
درس ششم: پروردۀ عشق

درس هفتم: باران محّبت

ی ا�ی �ز ا�ت �ز ّ
�ی ݩݩݩݩݩݩݩزصلݥ سوم: اد�ب ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ڡݩݧ

ادبیات غنایی اشعار و متوین است که احساسات، عواطف شخیص، حاالت عاشقانه و امید و آرزویی را 
بیان می کند. در ادبیات فاریس، موضوع هایی غنایی با مفاهیمی مهچون عشق، عرفان، مرثیه، مناجات، 

باعی و نیز در قالب نثر نوشته می شود. گالیه و شکایت، معمواًل در قالب های شعری غزل، مثنوی و ر

گه دا�د
مه  �ال ا�ز  �بال  �ز   در  �ه

ش
دا� �ز گه     دا�د  

دا    �ز ل   �ز �ب     ا�ه ا�ز ن     که   �ب
آ

ر   ا �ه

گه     دا�د
ا     �ز �ز سش آ

ن     ا
ز

ا     س� �ز سش آ
ر�ت دوس�ت   که     ا به ��ز گر   �

گو�یم م
�د�ی�ش دوس�ت �ز

گه دا�د 
به دو دس�ت دعا �ز �ته ا �ت � رسش

ز
� د     �چای 

رز ان  کن     که     گر     �بل�ز �ز   �چ
ش

دال  معا�

گه   دا�د     
ا   �ز که  ��ت ص��ب�ت مهر    و   و�ز ن �یا�ی  

آ
دای ا م �ز

ا�ز � و دل و �ب سر و �ز
»

ز
�

 »�اڡز

تحلیلفصلوگونهشناسی
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لّواسرم  

امه.« د��ز کر و اسک�ز �ی �ت �چ
�ز ن  االسرا�، �ه رز ن، محز ر�ی �ی

سرو وسش
ون، حز �ز لی و م�ب ا� او: »ل�ی �ش آ

؛ ا ی اس�ت
ز
را� ان  سرای ا�ی اعر و داس�ت وی: �ش �ب

امی گ�ز
�ز   �ز

ن 
ز

�گ س� رز ان �ب ن ا�ز عا��ز اد و دو �ت �ت �ز ر� �ال �ه
ش

ا�ب ا�ز س ن ک�ت . در ا�ی م اس�ت
�ش

رن �ش
ت

اعر � و�ی �ش ا�ب ی�ش �
ن عّ�ا� �ز ر�یدالد�ی

ز
� 

ز
� �ی

ر( �ش
ش

�
و� )�ز �ش ر م�ز ها ا�ش �ز ا: �ت کرهت االول�ی دز �ت

. مده اس�ت آ
ان گردا �ز آ

ه  اهی ا �ت ان  اه و گ�ز ده و داس�ت ه �ش �ت گ�ز

تاریخ ادبّیات   

شاعر و داستان سرا  )تولد 535-وفات 612 هـ .ق( گنجوی  نظامی 
شاعر  قرن ششم فرݥݥیدݥݥاݥݥلّدݥݥینݥݥ عّطاݥݥرݥݥ نیشاݥݥبوݥݥرݥݥی 

م
�ش

در� �ش
�ت

رو�دهۀ ع�ش �چ

ر گ�ی
ها�ز �ب ن 

آ
ا �ت 

ع�ش �ت  �ا�ی ون  �چ  )1(	

ر �مان  گ�ی آ
ا لی  ل�ی َمِه  ون  �چ د  �ش

�ت
�ز �ب او  کا�  �ز  دل  �ته  رداسش �ب  )2(	

�ت
س�ز او  کا�  به  � �چد�  ده  درما�ز

هنگامی که آوازۀ عشق مجنون، چون زیبایی چهرۀ  
لیلی در جهان پیچید )به گوش جهانیان رسانید(، بخت 
و اقبال از مجنون روی برگردانید و پدر او در حل 

مشکالتش، بسیار عاجز و ناتوان شده بود.

او �با  ا�ز  �ی
�ز در  مه  �ه ان  و�ی�ش

�ز  )3(	

او �با  ا�ه �ا�ز  �چ ده  �ش �یک  ر  �ه
همۀ  اقوام و خویشاوندان، برای حّل مشکل مجنون، به 

همراه پدر او به چاره  اندیشی پرداختند.

رایت: َعَلم، پرچم، بیرق |جهانگیر: مشهور، معروف، در اینجا منظور »مجنون« است )مرّکب( |َمه: مخّفف  		)1 و2(
»ماه« |بخت: اقبال، طالع، شانس، بهره، نصیب |درماندن: عاجز شدن، ناتوان شدن |سخت: فراوان، به طور 

جّدی، بسیار )قید( / دشوار، محکم، استوار، درشت

تشبیه: رایِت عشق )اضافۀ تشبیهی( / رایت عشق )مشّبه(، مه لیلی )مشّبه به( | کنایه: آسمان  گیر شدن رایت  	
کسی / دل  )َعَلم( ← برافراشته شدن َعَلم / آسمان  گیر شدن رایِت عشق ← پرآوازه شدن و معروف شدن عشق 
کسی | استعاره: مه لیلی ←  چهرۀ  لیلی /  برداشتن بخت ← روی برگردانیدِن بخت و اقبال، بیچارگی و بدبختی 

تشخیص: دل برداشتن بخت | مراعاتنظیر: مه، آسمان | جناس: بخت، سخت

خویشان: اقوام، منسوبان، نزدیکان، وابستگان )وندی( |نیاز:حاجت، میل، خواهش |چارهساز: چاره  گر،  		)3(
عالج  کننده، چاره  کننده )مرّکب(

»بیاموزیم«
واج و انواع آن

بان است که معنایی ندارد اّما در اجیاد معین یا تفاوت معنایی میان واژه  ها نقش دارد. برای مثال با تغییر  ین واحدآوایی )صویت یا ملفوظ( ز کوچکتر
واج دوم این کلمات، معاین جدید ساخته می  شود: َسر، ِسر، ُسر، سار، سیر، سور

انواع واج
1. صامت  ها: ء )الف(، ب، پ، ت )ط(، س )ص، ث( ... )23 مورد(

2. مصّوت  ها: الف( کوتاه: _َ_ِ_ُ_ / ب( بلند: ا، و، ی )6 مورد(
نکات مهم

1. »آ« برابر دو واج صامت )أ( و مصّوت )ا( است. )آب سه واج دارد(
گر واج دوم هجای خود باشند، مصّوت و در غیر این صورت »صامت« حمسوب می  شوند: 2. هر یک از واج  های »ا، و، ی، ه« ا

باد : صامت + مصّوت + صامت ابر: صامت + مصّوت + صامت + صامت  
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فارســی ]2[ پایه یازدهم | کلیه رشته ها | 

د د�ید�ز و  �چ ُو�ا  ا�گی  �چ �ی �ب  )4(	

د د�ز �ی
کسش �بان 

�ز ا�ه  گری  �چ در 
]اقوام مجنون[ هنگامی که درماندگی پدر مجنون 
رایزنی  و  به گفت  و  گو  برای چاره  جویی  دیدند،  را 

پرداختند.

سر �یک  ا�ت  �ز ا�تّ به  � د  �ز �ت گ�ز  )5(	

در ن  ا�ی گردد  اده  گ�ش کع�به  کرز 
همه  اقوام، بااتّفاق نظر، گفتند که مشکل مجنون با 

زیارت خانۀ خدا، حل می  شود.

اوس�ت  �بهان  مله   حب �ت گه  �ا�ب  )6(

�مان اوس�ت آ
ن و ا م�ی محرا�ب �ز

خانۀ  خدا محّل برآورده شدن نیاز همه  مردم جهان و 
قبله  گاه اهل زمین و آسمان است.

اس�ت ر�ز د، �ب ون موسم ح�ب �س�ی �چ  )7(	

�اس�ت
آ

ا محمل  و  د  �ی طل�ب ر 
ت

�
اسش

شتری  مجنون،  پدر  فرارسید،  حج  زمان  وقتی 
درخواست کرد و برای سفر آماده شد.

�بهد صد  به  � �ا  رز  �ی عرز د  �ز ر�ز
ز

�  )8(	

مهد �یکی  در  ماه  و  �چ د  ا�ز �ز�ش �ب

پدر مجنون با تالش فراوان، فرزند عزیز خود را که 
برای او مانند ماه زیبا بود، در کجاوه نشاند و قصد سفر 

به حج کرد.

ش
و� ر�ب �چ �زه  س�ی کع�به  سوی  مد  آ

ا  )9(	

ش
گو� در  ه  �ل�ت �زهاد  کع�به  ون  �چ

 پدر مجنون، مشتاقانه و با بی  تابی به سوی خانۀ  خدا 
آمد و مانند غالمی به کعبه متوّسل شد.

ی اس�ت ای �با�ز زه �ب ن � �ت ای �چسر ا�ی
گ�ز  )1 0(	

اس�ت ی  ا�ه  �ا�ز �چ ای  �ب که  ا�ب  �ت �بسش
پدر مجنون گفت: ای پسر، این  جا )خانه  خدا( جای رفتار 
کودکانه نیست. شتاب کن، زیرا این  جا، مکان چاره  گری 
برای حل  از خداوند، چاره  ای  )با درخواست  است 

مشکلت پیدا کن(

)4( ُورا: مخّفف »او را« |چارهگری: تدبیر،  		 درماندگی، عجز، درماندگی، ناتوانی، فروماندگی )وندی( | بیچارگی:
مصلحت  اندیشی، مداوا، عالج  خواهی، چاره  اندیشی )وندی(

کنایه: زبان کشیدن ← سخن گفتن، گفت  و  گو کردن 	

)5( بهاّتفاق: به همراهی، با هم دستی، با هم پشتی، با سازواری )وندی( |یکسر: سراسر، باهم، تمامًا )مرّکب( | 		
گشاده: باز، گشوده )وندی(

گشوده شدن در ← بر طرف شدن مشکل، حل شدن مشکل 	 کنایه: 

)6( گه:حاجت  گاه، محّل برآورده شدن نیازها )وندی( |جمله:همه، همگی، تمامًا، سراسر |محراب:  		 حاجت
کنند. |او: ضمیر  که روی بدان عبادت  باالی خانه و صدر مجلس، جای ایستادن پیش نماز در مسجد، قبله، آنجا 

کعبه( کار رفته است؛ )مرجع آن:  گاهی برای غیر انسان نیز به  »او« در گذشته 

مر عااااظنر: زمین، آسمان، جهان /  	 مراس: جهان ← مردم / زمین و آسمان ← اهل زمین و آسمان | 
محراب، حاجت   گه

)7( کردن |اشتر:شتر |محمل:  		 موسم: وقت، زمان، هنگام رسیدن چیزی |برخاستن: بلند شدن، ایستادن، قیام 
کجاوه، مهد |آراستن: تزیین کردن |طلبیدن: خواستن، درخواست کردن، طلب کردن

کنایه:محمل آراستن ← آمادۀ سفرشدن 	 مراعاتنظیر: اشتر، محمل | 

)8( که روی شتر می  گذارند و در آن  		 کجاوه، محمل، اتاقکی  عزیز: ارجمند، بزرگوار |جهد: تالش، سعی |مهد: 
می  نشینند. |یکیمهد: یک مهد )ترکیب وصفی(

جناس:جهد، مهد | تشبیه: فرزند )مشّبه(، ماه )مشّبٌه به( 	

)9( پرجوش: پر شور، با حرارت )مرّکب( 		

کردن، مطیع بودن/ سینه )قلب( پر  	 کنایه: حلقه در گوش نهادن ← اظهار بندگی  مجاز:سینه ← دل، قلب | 
جوش بودن ← بی قراری و اشتیاق | تشبیه: پدر مجنون )مشّبه(، کعبه )مشّبٌه به(

)1 0( کودکانه و غیر  		 که مایۀ  سرگرمی باشد، رفتار  کاری  ایپسر: منادا |این: ضمیر اشاره؛ مرجع آن »کعبه« |بازی: هر 
کار تفریحی، مزاح، سهل  انگاری |چارهسازی: چاره  گری، مصلحت  اندیشی، تدبیر، تأّمل، تفّکر  جدی برای سرگرمی، 

)وندی - مرّکب(



59

لّواسرم  

 کا�ی
ز

ا� ن گرز ، ا�ز ا�ی گو، �یا ��ب  )1 1(	

تگا�ی �س� به  � م  د�ه �ی�ت 
و�ز

�ت
بگو: خدایا، مرا از این کارهای بیهوده نجات بده و به 

سعادت و خوشبختی برسان.

م
عسش�ت الی 

�ت م�ب که  در�یا�ب   )1 2(	

م
عسش�ت �بالی  ا�ز  کن  اد  �ز

آ
ا

بگو: ای خدا، به من کمک کن که گرفتار عشق هستم 
و مرا از رنج و سختی این عشق نجات بده.

د �ی
�ز �ب�ش �ت 

ع�ش �ش  �د�ی و  �چ ون  �ز م�ب  )1 3(	

د�ید
�ز �ز �ب �چ�   ، �بگر�یس�ت اّول 

مجنون هنگامی که موضوع عشق را شنید ابتدا گریه 
کرد و سپس خندید و شادمان شد.

س�ت رحب �ب ه  �ل�ت ما�  و  �چ ای  �ب ا�ز   )1 4(	

دس�ت د  �ز کع�به  ل�ز  �ز هۀ  �ل�ت در 
مجنون مثل مار حلقه زده، از جای خود برخاست و به 

حلقۀ  خانه  خدا متوسل شد.

ر �ب در  ه  �ل�ت �ته  گر�ز  ، �ت
می  گ�ز  )1 5(	

در ر  �ب ه  �ل�ت و  �چ م 
م�ز کامرو�ز 

مجنون در حالی که حلقه  کعبه را در آغوش گرفته 
بود، می  گفت: امروز من مانند حلقۀ  َدرِ کعبه به تو متوّسل 

شده  ام و از تو یاری می  خواهم.

ی دا�ی �ب کن  �ت 
ع�ش �ز  د  �ز گو�ی  )1 6(	

ی ا�ی �ز سش آ
ا �ت  �ر�ی یس�ت  �

�ز ن  ا�ی
خدایا، همه به من می  گویند )از من درخواست می  کنند( 
که از عشق ]لیلی[ دوری ُکن، اّما این رسم دوستی و 

عشق ورزیدن نیست.

م
�ت سر�ش د  �ش �ت 

ع�ش رو�دهۀ   �چ  )1 7(	

م
�ت و�ش

سر�ز اد  م�ب �ت 
ع�ش رز  �ب

خدایا تمام وجود من با عشق پرورش یافته است و 
امیدوارم سرنوشتی جز عشق نداشته باشم. 

)1 1(
	

گزافکاری: بیهوده  کاری، اسراف،  	 یارب: ای خدا، ای پروردگار )منادا( | گو: بگو؛ فعل امر از مصدر »گفتن« |
گردانیدن، عنایت  مبالغه، افراط در این جا افراط در عشق  ورزی )وندی ← مرّکب( |توفیق: مددکردن، بخت، سازگار 
گرفته است. |رستگاری: آزادی، رهایی، نجات  و لطف الهی |َدهم: به من بده )م: متّمم( جابه  جایی ضمیر صورت 

)وندی(

گرفتار، دچار،  		)12( کن |مبتال:  دریاب: از مصدر »دریافتن«؛ مرا از بال برهان، به من مدد رسان، حال من را درک 
گرفتاری، سختی |عشقم: ضمیر »م« در مصراع دوم مفعول  دلباخته، عاشق، رنجور |بال: مصیبت، غم، اندوه، رنج، 

است و در جای خود قرار نگرفته است. »ـَ م« در مصراع اّول معادل فعل اسنادی »هستم« است.

تشبیه:بالی عشق )اضافۀ  تشبیهی( | قافیه: مبتال، بال / ردیف: عشقم 	

که عقل او زایل شده باشد، شورید )لقب قیس بنی عامر، عاشق لیلی( |چو:  		)13( مجنون: جنون زده، دیوانه، آن 
وقتی که )حرف ربط وابسته ساز( و جمله  غیر ساده )مرّکب( می  سازد |حدیث: سخن نو، هر چیز نو، جدید، تازه / 
کرد )ماضی ساده سوم شخص مفرد( |بخندید:خندید )ماضی ساده  گریه  واقعه، مطلب، قضیه، حادثه |بگریست: 

سوم شخص مفرد(

تضاد: بگریست، بخندید | مراعاتنظیر: حدیث و شنیدن / مجنون و عشق 	

برَجستن: جهیدن، پریدن از پایین به باال، شتافتن، جنبیدن،  		)14( مارحلقه: مار چنبره زده، مار حلقه زده |
گروه، انگشتر تپیدن، به هوا پریدن |حلقه: هر چیز مدّور به شکل دایره، دایره، انجمن، مجلس، 

تشبیه:مجنون )مشّبه(، مار حلقه )مشّبٌه به( | تشخیصواستعاره: حلقۀ  زلف کعبه | مراعاتنظیر: مار، حلقه /  	
کعبه زدن ← متوّسل شدن دست و حلقه / زلف، دست |  کنایه: دست در حلقه  

َبر:بغل، آغوش / حرف اضافه، نشانه  متّمم |منم:من هستم 		)15(

کنایه:حلقه بر در شدن ← متوّسل شدن / حلقه در  	 جناس:در، بر )ناقص( / بر، بر )تام( / در، در )تام( | 
برگرفتن ←  متوّسل شدن، یاری خواستن | تشبیه: من )مشّبه(، حلقه  در )مشبٌه به( | مراعاتنظیر: حلقه، در

ع اخباری( |طریق: راه، روش، شیوه، رسم، اسلوب، نحوه |آشنایی: ُالفت، نزدیکی،  		)16( گویند: می  گویند )مضار
دوستی، خویشاوندی، مؤانست )وندی(

مرتبط با: 	

که مست عشق نداند حدیث توبه و پرهیز که پرهیز کن ز میکده خواجو  مرا مگوی 

کار دیگر کار از من مجو  تا مرا عشق است  نیست ناصح، کار من ترک طریق عاشقی 

آشــنایی طریــق  از  اســت  دور  کــه  یــی  فا بی و نــی  ا تو ــا  ت مُکــن 

تا نهد سر از صفا اندر سر پیمان دوست شرط اّول صدق باشد در مقام دوستی 

کرده )وندی( |سرشت: نهاد، فطرت، ذات،  		)17( پرورده: پرورش یافته، تربیت شده، بزرگ شده، بالیده و نمو 
طبیعت )ساده( |سرنوشت: تقدیر، حکم و قضای ازل، قضا و قدر )مرکب(

واجآرایی: تکرار واج  های »س، ش، ر« 	

مرتبط با: 	

کس ندارم در جهان پروا ز عشق و عاشقی از  کاری ندارم من  کنون جز عشق و غیر از عاشقی 

گوید آلوده است دامانم ک ار بی نمازی  چه با »صفی« را عشق و رندی سرنوشت افتاد در قسمت 

در دلم عشق به جز عشــق تو ای یار ندارم در ســرم یــاد بــه جــز یــاد تــو ای دوســت نباشــد 

نیست جز عشق تو ای رشِک پری، پیشۀ  ما پیــش  کاری در  و  پیشــه  را هنــری  کســی  هــر 
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	)18و19(
کمال 	 بهخدایی:سوگند به خدایی تو می  خورم )حذف فعل به قرینه  معنوی(، »به« در معنای سوگند |به

کمال پادشاهی تو می  خورم )حذف فعل به قرینه  معنوی(؛ »به« در معنای سوگند |غایت:  پادشاهی: سوگند به 
کاو: مخّفف »که او« مرجع  پایان، نهایت، مقصد، مقصود، نهایت آرزو، تمامی مطلوب |رسانم: برسانم، مرا برسان |

ضمیر »او: لیلی«

مرتبط با: 	

گذشتن است گام نخست از خودی خود  که شرط طریق عشق  صائب ز خود َبرای 

ی ر ا د فــــا  و گــــر  ا ر  یــثــــا ا کــــن  ن  جــــا صــــفــــــا  ی  و ر ز  فـــــا  و یــــق  طــر ر  د

که باشی بی هراس در طریق عاشقی باید  گو برو  گر رود سر در سر عشقش »اسیری« 

دست دل یکبارگی شستند از جان و جهان عشق بازان چون اسیری در طریق عاشقی 

اد«درمستم: مخّفف فعل »هستم« / »ـَ م« در »هستم«: شناسه  اّول شخص مفرد |عاشقترازاین 		)20( ـَ »ا
کنی )ضمیر ـَ م: مفعول و در جای خود قرار نگرفته است( کنم: مرا عاشق  تر از این 

مرتبط با: 	

ا ر م  پــیــــا یــــن  ا مــــا  ز  ی  بگــو ن  ا هــــد ا ز بــا  مســت شــراب عشــق ز هشــیار عقل ِبه 

یک جرعه  ای از جام او خوشتر ز صد جام  جم است در شراب عشق او ذوق خوشی دارد مدام 

بــــود بی خمــــار نیــــست کــــه  هــــر مستی دگــــر  مســت شــراب عشــق نبینــد غــم خمــار 

برجای: ثابت، پایدار، باقی، برقرار، برجای مانده |بستان: بگیر؛ فعل امر از مصدر »ستاندن« |افزای: بیفزای،  		)21(
گردان؛ فعل امر از مصدر »افزودن« اضافه 

تضاد: بستان )کم کن(، افزای | تکرار)واژهآرایی(: عمر 	

مرتبط با: 	

شــد با ر  ا د ر خــو بر عمــر  خ  شــا ز  مــن از وی برنخــوردم، یــا رب آن ســرو 

دو روزه هستی من عمر جاودانی شد که خردۀ جان صرف یار جانی شد  خوشم 

ســـت عا د من  ن  با ز د  ر و ئمًا  ا د و  ا ن  ا یـــد و جا عمـــر  ی  ا بـــر ز  ا

خواهم زیان خویش و نخواهم زیان او شــقی  عا ر  ا ز بــا ســر  بــر  کــه  نگــر  ا  د ســو

کاین:مخّفف »که این« |قّصه: حکایت، داستان، خبر، بیان حال، سخن، حرف، )راز و نیاز مجنون با خداوند( | 		)22(
کت، بی  صدا، بی  کالم، بی  گفت  و  گو، آرام )مسند( گشت:شد )فعل اسنادی( |خاموش:سا

واجآرایی: تکرار   	 کردن |  کسی را شنیدن یا استراق سمع  سخن  کسی ←  گوش داشتن به سوی  کنایه: 
گوش، شنید واج  های »ش، س« | مراعاتنظیر: قّصه، 

اسیر:گرفتار، زندانی، مقّید، محبوس |دواپذیر: عالج  پذیر، قابل مداوا، چاره  پذیر، قابل معالجه )مرکب( 		)23(

مراعاتنظیر:درد و دوا / دل و درد |  	 کسی بودن |  گرفتار عشق  عاشق بودن،  کنایه:دل اسیر داشتن ← 
استعاره:درد ← عشق

مرتبط با: 	

د ر ا نــد ن  مــکا ا کنــم  ن  مــا ر د گــر   ا
مــن درد  درمــان  ســر  از  طبیــب   بگــذر 
د ر د یــن  ا یــر  پذ ا و د نیســت  ن   چــو
 زحمت مکش طبیب بــه درمان درد عشــق

نــدارد درمــان  تــو  عشــق  درد   کــه 
گذشــته است  بیمار درد عشــق ز درمان 
یبــی می  فر چــه  ا  و د بــه  ا  ر  مــا 
که درد عشــق عجــب درد بی دواســت  زیرا 

�ی�ت دا�ی �ز ی  دا�ی �ز به  �  ، ��ب �یا   )1 8(	

، �ی�ت ا�ه �چاد�ش کمال  به  � گه  وان 

م
��ا�ز ی 

ت
� ا�ی عز به  � �ت 

ع�ش کرز   )1 9(	

م
ما�ز �ز من  ه  اگر�چ د  ما�ز کاو 

خدایا تو را به خداوندی  ات سوگند می  دهم و آن  گاه به 
کمال و عظمت و بزرگی  ات، َقسمت می  دهم، که مرا 
به مرحله  ای از عشق برسانی که لیلی )معشوق( زنده 

بماند اگر چه من زنده نمانم.

م
مس�ت �ت 

ع�ش را�ب 
ش

س �ز  ه  گر�چ  )2 0(	

م
س�ت �ه که  م 

ک�ز ن  ا�ی ا�ز  ر  �ت  �ت
عاسش

از عشق سرشار است و  خدایا، هر چند وجود من 
سرمست از عشق هستم، از تو می  خواهم عشق مرا 

نسبت به لیلی بیشتر کنی.

ای ر �ب س�ت �ب �چه �ه
�ز آ
ا�ز عمر من ا  )2 1(	

ای رز
ز

ا� لی  ل�ی عمر  به  � و  ان  �بس�ت
خدایا، هر چه از عمر من باقی مانده است، بگیر و به 
عمر لیلی اضافه کن )مفهوم: از خود گذشتگی عاشق 

)مجنون( و مرتبط با بیت 19 است.( 

ش
به سوی او گو� �ت �چد� �

می  داسش  )2 2(	

ش
امو� �ت �ز د، گسش �ی

�ز ّصه سش
ن ڡت کا�ی

او  پدر مجنون به سخنان او گوش می  داد )سخنان 
را می  شنید( و با شنیدن راز و نیاز عاشقانۀ  مجنون، 

سکوت اختیار کرد.

دا�د ر  اس�ی دل  که  دا�زس�ت   )2 3(	

دا�د ر  �ی دوا�چدز زه  � دردی 
پدر مجنون، متوّجه شد که او گرفتار درد عشق است 

و این درد قابل معالجه نیست.
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لّواسرم  

ت
کم

 ح
نج

گ

یارت »َسری َسَقطی«  کام به ز
ُ
یکی از کوه ل

کام 
ُ
کرد و گفت: »فالن پیر از کوه ل آمد. سالم 

کوه  گفت: »وی در  گفت.« َسری  تو را سالم 
ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید 
در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک 
حلظه از حق، تعایل، غایب نشود. )1(

» »تذکرۀ االولیا، عّطار

)1( کوهی است در سرزمین شام |پیر: مرشد، مراد، شیخ، پیشوا، امام، دستگیر،  		 کام: نام 
ُ
ل

که امام اهل تصّوف و عرفان بود و  پیر طریقت، پیشوای صوفیان |سریسقطی:زاهدی معروف 
گذشته است. حدودًا در سال )257 هـ .ق( در 

پیام کّلی حکایت: 	

گوشه  نشینی )رهبانّیت( و دعوت به زندگی اجتماعی همراه با یاد همیشگی  پرهیز از زهد منفی و 
خداوند و غافل نبودن از ذکر او.

مرتبط با:

که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد. و یک لحظه از  »مرد آن بود 
خدای غافل نباشد )اسرارالتوحید(«

کار کاره  ای    با مردم زمانه به سر بردن است  گوشــه  گیر شــوی هیچ  اهلی، چه 

گر سر شهرت نداری، شیوه  عنقا مگیر گوشه  گیری خویش را رسوای عالم کردن است   

مفهوم مقابل:

مــی  پــــوش رخ از مــــردم و بــــا گــوشــــه بــــــســاز                 پــــاسخ مــــده ار چــــند دهــــنــــدت آواز

مردان واقعی

 کارگاه متن پژوهی 

قلمرو زبانی
کالم در جمله، تغییر می  کند، اّما در متن آموزشی، مطابق با شیوۀ  عادی و نوشتاِر معیار، نهاد در آغاز . 1 که در شیوۀ بالغی، جای اجزای  گذشته خواندیم  سال 

جمله و فعل در پایان آن قرار می  گیرد.
کنید. کنون، اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرّتب  ا  

گردد این در کعبه گشوده  کز  گفتند به اّتفاق یک سر 

گرچه معنا ندارد، سبب تفاوت معنایی می  شود. . 2 کوچکترین واحد زبانی است؛ ا »واج« 
ـ )کوتاه(؛ ا، و، ی )بلند( ـُ ـ ، ـ ـِ ــ، ــ ـَ انواع واج: ـ مصّوت: ـ  

صامت: ء، ب، پ، ت، ...  
که دهان با یک بار باز شدن، آن را ادا می کند. هر هجا از ترکیب دو یا چند واج به وجود می آید.  »هجا« )بخش(، مقدار آوایی است   

کنید: به الگوهای هجایی توّجه   
الف( صامت + مصّوت: »َو ، با«  

ب( صامت + مصّوت + صامت: »َسر، بار، آب«  
پ( صامت + مصّوت + صامت + صامت: »دشت، ساخت«  

ص نمایید. 
ّ

کنید؛ سپس صامت ها و مصّوت ها را مشخ واژه های زیر را ابتدا به هجاهای سازندۀ آن ها تجزیه   

مؤّدب: آرزو:  سامانه: 

قلمرو ادبی
شاعران، در سرودن منظومه  های داستانی، غالبًا از قالب »مثنوی« بهره می  گیرند؛ مهم  ترین دلیل آن را بنویسید.. 3

کنید.. 4 کاربرد آرایه  های ادبی بررسی  هر یک از بیت  های زیر را از نظر 

گیر شد چون مه لییل آمسان  چون رایت عشق آن جهان  گیر 

کار او سخت درماند پدر به  بـخـت   او  زکــار  دل  بـرداشـــتـه 

گرفته است؟. 5 کنایه بهره  در بیت زیر، شاعر، چگونه از تشبیه برای خلق 

کعبه هناد حلقه در گوش چون  کعبه، سینه پرجوش  آمد سوی 
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قلمرو فكری
معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.. 6

حمراب زمنی و آمسان اوست گه مجله  جهان اوست  حاجت 

گی  های »مجنون« بارز است؟. 7 کدام ویژ در بیت  های شانزدهم و نوزدهم، 

بر مبنای درس و با توّجه به بیت  های زیر، تحلیلی از سیری فکری پدر مجنون ارائه دهید.. 8

کار؟ )نعمت  اهّلل ویل( کار بیکاران چه  عاقلش با  کار بیکاران ُبَود  عشق بازی، 

خیتند )بیدل( یران ر یرانه، و روز اّول، رنگ این و که معماران عشق  از سر تعمیر دل بگذر 

کنید.. 9 مفهوم بیت زیر را با نگرِش خویشاِن مجنون و چاره  سازی آنها مقایسه 

که دل حل بکند مسأله  ها  را )حمّمدعیل هبمین( بگذار  یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش 

پاسخ

گشاده می گردد. . 1 کعبه  که این در )مشکل( از  گفتند  مهۀ )اقوام جمنون( به اتّفاق و یک نظر 
ـِ (. 2 سا + ما + ِن؛ صامت ها )س، م ن(/ مصّوت ها )ا، ا، 

ـِ ، و( آ + ِر + زو؛ صامت ها )ء، ر، ز(/ مصّوت ها )ا،   
ـَ ( ـَ ،  ـُ ،  مؤّدب: ُم + َء د + َدب؛ صامت ها )م، ء، د، د، ب(/ مصّوت ها )   

به دلیل طوالین بودن داستان یا موضوع. 3
کنایه / استعاره / مراعات نظیر  . 4 تشبیه / 

کنایه / جناس تشخیص /   
کرده است.. 5 کردن« را بیان  کنایی »اظهار بندگی  شاعر با تشبیه جمنون به غالمی حلقه به گوش، مفهوم 
 برآورده شدن نیاز مهۀ  مردم جهان و قبله  گاه اهل زمنی و آمسان است.. 6

ّ
خانۀ  خدا )کعبه( حمل

کاری و از خودگذشتگی جمنون. 7 وفاداری و فدا
که درد عشق عالج  ناپذیر است.. 8 کار بهیوده  ای است و او به این نکته نیز یب پرده است  از نظر پدر جمنون، عشق 
یشان جمنون بر این باور بودند که با خردورزی و چاره  گری و تدبیر می  توانند گرفتاری جمنون را در عشق حل و بر طرف سازند اّما در این بیت، شاعر معتقد است، . 9 خو

گرفتاری آن ناتوان است. عقل از درک عشق و حل 
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لّوا سیم  

ال�ت 
، ا�ز

ز
صّو�

 الی المعاد« �ا در علم �ت
ئ

دا اد من الم�ب ا�ب »مرصادالع�ب . او ک�ت �ت ا�ت داـسش ا مال�ت �یه �با موال�ز
و�ز

ول( اس�ت که در �ت م )دو�هۀ معز
�ت �ز رن �ه

ت
هو� � ان م�ش  ا�ز عا��ز

 . ده اس�ت ا�ب �ش �ز �ت �ت ا�ز�ان، ا�ز
ل�ت ، در �ز ا�ب ن ک�ت صل �چها�م ا�ی

« ا�ز ڡز ّ�ت
ب ن »�با�ان م��

ت
. م� �ت

وسش
 و معاد �ز

ش
دا�ب معا�

آ
و ا

تاریخ ادبّیات   

عارف  قرن هفتم هجری نجم الّدین رازی 

م
�ت �ز در� �ه

ّ�ت
ب �با�ان م��

)1( گونه ها،  		 اصناف: جمع صنف؛ َدسته ها، انواع،  گردیدن، بلندی، برتری |  تعالی: بلند پایه 
که به مدد یا از طریق آن به مقصود می رسند. |  اشکال | وسایط: جمع وسیطه یا واسطه ، آنچه 
مقام: مکان، مرتبه، درجه، منزلت، جای ایستادن، جایگاه/ پردۀ موسیقی | خلقت: آفرینش، 
کننده؛  ِگل خشک | مشتبه: اشتباه  ِگل،  ک،  ابداع، ایجاد، تکوین/ نهاد، سرشت، فطرت | طین: خا
مشتبه شدن؛ در شک افتادن، به اشتباه افتادن | اختصاص: یگانه و خاص شدن، برگزیده شدن، 
واسطه: سبب، عّلت، انگیزه، شفیع،   | کردن، قرب و منزلت  کاری یا چیزی  گی، مخصوص  ویژ
میانجی؛ بی واسطه: بی میانجی | معرفت: شناخت، آشنایی، علم، حکمت، دانش، هنر، فضل، 
کردن، ساختن، آماده سازی، جا  سازی، تهیه، بسیج  گاهی، ادب، شناختن | تعبیه: آراستن، آماده  آ

کردن کردن: قرار دادن، جاسازی  کردن سپاه؛ تعبیه 

گل، خانه، ساختن |  	 آب،  مراعاتنظیر: آوردن آیۀ »إّنی خالٌق َبَشرًا ِمن طین« |  تضمین:
گل  گنج معرفت | مجاز: آب و  گل آدم )مشّبه(، خانه )مشّبٌه به(/  گل آدم؛ آب و  تشبیه:خانۀ آب و 

وجود آدمی  ←

)2( که حامل وحی برای پیامبر  		 جبرئیل: یکی از فرشتگان مقّرب، یکی از چهار فرشته مقّرب 
گفتن، انجام دادن | خلیفت: خلیفه، جانشین،  بوده است. | فرمودن: امرکردن، دستور دادن، 
قائم مقام، پیشوای مسلمان | عّزت: سربلندی، سرافرازی، ارجمندی، احترام | بهعّزت: سوگند 

ید، وسایط  حق تعایل چون اصناف موجودات می آفر
آدم  به خلقت  کار  کرد، چون  برکار  مقام،  هر  در  گون  گونا
گل   مْن طنٍی«. خانۀ آب و 

ً
گفت: »إین خاِلُق َبَشرا رسید، 

گفتند:»نه مهه تو  آدم، من می سازم. مجعی را مشتبه شد، 
ساخته ای؟«

گفت: »اینجا اختصایص دیگر هست که این را به خودی 
گنج معرفت تعبیه خواهم  که درو  خود می سازم یب واسطه، 

کرد. )1(
وسایط گوناگون در هر مقام، برکارکرد: در آفرینش هر موجود، از 

واسطه و وسیله ای استفاده کرد.
جمعی را مشتبه شد، گفتند نه همه را تو ساخته ای؟: گروهی دچار 
اشتباه و تردید شدند و گفتند: خدایا، آیا همه موجودات را تو 

نیافریده ای؟
إنّی خالٌق بشراً ِمن طین: همانا من انسان را از گل آفریدم.

که برو از روی زمنی یک مشت  پس جبرئیل را بفرمود 
خاک بردار و بیاور. جبرئیل ـ علیه الّسالم ـ برفت؛ خواست 

»بیاموزیم«
شکل درست امالی مهزه

گر مهزه، ساکن یا مفتوح ماقبل مفتوح باشد، به شکل »أ« نوشته می شود.  1. ا

مثال: رأس، یأس/ متأّثر، تأّثر، تأّسف و ...

گر مهزه، ساکن یا مفتوح ماقبل مضموم باشد، به شکل »ؤ« نوشته می شود.  2. ا

ف و ...
ّ
مثال: سؤال، فؤاد/ مؤّثر، مؤّسس، مؤل

3. به جز دو مورد ذکر شده در باال، مهزه به شکل »ئــ « نوشته می شود.

مثال: مسائل، هیئت، پروتئنی، تئاتر و ...

نکته: در برخی کلمات، مهزه بدون کریس نوشته می شود.

مثال: یشء، سوء، جزء و ...
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فارســی ]2[ پایه یازدهم | کلیه رشته ها | 

گفت: »ای جبرئیل،  که یک مشت خاک بردارد.« خاک 
چه می کین؟«

یند.« گفت: »تو را به حضرت می برم که از تو خلیفیت می آفر
که مرا مبر  خاک سوگند برداد به عّزت و ذوالالیل حق 
ُقرب ندارم و تاِب آن نیارم؛ من هنایِت ُبعد  که من طاقت 

اختیار کردم، که قربت را خطر بسیار است.
جبرئیل، چون ذکر سوگند شنید، به حضرت بازگشت. 
گفت: »خداوندا، تو داناتری، خاک تن در منی دهد« میکائیل 
را فرمود: »تو برو،« او برفت. مهچننی سوگند برداد، اسرافیل را 

فرمود:»تو برو« او برفت. مهچننی سوگند برداد. برگشت. )2(
حق تعایل عزرائیل را بفرمود: »برو، اگر به طوع و رغبت 

کراه و اجبار، برگیر و بیاور« نیاید، به ِا
عزرائیل بیامد و به قهر، یک قبضه خاک از روی مجله 
زمنی برگرفت، بیاورد، آن خاک را میان مکه و طائف، فرو کرد. 

عشق، حایل دو اسبه می آید. )3(

در  تعّجب  انگشت  حالت،  آن  در  را  مالیکه  مجلگی 
که خاک ذلیل  آیا این چه سّر است  که  دندان حتّیر مباند 
را از حضرت عّزت به چندین اعزاز می خوانند و خاک در 
یایی، چندین  کبر ت و خواری، با حضرت عزت و 

ّ
کمال مذل

ناز می کند و با این مهه، حضرت َغنا، دیگری را به جای او 

خنواند و این ِسر  با دیگری در میان نهناد. )4(
همه فرشتگان، با مشاهده آفرینش انسان، دچار شگفتی و حیرت 

شدند.

فرو  ِسّرِ مالیکه  به  ربوبّیت،  الوهّیت و حمکت  الطاِف 
که ما را با  ُمون«، مشا چه دانید 

َ
ُم ما ال َتعل

َ
می گفت:»إین أعل

کارها از ازل تا ابد در پیش است؟  این مشیت خاک، چه 
ید که مشا را سر و کار با عشق نبوده است. روزکی چند  معذور
صبر کنید تا من بر این یک مشت خاک، دست کاری قدرت 
بنمامی، تا مشا در این آینه، نقش های بوقلمون بینید. اّول 

نقش، آن باشد که مهه را سجدۀ او باید کرد. )5(
)خداوند( لطف خداوندی و دانش الهی خود را به قلب فرشتگان 

الهام می کرد که من چیزی می دانم که شما نمی دانید.
نبوده است: خداوند به  معذورید که شما را سر و کار با عشق 
فرشتگان می گوید: عذر شما پذیرفته است؛ زیرا شما عاشق نبوده اید 

و عشق را درک نمی کنید.

ید و خاک را  پس، از ابِر کرم، باران حمّبت بر خاک آدم بار
ِگل کرد و به یِد قدرت در ِگل از ِگل، دل کرد. عشق، نتیجه 

حمّبت حّق است. 

ذوالجالل: دارندۀ جالل، صاحب بزرگواری، صاحب بزرگی )از صفات خداوند   | ارجمند و بزرگی 
رب: نزدیکی، نزدیک شدن، همجواری | 

ُ
تعالی( | طاقت: قدرت، توانایی، تحّمل، بردباری، تاب | ق

تاب: طاقت، توان، پایداری، صبر، شکیبایی، رنج، پیچش، اضطراب | ُبعد: دوری، فاصله | اختیار
ربت: خویش، نزدیکی، آنچه موجب 

ُ
کردن: گزیدن، برگزیدن، انتخاب کردن، گرفتن، پسندیده داشتن | ق

کت باشد، بیم  کت، آنچه مایه هال گردد، نزدیکی در مکان و منزلت | خطر: بیم هال تقّرب به خدا 
تلف شدن/ ارزش، شرف | حضرت: قرب، حضور، آستانه درگاه، پیشگاه، محضر، نزدیکی، جناب | 
میکائیل: میکال، نام فرشته روزی، نام یکی از چهار ملک مقّرب، فرشته روزی ها | اسرافیل: فرشته 

صور، مأمور دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز

	  | تضاد: قرب، ُبعد   | کاری رضایت ندادن  نپذیرفتن، به امری یا   ← کنایه: تن در ندادن 
ک ک سوگند برداد، تن در ندادن خا تشخیص: خا

طوع: فرمان برداری، اطاعت، فرمان بردن، فرمانبری | رغبت: خواستن، میل، آرزومندی،  		)3(
بیزاری، اجبار،  ناپسند داشتن، فشار، زور،  کراه:  ا  | آرزو، میل داشتن  میل، اشتیاق، خواهش، 
کراه، مقابل  کاری، الزام، ا ناخواست، به ناخواه و ستم برکاری داشتن | اجبار: به زور وا داشتن به 
اختیار | قهر: زور، خشم، غضب، توانایی، چیرگی، غلبه، جور و ستم، آزار، سختی، درشتی | قبضه: 
کارد و مانند آن | جمله: همگی، همه، تمامًا، سراسر |  یک مشت از هر چیزی/ دستۀ شمشیر، 
طائف: نام محل و شهری در حجاز، در قسمت شرقی مّکه | حالی: در حال، در وقت، به محض 

ک، سریع، با شتاب، با تعجیل ، همان َدم | دواسبه: چاال اینکه، فوراً

شتابان و به سرعت آمدن | تضاد:  	 تشخیص:دو اسبه آمدن عشق |  کنایه: دو اسبه آمدن ← 
کراه و اجبار طوع و رغبت با ا

)4( گشتن، سرگشتگی، سرگردانی، آشفتگی،  		 تحّیر: سرگشته شدن، حیران   | جملگی: همگی 
گنه کار،  دهشت، تعّجب و شگفتی | سّر: راز و پوشیده شود، نهانی، پنهان | ذلیل: خوار، زبون، حقیر، 
گرامی  اعزاز:   | عّزت: ارجمندی، عظمت، سرافرازی، بزرگواری )متضاد مذّلت(   | رام، مطیع، نرم 
گرامی داشتن |  کمال: تمام، تمامّیت، )مقابل نقص(  گردانیدن،  داشتن، قوی کردن، عزیز و ارجمند 
کبریاء، خداوند تعالی |  ت: خوارشدن، خواری، فرومایگی، مقابل عّزت | کبریایی: منسوب به 

ّ
| مذل

غنا: توانگری، بی نیازی

متحّیر و شگفت زده ماندن | تضاد: عّزت، مذّلت/اعزاز،  	 کنایه: انگشت در دندان ماندن ← 
خواری

)5(
	

الطاف: جمع ُلطف، نوازش ها، مهربانی ها | الوهّیت: خدایی، مقام الهی، ذات باری تعالی |  	
حکمت: علم و دانش، راستی، درستی، فرزانگی | ربوبّیت: خدایی، پروردگاری، خداوندی، خدایی | 
مالیکه: جمع ملک؛ فرشتگان | ازل: زمان بی ابتدا، آنچه اّول و ابتدا نداشته باشد، همیشگی، دیرینگی 
که آن را نهایت نباشد، همیشه، جاوید | معذور: عذر آورنده، پوزش خواه، بهانه دار، معاف،  | ابد: زمانی 
کوتاه )وندی( | دستکاری: دست  صاحب دلیل، صاحب عذر و بهانه | روزک: چند روز محدود، مّدت 
بردنَ در چیزی، مرّمت کردن، تیزدستی، دست بردن در کاری به نّیت بهتر ساختن | بوقلمون: دیبای 

رومی رنگارنگ، پارچه ای که نمایش چند رنگ بدهد، رنگارنگ

آفرینش  	 تضمین: آوردن آیه »أّنی أعَلُم ما التعَلُمون« | تضاد: ازل و ابد | استعاره: آینه ← 
گذاشتن کردن و احترام  تنظیم  کردن در مقابل کسی ←  انسان |  کنایه: سجده 

مرتبط با: 	

که در جانش، غم جانانه نیست هر  عشــق  ر  ا ســر ا م  محــر نــش  جا نیســت 

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد کرد ُرخت دید ملک عشق نداشت  جلوه ای 

ک آدم ریز گالبی بر خا بخواه جام و  که چیست ای ساقی  فرشتۀ عشق نداند 
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لّوا سیم  

)7 	)6و
فتنه:  	 ید: دست |  َکَرم: جوانمردی، سخاوت، جود، بخشش، بزرگواری، سخا، بخشندگی | 

شورش، آشوب، هنگامه، ستیزه، دیوانگی، خالف، بلوا، فساد، جنجال | شور: هیجان، غوغا، فتنه، 
کار برند، آلت فلزی  گوشت به  کردن در  که برای فرو  آشوب، آشفتگی | نشتر: نیشتر، آلتی فلزی سرتیز 

و نوک تیز، ابزاری مخصوص جراحان

ِگل، دل | واجآرایی: تکرار  	 کرم/ باران محّبت/شبنم عشق/ نشتر عشق | جناس:  تشبیه: ابر 
واج های »ش«

مرتبط با: 	

ُحسن او چون دست در یغما نهاد جهــان  از  برآمــد  غوغایــی  و  شــور 

د ــا نهـ ا  ــو حـ و  م  د آ ر  د جنبشـــی  ک ریخت  از خمستان ُجرعه ای در خا

عشق پیدا شد و آتش بر همه عالم زد در ازل پرتو حسنت ز تجّلی َدم زد 

)8( ت: بزرگ است |  		
ّ
جل متعّجبوار: حیران، شگفت زده، سرگشته، همانند فرد حیران )وندی( | 

کردن، بدست آوردن، مالک شدن  کاری  کردن: دست در  تصّرف ـ مرکب( |  شباروز: شبانه روز )وندی 
| عنایت: توّجه داشتن، دّقت کردن، التفات، اعتنا، لطف، مرحمت، مهربانی، حفظ کردن احسان

عاشق بودن |  	 دِل عاشق؛ داشتِن دِل سوخته ←  گل |  کنایه: دِل سوخته ←  جناس: ِدل، 
روح و ُبعد معنوی انسان جسم یا وجود مادی / ِدل ←  گل ←  مجاز: 

مرتبط با: 	

به دسِت خود از راه حکمت نوشت د  ا مـــد با چهـــل  ت  پیکـــر ِگل 

و دل ِخـــَرد بخشـــد و هوش  را  روان  گل  کـــه شـــخص آفرینـــد ز  بدیعـــی 

ِگل مهره ای چون تو پرداخته است که  دو صد مهره بر یکدگر ساخته است 

)9( 		  | به هزیمت شدن  فرارکردن،  رفتن،  گریختن: در    | وارونه، نگون سار  برعکس،  معکوس: 
درآویختن: آویزان شدن، آویختن، چنگ زدن

تضاد:  	  | دل  و  گل  جناس:   | شدن  متوّسل   ← آویختن  کسی  دامن  در  دست  کنایه:
می گریختی، درمی  آویزی

)1 0( نفایس: چیزهای نفیس و  		 گنجینه ها، مخزن ها، خزینه ها، جمع خزانه و خزینه |  خزاین: 
دفین: مدفون، پنهان شده  غیب: پنهان، ناپیدا، غایب شده |  گرانبها، جمع نفیسه |  گرانمایه و 
حیات: عمر، زندگی، زنده بودن،  گوهر |  ک، آنچه در زیر زمین نهفته باشد از زر و سیم و  در زیر خا
زندگانی | نظر: نگریستن، نگاه، به نظرآوردن، مورد توّجه قرار دادن | خازن: خزانه دار، نگهبان خزانه، 

ً
: مگر، به جز، جز، بدون، فقط، منحصرا

ّ
فرشته | الیق: سزاوار، شایسته | اال

د �ش گل  دم 
آ

ا اک  �ز �ت 
ع�ش م 

�ز �ب
سش ا�ز  	)6(	

د �ش �اصل  �بهان  در  و� 
سش و  �زه  �ت �ز صد 

وجود خاکی و جسم انسان را با عشق در آمیختند و با آفرینش 
انسان و قرارگرفتن عشق در وجود او، در جهان فتنه و شور و هیجان 

پدید آمد.

د د�ز �ز �و�  �ِگ  ر  �ب �ت 
ع�ش ِر 

ت
�

سش �ز سر  	)7(	

د �ش دل   
ش

ام� �ز و  د  ک�ی رو�چ
ز

� طره 
ڡت �یک 

از آمیزش روح انسانی و عشق الهی، دل به وجود آمد. )دل، محصوِل 
آمیختگی عشق با روح است(

مجله، در آن حالت، متعّجب وار می نگریستند که حضرت 
یش، در آب و گل آدم، چهل شباروز  ت به خداوندی خو

َّ
َجل

تصّرف می کرد و در هر ذّره از آن گل، دیل تعبیه می کرد و آن را 
به نظر عنایت، پرورش می داد و حمکت با مالیکه می گفت: 

ید.« ید، در دل نگر »مشا در ِگل منگر
حکمت با مالئکه می گفت: شما در ِگل منگرید، در دل نگرید: ]خداوند[ 
حکمت آن را به مالئکه می گفت: که شما به جسم خاکی انسان 

توّجه نکنید، بلکه به دل او بنگرید. 

گما�م �ب ر،  �ب گ  س�ز به  � ری 
ز

ط
�ز من  گر  	)8(  

�م
آ

ا رون  �ب�ی �ته  سو�ز دلی  گ،  س�ز ا�ز 
]خداوند می فرماید[ اگر با لطف و عنایت خودم، در اجسام بی روح، 

نظر بیفکنم، آن ها را به عاشقانی دلسوخته تبدیل خواهم کرد.

که ازو  گردد، اگر معشوق خواهد  اینجا، عشق معکوس 
یزد. یزد، او به هزار دست در دامنش آو بگر

که امروز در  که اّول می گرخییت و این چیست  آن چه بود 
می آویزی؟

در  ِدل شدم،  امروز مهه  بودم، می گرخیمت،  ِگل  روز  آن 

یزم. )9( می آو
در اینجا ]بعد از توّجه و عنایت پروردگار به انسان[ شرایط عشق 
تغییر می کند، به گونه ای که اگر معشوق )خدا( بخواهد از عاشق 
)انسان( دوری گزیند، عاشق با اشتیاق فراوان به او متوّسل می شود. 
]فرشتگان می گویند:[ این چه رازی است که ابتدا انسان )خاک( 
حاضر به آمدن به درگاه الهی نبود اّما اکنون، با شوق فراوان به او 
متوّسل می شود. ]انسان می گوید[ در آن زمان من جسمی بی روح 
بودم )جنبه مادی داشتم( اما اکنون، روح در وجودم دمیده شده و به 

خداوند متوّسل می شوم.

گوهری، در هناد او  مهچننی، هر حلظه از خزاین غیب، 
تعبیه می کردند، تا هرچه از نفایِس خزایِن غیب بود، مجله در 
ِگِل  کردند. چون نوبت به دل رسید،  ِگِل آدم، دفنی  آب و 
دل را از هبشت بیاوردند و به آِب حیاِت ابدی سرشتند و به 
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آفتاب نظر بپروردند.
گوهری بود در خزانۀ  کمال رسید،  کاِر دل به این  چون 
غیب که آن را از نظر خازنان پهنان داشته بود. فرمود که آن را 

)1 ِ حضرِت ما، یا دِل آدم. )0
ّ

هیچ خزانه الیق نیست، اال

آن چه بود؟ گوهِر حمّبت بود که در صدف امانت معرفت 
کرده بودند، و بر ُملک و ملکوت عرضه داشته، هیچ  تعبیه 
کس استحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر نیافته. خزانگی 
آن را دل آدم الیق بود، و به خزانه داری آن، جان آدم شایسته 

بود.
کس آدم را منی شناختند، یک به  مالیکۀ ُمقّرب، هیچ 
یک بر آدم می گذشتند و می گفتند: »آیا این چه نقش عجییب 

)1 است که می نگارند؟« )1
آن گوهر، چه بود؟ آن، گوهر عشق و محبّت بود که آن را آماده کردم 
و برتمام موجودات زمینی وآسمانی عرضه کرده بودند. هیچ مخلوقی 
شایستگی نگهداری آن را نیافته بود و تنها دِل انسان، شایستگِی 

پذیرش و نگهداری گوهِر عشق را داشت. 

یر لب آهسته می گفت: »اگر مشا مرا منی شناسید،  آدم به ز
من مشا را می شناسم، باشید تا من سر از این خواب خوش 

بردارم، اسامی مشا را یک به یک برمشارم.«
که این  هرچند مالئک در او نظر می کردند، منی دانستند 
ِگرد او طواف  که  چه جمموعه ای است تا ابلیِس پر تلبیس 
می کرد. چون ابلیس، ِگرد قالب آدم برآمد، هر چیز را که بدید، 
که چیست؛ اّما چون به دل رسید، دل را بر مثال  دانست 
کوشکی یافت، هرچندکه کوشید که راهی یابد تا به درون دل 

رود، هیچ راه نیافت.
ابلیس با خود گفت: »هرچه دیدم سهل بود، کار مشکل 
این جاست؛ اگر ما را آفیت رسد از این شخص، از این موضع 
تواند بود و اگر حق تعایل را با این قالب، سر و کاری خواهد 
بود، در این موضع تواند بود. با صد هزار اندیشه، نومید از دِر 
دل بازگشت.« ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود 

مهه جهان گشت. )12(
معنی و مفهوم دو سطر پایانی: شیطان با خودگفت تاکنون هرچه 
دیدم درک آن، برایم آسان بود اّما کار دشوار، این است که من 
از درک دِل انسان عاجز هستم و اگر زمانی از انسان، به ما آسیبی 
برسد، بدون تردید از جانِب دل او خواهد بود و ارتباط خداوند با 

انسان، از طریق دِل او خواهد بود.

استعاره:  	 تلمیح: به آیۀ »اّنا عرضنا االمانۀ علی الّسموات و االرض و الجبال و ...« اشاره دارد. | 
محّبت، معرفت، عشق | تشبیه: خزاین )خزانۀ(، غیب )مشّبه: غیب/ مشّبٌه به: خزاین یا  گوهر ← 

خزانه(/ آفتاب نظر )مشّبه: نظر/ مشّبٌه به: آفتاب(

)1 1( کشور، موجودات، عالم اجرام | ملکوت: عالم فرشتگان، سلطۀ الهی  		 ُملک: مملکت، والیت، 
استحقاق: شایسته  کردن |  عرضهداشتن: ارائه دادن، نشان دادن، اظهارکردن، عرضه  و آسمانی | 
خزانهداری: عمل و شغل خزانه دار، عمل  خزانگی: منسوب به خزانه |  بودن، شایستگی، لیاقت | 
کرده  کسی شده و در نزد او منزلت پیدا  ُمقّرب: آنکه نزدیک به  خزانه دار، محافظت و نگهداری | 

کردن کردن، نّقاشی  کردن، رسم  کردن، نوشتن، ترسیم  است. | نگاشتن: نقش و نگار 

گوهر محّبت )مشّبه:  	 تلمیح: به آیۀ »اّنا عرضنا ااَلمانُۀ علی السموات...« اشاره دارد. | تشبیه: 
گوهر، خزانه، خزانه داری/ نقش و  مراعاتنظیر:  گوهر/ صدِف امانت معرفت |  محّبت / مشّبه به: 

نگاشتن | مجاز: ُملک ←  موجودات جهان / ملکوت ←  فرشتگان

مرتبط با: 	

نـــد د ز ـــه  ن ا یو د مـــن  م  ـــا ن ـــه  ب ر  کا عـــۀ  قر کشـــید  نتوانســـت  امانـــت  بـــار  آســـمان 

کان چه نتوانست بردن آسمان، بر دوش اوست گرانباری رواست  گر خون بگرید از  آدمی 

ی هنگــر آ شیشــه گر  ســِت  د ز  یــد  نمی آ بر کار عشــق را؟  کرد  کی می تواند  آســمان 

که رستم را به میدان آورد رخش می باید  آسماِن سست پی مرِد شکوه عشق نیست 

اسامی: جمع اسم، نام ها، اسم ها | برشمردن: شمردن، یکی یکی شمردن | مجموعه: جمع  		)12(
گنجینه | ابلیس: شیطان، دیو، مهتر دیوان | تلبیس: فریب و  گرد آمده، فراهم آمده/ خزانه،  شده، 
گشتن، دور زدن  گشتن،  گرد چیزی  کردن حقیقت، پوشیدن حقیقت | طواف:  حیله، دروغ، پنهان 
مثال: مانند، شبیه، شاهد، نمودار، نمونه / فرمان، حکم/  کالبد، شکل و هیأت، پیکر |  قالب:   |
کاخ | سهل: نرم، زمین نرم، آسان  تصویر، مجسمه | کوشک: بنای بلند، بنای مرتفع و عالی، قصر، 
گذاشتن و نهادن، جای  موضع: جای  آفت: زحمت، عّلت، آسیب، بیماری، عیب، ضرر، بلّیه |   |

نهادن چیزی، جای، مکان، جایگاه، محل

کردن  	 کار داشتن با چیزی ←  ارتباط برقرار  کوشکی یافت. | کنایه: سر و  تشبیه: دل را بر مثال 
َم آدَم 

َ
تلمیح: سطر اّول اشاره دارد به آیۀ شریفۀ »َو َعّل استعاره)اضافۀاستعاری(: دِر دل |  با آن | 

ها«
َ
االسماَء ُکّل
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لّوا سیم  

نی
خوا

عر
ش

x آفتاب ُحسن

وس�ت ��ز
آ

ا م 
ا�ز گلس�ت و  �با�ز  که  ��ز  �زمای  �ب  )1(	

وس�ت ��ز
آ

ا م 
راوا�ز

ز
� د  �ز �ت که  ل�ب  ای  �بگ�ش

]ای معشوق[ چهرۀ زیبای خود را آشکار ساز زیرا آرزوی 
مِن دیدن چهرۀ همچون باغ و بوستان است. سخن بگو، 

زیرا آرزوی شنیدن سخنان دلپذیر تو را دارم. 

ر ا�ب �ز  دمی   
آ

ا رون  �ب ُحسن،  ا�ب  �ت �ز آ
ا ای   )2(	

وس�ت ��ز
آ

ا م 
ا�با�ز

�ت ع 
مسشعسش هرهۀ  �چ کان 

ای معشوق زیبارو، لحظه ای خود را نمایان ساز، زیرا در 
آرزوی دیدن چهرۀ نورانی و زیبای تو هستم.

رو« �ب مرا،  ان  �ب
مر�ز  

ش
ی� � �ب « ا�ز  �ز �ز  ی 

ت
�

گ�ز  )3(	

وس�ت ��ز
آ

م« ا
ا�ز �ب

 مر�ز
ش

ی� � �ب �ز�ت که » �ت ن گ�ز
آ

ا
از روی ناز و عشوه به من گفتی که بیش از این مرا آزار 
نده و از من دور شو، من آرزوی شنیدِن سخناِن زیبا و 

دلفریب تو را دارم.

�ت
گر�ز دلم  اصر  �س�ت ��ز مراهن  �ه ن  �ی

�ز  )4(	

وس�ت ��ز
آ

ا م 
ا�ز دس�ت م 

���ت و  دا  �ز ر  �ی
سش

من از رفتار این همراهاِن بی اراده، ناراحت و غمگین هستم 
و آرزوی دیدن انسان های شجاع و جوانمردی؛ مانند علی 

)ع( و رستم )فرزند زال( را دارم.

هر
�ش گرد  �ت  گسش می  �ه را�ز  �چ �با   

ز
� �ی

�ش دی   )5(	

وس�ت ��ز
آ

ا م 
�ا�ز ا�ز و  ملولم  دد  و  و  د�ی کرز 

در روزگار گذشته، فیلسوف معروف یونانی )دیوجانس( در 
روز روشن با چراغ در اطراف شهر می گشت و می گفت: 
از انسان های فرومایه و نامهربان آزرده و غمگین هستم و 

آرزوی دیدن انسانی واقعی را دارم.

ما م  س�ته ا�ی حب ود 
�ش می  �ز �ت 

�یا�ز د  �ز �ت گ�ز  )6(	

» وس�ت ��ز
آ

م ا
�ز آ
ود، ا

�ش �ت می  �ز
ن که �یا�ز

آ
: »ا �ت

گ�ز

مردم گفتند: انسان واقعی در این روزگار پیدا نمی شود. ما 
بسیار جست و جو کرده ایم و نیافته ایم. گفت: من در آرزوی 

همان کسی )انسان واقعی( هستم که به آسانی پیدا نمی شود.

)1( کن؛ فعل امر از مصدر  		 بنمای: نشان بده؛ فعل امر از مصدر »نمودن« |بگشای: باز 
کلمۀ »آرزو« است. گلستانم و فراوانم »دارای نقش مضاٌف الیه و وابستۀ  »گشودن« |»ـَم«: در 

نمایان شدن، آشکار  	 گلستان |  کنایه: رخ نمودن ←  مراعاتنظیر: رخ، لب/ باغ، 
چهره زیبای یار/ قند  گلستان ←  گفتن | استعاره: باغ و  سخن  گشودن ←  شدن / لب 
گلستانم و فراوانم  | ردیف:  سخنان شیرین و دلپذیر | قالبشعر: غزل | قافیه:  فراوان ← 

آرزوست

)2( َدم: لحظه،  		 ُحسن: نیکویی، جمال، زیبایی، خوبی، خوبرویی، خوشی، لطافت |
هنگام، زمان، لمحه، وقت |مشعشع: روشن، رخشان، درخشنده، تابان |تابان: روشن، 

براق، روشنی دهنده، درخشنده، فروزان، تابنده  )وندی(

معشوق / چهرۀ مشعشع و تابان )چهره مانند آفتاب  	 استعاره: آفتاب ُحسن ← 
دانسته شده است( | مراعاتنظیر: آفتاب، ابر، تابان، برون آمدن، مشعشع |  کنایه: از ابر 

کردن برون آمدن ← نمایان شدن، آشکار شدن، تجّلی 

کرشمه، دل فریبی، طنازی، زیبایی، ظرافت، حالت استغنای معشوق از  		)3( ناز: عشوه، 
عاشق |مرنجان: آزار نده، نرنجان، فعل امر منفی )نهی( از مصدر »رنجاندن« |مرنجانم: مرا 

آزار نده، مرا نرنجان، ضمیر »ـَ م« دارای نقش مفعول است.

)4( قرین، مونس، همدم، موافق،  		 رود،  کس  با  راه  که در  آن  همره: مخّفف همراه، 
کاهل، بی اراده، بی غیرت، بی حمّیت )مرّکب( |دستان:  هم پیمان )وندی( |سستعنصر: 

لقِب زال، پدر رستم، مکر، نیرنگ، حیله، فریب/ سرود، نغمه

	   ← گرفتن  دل   / بودن  کاهل  و  تنبل  بودن،  بی اراده    ← بودن  سست  کنایه: 
حضرت علی )ع( | نماد:شیر خدا  اندوهگین شدن، ناراحت شدن | استعاره:شیر خدا  ← 

)علی علیه السالم( و رستم دستان  ←  نماد شجاعت و مردانگی و غیرت

)5( کهنسال، مرشد، مراد، پیشوا، استاد )در  		 گذشته، دیروز |شیخ: بزرگ، پیر،  دی: روز 
این جا مقصود دیوجانس: دیوژن فیلسوف معروف یونانی است( |همیگشت: می گشت، 
ِگردشهر: پیرامون شهر، اطراف  جست و جو می کرد )ماضی استمراری به شکل تاریخی( |
شهر، جای جای شهر، حوالی شهر |دیو: نوعی از شیاطین، ابلیس، شیطان، اهریمن |
َدد: وحشی، مقابل دام؛ جانور درنده چو شیر و پلنگ |ملول: به ستوه آمده، آزرده، بیزار، 

دلتنگ، غمگین، اندوهگین

که روز  	 تلمیح:اشاره دارد به داستان »دیوجانس: دیوژن« فیلسوف معروف یونانی 
روشن با چراغ درکوچه ها با نظری تحقیرآمیز نسبت به مردم روزگار خود، به دنبال انسان واقعی 
انسان های بی رحم و پست و فرومایه | مجاز:دی ←  می گشت. | استعاره:دیو و َدد ← 

گذشته، زمان گذشته

)6( ع اخباری به شکل قدیم( | 		 یافتمینشود: یافت نمی شود، پیدا نمی شود )مضار
ُجستهایم: جست و جو کرده ایم، طلب کرده ایم )ماضی نقلی از مصدر ُجستن(
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اوس�ت ا�ز  د�یده اه  مه  �ه و  د�یده اه  �ز  �زهان  �چ  )7(	

وس�ت ��ز
آ

ا م 
�زها�ز �چ ص�زع�ت  �شکا�  آ

ا ن 
آ

ا
خداوند از نگاه انسان ها پنهان، اّما آثار خلقت او در همه جا 
نمایان است( من در آرزوی دیدن پروردگاری هستم که 
از نظرها پنهان اّما آثار آفرینش او در همه جا آشکار است.

»غزلّیات مشس: جالل الّدین حمّمد مولوی«

)7(
	

او، آشکار است  	 آفرینش  آثار  که  |آشکارصنعت: خدا  دیدهها: چشم ها )وندی( 
)مرّکب( |صنعت: فن، پیشه، حرفه، هنر، تکنیک، حیله، چاره

تضاد: آشکار و پنهان | تکرار:دیده )2 بار( و پنهان )2 بار( 	

مرتبط با: ال یدرُکُه االبصار و ُهَو یدرک االبصار 	

اولی االبصـــار یـــا  اســـت  تجّلـــی  در  ر  ا یـــو د و  ر  د ز  ا ه  د بی پـــر  ، ر یـــا

هــم نیــز  پنهــان  و  پیــدا  گفتمــت  هــر دو عالــم یــک فــروغ روی اوســت 

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور 

کنم تو را که پیدا  کی بوده ای نهفته  کنم تو را  که تمّنا  کی رفته ای ز دل 

 د رک و دریافت

کنید.. 1 بیت های سوم و ششم را از نظر خوانش و توّجه به ایستگاه های آوایی بررسی 

درباره دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید.. 2

پاسخ

در این دو بیت برای خوانش درست، به ترتیب، بعد از واژه های »ناز«، »مرا«، »مرجنامن« و »می  نشود«، )مصراع اول و دوم( مکث یا درنگی، الزم است.. 1
موالنا به دنبال دنیای مطلویب است که در آن انسان های سست عنصر و یب اراده و دیو سیرت و درنده خو، نکوهش می شوند و جایگاهی ندارند و انسان های شجاع . 2

و جوامنرد ستایش می گردند، هرچند به آساین منی توان آن ها را یافت.

 کارگاه کارگاه متن پژوهی 

قلمرو زبانی
معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.. 1

تا در حتصیل فضل و ادب، رغبیت صادق نباشد، این منزلت نتوان یافت. )کلیله و دمنه(

کرمی، متّنا چه حاجت است )حافظ( بان سؤال نیست | در حضرت  باب حاجتمی و ز ار

ت خواست )سعدی(
ّ
کاست | بینوایی به از مذل می  نامن افزود و آبرو

کلمات فارسی بهتر بشناسیم:. 2 ت و توّجه به جدول زیر، شکل ها و جایگاه همزه را در 
ّ

با دق

ئؤأآءاشکل مهزه

میاین و پایاینمیاین و پایاینمیاین و پایاینآغازی و میاین و پایاینپایاینآغازیجای مهزه

فرأفت، مبدأآسان، قرآن، مار بوآجزء، ماء، یشءابر، اراده، اجرتمثال
ّ
یا، مؤل هیئت، متألیلرؤ

کاربرد شکل های مختلف همزه، شش واژۀ مناسب بیابید و بنویسید. کنون برای  ا  

قلمرو ادبی
کنید.. 3 عبارت زیر را از دید آرایه های ادبی، بررسی 

کرد. ِگل، دل  ِگل از  کرد و به ید قدرت در  ِگل  ید و خاک را  کرم، باران حمّبت بر خاک آدم بار پس، از ابر 

کنید و آن را بررسی نمائید.. 4 ص 
ّ

در بیت زیر »استعاره « را مشخ

یک قطره فرو چکید و نامش دل شد سر نشتر عشق بر رگ روح زدند 

ء
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لّوا سیم  

کنایی بیابید و بنویسید.. 5 برای هر مفهوم زیر، از متن درس، معادل 

شتاب داشنت: متوّسل شدن:  نپذیرفنت: 

قلمرو فكری
ص شده چیست؟. 6

ّ
در عبارت های زیر، مقصود از قسمت های مشخ

الف( مشا در این آینه، نقش های بوقلمون بینید.

گوهری، در هناد او تعبیه می کردند. ب( هر حلظه، از خزاین غیب، 

بوبّیت به ِسّر مالئکه فرو می گفت.  پ( حمکِت ر

کدام قسمت از متن درس تناسب مفهومی دارد؟. 7 هر بیت، با 

یر من )حسنی منزوی( گز تا ز تو دلپذیر شد، هسیت نا ناز و نیاز تو، شد مهه دلپذیر من 

کرماین( که را در جان، غم جانانه نیست )خواجوی  هر  نیست جانش حمرم اسرار عشق 

دیو، آدم را نبیند غیر طنی )مولوی( تو ز قرآن، ای پسر، ظاهر مبنی  

درباره  ارتباط معنایی آیات شریفۀ زیر و متن درس توضیح دهید.. 8

ها )مهۀ نامها را به آدم آموخت.( )بقره، 13(
َّ
ُکل َم آَدَم ااَلمساء 

َّ
الف( و َعل

 َجُهواًل )احزاب، 72(
ً
وما

ُ
َکاَن َظل ُه  نَساُن إّنَ

ْ
َها ال

َ
ل ا َو مَحَ ا َو أْشَفْقَن ِمهْنَ هَنَ

ْ
ِمل باِل َفأَبنْیَ أن حَیْ ِ

ْ
َماَواِت َو األْرِض َو ال  الّسَ

َ
َماَنه َعیل

َ
ا َعَرْضَنا األ ب( إّنَ

کشید. به  کردند و از آن هراسناک بودند و انسان، آن را بر دوش  کردمی؛ پس، از پذیرفنت و محل آن خودداری  کوه ها عرضه  )ما امانت را بر آمسان ها و زمنی ها و 

که او ستمگر و نادان بود(  درسیت 

پاسخ

میل، اراده، خواهش، آرزو / مرتبه، مقام، احترام، پایگاه، جایگاه، اعتبار. 1
حضور، نزد، خدمت، حمضر، درگاه، آستانه  

ت )مقابل عّزت(
ّ
خواری، ذل  

آغازی )ا( استسقا، استحکام، اراده، اصیل، اندرز، اّول، اضداد. 2
پایاین )ء(: سوء،  ماء  

کارآزموده آغازی و میاین )آ(: آشنا، آشکار، قرآن، آموزگار، آماس،   
میاین و پایاین )أ(: رأس، متأّثر، توأم، مأیوس، تأّمل، منشأ،  ملجأ  

میاین )ؤ(: سؤال، مؤّسس، مؤمن، رؤسا  
میاین )یء(: مسائل، جرئت، جبرئیل، میکائیل،  طائف  

گل. 3 یدن / مراعات نظیر: خاک،  ِگل، دل / مراعات نظیر: ابر، باران، بار تشبیه: ابرکرم، باران حمّبت / جناس: 
رِگ روح )اضافه استعاری(. 4
شتاب داشنت: )دو اسبه آمدن(. 5 خینت(  متوّسل شدن: )درآو نپذیرفنت: )تن در ندادن( 
پ( باطن، قلب. 6 ب( عشق و حمّبت   ینش انسان   الف( آفر
ت و خواری، با حضرت عزت و . 7

ّ
کمال مذل که خاک ذلیل را از حضرت عّزت به چندین اعزاز می خوانند و خاک در  آیا این چه ِسّر است  ناز و نیاز توشه ...: 

یایی، چندین ناز می کند. کبر
کار با عشق نبوده است. و که مشا را سر ید  نیست جانش ...: معذور  

ید. ید در دل بنگر ِگل منگر تو ز قرآن، ای پسر ظاهر ...: حمکت با مالیکه می گفت: مشا در   
گر مشا مرا منی شناسید، من مشا را می شناسم. باشید تا من اسامی مشا را یک به یک بر مشارم« آمده است.. 8 الف( مفهوم این آیه در عبارت »ا

ب( مفهوم این آیه در عبارت »آن چه بود، گوهر حمّبت بود که تعبیه کرده بودند و بر ُملک و ملکوت عرضه داشته. هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر   
نیافته، خزانگی آن را دِل آدم الیق بود.« ذکر شده است.
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اوواهاش  ناا می االاؤس اشود

اورهش  ناّلتف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

معني واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد. 

شد چون مه ليلي آسمان گير الف( چون رايت عشق آن جهانگير  
ب( به قهر يک قبضه خاک از روي جملة  زمين برگرفت.

تـوفيـق دهم به رســتگاري پ( گو يارب، از اين گزاف کاري   
در گروه کلمات زير غلط هاي اماليي را بيابيد و شکل درست آن ها را بنويسيد. 

»مّذلت و خاري- طوع و رقبت- حضرت غنا- غايت و نهايت- استحقاق و شايستگي- ماليکة مقّرب- غالب انسان- محرم اسرار- غير طين«
تعداد واج هاي صامت و مصّوت واژة  »آينده« را بنويسيد. 

در مورد تفاوت معنايي و کاربرد »به« در بيت زير توضيح دهيد. 

کمينه پيش کش بندگانش آن بودي« م دسترس به جان بودي  »به جان او که گَرََ
نوع ساختمان هريک از واژه هاي زير را بنويسيد.

ت( انديشه: پ( خزانه داري:  ب( جبرئيل:  الف( جهانگير: 
کدام بيت به شيوة  بالغي سروده شده است؟ دليل خود را بيان کنيد. 

اّول بگريست پس بخـنديد الف( مجنون چو حديث عشق بشنيد 
آزاد کـن از بـالي عـشـقم ب( درياب که مبتالي عشقم 

آرايه هاي ادبي ابيات زير را مشّخص کنيد. )در هر بيت دو مورد(

بنـشـانـد چـو مـاه در يـکي مـهـد الف( فرزنـد عـزيز را به صـد جـهد  
صد فتنه و شور در جهان حاصل شد ب( از شبنم عشق خاک آدم گل شد  

تشبيه و استعاره را در ابيات زير مشّخص کنيد.

شـد چـون مه ليـلي آسـمان گـير الف( چون رايت عشق آن جهانگير  
يک قطره فرو چکيد و نامش دل شد ب( سر نشتر عشق بر رگ روح زدند 
معني و مفهوم هريک از ابيات و عبارات زير را به نثر روان بنويسيد. 

درمـانده پـدر به کـار او سـخت الف( برداشتـه دل زکار او بـخـت  
محراب زمـين و آسمان اوسـت ب( حاجتگه جملة  جهان اوست  

پ( حق تعالي چون اصناف موجودات مي آفريد، وسايط گوناگون در هر مقام بر کار کرد.
ت( اين جا، عشق معکوس گردد. اگر معشوق خواهد که از او بگريزد او به هزار دست در دامنش آويزد.

 هريک از ابيات زير بيانگر چه مفهومي است؟ 

ايـن نـيـست طريـق آشـنـايـي الف( گـويـند زعـشق کـن جـدايي  
از سنگ دلي سوخته بيرون آرم ب( گر من نظري به سنگ بر بگمارم  

0/75

0/75

0/5

0/5

1

0/5

1

1

2

0/5

11

12

مقصود از بخش هاي مشّخص شدة  عبارات و ابيات زير را بنويسيد.

در چاره گري زبان کشيدند الف( بيچارگي ُورا چو ديدند  
ب( عشق حالي دو اسبه مي آمد.

پ( تا شما در اين آينه نقش هاي بوقلمون ببينيد.
کـز کـعبه گشاده گردد اين در ت( گـفتند به اتـّفاق يـک سـر   

مقصود نويسنده از عبارت »شما در گل منگريد، در دل نگريد« چيست؟ 

1

0/5



 آزمون غنی سازی فصل سوم

معنای چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟. 1

کاهل( گروه ها(، )سست عنصر:  ت: بزرگ است(، )َغنا: یب نیاز(، )اصناف: 
ّ
)جهد: رنج بردن(، )کوشک: قلعه(، )رأفت: بلندی(، )عنایت: احسان(، )جل

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

گزینه معنای واژه ای نادرست آمده است؟. 2 کدام  در 

ینش(، )مجله: سراسر( 2( )رایت: پرچم(، )سرشت: آفر 1( )طوع: فرمانبری(، )حضرت: آستانه(، )اجرت: پاداش( 

4( )هیئت: ظاهر(، )خلیفت: جانشنی(، )مشعشع: تابان( 3( )چاره گری: تدبیر(، )استحقاق: حق داشنت(، )ملکوت: جهان باال( 

کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟. 3 در 

1( نیست غیر از سوخنت عید مّذلت پیشگان | خار را در وصل آتش پیرهن گلناری است

2( به ُحسن و صورت و معین تویی آن واحد مطلق | که چون ذات الوهّیت به خویب فرد و یکتایی

3( ز خود نگذشته ای از مهمل لییل چه می پریس | غبارت بایق است آرایش دامان صحرا کن

گر قدرت قدر نبود گر قبضۀ قضا نشود | چه بر خورد دل ا 4( چه خوش بود تن ا

گزینه نشان داده شده است؟ . 4 کدام  گر صامت ها را با »ص« و مصّوت ها را با »م« نمایش دهیم، ترکیب واج های واژۀ »آسایشگاه« به ترتیب، در  ا

| سراسری انسانی | 81|  

2( ص/ص/م/ص/م/ص/ص ص/م/ص 1( ص/م/ص/م/ص م/ص/ص/م/ص 

4( م/ ص/ م/ ص/ م/ ص/ م/ م/ ص/ م 3( ص/م/ ص/م/ م/ ص/م/ ص/ م 

| سراسری تجربی | 93|. 5 گزینه درست است؟  کدام  الگوی هجایی واحدهای زبانی واژه های »ابر، همه، تویی« به ترتیب در 

1( )صامت - مصّوت - صامت - صامت(، )صامت - مصّوت - صامت - صامت(، )صامت - مصّوت - مصّوت - صامت(

2( )مّصوت - صامت - صامت(، )صامت - مصّوت - صامت - صامت(، )صامت - مصّوت - صامت - مصّوت(

3( )صامت - مصّوت - صامت - صامت(، )صامت - مصّوت - صامت - مصّوت(، )صامت - مصّوت - صامت - مصّوت(

4( )مصّوت - صامت - صامت(، )صامت - مصّوت - صامت - مصّوت(، )صامت - مصّوت - صامت - مصّوت(

| سراسری زبان | 93|. 6 گزینه منطبق است؟  کدام  الگوی هجایی واحدهای زبانی واژه های »وام، سیل، رمه، آش« به ترتیب با همۀ واژه های 

4( سود، رخت، گره، باد 3( کارد، غیرت، گله، سرد  2( پر، َدرد، خانه، صد  1( حال، دیده، َرده، آب 

| سراسری تجربی | 94|. 7 گروه اسمی در عبارت زیر چند تاست؟  تعداد واج های هستۀ دومین 

 خبش دل ماست.«
ّ

کوره راه های پرنشیب و فراز مهه جا نغمه های آمساین تو تسیل »در این سفر دور و دراز، در 

4( نه 3( هشت  2( هفت  1( شش 

ق معاصر از جملۀ مفاخر سرزمین ماست.« از چند واج تشکیل شده است؟ . 8
ّ
ل احمد، داستان نویس پر آوازه و موف گروه بدلی در عبارت »جالل آ

|  سراسری زبان | 88|  

41 )4  39 )3  38 )2  37 )1

| سراسری تجربی | 88|. 9 کویر جوالن دارد.« از چند واج تشکیل شده است؟  گروه بدلی در عبارت »خیال، این تنها پرندۀ نامرئی، آزاد و رها، در 

25 )4   24 )3  23 )2  22 )1

| سراسری خارج | 95|. 10 کدام است؟  کنایه، حس آمیزی، جناس و تناقض«  ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن آرایه های »استعاره، 

کوی برد یش دمل یپ بدان  یش نسمی صبا بوی برد | به بو الف( زکو

کرد عشق تو بیگانه آشنایان را  که  یب شهر خودم |  گر غر یب نیست زمن  ب( غر

یت خود را به باد داده گل ها شنیده بو پ( باباد بوده مهره بوی تو در سحرگه | 

که خاک در میخانه به رخساره َنُرفت ت( تا ابد بوی حمّبت به مشامش نرسد | هر 

یاد سر بر خط فرمان باش که فر ث( خواهی نکند خّطش از دایره بیرونت | هر حکم 

4( ث، پ، ب، الف، ت 3( ت، ث، پ، الف، ب  2( ت، الف، ث، پ، ب  1( الف، ث، پ، ب، ت 
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| سراسری انسانی | 95|. 11 کدام بیت نادرست است؟  آرایه مقابل 

1( گوشه گیران قفس را نکهت گلشن بس است | دیدۀ کنعانیان را بوی پیراهن بس است )تلمیح- جناس(

یا بس است )استعاره- کنایه( 2( از دل پر خون تراوش کند اسرار عشق | پرده پوش راز گوهر سینۀ در

یان آغوش ما گستاخ نیست | جلوه ای از دور از آن سرو روان ما را بس است )واج آرایی- استعاره( 3( هم چو طوق مقر

4( خّط عذار یار که بگرفت ماه از | او خوش حلقه ای است لیک به در نیست راه از او )اهیام- تشبیه(

. تمامًا درست است؟. 12 . . . . . . . . . گزینۀ . آرایۀ مقابل همۀ ابیات به جز 

1( دی شیخ با چراغ مهی گشت گرد شهر | کز دیو و َدد ملومل و انسامن آرزوست )تلمیح - استعاره(

2( سر نشتر عشق بر رگ روح زدند | یک قطره فرو چکید و نامش دل شد )تشخیص - تشبیه(

3( پهنان زدیده ها و مهه دیده ها از اوست | آن آشکار صنعت پهنامن آرزوست )تضاد - جناس(

ین مهرهان سست عناصر دمل گرفت | شیر خدا و رسمت دستامن آرزوست )کنایه - تلمیح( 4( ز

کنایه، تشخیص و استعاره« مشهود است؟. 13 کدام بیت همۀ آرایه های »تشبیه،  در 

2( می گفت گرفته حلقه در بر | کامروز ممن چو حلقه بر در یز را به صد جهد | بنشاند چو ماه در یکی مهد  1( فرزند عز

4( چون موسم حج رسید، برخاست | اشتر طلبید و حممل آراست 3( از جای چو مار حلقه برجست | در حلقۀ زلف کعبه زد دست  

. متناسب است.   . 14 . . . . . . . . . گل آدم چهل شباروز تصّرف می کرد...« با همۀ ابیات به جز بیت . مفهوم عبارت »حضرت جّلت به خداوندی خویش در آب و 
| سراسری زبان | 85|  

2( گل پیکرت را چهل بامداد | به دست خود از راه حمکت نوشت گر چند یب دست و پایند زور  1( مهّیا کن روزی مار و مور | ا

4( دو صد مهره بر یکدگر ساخته است | که گل مهره ای چون تو پرداخته است یند زگل | روان را خرد خبشد و هوش و دل  3( بدیعی که شخص آفر

| سراسری زبان | 82|. 15 مانـه علی السموات و االرض و الجبال...« اشاره دارد؟ 
َ
ا عرضنا اال

ّ
کدام بیت به آیۀ شریفۀ »ان مفهوم 

ین به دو جو 1( آمسان گو مفروش این عظمت کاندر عشق | خرمن مه به جوی، خوشۀ پرو

ید از گران باری رواست | کاچنه نتوانست بردن آمسان، بر دوش اوست 2( آدمی گر خون بگر

یند باشد نوبیت در آسیا | آمسان چون نوبت ما را فراموش کرده است 3( هر که را گو

4( سخن که مبتذل افتاد آمساین نیست | چو مشع، حرف هر کیس بر زبان منی آید

| سراسری فنی و حرفه ای | 87| . 16 کار او سخت« دریافت می شود؟  کار او بخت/ درماند پدر به  کدام عبارت از بیت »برداشته دل ز 

2( خبت و اقبال از جمنون دور شده بود. 1( پدر جمنون به کار او سخت گیری می کرد. 

4( پدر جمنون از کارهای او در شگفت بود.  3( جمنون دل به کار کردن منی داد.  

|سراسری فنی و حرفه ای | 85| . 17 کدام مورد ارتباط معنایی ندارد؟  که دل اسیر دارد/ دردی نه دواپذیر دارد« با  بیت »دانست 

1( خوش است درد که باشد امید درمانش | دراز نیست بیابان که هست پایانش

2( ضایع مساز رنج و دوای خود ای طبیب | دردی است درد من که مداوا منی شود

3( داروی دل منی کمن کان که مریض عشق شد | هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش

4( فکر هببود خود ای دل ز دری دیگر کن | درد عاشق نشود ِبْه به مداوای حکمی

| سراسری خارج | 87|. 18   . . . . . . . . . »تا شما در این آینه نقش های بوقلمون بینید« یعنی: تا شما .

2( رونق حیله و مکر گوناگون را در آینۀ این جهان مشاهده کنید. ینش انسان ببینید.  1( جلوه های گوناگون در آینۀ آفر

یابید. 4( در آینۀ جهان چنان نگاه کنید و رنگارنگی آن را در ید و حیله و مکرهای گوناگون را بشناسید.  3( در این آینه بنگر

کدام بیت دیده . 19 « در 
ً
کان ظلومًا جهوال ه 

ّ
مانـه علی الّسماوات و االرض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و َحملها االنسان ان

َ
ا َعَرضنا اال

ّ
مفهوم آیۀ »ان

یاضی | 87| | سراسری ر می شود؟ 

2( ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت | با من راه نشنی بادۀ مستانه زدند 1( دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند | ِگل آدم بسر شستند و به پیمانه زدند 

ت مهه را عذر بنه | چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
ّ
4( جنگ هفتاد و دو مل 3( آمسان بار امانت نتوانست کشید | قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند 

کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟. 20 مفهوم 

2( بنمای رخ که باغ و گلستامن آرزوست | بگشای لب که قند فراوامن آرزوست 1( رخ رخشان بنما، دیدۀ جان را بفروز | لب میگون بگشا آتش دل را بنشان 

ین بازار شکر بشکن | بنمای رخ رنگنی ناموس مقر بشکن 4( بگشای لب شیر 3( گفتند لب ببند و زاسرار ما مگو | گفمت که خیر نعرۀ تکبیرم آرزوست 
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