيم جسيم، نسيم،  قسيم،  جناس
  سورة احزاب 56صلّوا عليه، بخشي از آية قرآن است: آية   تضمين
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  ديوار امت  تشبيه
  بحر و كشتيبان ـ موج و بحر ـديوار و پشتيبان   مراعات نظير

  به طوفان نوح   تلميح
  مفهوم هر دو مصراع بيت سوم  كنايه

حضرت محمد هم پيـروانش را از خطرهـا    از خطر غرق شدن نجات داد، گونه كه نوح، پيروانش را همان  اسلوب معادله
  كند. حفظ مي

  تا پايان صفحه 6سطرهاي 
  جالل و جمال ـ انابت و اجابت  جناس
  12و  11هاي سطر  جمله ـ 9تا  6هاي سطر  اغلب جمله كنايه

  تضرّع و زاريـ دست و بردارد  مراعات نظير
  …ت من عبدي و حييتي قد استيا مالئك«عين آية قرآن:  تضمين
  معني دو بيت آخر صفحه كنايه

  
  صاحبدالن مجاز

  بوستان استعاره
  بوستان و درخت گل ـ پروانه و سوخته مراعات نظير

  زده مست: از خود بيخود شده، هيجان مجاز
  مرغ سحر ـ پروانه تشخيص

  هاي اين صفحه مفهوم تمام جمله كنايه
  برانبيخعيان و مد تشبيه

 

  درس دشوار تمعني جمال
  

  شود. فرمانبرداري از خداوند موجب نزديكي به خداوند مي  طاعتش موجب قربت است -

   شود. سپاسگزاري از خداوند موجب ازدياد نعمت خداوند به آن بنده مي  شكر اندرش، مزيد نعمت هب -

بريم، به ادامـة زنـدگي مـا     هر نفسي كه فرو مي ذات آيد، مفرّح رود ممد حيات است و چون برمي هر نفسي كه فرو مي-
  . شود كنيم، موجب شادماني وجود انسان مي كند و چون بازدم مي كمك مي

در هر نفس كشيدن، دو نعمـت از سـوي خـدا بـه       در هر نفسي، دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجـب  -
  كه از خدا سپاسگزاري كنيم. رسد و بنابراين در هر مورد آن واجب است انسان مي

هاي خداوند، بـه   هيچ كس توان اين را ندارد كه در برابر نعمت  كز عهدة شكرش به در آيد/ از دست و زبان كه برآيد-
  حد كافي از خدا سپاسگزاري كند.
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ا افـراد انـدكي از     اي خانـدان داود، از خداونـد سپاسـگزار     اعملوا آلَ داود شُكراً و قليلٌ من عبادي الشّكور - ي كنيـد امـ
  كنند. ر مياز خداوند تشكّ ،بندگان

بهتـر اسـت كـه بنـدگان خـدا بـه دليـل كوتـاهي در           عذر به درگاه خـداي آورد  / ه همان به كه ز تقصير خويشدبن -
  سپاسگزاري، از خداوند عذرخواهي كنند.

كس توانايي آن را ندارد كـه در حـد    صورت هيچ در غير اين   ورنه سزاوار خداونديش كس نتواند كه به جاي آورد -
  شايستگي خداوند، از او سپاسگزاري كند.

  العادة خداوند شامل حال همة بندگان شده است. لطف و مرحمت فوق  باران رحمت بيحسابش همه را رسيده -

  جاي جهان وجود دارد. العاده و بدون كمبود خداوند در همه هاي فوق نعمت  خوان نعمت بيدريغش همه جا كشيده -

  كند. ريزد و رسوايشان نمي خداوند حتّي با گناه آشكار بندگان، آبروي آنان را نمي  پردة ناموس بندگان به گناه فاحش نَدرد - 

  كند. قسمت روزي بندگان را حتّي با گناه زشت آنان قطع نمي  وظيفة روزي به خطاي منكر برَد -

  ها را در زمين بروياند. خداوند به باد بهاري فرمان داده است كه سبزه  فرشي زمرّدين بگستردفرّاش باد صبا را گفته تا  - 

خداوند به ابر بهاري فرمان داده است كه گياهـان را در    اية ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپـرورد د -
  زمين بروياند و پرورش بدهد.

خداوند، به عنوان هدية نوروزي، برگهاي سـبز را بـر انـدام      سبز ورق در برگرفتهباي قدرختان را به خلعت نوروزي،  -
  آورد. درختان به وجود مي

خداوند، به عنوان هديـة نـوروزي، برگهـاي سـبز را بـر        اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع، كاله شكوفه بر سر نهاده -
   آورد. اندام درختان به وجود مي

  اي تبديل كرده است. خداوند به نيروي خود، شيرة انگور را به شيريني برگزيده  درت او شهد فايق شدهعصارة تاكي به ق - 

خداوند به قدرت خود، تخم درخت خرما را به يك درخت خرماي بلنـد    تخم خرمايي به تربيتش، نخل باسق گشته -
  تبديل كرده است.

هاي  خداوند بسياري از پديده  و ناني به كف آري و به غفلت نخوريتا ت / ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند -
جهان را به كار واداشته است تا انسان بتواند خوراك و ماية زندگي را به دست بياورد اما از ياد خداوند كه عامـل آن اسـت،   

  غافل نباشد.
 به فرمـانِ  هاي جهانِ خداوند تمام پديده  ريشرط انصاف باشد كه تو فرمان نب / همه از بهر تو، سرگشته و فرمانبردار -

   در اختيار انسان نهاده است كه به زندگي ادامه دهد. بنابراين، عادالنه نيست كه انسان فرمان خداوند را اطاعت نكند.را خود 

  
  بزرگ و فرمانده همة موجودات (حضرت محمد)  سرور كاينات -
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  هاي جهان است. خار همه پديدهكسي كه وجودش موجب افت مفخر موجودات  -

  كسي كه وجودش موجب لطف و مرحمت خدا بر خلق جهان است.  رحمت عالميان -

   برگزيدة همة انسانها  صفوت آدميان -

  برسد)رساند. (تا زندگي به حقيقت واالي خود  كسي كه گردش روزگار را به مرتبة كامل خود مي  دور زمانمه تت -

  درود و سالم خداوند شامل او و خاندانش باد. له و سلّم صلي اهللا عليه و آ -

  ها بيابيد. ها را در بخش واژه معني واژه -
ها را نـابود   ها و بدي حضرت محمد با وجود كمال يافتة خود به مرتبة عالي رسيد و با نور جمال خود تاريكي  بيت دوم

  بر او و خاندانش باد. هاي وجودش نيكوست. درود كرد. او كسي است كه تمام ويژگي
ترسند زيرا پيامبر پشتيبان و نگهبان آنـان اسـت    پيروان حضرت محمد (ص) از هيچ دشواري و خطري نمي  بيت سوم -

  سازد. او را از خطر رها مي ،درست مانند كسي كه در امواج دريا هم كه گرفتار شود، نوح
براي توبـه از گناهـان از پروردگـار بـزرگ و بلندمرتبـه        داردو عال بـر  ابت به اميد اجابت به درگاه حق جلّندست ا -

  اش را بپذيرد. درخواست كند كه توبه
  كند. اش توجه نمي خداي بزرگ، به خواسته ايزدتعالي در او نظر نكند  -

  آن بنده، دوباره از خدا درخواست كند.  بازش بخواند -

  كند. جه نميخداوند باز هم به خواست او تو باز اعراض كند  -

  اش كند. براي سومين بار با التماس و گريه از خدا درخواست پذيرش توبه  ش به تضرّع و زاري بخواندبار ديگر -

ام و چـون   ام شـرمنده  اي فرشتگان من، از ايـن بنـده   ت من عبدي و لَيس له غيري فقد غَفرت له حيييا مالئكتي قد است -
  (توجه: جملة پس از آن هم ترجمة همين آيه است.) كنم. عفو مي پناهگاهي جز من ندارد، او را

ه كـن     ست و او شرمسار گنه بنده كرده/ كرم بين و لطف خداوندگار  - ت و بخشش و بزرگواري خداوند توجـبه محب
  كشد. اش خجالت مي اش گناهكار است اما از بنده زيرا بنده

مـت  ي كساني كه در كعبة نمـودار عظ حتّ  كه: ما عبدناك حقّ عبادتك عاكفان كعبة جاللش به تقصير عبادت معترف -
گويند: خدايا، مـا آنچنـان كـه     كنند و مي پردازند، به كوتاهي و كمبود بندگي و اطاعت خود اعتراف مي خداوند به عبادت مي
  توانيم تو را عبادت كنيم. شايستة توست، نمي

هـاي ذات خداونـد را شـرح     كساني كـه زيبـايي    عرَفناك حقَّ معرفتـك  ة جمالش به تحير منسوب كه: ماواصفان حلي -
  توانيم شناخت كامل به تو داشته باشيم. نمي ،گويند: خدايا ما آنچنان كه شايسته است دهند، با سرگرداني و حيرت مي مي
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ا را از من بپرسد، من اگر كسي چگونگي حاالت خد نشان چه گويد بـاز؟   گر كسي وصف او ز من پرسد / بيدل از بي -
  سخني بگويم. ،توانم در مورد خداوندي كه از ديدگاه ما ناپيداست كه بدون قدرت احساس كامل هستم، نمي

ه عاشقانه بـه خداونـد عالقـه دارنـد، آنچنـان در برابـر       كساني ك  / برنيابد ز كشـتگان آواز  تگان معشوقندعاشقان كش -
  ت بيان هيچ سخني ندارند.شوند كه قدر عظمت او از خود بيخود مي

  
يكي از عارفان براي احسـاس و   يكي از صاحبدالن سر به جِيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده  -

  به كلّي از خود بيخود شده بود. ،شناخت خداوند و پي بردن به حقايق
گفت: از اين بوستان كه بودي، ما را چه تحفه كرامت گه كه از اين معاملت باز آمد، يكي از ياران به اليق انبساط  آن -

از آن حالت احساس عميق و رسيدن به حقايق، به حال عادي بازگشت، يكي از دوسـتانش   ،زماني كه آن عارف  كردي؟
رودربايستي از او پرسيد: براي ما شرح بده كه در آن حالت فرو رفتن در كشـف حقـايق، بـه چـه      به صورت خودماني و بي

  اي؟ جه و مطلبي رسيدهنتي
رسيدم، بوي گلم چنان مست كـرد  ببه خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پركنم هدية اصحاب را؛ چون  -

جواب داد: در نظر داشتم كه وقتي به حقيقت و شناخت راستين خداوند رسيدم، موضوع را در  كه دامنم از دست برفت 
زده شـدم كـه همـه     كنم اما زماني كه به آن حقايق رسيدم، چنان از خود بيخود و هيجان خاطر نگه دارم و براي دوستان بيان

  چيز را از ياد بردم.

خواني،  اي كه سحرگاهان آواز مي اي پرنده  اي مرغ سحر، عشق ز پروانه بياموز    كان سوخته را جان شد و آواز نيامد -
  گويد. سوزاند اما سخني نمي زند و مي عشق شمع، خود را به آتش ميعشق راستين را از پروانه بياموز زيرا پروانه از 

كساني كه ادعاي شـناخت خداونـد دارنـد،     كان را كه خبر شد، خبري باز نيامـد  /  خبرانند اين مدعيان  در طلبش بي -
  يد.گو دروغگو و ناآگاهند زيرا كسي كه به حقيقت ذات خداوند برسد، ديگر در اين مورد هيچ سخني نمي

  
  

  

  
  جدول زير را به كمك متن درس كامل كنيد: -1

  واژة معادل  معنا
  وسيم  داراي نشان پيامبري

  سرور  بخش شادي
  انابت  به خداي تعالي بازگشتن

  بريدن وظيفة روزي  قطع كردن مقرري
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  سه واژه در متن درس بيابيد كه هماواي آنها در زبان فارسي وجود دارد؟ -2
  بهر بحر  جيب  يب جِ سبا   صبا 

  از متن درس، براي كاربرد هر يك از حروف زير، سه واژة مهم اماليي بيابيد و بنويسيد. -3
  ح (تحفه ـ حكيم ـ تحير ـ حليه ـ مفرّح)

  ق ( باسق ـ فايق ـ قدوم ـ قسيم ـ مراقبت)
  ـ مطاع)ع (عزّ ـ اعراض ـ ربيع ـ شفيع ـ عصاره ـ معاملت ـ تضرّع ـ عاكفان ـ معترف 

  شود؟ دليل خود را بنويسيد: مير ديده ميضدر كدام قسمت از متن درس، جهش  -4
  باز بخواندش: جاي اصلي ضمير عوض شده است ـ بار ديگرش به تضرع و زاري بازش بخواند 

  بار ديگر به تضرّع و زاري، بخواندش (جاي درست) بخواند 
  د. (جاي اصلي)بوي گل چنان مستم كر بوي گلم چنان مست كرد 

  دامن از دستم برفت. (جاي اصلي) دامنم از دست برفت 
  هايي از حذف اجزاي كالم به قرينة لفظي و معنوي در درس بيابيد. نمونه -5

  ست و او شرمسار (است) كرم بين و لطف خداوندگار (بين) گنه بنده كرده قرينة لفظي  
  مستغرق شده (بود) فتمكاشسر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر 

نـوح  كه باشد  ]است[كه دارد چون تو پشتيبان / چه باك از موج بحر، آن را  ]است[چه غم ديوار امت را   قرينة معنوي 
  ]هستند[عاكفان كعبة جاللش به تقصير عبادت معترف /  كشتيبان

  
  

  
  

  زند.پردا هايي كه در سحرگاه به نيايش خدا مي نماد انسان مرغ سحر   -1
  كند تا با معشوق همسان شود. خود را فدا مي ،نماد عاشقي كه براي رسيدن به محبوبش پروانه  

  دريغش همه جا كشيده حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي -2
  ن پرورد.بگسترد و داية ابربهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمي فرش زمرّديناش باد صبا را گفته تا فرّ

  ند، به عنوان مثال: رموازنه دا 
  رسيده  همه را  حسابش بي باران رحمت
  كشيده  جا همه  بيدريغش  خوان نعمت

  
  بگسترد  تا فرش زمرّدين  گفته  را  فراش باد صبا
  در مهد زمين بپرورد  تا بنات نبات  فرموده  را  داية ابر بهاري

  ات ـ باران رحمت ـفراش باد صبا ـ داية ابر بهاري ـ بنات نب تشبيه:
  هاي روي زمين است. فرش زمرّدين، استعاره از سبزه 



  

  پايه دوازدهم –) 3فارسي (    
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  معني دقيق را از بخش معاني درس بيابيد. -2و  1
  از كدام سطر درس، مفهوم بيت زير، قابل استنباط است؟ -3

  اي نان افكندهببيند كه نقشي بركشد و آن كه از حيرتش، كلك از  هيچ نقّاشت نمي
  مالش به تحير منسوب كه ماعرفناك حقّ معرفتكواصفان حلية ج

  نشان چه گويد باز؟ دل از بي گر كسي وصف او از من پرسد /  بي  اين دو بيت هم هست 
  عاشقان كشتگان معشوقند / برنيايد ز كشتگان آواز    

  
  

  
  
  
  

  

  

ن را بـه ايـران   در اصل به زبان هندي بود. در زمان انوشيروان، بروزيـة طبيـب، آ   يله و دمنهلككتاب 
مقفّع آن را به عربي ترجمه كرد و ابوالمعالي نصراهللا منشي  گاه به زبان دري ترجمه شد. ابن آورد؛ آن

  ترجمة عربي آن را به فارسي فنّي و مسجع ترجمه كرد.
  
  

  ها ها و جمله معني واژه
  
  

  مرغابي :بط
  تصور كرد :پنداشت
  فتگر كرد، تصميم مي اراده مي :كرد يمقصدي 
  امتحان كرد :بيازمود
   نتيجه :حاصل

  رها كرد :فرو گذاشت
  فرداي آن روز :ديگر روز

  ديد مي بديدي:
  كرد. اي براي گرفتن نمي اراده :يتقصدي نپيوس

  نتيجه :ثمرت

  تجربه :تجربت

  هاي ادبي آرايه
  بط و آب و ماهي ـ ستاره و روشنايي :مراعات نظير

  كنايه فروگذاشت ـ قصدي نپيوستي

  ها اغلب ساده است جملهمعني 
ا   :بارها بيازمود و حاصلي نديد چندين بار امتحان كرد امـ

  اي نداشت. نتيجه
  گرفت. تصميمي نمي :قصدي نپيوستي

  
  

 گمان
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