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 نامه: نیدرس اّول

 ات و درآمدهاخ ادبیّیتار

 شهرت یافته است. نامهنی* سرآغاز دفتر اوّل مثنوی )شامل هجده بیت( به 

مستقیم و  به صراحت با نام خدا شروع نشدده اسدت؛ امّدا رو     ؛ زیرا به طور تفاوت دارد* آغاز مثنوی موالنا با دیگر آثار نظم و نثر فارسی 

 نیایش و توجّه به حق در تار و پود آن نهفته است.

 بیند.است که به عنوان نمونة یک انسان آگاه و آشنا  به حقایق عالم معنا، خود را اسیر این جهان مادی می موالناهمان نی نامه، * در نی

 معنا بریده است. نیستان عالماز  روح آزاده او* شکایت موالنا به این دلیل است که 

 ، به سوی پروردگار ، به سوی کل و حقیقت هستی است. کشش انسان آگاه به سوی عالم معناآورد، آوازی پدید می نی* آن چه در 

 گذارد. بر او اثر می جذبة حقخیزد که از نی عشق بر می نوازد و فریاد موالنا هنگامیمی پروردگاررا  این نی عشق* در حقیقت 

 آید. های معتبر این کتاب به حساب میاز نسخه رینولد نیکسونبه تصحیح مثنوی مولوی  *

 لغات

؛ تحمید: نوعی شعر و نثر که در ستایش خداوند باشدتحمیدیّه: 
 ستودن، ستایش کردن، پسندیدن

با خدا  راز و نیاز کردن، راز و نیاز کردن با کسی، مناجات: 

 رازگویی// پی بردن به عقاید نهانی یکدیگر

منسوب به  مثنی، دو دو؛ شعری که  همة ابیات آن به یک مثنوی:  

 وزن و دو مصراع هر بیتش در قافیه مشتر ک باشند.

 عبادت، پرستش، دعا، آفرین نیایش:

 ة هر چیزیتارهای طول و عرض جامه، اساس و پاتار و پود: 

 نیزار، بیشه؛ در این جا عالم معنایستان: ن

 گیرایی، کشش، با هیبت، با ابهّتجذبه:

 فریاد و زاری به آواز بلند: *نفیر

 باشند.درازا بریدهپاره؛ شرحه: پارة گوشتی که از پاره:*شرحهشرحه

 دوری، جداییفراق: 

میل قلب است به دیدار محبوب؛ در کالم موالنا کشش  :*اشتیاق

طلب و خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت رو  کمال

 هستی است.

 در این جا: بازگشت به سوی خداریشه، بیخ، بن، تبار، نژاد؛  اصل:

 کسانی که سیر و سلوک آنها به سوی حق، کُند است.بدحاالن: 

 اند.رهروان راه حق که از سیر به سوی حق شادمان حاالن:خوش

 متّهم کردن، تهمت نهادن گمان بردن، گمان، حدس،ظن: 

 ها، سِرهارازها، نهانیاسرار: 

 سازپایهلیکن، امّا؛ حرف ربط همیک: ل

 ده، نهفته، در پرده، دارای پوششپوشیده شمستور: 

 اجازه، راهنما، وزیر: *دستور

 هوا، نفحه، غرور، شکوه، آه، تندی/فعل دعایی به معنی باشد.باد: 

 مخفّف افتادفتاد: 

 شراب، بادهمی: 

 پیالهپیشه، همکار، رفیق، همیار، همحریف: 

 های مرتّب، حجاب؛در اصطال  موسیقی یعنی آهنگ و نغمه: *پرده

 آشکار کردن راز، رسوا کردن، از بین بردن مانعپرده دریدن: 

 پادزهر، ضدّ زهر: *تریاق

 موافق، سازگار، دردآشنا، هماهنگ، همدمدمساز: 

 آرزومند، بسیار مایل، راغبمشتاق: 

 آلود، خونینخونپرخون: 

دیوانه)مقابل عاقل و فرزانه(// قیس بن ملو  عامری که از مجنون: 

 لی شد.طفولیت عاشق لی

 فهم، زیرکی، آگاهی، جان دادن)مرگ(؛ در این جا: عشقهوش: 

 خود، عاشقاز خود بیهوش: بی

 آمد.حرف نشانة مفعول که قبل از آن میمر: 

 خرد.خریدار، آن که چیزی میمشتری: 

 موقع(دیر)شام، مقابل صبح، بی: *گاهبی

 حرارت، سوزش، تاب، سوزشی که از درد جسمی یا روحی سوز: 

 حاصل شود، آشفتگی خاطر، عشق، محبت

 بیم، ترس، پرواباک: 

 نوا و درویشبی: * روزیبی

 بیهوده و تباه شدن روزگار دیر شدن روز:

 عارف واصل ؛مجرب ،مقابل خام،رسیده،کامل،طبخ شده پخته:

 ناپخته، نارس و کال، چرم دبّاغی نشده، بی تجربه، ناآزموده؛ خام: 
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 در این جا: آن که راه عشق را نسپرده.

 رد)مقابل است و هست(// ناموجودنه هست، وجود ندانیست: 

 مصحّح مثنوی مولویرینولد نیکلسون: 

 فروشدن در آبغوطه: 

 

 سالمی که هنگام ختم سخن گویند.درود بر تو، والسّالم: 

 رسنده، متّصل شونده/ پیوسته، رسیده، مقرّبواصل: 

 نظر کننده، نگرنده، عاشق، مباشر، کارگزارناظر: 

 

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 گمان بردن، گمان، حدسظن:                                                                           ها، سِرهارازها، نهانیاسرار: 

 مقابل مردزن: پافشاری، پایداری                                                                              اصرار: 

 پوشیده شده، نهفته،مستور: آسوده شدن، خالی شدن                                                                      فراغ: 

 نوشته شده، به سطر درآمدهمسطور:                                                                                   دوری، جداییفراق: 

 

 کلمات یک امالیی                                                       

 تصحیح -عارف واصل -غوطه خوردن –حجاب  -قصّه–نغمه  -سیر و سلوک –محرم  -تریاق -وصل -اصل -شرحه شرحه

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی:

 گذارد:خیزد که جذبة حق بر او اثر میاز نی وجودش برمینوازد و فریاد موالنا هنگامی *نی عشق را پروردگار می

 «استصائب! زند آتش به جهان از نفس گرم            هر نی که به آن لعل شکربار رسیده»مرتبط با:              

 «فروش من، سرمایی جوش من         از توست خروش من، من نایم و تو ناییای باده»

 «برد مرارسد         پرواز دل به سوی خدا میخورشید میبا بال شوق، ذرّه به »

-نماید و از این دوری و جدایی شکایت میبه نغمة نی)موالنا( گوش فرادار که چگونه داستان جدایی رو  خود را از عالم معنا بازگو می -1

 «سان داغ دلددددم از حسرت آغاز بودالله               از جدایی همچو نی انجام عمرم ناله شد        »کند.              مرتبط با:     

 «ای آتشین لب باز آ که هرشب چون نی بنالم از بینوایی              ای نوبهارم دور از تو دارم چون الله بر دل داغ جدایی»

اند، همة آفریدگان با ن دنیای مادّی گرفتار نمودهگوید از زمانی که مرا از نیستان )عالم معنا( جدا ساخته و در ایهای خود مینی با نغمه -2

اند.                فریاد نی)موالنا( فریاد یک تن نیست؛ فریاد عالم هستی، در شوق ادراک حقیقت هستی و عشق و نالیده من هم صدا شده

 به مبدأ)عالم معنا( است.

 «های حزینشلد زنالهای که نشسته          نهاد سنگ بناخدنگ عشق به هر قلب خسته»

 باشد.            مرتبط با:خواهم که دوری از حق را ادراک کرده و دلش از درد و داغ فراق سوختهای میبرای بیان درد اشتیاق، شنونده -3

 «کشد از روزگار هجرانشنفسی تا به شر  عرضه دهم                   که دل چه میکجاست هم»

 «استدر بندت ای آرام جان              با کسی گویم که در بندی گرفتار آمدهرود آن چه بر من می»

 «هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست              دل افسرده غیر آب و گِل نیست»

 «حدیث عشق جانان گفتنی نیست                    وگر گویی کسی همدرد بایددد»

لم معنا( دور مانده باشد، همواره در اندیشة بازگشت به آن جایگاه و رسیدن به قرب الهی خواهد هرکسی که از جایگاه اصلی خود)عا -4

 بود.           مرتبط با:

 «کشدرسد مددا را به باال میدر ازل باال نشین بودیم و گویی تدا ابد                جذبددة او می»
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 «روداز هددمان جددا کددامد آن جددا می     رود            آن چدده از دریدددا به دریددا می»

 «خلق چدو مرغابیان زاده ز دریای جان                کی کند این جا مقام مرغ کزان بحرخاست»

 «ایم                 باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماستایم یددار ملک بودهما ز فلک بوده»

 «ی این کهنه قفس چند توان بودن؟م                پابستهمدددا طایر قدسیم و خلددوتگه اُنسی»

 «چرا به عالم اصلی خویش وا نروم                 دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا»

«رودای ز شبنم دریای عشق اوسست     کز راه دیده به دریا همیدل، قطره»  

 «دل دریا نهادسیر جسم خشک، بر خشکی فتاد            سیر جان پا در »

 «ما ز گردون سوی مادون آمدیم           باز ما را سوی گردون برکشید»

 «ای بود او در این بحر مجاز            سوی دریای حقیقت رفت بازقطره»

حق، که از سیر من نوای عشق به حق را برای همه سر دادم؛ چه افرادی که حرکت آنها به سوی حق، کُند است و چه رهروان واقعی راه  -5

 پذیری و سازگاری نی با همة افراد(اند. )بیانگر انعطافبه سوی حق شادمان

است. )بیانگر عدم درک و شناخت حقیقی و هر کسی در حدّ فهم و تصوّر خود، با من همراه و یار شد؛ امّا حقیقت حال مرا درنیافته -6

 عمیق از احوال موالنا(            مرتبط با:

 «بینم ز خاص و عام رااز دل شیدای خود              کس نمیمحرم ر»

 «تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند            به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک»

 «در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز         هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد»

 «ن راز دارم، با که گویم؟نه یک محرم که راز دل توان گفت          فراوا»

ها را دریابد. )تنها با چشم و گوش دل تواند راز و حقیقت این نالههای من نهفته است؛ امّا چشم و گوش ظاهری نمیاسرار من در ناله -7

 مرتبط با:    (       ؛ بیانگر اتحاد ظاهر و باطنتوان آن را درک کردمی

 «از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل         اند  رنگین سخنان در سخن خویش نهان»

 «در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل        هرکه خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا»

 «دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او          رتبة پیرهن آری ز قبا معلوم استمی»

یچ یک از دیگری پوشیده نیست )اگرچه جان و تن همراه هم هستند(، امّا کند و تن از جان آگاهی دارد و هگرچه جان، تن را درک می -8

جان به هیچ چشمی داده نشده است )برای ادراک جان د که از امور نامرئی است د به حسِ غیر از حواس ظاهری نیازمندیم(.                توانایی دیدنِ

 7مرتبط با بیت 

از است و تنها هوا و باد ظاهری نیست، هرکسی که سوز و گداز عشق نداشته باشد، بهتر است نغمة نی مانند آتش همراه با سوز و گد -9

 مرتبط با:   نابود شود )خدا کند نابود شود(.         

 «هرآن که نیست در این حلقه زنده به عشق                    بددرو نمرده بدددده فتوای من نماز کنید»

 «دز آتش مباد                    وان که آتش نیست، عیشش خوش مبادکس در ایدددن وادی به جدد» 

 «گفتم از عشق تو خالی نیست در عالم کسی              گفت جامی، هرکه عاشق نیست در عالم مباد»

 «هر کس که نیست عاشق او نیست هیچ کس                 انسان نخوانمش که نخواهد وصال او»

ناله درآورده، سوز و گداز عشق است و آن چه شراب را به جوشش و گرمی واداشته، نیز عشق است ) عشق در همه  آن چه نی را به -11

 چیز ساری و جاری است و گرمابخش و محرّک(.               مرتبط با:
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 «عامل این سحرها عشق است و جز او هیچ نیست              عشق پیدا کن و گر پیدا نکردی خون گری»

 «شق حرکت بود و از حرکت حرارت شد پدید               وان حرارت کرد در کاالی کیهان اخگریع»

 «ای در هر دو عالم                که تا نبود کمال عشق محرمنگردد ذرّه»

 «حا از مه تا ماهیکمددال آدم و عشق الهدی                 گدرفت این»

ها را از ها و حجابکند و برای کسی که جویای معرفت است، پردهدیده است و راز او را فاش میجرانهای نی، همدم هر عاشق هنغمه -11

 دارد تا معشوق حقیقی را ببیند.             مرتبط با:مقابل چشم برمی

 «اهلل یاد دارکند نی آشکار                این سخن از نعمتراز نایی می»

بخش نیز هست و هیچ کس همدمی آرزو مند مانند نی ندیده است.          پادزهر؛ در عین دردآفرینی درماننی هم زهر است و هم  -12

-دهندههای نی برای کسانی که درد اشتیاق ندارند، مانند زهر ، دردآور و برای عاشقان دردکشیده همچون پادزهر، شفابخش و تسکیننغمه

 فراد بستگی دارد(.            مرتبط با:است )تأثیر دوگانة نی به ظرفیّت وجودی ا

 «است عشق او که هم درد است و هم درمان           کرا یک روز درد افزود  دیگر روز درمان شدمگر باده»

 «عاشقان را همه درد از تو و درمان از تو                   هرکه بیمار تو شد هم تو کنی  تیمارش»

 «نیز هم                 دل فدای او شد و جان نیز همدردم از یار است و درمان »

 «ای درد و غدم تددو راحددت دل                 هم مدرهم و هم جراحت دل»

کند و از قصة عشق عاشقانی چون مجنون د که سراسر درد و رنج است د سخن به میان نی داستان خونین و پرخطر عشق را بیان می -13

 «آزمایدبگو ای نای حال عاشقان را                که آواز تو جان می»        رتبط با:آورد.         ممی

 «در ایددن دشواری ره جدددان من شد                        کدده راهدی نیست بس آسان دریغا»

 «فراز استهددان تا ننهی پای در این راه به بازی                    زیرا که در این راه بسی شیب و »

 «بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست           آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست»

 «فشان داردشدم گفتم که بردم گوهر مقصود             ندانستم که این دریا چه موج خونچو عاشق می»

 «بنهاد بر آستان محبّت قدم منه خواجو         که هرکه پای در این ره نهاد سر»

، ابزاری «زبان» برای ادراک سخنان« گوش»طور که هوش( محرم است؛ همانکند؛ تنها عاشق)بیحقیقت عشق را هرکسی درک نمی -14

 مرتبط با:                 خبری از عشق()بیمناسب است. 

 «گیرد این پیمانه راای باید که بر لب می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست                   وحشی»

 «ای آور که گیرد در تو اکسیرمدل بی سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردی                      مس تابیده»

 «تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                        گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش»

 «اند زیدددن جرگدده هشیارهددابدرون      پرستش بده مستی است در کیش مهر                  »

 «حقیقت صحبت من کس نیابد             به جز عاشق در این جا بس نیابد»

 «نیست جانش محرم اسرار عشق         هر  کرا در جان غم جانانه نیست»

 «است دوشاز تددو نپرسنددد دازی شب        آن کس داند که نخفته»

 «است               محرم عاشقان درگاه است هرکه از سرّ عشق آگاه»

ما عاشقان، روزهای زیادی را با غم عشق سپری کردیم، روزهایی که با سوز و گداز عشق همراه بود )عاشق، عمری غمگین است و  -15

 برد(.               مرتبط با:روزها را با سوز دل به پایان می
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 «وید           گر عاشق دلسوزی سوز تو فزون بایدگسوزم و میشب تا به سحر چون شمع می»

 «اند و شاد             مدددا را غم نگار بود مایة سرورگر دیگران به عیش وطرب خرّم»

 «تنگ است جهدان بر من بیچارة غمگین              تا عاشق چشم و دهن تنگ فالنم»

 «عشق تو در سوز و گداز عاشق آن باشد که باشد دائماً                  ز آتش»

اگر روزهای عمر با غم عشق سپری شد، باکی نیست )جای نگرانی نیست(؛ ای عشق! تو با من بمان؛ زیرا هیچ چیزی همچون تو پاک  -16

 و مقدّس نیست.              مرتبط با:

 «تزمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر              بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیس»

 «تو دایم مان که صحبت جاودان نیست              من ار مانم وگر نه باک از آن نیست»

 «افروز که جان در جانیمهرچه باشد برود عشق بماند جاوید              ما و این عشق دل»

بهره باشد، روزگارش عشق بی شود. هرکس ازتنها ماهی دریای حق)عاشق( است که از غوطه خوردن در آب عشق و معرفت سیر نمی -17

 مرتبط با:            (     ن عشقغافالبیانگر شوق بی نهایت عارف و عاشق و بیهودگی روزگار ) شودتباه و بیهوده می

 «تو دیدی هیچ عاشق را سیری بود از این سودا               تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا»

 «باشد جدوید او پایان آب              هر کددده او ماهی بدددود کی فکرت پایان کندهددرکه چون ماهی ن»

 «ی دریوزه رای عاشق نگردد صائب از دیدار سیر               کز طمع سیری نباشد کاسهدیده»

 «جنبان نگاه دگر استچشم عاشق ز تماشای تو چون سیر شو.د؟            هر نگه سلسله»

خبر است؛ پس باید کالم را به پایان برسانیم و در این باره سخنی نگوییم.              است، از حال عارف  واصل، بیه راه عشق را نپیمودهکسی ک -18

 «داند          که به دل داغ تو را در عوض مرهم زدحال دل سوختة عشق کسی می»مرتبط با:                 

 «یست            وگدددر گددویی کسی همدرد بایدددحدددیث عشق جدانان گفتنی ن»

 «هم عارفان عاشق دانند حالِ مسکین           گددددر عددارفی بنالد یدا عاشقی بزارد»

 «توان گفت الّا به غمگسارانچندت کنم حکایت، شر  این قدر کفایت          بددداقی نمی»

 «سوخته داند که چیست پختن سودای خام خبر از سوز ماست        هر که در آتش نرفت بی»

 «تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد            ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی»

 «بازی و مستی          که بر کناری و دانم که حال غرقه ندانیمکن مالمت خواجو به عشق»

 «هادانند حال ما سبکباران ساحلشب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل        کجدددا »

 «هاست چو آتش              چون باده ز خامی نبود جوش و خروشمفریاد من از سوختگی»

 «دردا که بپختیم در این سوز نهانی             وان را  خبر از آتش ما نیست که خام است»

 «د در سرایی راحدیث عشق نداند کسی که همه عمر                به سر نکوفته باش»

 «ای قصّه به خامیسعدی سخن یار نگوید برِ اغیار              هرگز نبرد سوخته»

 «شناسان         که باشد بر نظاره جنگ آسانمگر نشنیدی از گیتی»

 پاسخ خودآزمایی:

 عالم معناجدایی: دوری رو  انسان از عالم معنا/ نی: موالنا به عنوان نمونة یک انسان آگاه/ نیستان: -1

 با بیت چهارم )هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش.... -2

 نوایی با همگانسازگاری و هم -3
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 کند.نیستی و نابودی را آرزو می« نهم»با توجّه به بیت -4

 پردة اوّل: نغمه و آهنگ نی/ پردة دوم: حجاب و پوشش -5

 عشق به حق، عشق الهی -6  

 درس دوم: مناجات

 درآمدهاتارخ ادبیات و 

 چاپ شده است. دکتر مظاهر مصفّا* دیوان حکیم سنایی غزنوی به تصحیح 

های اخالقیی و  معارف، آموزش های لطیف و زیبا و لبریز ازهای امام سجاد)ع( و حاوی نیایشای از نیایشمجموعه صحیفة سجّادیه* 

 است. اجتماعی

 شده است. کتاب صحیفة سجّادیه انتخاب «هشتم»از دعای  «نیایش»* درس

 ترجمه کرده است.آزاد کتاب صحیفة سجّادیه را با زیبایی و رسایی و به شیوة  جواد فاضل* 

 فخرالدّین عراقی، شاعر قرن هفتم هد. ق است «حسن و هستی»رباعی *

 لغات

 راز و نیاز، راز گفتن با کسی، نجوا کردنمناجات: 

 خدای متعال، خداوند، صاحب، صاحب ملک، پادشاهملِک: 

 دهی.راه را نشان می -2راهنما هستی  -1نمایی: راه

 جاکس، همهاز مبهمات، تمام، کل، مجموع، هر، همههمه: 

 لطف، توجّه، کرم، کمال، بخشش، احسان، دانش، افزونیفضل: 

رفتن، دویدن، رفتنی نه به شتاب  پوییدن:در پویه و تالشم؛ پویم: 

 و نه نرم.

 سزاوارپاداش نیکی و بدیالیق، موافق، شایسته، سزا: 

 دانشمند، فیلسوف، طبیبحکیم: 

 قدر، زیاد، بسیاربزرگ، کالن، بزرگعظیم: 

 بخشنده، با کرم، سخی، در گذرنده از گناه، از صفات خداوندکریم: 

 مهربان، بخشاینده، عفو کننده، رحیم: 

 دهنده، وکیل، مباشر، کارگزار، نشانه، عالمتنشاننماینده: 

 آفرین، دعا، سپاسستایش، ثنا: 

 ستودن چیزی، شر  دادن، توصیف چیزیوصف: 

 درک کردن، دریافتن، درک فهم:

 مثل، مانند، جمع آن اشباه است.شبه: 

پندار، گمان، به دل گذشتن، رفتن دل به جایی که مراد نبوَد، وهم: 

 خیال

 عزّت، ارجمند گشتن، ارجمندیعز: 

 بزرگی، بزرگواری، عظمت، شکوه جالل:

 گمان، هر چیز ثابت و دانسته شدهبییقین: 

 شاد شدن، خوشحال شدن، شادمانی، نشاطسرور: 

 بخشش، جوانمردیجود: 

 پاداش، سزا، مکافاتجزا: 

 افزایی، بیافزایی؛ از مصدر افزودن: اضافه کردنفزایی:

 سنا: روشنایی، فروغ، بلندی، رفعتتخلّص شاعر؛ سنایی: 

حرف استثنا، الّا، به جز، آیا، گویی، شاید، از قضا، اتّفاقاً، امید مگر: 

 است که، حتماً، هرآیینه، بدون شرط 

 رو، چهره، سطحروی: 

خانه، دفتر عمومی برای ثبت) در این جا دفتر شعر(، وزارتدیوان: 

 داریهاداره، دفترخانه، دفتر محاسبه، دولت، خزان

 جمع مظهر: جای آشکار شدن، محلّ ظهور، تماشاگاهمظاهر:  

 غش، پاکیزه، مبرّاتصفیه شده، صاف کرده شده، خالص، بیمصفّا: 

 

 نیایش

نامه، کتاب، مصحف، ورق// روی زمین، روشنایی صبح صحیفه: 

 کاذب

 : بسیار سجده کنندهسجادیّه: سجاد

 عبادت، پرستش، دعا، آفریننیایش: 

 یک، ریزه، خرد، نیکو، نغز، پاکیزه، سبکبارلطیف: 

 بسیار بخشنده، بسیار جود کنندهجواد: 

فزونی یابنده، آن که در دانش و ادب بر دیگران فزونی یابد؛ فاضل: 

 دانشمند، دانا، هنرور// زاید// نیکو، ارجمند

 کمال، بلوغرسایی: 

 کار، آزورحریص، طمعآزمند: 

 سختیهیبت، حمله، قدرت، شدّت و صولت: 

 منشیمحکم و استوار بودن، عالی طبعی، بزرگمناعت: 

آفرینش، ابداع، اختراع، طبیعت، سرشت، صفتی که هر فطرت: 

 موجود در آغاز آفرینش داراست.
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غایب شدن، ناپدید گردیدن، منحرف شدن از حق، ناپیدا،  غیب:

 مخفی، غایب، سِر، راز

 بدی، نقص، بدنامی، رسوایی، گناه عیب:

 هیدن)کاستن(: کم شدن، نقصان یافتنکم کنی؛ از مصدر کابکاهی: 

 پارسایی، پاکدامنی، عصمتعفاف: 

 پارسایی، پاکدامنی، عفاف عصمت:

های مرتّب، پوشش، در اصطال  موسیقی یعنی آهنگ و نغمه: *پرده

 حجاب، روبند

 رسوا کردن، فاش کردن رازپرده چاک زدن)پرده دریدن(: 

 استوار از هرچیز، غیرت، جوانمردیحمیّت: 

 حمایت، طرفداری، تعصّبت: عصبیّ

 راه، ناپسندقاعده، بیبیناهنجار: 

آبرو، احترام، عزّت،  آنچه که حفظ آن واجب است، نهایت حرمت: 

 تعظیم و فروتنی در مقابل امری...

نگهبانی، محافظت، ادب، حرمت، بخش، پاره، یک بخش از پاس: 

 روز، نگهبانهشت بخش شبانه

 کردن، از حد درگذشتنتجاوز کردن، ستم تعدّی: 

 درگذاشتن، فراگذاشتن، گذشت کردن، گذشتن از حدتجاوز: 

 صاحب، حقیقت هر چیز، جوهر، جسمذات:  

تر، احتراماً برای بزرگان)شاهان و امرا...( تر، مقدّسپاکاقدس: 

 شود.استعمال می

 ها، هوای نفسانیجمع ظلمت، تاریکیظلمات: 

 نادانی، نادان بودنجهل: 

 مره شدن، ضایع شدنگضالل: 

 گوشه، ویرانه، بیراههبیغوله: 

 راهی که وسعت دارد؛ جادة بزرگ، راه عام شاهراه:

 پایین افتم، فروافتم: 

 جزا، مجازات، پاداش کار نیک و بد// ظرف تغار مانند کیفر:

 گذاشتن، فراموش کردن، اهمالغفلت: 

 ناچیز شدن، باطل و تباه شدن، نادرستی، ناچیزیبطالن: 

 آغاز دفتر و کتاب، دیباچه، آغاز نامه، نشانی وان: عن

 معنی، ناراست، دروغ فایده، بیبیهوده، بیباطل: 

 نافرمانی کردن، گناه کردن، معصیت: 

 جمع ملهی؛ آالت لهو: *مالهی

جمع منهی؛ چیزهای نهی شده، گناهان و جرایم، افعال مناهی: 

 بازداشته شده.

 توان، فرصت، رغبت، اندیشه، قصد...ترس، بیم، باک، تاب، پروا: 

فخر کردن، مباهات کردن، بالیدن:  مباهات کنم، افتخار کنم؛ببالم: 

 نموکردن، رشد کردن

کشی بزرگ دیدن چیزی یا کسی، تکبر کردن، گردناستکبار: 

 مایگیسبکی، خواری، سبکخفّت: 

 خواری، ذلیلیمذلّت: 

 خوی، عادت، صفت)خواه نیک خواه بد(خصلت: 

 شدنپستی، فرومایهدنائت: 

 خوییبدخلقی، بدخیمی، تندخویی، زشتبدخویی: 

 دندگیعناد، ستیزه، سرسختی نمودن، یکلجاج: 

 نازیدن، فخر کردن، سرافرازی، فخرافتخار: 

بلند کردن  برافراشتن)برافراختن(:برافرازم، بلند کنم؛ برفرازم: 

 درفش و پرچم، بنا کردن ساختمان و برآوردن آن

دریافتن، فهم کردن، در زسیدن به، در رسیدن کسی را،  ادراک: 

 وصول، رسیدن کودک به بلوغ

 ها در دانشها، هنرها، فزونیجمع فضیلت؛ برتریفضایل: 

 هاها، بزرگواریها، کرمجمع مکرمت، نیکیمکارم: 

تسلیم کردن، تفویض واگذاردن: ترک کنم، رها کنم؛ وابگذارم: 

 ی انداختنکردن، ترک کردن، به عهدة کس

گیری در دادن چیزی، سخت گرفتن بر خودداری و سخت مضایقت:

 کسی، تنگی و جور و تعدّی، دشواری و سختی، دریغ

 ناپسندیده، نکوهیده، پست، حقیر، ذلیل، ناالیق، نادانناستوده: 

 عقب، پس، پشت، آن سوی، ماوراورا: 

 شکل، قیفه، رخسار، چهره، نقش، ظاهر، صفت، چگونگیصورت: 

 زینت داده شده، مزیّن، آماده، منظّمراسته: آ

 طریقه، روش، مذهب، خلق و خوی، عادتسیرت: 

 ترین مهرورزانبخشایندهالرّاحمین: ارحم

 زیبایی، نیکو، جمال، رونق، خوبی، خوشیحُسن: 

 زمانی که آن را ابتدا نباشد، همیشگیازل: 

ر دادن نگاه کردن، نگریستن، به نظر آوردن، مورد توجه قرانظر: 

 چیزی را، اندیشه، تفکّر

 نشان دادن، نمایش دادن، ارائه نمودن:نشان داد؛ بنمود: 

 زیبا بودن، نیکو صورت و سیرت بودن، زیباییجمال: 

 ناتوان، درمانده؛ نالة شیر، مطلق نالهزار: 

 خوابیده، به خواب رفتهخفته: 

گری، استغنای معشوق نسبت به عاشق و امتناع وی،لطف، عشوهناز: 

از روی ناز، با ناز ؛ به ناز: منشی، آسایش، زیباییکرشمه، فخر، بزرگ

 و کرشمه

 پنهان داشتن چیزی، پوشیدن رازکتم: 

 جهان نیستیکتم عدم:نیستی، نابودی، عدم: 

 آور قرن هفتم است.از عارفان و شاعران نامفخرالدّین عراقی: 

 مصراع؛ یک لنگة در، نیمة یک بیتمصرع: 

]خدا[ هرکه را بخواهد عزیز و هرکه تعزُ من تشاء و تذلُ من تشاء: 

 .کندرا بخواهد خوار می
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 دربردارنده، شامل، گرد فرو گیرندهحاوی:  منشی کردنکردن، بزرگ

جمع مضمون؛ در میان گرفته شده، آن چه از کالم و مضامین: 

 ای لطیف و باریک که در شعرگنجانده شود.عبارت مفهوم شود؛ نکته

 آواهای و همکلمات مهم امالی

 آفرین، مد ثنا: 

 روشنایی، بلندیسنا: 

 گریه کردن بر مردهرثا: 

 رسنده، بلندرسا: 

 شکل و قیافهصورت: 

 تندی، تیزیسورت: 

 آالت لهو،  اسباب بازیمالهی: 

 ملوانی، شغل مال مالحی: 

 ارزش، اعتبارقدر: 

 خیانت، حیلهغدر: 

 مثل، مانندشِبه: 

 دور به نظر رسد، کالبدسیاهی که از شَبَح: 

 گمراه شدن، گم شدنضالل: 

 هاسایبان، سایهظالل: 

 از کار بر کنار کردنعزل: 

 آغازی، ابتدا نداشتنبیازَل: 

 آفرینش، سرشتفطرت: 

 سستی، ضعففترت: 

 کلمات یک امالیی

 -عفاف -دنائت -طمع -خصلت -مذلّت -مناعت -حصار -صولت -آزمند -صحیفه -جزا -سرور -عزّ -وهم -عظیم –فضل 

 -غفلت -بیغوله -جهل -ظلمات -هوس -اقدس -ذات -تعدّی -حریم -حرمت -ناهنجار -عصبیّت -حمیّت -عصمت -همّت

 کتم عدم -سیرت -مضایقت -فضایل -مناهی -معصیت -باطل -بطالن

 مفهوم و ارتباط معنایی:معنی و 

-کنم؛ زیرا تو خدای پاک و آفریدگار من هستی. من به راهی غیر از آن چه تو من نشان دادهای پادشاه عالم)خدا(! من تو را ستایش می-1

 روم.ای، نمی

زیرا تنها تو شایستة یگانگی کنم؛ جویم و به سبب لطف و کرم تو در پویه و تالشم؛ فقط تو را به یگانگی یاد میفقط درگاه تو را می-2

 هستی.

 مرتبط با:     دهندة)مظهر( بخشش و سزاوار ستایش هستی.        تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی. تو نشان -3

 «من نکردم خلق تا سودی کنم           بلکه تا بر بندگان جودی کنم»

توان نظیری برای تو پیدا کرد؛ زیرا تو در گمان و تصوّر ما گنجی. نمیمحدود ما نمی توان توصیف کرد؛ زیرا تو در فهم و درکتو را نمی -4

 مرتبط با:      گیری.           جای نمی

 «سعدی از آن جا که فهم اوست، سخن گفت              ورندده کمال تددو، وهم کی رسد آن جا»

 «ایمایم و شنیدهاند و خواندهوز هرچه گفته ای برتر از خیال و گمان و قیاس و وهم               »

 «به قیاس در نگنجی و به وصف در نیایی             متحیّرم در اوصاف جدددمال و روی زیبت»

 «نه بدر اوج ذاتش پَرد مدددددرغ وهم               نددده در ذیل وصددفش رسد دست فهم»

 «ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا ایم            در کمترین صنع تو مدهوش مانده»
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 «نه در ایوان قربش وهم را بار             نه با چون و چدرایش عقل را کدار»

 «ذات او نبددددرده ره ادراک            عقل را جان و دل در آن ره چاک»

 «فدعل او خارج از درون و برون           ذات او برتر از چگونه و چون»

 سیار عزیز، شکوهمند، عالِم و دارای یقین هستی. تو سزاوار  نور، شادی بخشش و پاداش هستی.خداوندا تو ب -5

ها به دست توست.        ها و عزّتها و ذلّتپوشانی و همة کم و زیاد شدندانی و هر عیب و گناهی را میخدایا! تو هر غیبی را می -6

 «اری تو بخشی و بس            عزیز تو خواری نبیند زکسعزیزی و خو»مرتبط با:                         

 «یکی را به سر برنهد تاج بخت         یکی را به خاک اندر آرد ز تخت»

 «از قسمت بندددگی و شاهی           دولت تو دهی به هدر که خواهی»

 «گلستان کند آتشی بر خلیل        گروهی بر آتش برد ز آب نیل»

 «شاهی دهد         یکی را به دریا به ماهی دهد یکی را همی تاج»

 «یکی را زماهی رساند به ماه            یکی را زمه اندر آرد به چداه»

 «یکی را دهد تاج و تخت بلند         یکی را کند خوار و زار و نژند»

 «کاله سعادت یکی بر سرش         گلیم شقاوت یکی در برش»

 «دولت تو دهی به هر که خواهی     از قسمت بندگی و شاهی   »

 «آن که را کردگار کرد عزیز            نتواند زمانه خوار کند»

 ستاید، به امید آن که برای او امکان رهایی از آتش دوزخ باشد.خدایا! سنایی با تمام وجود، تو را به یگانگی می -7

 «نیایش»

 انسانی خودخواه و مغرور نباشم. موجودی آزمند و خویشتن دوست نباشم: -1

 اجازه نده، شدّت خشم، بردباری و شکیبایی مرا از بین ببرد.مگذار که صولت خشم، حصار بردباری مرا در هم بشکند:  -2

منشی( مرا به فرومایگی و پستی شدّت حسد، بلندی فطرت )بزرگحملة حسد، مناعت فطرت مرا به خفّت و مذلّت فروکشاند:  -3

 «های زشت او نرهیتا حسد را برون ز دل ننهی                از عمل»مرتبط با:                   کشاند.

 برد.         شود و آبروی انسان را از بین میصفت طمع )آزمندی( که موجب پستی میخصلت طمع که دنائت آورد و آبرو ببرد:   -4

 «است           گر عزیز جهان بود خوار است آن را که با طمع سر و کار »مرتبط با:         

 «برد از رخ مرد آب             سیه روی باشد تا گرفت آفتابطمع می»                

 گرداند.های عالی را ناچیز میسر سختی هوا و هوس که همّتسازد: های بلند را پست میلجاج شهوت که همّت -5

 شود(.برد )موجب گناه میدامنی را از بین میپاک پردة عفاف و عصمت چاک زند: -6

های نامعقول های ابلهانه و تعصّبجانبداریهای ناهنجار که حرمت انسانیّت پاس ندارد: های جاهالنه و عصبیّتحمیّت -7

 برد(.کند )از بین می)نادرست( که حرمت انسانی را حفظ نمی

 کند.رمت و حقوق اعضای جامعه را پایمال میح به حریم اجتماع پای تعدّی و تجاوز بگذارد: -8

های اجازه نده در تاریکیروا مدار در ظلمات جهل و ضالل، از چراغ هدایت به دور افتم و بیغوله را از شاهراه باز نشناسم:  -9

 های گمراهی را از راه آشکار هدایت، تشخیص ندهم.نادانی و گمراهی، از نور هدایت تو دور مانم و بیراهه

 باک باشم.اجازه نده که در انجام کارهای بیهوده و ناپسند، گستاخ و بیپروا باشم: مگذار که نسبت به مالهی و مناهی بی -10
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 شایسته ندان که دچار غرور و خودخواهی شوم.روا مدار که گردن استکبار  و افتخار برافرازم:  -11

ها محروم ها و بزرگواریبه خاطر خودبینی، مجازات شوم و از درک فضیلت به کیفر خودبینی از ادراک فضایل و مکارم فرومانم: -12

 شوم.

خداوندا! به من کمک کن کاران وابگذارم و از حمایتش مضایقت کنم: برم از این که مظلومی را در چنگال ستمبه تو پناه می -13

 دریغ ندارم.تا مظلومی را در چنگال ظالمان تنها رها نکنم و حمایت خودم را از او 

تر باشد و در ورای صورت آراستة ما سیرتی زشت و ناهموار نهفته باشد: الهی روا مدار که پنهان ما از پیدای ما نا ستوده -14

خداوندا! سزاوار ندان که باطن ما از ظاهرمان ناپسندتر باشد و در پشت چهره و ظاهر آراستة ما، خلق و خویی زشت، پنهان باشد)خدایا! 

 ه نده که ما اهل ریاکاری و تظاهر باشیم(.            مرتبط با :اجاز

 «اخالق زشت و صورت زیبا فضیحت است           کرباس را نه وصلة دیبا کند کسی»

 «حسن و هستی»

ویدة تو ]خدایا[ در همان آغاز آفرینش که زیبایی تو، خود را به من نشان داد و مرا شیفته و مجذوب خود ساخت، من عاشق ش -1

 شدم)بیانگر ازلی بودن عشق الهی و تأثیر آن بر انسان(.              مرتبط با :

 «شودکند عشق زیاد میلطف جهان به جلوه آر تا برود دلم زکار              حسن چو جلوه می»

 «توان انداختچه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت           که یک دم از تو نظر بر نمی»

 «ی اوهام افتادحسن روی تو که به یک جلوه در آینه کرد         این همه نقش در آینه»

 «حسن تو هر جا که طبل عشق فروکوفت        بانگ برآمد که غارت دل و دین است»

 «تا رقم حسن تو زد آسمان                      نامزد عشق تو آمد جهان»

یستی )عالم نیستی( خوابیده بودم )هنوز خلق نشده بودم(، زیبایی تو مرا برانگیخت و به عالم آفرینش من با ناز و آرامش در پردة ن -2 

 آورد)بیانگر آفرینش انسان(.            مفهوم رباعی مرتبط با:

 «پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود               با خود آوردم از آن جا، نه به خود بربستم»

 «برندارم سر از این خمار مستی               که هنوز من نبودم که تو بر دلم نشستیهمه عمر »

 «در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد            عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»

 «از شبنم عشق خاک آدم گل شد               صد فتنه و شور در جهان حاصل شد»

 «حُسن او  چون دست در یغما نهاد        شور و غوغایی برآمد از جهان »

 «حسن را بر دیدة خود جلوه داد           منّتی بر عاشق شیدا نهاد»

 «پرتو حسن او چو پیدا شد            عالم اندر نفَس هویدا شد»

 پاسخ خودآزمایی

 راهنمایی: تو راهنمای من هستی.دهی(.    ب(توام نمایی)نشان میالف( توام راه، نمایی: تو را را به من می -1

 مصراع دوم بیت ششم)همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی( -2

 های اخالقی و اجتماعی است.لبریز از معارف، آموزش -3

 الغیب(، ستّارالعیوب و... الغیوب)عالمعظیم، حکیم، کریم، رحیم، علیم، یگانه، علّام -4

 : ادبیّات حماسیدرس سوم



 

11 

 

 العاده در آن جریان دارد.که حوادثی خارققهرمانی، قومی و ملّی با زمینة  داستانیشعری است حماسه * 

ها، عواطف و احساسات مختلف مدردم  سر و کار دارد که در آن ها شر  پهلوانی شفاهی و مدوّن* در شعر حماسی، شاعر با داستان هایی 

 ها آمده است.اهی و سیاهیدوستی و فداکاری و جنگ با تبیک روزگار و مظاهر میهن

 است.  «خرق عادت»و « ملّی»، «قهرمانی»، «داستانی»هر حماسه دارای چهار زمینة 

 

 

 

 

کده اجدزای جددایی ناپدذیر      وزن و آهنی  شود؛ زیدرا دو عامدل   به کار گرفته می شعر* در ادبیات فارسی، اصطال  حماسه بیشتر برای 

 شوند.یافت می شعرهای حماسی هستند، تنها در منظومه

ملّیی و تیاریخی و   هسدتند و جنبدة    حماسی و پهلوانییاد شده است که نمونه هایی از آثدار   های منثورشاهنامه* در منابع قدیم از 

 دارند.  مذهبی

 زمینة داستانی*
 یکی از ویژگی های حماسه، داستانی بودن آن است

 با توجه به زمینه داستانی، می توان حماسه را مجموعه از حوادث دانست 

زمینة *
 قهرمانی 

  تشکیل می دهنداشخاص و حوادث بیشترین بخش حماسه را 

وظیفه شاعر حماسی آن است که تصویر ساز انسان هایی باشد که هم از نظر 
 ممتازند معنویو هم از لحاظ نیروی  مادینیروی 

 در شاهنامه« رستم»قهرمانان حماسه، قهرمانانی ملّی هستند؛ مانند  

 زمینة ملّی *

است، در بستری از واقعیات  تاریخ خیالی یک ملت حوادث قهرمانی که به منزلة 

 .جریان دارند
نظام اجتماعی، زندگی اخالقی  حماسه بیانگر واقعیاتی است که ویژگی های ملی زمینه

 .در بر می گیردفکری و مذهبی را در مسائل عقاید آن جامعه و سیاسی 

 .تصویری از جامعة ایرانی در جزئی ترین ویژگی های حیاتی مردم آن استشاهنامه فردوسی 

خرق    *

 عادت

 .جریان یافتن حوادثی است که با منطق و تجربة علمی سازگاری ندارد

رویدادهای غیر طبیعی و بیرون از نظام عادت در حماسه، تنها از رهگذر عقاید  
 .دینی عصر خود توجیه پذیر هستند

هر ملتی عقاید ماورای طبیعی خود را به عنوان عاملی شگفت آور، در 
 حماسة خویش به کار می گیرد

، دیو سپید، رویین تن بودن اسفندیار و سیمرغدر شاهنامه وجود 
عناصر و پدیده هایی هستند که همچون رشته ...  عمر هزار سالة زال،
 .تقویت می کنندحماسه را تخیلی هایی استوار، زمینه 
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 انتخاب شده است. غالمحسین یوسفینوشتة دکتر  چشمة روشناز کتاب  کاوة آهنگر*داستان 

 
 

 

 نمونه های معروف *

 شاهنامه های منثور 

 (قرن چهارم)ابوالمویّد بلخی    

 (قرن چهارم)شاهنامه ابومنصوری 

در داستان 
 کاوه

پیش بند چرمین کاوه که بر نیزه می آویزد، بعدها در عهد ساسانیان اختر کاویان 
 .نام می گیرد و درفش ملی ایران می شود 

قیام کاوه علیه ضحاک، به دلیل هم قدمی و مبارزه ی مردم کوچه و بازار در 
برابر ظلم، با انقالب فرانسه و نهضت های عدالت خواهانه دو قرن اخیر، مقایسه 

 .  شده است
شکوه سیمای کاوه، از دیگر قهرمانان حماسه ی فردوسی، اگر بیشتر  نباشد، کم 

 .تر نیست

پیش از ضحاک، جمشید پادشاه ایران بود و برخی از فنون و کارها و پیشه ها را 
 .به جهانیان آموخت

جمشید به دلیل خوبینی و ناسپاسی، دچار کیفر شد و به دست ضحاک با اره 
 .به دو نیم شد

در قرآن قابل مقایسه است ( نمرود)و ( فرعون)خودبینی جمشید با داستان
 .زیرا آن دو نیز دچار قهر خداوند شدند و کیفر کار خود را دیدند

در داستان های ایرانی ، مظهر خوی «اژدها=اژی دهاک»ضحّاک معرب
 شیطانی و زشتی و بدی است

دیوزاد و مایه ی « سه پوزه سه سر شش چشم»ضحاک در اوستا موجودی 
 .آسیب آدمیان و فتنه و فساد است

با موافقت ضحاک به دست ابلیس کشته می شود تا ( پدر ضحاک)مرداس 
 ضحاک به پادشاهی برسد

مار در اساطیر ایران مظهری است از اهریمن و روییدن آن بر دوش ضحاک، 
 .تجسمی از خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث است

نخستین چاره اندیشی ضحاک برای نجات تخت و تاج و در امان ماندن در برابر 
 .  فریدون رفتن او به هندوستان و ریختن خون های فراوان در آن جا بود

از پا درآوردن مردم و مغز سرآنان را خوراک ماران کردن، نمودار و مظهر 
 .بدترین صورت جورپیشگی است
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 لغات

شجاعت نمودن، دالوری کردن، رجز، نوعی از دلیری کردن، حماسه: 

 ها سخن رود.شعر که در آن از جنگها و دالوری

 دلیر بودن، جرئت داشتن، دلیری، دالوری شجاعت:

امر غیر معمول، اموری که وقوعش میسّر نیست؛ خارق: العاده: خارق

 پاره کننده، از هم درنده، مجازاَ کرامت 

 اه)جمع شفه: لب و زبان(زبانی، لبی، منسوب به شفشفاهی: 

 جمع کرده شده، مکتوب، فراهم آمده در دیوانمدوّن: 

جمع مظهر؛ جای آشکار شدن، محلّ ظهور، تماشاگاه، مظاهر: 

 گاهتجلّی

 شدن، نابودیفساد، ضایعتباهی: 

 شکافتن، پاره کردنخرق: 

لِحاظ:  گوشة چشم به سوی گوش؛لَحاظ:  از نظر، از روی؛ از لَحاظ: 

 چشم نگریستن، مالحظه، نگرش، داغی است زیر چشم به گوشة

 جای، عوض، جانشینبه به منزله: درجه، مرتبه، مقام؛ منزله:

ناپذیر دارد.)روی=نوعی کسی که بدنی نیرومند و آسیبرویین تن: 

 جامة خواب گسترانیده، تشک، بالین، خوابگاه، رختخواببستر: 

گویی، علم به قواعد و سخن گفتن، تکلّم کردن، سخن، سخنمنطق: 

 هدایت کند و از خطا مصون دارد.قوانینی که فکر را 

سازش، موافقت، مؤالفت، هماهنگی، هماوازی//گوارایی، سازگاری: 

 لیاقت، قناعت

 واقعه، حادثه، ماجری رویداد:

جمع عقیده)عقیدت(، ایمان، آن چه بدان انسان اعتقاد و عقاید: 

 یقین دارد.

آنچه در پس ماوراء: غیر طبیعی، بعد از طبیعی؛ ماورای طبیعی: 

 چیزی قرار دارد، مابعد، عقب، پشت سر

کسی را به سوی دیگری توجیه:  قابل توضیح؛پذیر: توجیه

فرستادن، توضیح دادن مطلبی، روی کسی یا چیزی را به سویی 

 برگرداندن

 ضمناً؛ درضمن: درون، داخل چیزی، بین، میانضمن: 

آشکار شدن، نمایان شدن، برجای بلند شدن، پیدایی، ظهور: 

 آشکاری

در داستان 
 کاوه

نخستین چاره اندیشی مردم برای نجات همنوعان، سپردن مسئولیت آشپزخانه ی ضحاک 
 .به دو تن از مردان پارسا و گران مایه بود تا روزانه جان یکی از گرفتاران را نحات دهند

که سه تن قصد جان او میکنند، نموداری از درون آشفته و خاطر  خواب دیدن ضحاک
 .ترسان و بی آرام او است بر اثر آن که ظلم ها کرده بود

یادآور داستان  -که هنوز از مادر زاده نشده بود -جستجوی ضحاک  برای یافتن فریدون 
 .است( ع)فرعون به قصد نابود کردن حضرت موسی 

(  ع)پرورش یافتن فریدون در غار دور از دسترس ضحاک، یادآور داستان حضرت ابراهیم 
 .است

 .نام داشت« برمایه»گاوی که فریدون در کودکی از شیر آن تغذیه کرد، 

 .پدر فریدون آبتین نام داشت که به دست ضحاک گرفتار و کشته شد

کاوه، مظهر خشم و قهر ملّت در برابر بیداد و درفش ساده ی او مظهر اراده  و نیروی 
 .مردم است که فرمان روایی نو را به قدرت می رساند

شاهنامه ی فردوسی، سرگذشت ملتی است در طول قرون و نمودار فرهن  و اندیشه و 
 .آرمان های آن هاست و کتابی است در خور حیثیت انسان
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 فلز+ ین+پسوند نسبی+ تن(

پهلوان رویین تن پسر گشتاسب که سرانجام به دست اسفندیار: 

 شد.رستم کشته

 پیر، فرتوت، پیر سفید موی؛ پدر رستمزال: 

متفرّق، پراکنده، پاشیده و افشانده شده؛ مقابل شعر و نظم/ منثور: 

 منصور: نصرت یافته، نصرت و یاری داده شده

 پدیدآورندة شاهنامة منثور در قرن چهارمابوالمؤیّد بلخی: 

 پدیدآورندة شاهنامة منثور در قرن چهارم ابومنصوری:

 کاوة دادخواهدرس سوم: 

 آهنگری که بر ضد ضحاک قیام کرد...کاوه: 

دادخواهنده، کسی که به سبب ظلمی که بر او وارد آمده، دادخواه: 

 دادخواهی کند، آن که به دادخواه درخواست دهد؛ مظلوم

 بندگانعباد: 

 دشمن، پیکارجویخصم: 

 غیر، سوای، بدوندون: 

جنگهای زیادی  از اصحاب خاص حضرت علی)ع( که درملک اشتر: 

کسی که پلک اشتر: خداون، دارا، صاحب؛ مالک: شرکت داشت. 

 چشمش شکفته باشد، گردیده پلک، دریده چشم

های خدایان و پهلوانان ها و داستانجمع اسطوره، افسانه: *اساطیر

 .ملل قدیم

 قدیم، گذشته، دیرینباستان: 

آویزند؛ پیش  ای که از زیر گلو یا زیر کمر به پایینپارچهپیش بند: 

سینه، پیش دامن؛ آن که پیش بندد، آن که سد و مانعی برابر کسی 

 یا چیزی ایجاد کند.

 منسوب به چرمف چیزی که از چرم ساخته شده باشد.چرمین: 

درفش ملّی ایران در عهد ]اختر کاویان[:* درفش:   درفش کاویان

 : پادشاهی، سلطنتیکاویانساسانی.// 

بسیار خنده کننده؛ معرّب اژی دهاک؛ پادشاهی بسیارخند، ضحّاک: 

 داستانی پسر مرداس که پس از جمشید در ایران به سلطنت رسید.

 خدا، آفریدگار، ایزد/ فرشتهیزدان: 

 شیطان اهریمن:

روشنی، بهاء:  قیمت، ارزش، نرخ؛؛  بها: بی ارزشبها: بی

 درخشندگی، زیبایی، زینت، عظمت، شکوه

 ، استعمال شدهخوردهدستفرسود: دست 

چه شامل همه شود، چیزی که عمومیت داشته باشد. همة آنعامّه: 

 مردم

 در پیمکربر، پینو: نوبه

-کند؛ همکسی که با دیگری در یک عصر و زمان زندگی میمعاصر: 

 زماندوره، هم

 نیک نگریستن، اندیشیدن، درنگریستنتأمّل: 

 سفریگامی، همهمراهی، همقدمی: هم

 بدبخت شدن، بدبختی، نکبتشقاوت: 

برگشتن از حالی به حالی، دیگرگون شدن، زیر و رو شدن، انقالب: 

 تغییر، تحوّل، شورش

 بازپسین، آخر، آخری؛ مقابل اوّل و مقدّماخیر: 

هویدا، آشکار، مرئی، مشهود، معروف، مشهور، مقداری کم و نمودار: 

 چیزی که دال بر بسیار و کلبی باشد. جزئی از

 درخورنده، شایسته، موافق، مناسب، الیق، سزاواردرخور: 

 کهنه، قدیم، کهندیرین: 

 ها، زادگان ها، ماحصلها، سرانجامنتیجه نتایج:

جمع قریحه: طبیعت، طبع، ادراک، اندریافت، طبع شعر و قرایح: 

 نویسندگی

 ارتباطاتها، بستگیجمع عالقه؛ دلعالیق: 

نوردیدن، درنوشتن نامه را، پیچیدن، پنهان کردن کار، راه طی: 

 در طولدرطی:   پیمودن، سپردن

 هاروزگاران، دوره :*اعصار

شهرنشین شدن، به اخالق و آداب شهریان خوگر شدن، تمدّن: 

 همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی، اقتصادی...

جمع مظهر؛ جای آشکار شدن، محلّ ظهور، تماشاگاه،  مظاهر:

 گاهتجلّی

ستودن، نیکویی گفتن، مد ، آفرین گویی، شکر نعمت، ستایش: 

 شکرگزاری

قانون، عدل، انصاف، فریاد، ؛ داد: دادرسی، دادخواهی دادپیشگی:

 فغان//دادن، عطاکردن، بخشش، عطا، بهره، نصیب

 عدل و داد عمل دادگر، عدالت، حکومت بهدادگری: 

 برایبه منظور: 

 راندن، دور کردن، تبعید کردنطرد: 

 شدن، نابودیفساد، ضایع تباهی:

 بدکاران، بدکرداران، افراد شریرنابکاران: 

ستم کردن، ظلم کردن، ستم، جور: پیشه ستمکار، ستمجورپیشه: 

 یکی از خطوط جام شراب )هفت خط( که خط لب جام و پیاله باشد.

 ر یافتن، ثابت شدن، آرام یافتن، سکون، پابرجا شدنقرااسیتقرار: 

 مطبوع، پسندیده، مقبول، موافق طبع، دلخواهدلپذیر: 

 خورده، معمّر، بسیار سالسالخورد: سال

 خمیده، دوتا، کسیکه پشتش قوز و برآمدگی داشته باشد.گوژپشت: 

 کبره بسته، ایجاد پینه شدهبسته: پینه

گواهی نامه، متنی که ضحّاک برای تبرئة خویش به  :*استشهادنامه

امضای بزرگان حکومت رسانده بود. استشهاد: طلب شهود برای 

 گواهی یا اثبات حقّی.

 ستمکار، ظالمجفاکار: 
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 و مقرّ سلطنت کرسی، نشیمنگاه، منبر، اریکة سلطنت، شهرتخت: 

ای که برای اتّصال به کار رود؛ ریسمان، طناب، کمربند، رشتهبند: 

 طومار کاغذ، گره، مفصل، مکر، حیله، 

 هیئت، عالمت، نشان، روی، چهره، قیافهسیما: 

جمع فن: حال، گونه، صنعت، هنر، شاخ درخت، فریب، حیله،  فنون:

 راه، روش، نغمه

 خدا، آفرییندة دنیاآفرین: جهان

عنوان هریک از پادشهان مصر؛ معموالً پادشاه مصر معاصر فرعون: 

 موسی را بدین عنوان خوانند.// هر شخص ستمکار و تباهکار

 لقب پادشاه کلده)بابل(.نمرود: 

 خودی، تکبّر، خودبینیمنی: 

 بسیار عمل کننده، فعّال، آفریننده، خالق، خدای تعالیکردگار: 

است که به دل هرکه بتابد، از همگنان  ]فرّه: خرّه[ فروغ ایزدی*فرّ:

یابد و از پرتو همین فروغ است که شخص به پادشاهی برتری می

 شود.رسدو در کماالت نفسانی و روحانی کامل میمی

 پادشاه بزرگ، سلطانخسرو: 

 ترس، پروا، باک، اندیشه، بیمهراس: 

 سیاه فام و مکدّرگون: تیره

کم شدن، نقصان ستن: کا شد؛کاست، کم میمیکاست: همی

 یافتن، کاهیدن

 جهان، عالم ؛ گیتی:کنندة جهان، عالمتابروشنفروز: گیتی

طلبان، کسانی که طالب نام و شهرت هستند؛ شهرتجویان: نام

 طالبان مقام و منصب، دالوران، شجاعان

شجاعت، دالوری، سرکشی، طغیان، عصیان، سرافرازی، کشی: گردن

 شهرت، غرور، خودستایی

 معتقد شدند، ایمان آوردند، باور کردندرویدند: گ

ای که از زبان دیگر وارد زبان عربی شده و عربی شده، کلمهمعرّب: 

 در آن تصرفی به عمل آمده

: در شکل و هیئت اژدها، دارای نقش * مار بزرگ ؛ اژدهاپیکراژدها: 

 انگیز و ترسناکچون اژدها هولاژدها، هم

 خود//عرق، آب دهانعادت، خصلت// کالهخوی: 

کتاب مقدّس ایرانیان باستان و زرتشتیان که شامل پنج اوستا: 

 بخش است.

پیرامون دهان، چانه، گردادگرد دهان حیوانات// تنة درخت،  پوزه:

 ساقة درخت

 بچّة دیو، دیونژاد// اسب قوی هیکل و تیز رودیوزاد: 

 اصل هرچیز، مصدر، اساسمایه: 

و زر در آتش جهت اطمینان، گمراه  آزمودن، گداختن سیمفتنه: 

کردن، اختالف کردن مردم در رأی و تدبیر، گناه، عذاب، آشوب، 

 دادهعبرت، شگفتی، عاشق و دل

پدر ضحّاک مردی پاک دین بود که با موافقت ضحّاک، به مرداس: 

 آید.دست ابلیس از پای در می

 ردنکشتن، نابود کاز پا در آوردن: 

 آشپز، طبّاخ: *خوالیگر

 چابک، زرنگ، چست/ محل مرتفعچاالک: 

 دانشمند، حکیمفرزانه: 

 درمان کردن، مداوا کردن، معالجه، چاره، تدبیرعالج: 

 آرام کردن، ساکن کردن، تسلّی دادنتسکین: 

 کوچکتر، خردترکهتر: 

 بزرگتر، کالنتر، رئیس، سرور، پیغمبر مهتر:زاده؛ بزرگمهترزاده: 

ها// وزارت خانه، اداره، دفترخانه، جمع دیو؛شیاطین، ابلیسدیوان: 

 داری، دولتدفتر محاسبات، خزانه

 آشپز، طبّاخخورشگر: 

 پذیریتناور شدن، دارای جسم شدن، جسمتجسّم: 

اندیشه کردن، تفکّر، خوی، عادت، طبیعت، طبع بلند، منش: 

 شخصیت عالی

 پلید، نجس، ناپاک، زشت سیرت خبیث: 

 شناس، نجوم دانستاره خترشناس:ا

 افتادن، فرود امدن بر زمین، افتادگیسقوط: 

ای که از چینی یا آهن و مانند آن حوض کوچک، حوضچه :*آبزن

 شو سازند.وبرای شست

ناچار، به آنچه که ضروری است، الزم، حتمی، محتوم، بهناگزیر:  

 طور ضرورت، قهراً

    پراگنده، پریشان، پخش// تلف شده، گوناگون، بیگانه، پراکنده: 

 مشهور شدن اوپراکنده شدن نام کسی: 

 هاخردان، مجنونهمچون دیو، مانند دیوان، بیدیوانگان: 

شناسایی همة قوانین عملی مربوط به شغل و فنّی؛ معرفت هنر: 

 کاری، صنعت، مجموعة اطالعات و تجاربامری توأم با ظرافت و ریزه

 آورجادوگری، سحر، ساحری/ عجیب، شگفتجادویی: 

با ارزش، گرانبها، ثمین، صاحب قدر، بلند مرتبه، عزیز، مند: ارج

 مردگرامی، سزاوار، الیق، با وقار، نجیب، اصیل، جوان

 زخمآسیب، آفت، زیان، ضرر، چشمگزند: 

 ترین موضع دریامیانة آب دریا، عمیقلجّه: 

 گی گلودشمنی، کینه، گرفتبغض: 

پاکدامن، زاهد، پرهیزکار، متدیّن، عارف، دانشمند// پارسی، پارسا: 

 ایرانی، از مردم پارس

قدر، عزیز، گرامی، پرقیمت، باارزش، نفیس، ارجمند، عالیمایه: گران

 فراوان، انبوه

 زدن، کوفتن، برآمدن به جنگ، ضربهضرب: 

 عمود آهنین یا چوبین، دبوس، دستة هاونگرز: 
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 شیطان، اهریمن: *ابلیس

چیزی که دال بر بسیار و کلّی آن باشد؛ کارنامه، دلیل، برهان، 

 راهنما، سرمشق، مثال، شاهد، جدولی...

 یم دارندهترسا، ترسنده، بترسان: 

 تابی، سراسیمگیپریشان شدن، لرزیدن،، جنبیدن، بیاضطراب: 

 کوشک، کاخ شاهیقصر: 

یکی از پادشاهان سلسلة داستانی پیشدادی که ضحّاک او جمشید: 

را برانداخت.// جشن نوروز به گفتة شاهنامه از اوست؛ پسر خورشید و 

 نخستین بشری است که مرگ بر او چیره شده.

اندیشه کردن،  منش: بدخوی، کسی که عادت بد دارد؛ بدمنش:

 تفکّر، خوی، عادت، طبیعت، طبع بلند، شخصیت عالی

 رفت و آمد به تعجیل، جستجوی بسیار، کوششتکاپو: 

پسر آبتین و فرانک و یکی از پادشاهان سلسلة فریدون/آفریدون: 

 پیشدادی است که بر ضحاک تاخت و او را مغلوب ساخت.

 گاوی است که فریدون از آن شیر نوشید. نامبرمایه: 

پدر فریدون که گرفتار ضحاک شد و مغز سرش خوراک آبتین: 

 ماران گشت.

آنچه که ضروری است؛ الزم، حتمی، محتوم، به طور ناگزیر: 

 چاره، عالجگریز: ضرورت، به ناچار، قهراً ؛

 کینه خواستن، کینه توزی، کینه کشیدنانتقام: 

 روحانی زرتشتیموبد: 

به جا آوردن، ادا کردن، مردن، درگذشتن، ً؛ قضا: اتّفاقااز قضا: 

 دادرسی و قضاوت، تقدیر ، بال،  سرنوشت

پایان کاری را نگریستن، در امری اندیشدن، کار ساختن، تدبیر: 

 مشورت کردن

بازگشت، جای مآب:  به سبک فرعون عمل کردن؛فرعون مآبانه: 

 بازگشت

 بی حاصلهر کار بیهوده و نقش بر آب: 

 افروزش، افروختگی، روشنایی، اشتعالفروزش: 

 آذرخش، آتشی که بر اثر رعد و برق شدید پدید آید.صاعقه: 

 مشورت کردن :*رأی زدن

 شکوه، سهمگینی، عظمت، بلندی، ترس و بیممهابت: 

 ناگهان: *یکایک

آستان، آستانة در ، حضرت، پیشگاه، دروازه، بارگاه، ایوان درگاه: 

 خ شاهیسلطنتی، کا

صاحب اسم، دارای نام  نامدار:پهلوانان، بزرگان، سران؛ نامداران: 

 شهرت، مشهور، معروف، سرور، بزرگوار، پهلوان نامی، نفیس، مرغوب

 بزرگتر، کالنتر، بزرگتر قوم، سرور، رئیس// پیغمبر، رسولمهتر: 

 غضبناکافسرده، غمگین، اندوهناک،  ،خشمگین دژم:

 بگوی)فعل امر( برگوی: 

 هویدا، آشکار، مرئی، مشهود، معروف، مقداری کم و جزئی ازنمودار: 

 حساب پس دادن :*شمار گرفتن

 دنیا، گیتی، کرة زمین// جهنده، در حال جهیدنجهان: 

حرف استثنا، الّا، به جز، آیا، گویی، شاید، از قضا، اتّفاقاً، امید مگر: 

 است که، حتماً، هرآیینه، بدون شرط

ردآمدن گروهی برای مشورتدر امری. مجمع، مجلس، جای گانجمن: 

 مجموع افرادی که برای هدفی مشترک گرد هم آیند.

 سازد.کند، آشکار میظاهر مینماید: فرا می

 دلیر شدن، گستاخی کردن، گستاخی. جسارت: 

استشهادنامه؛ متنی که ضحّاک برای تبرئة خویش به : *محضر

 امضای بزرگان حکومت رسانده بود.

 ت نمودن، فروتنی و فرمانبرداری کردناطاعگردن نهد: 

دانشبخیل، هنر، بیدون، پست، خوار، ذلیل، حقیر، بیفرومایه: 

 دستمفلس، تهی

 مددکار، معاون، شاگرد، زیردست// کمک استاد// سال دستیار: 

نبرد، کارزار، جنگ، ستیزه، حرب و جنگ به سخن و پرخاش: 

 گفتار، عتاب، تشر، به زبان مجادله کردن

خواهشگر، میانجی، یاری دهنده، مددکار، خدمتکار مرد: پای

کنندگان حکومت بیداددست یاران حکومت، توجیهپایمردان دیو:    

خدای گیهان خدیو: پادشاه، خدا؛ ؛ خدیو: جهان، دنیا، عالمگیهان: 

 جهان

 فکر کردن، بیم داشتناندیشیدن:  ترسم؛میبراندیشم: 

 انداخت.پای مال کرد، زیر پا : *بسپَرد

پیشگاه اتاق، قصر، کاخ، بخش مسقّف از ساختمان که جلو آن ایوان: 

 باز است و پنجره ندارد و مشرف به حیاط است.

 کسی که کلمات را نتواند ادا کند، ابکم؛ مبهم، سخن گنگگن : 

ها باشد. ای سر پوشیده که از دو سوی، دارای دکّانکوچهبازارگاه:  

 ردر این جا مقصود اهل بازا

 روی پا، سینة پا :*پشت پای

 ضربة پتک، درای در اصل زنگ کاروان است.: *زخم درای

میل، آرزو// فضا، گازی است بی رنگ و بو که مخلوطی است از هوا: 

 اکسیژن و...

حرکت کنید، برخیزید؛ پوییدن: رفتن)نه به شتاب و نه نرم(، بپویید: 

 رفتاری متوسّط

روشنی، بهاء:  ارزش، نرخ؛قیمت، ؛  بها: ارزشبی بها: بی

 درخشندگی، زیبایی، زینت، عظمت، شکوه

 الیق، مناسب، شایستهسزاوار:  مقابل سزاوار؛ناسزاوار: 

 دلیر، پهلوان، دالور، شجاعگرد: 

قانون، عدل، انصاف، فریاد، فغان//دادن، عطاکردن، بخشش، عطا، داد: 

 بهره، نصیب
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 ضرور، دربایست، آنچه مورد احتیاج است.بباید: 

 هفت اقلیم، هفت قسمت بزرگ جهان قدیم.هفت کشور: 

 سرا، خانة موقّت از خیمه و چادر،اندرون خانه، حرمپردهسراپرده: 

 سرا، شبستان

 کشور ایرانایرانشهر: 

 کوی، محلّه، کوچهبرزن: 

 ا سیاه...پردة نقّاشی یا تصویر برجسته، تختة فلزی یتابلو: 

 روز، پاره/ برای، جهتنصیب، قسمت، بخش، قسمتی از شبانه بهر:

 ای کوچکآجر خام، نیزهخشت: 

 ة شبنم، تگرگ، بارانرقطژاله: 

 بخشش، کرم، عطا، دادگری، انصافدهش: 

 «نبود » مخفّف نبُد:

 جوان، مقابل پیر؛ ظریف، خوبف نیکبرنا: 

 افروغ، روشنایی، تابش، پرتو، نورفروغ: 

 آرزو، امید: *آرمان

 شایسته، موافق، مناسب، الیق، سزاواردرخور: 

 وضع، اسلوب، اعتبار، آبروحیثیّت: 

 جوی، موفّق، فیروزمندکامروا، کامران، کامکامیاب: 

 قدر، بزرگ، مهم، مشکل، پرخطرارجمند، بزرگخطیر: 

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 زندگی، زنده بودنحیات: 

 صحن خانه، زمین مقابل ساختمانحیاط: 

 زمانعصر بودن، همهممعاصر: 

 اعمال پسندیده، آثار نیکوی باقیمانده از کسیمآثر: 

 آسان، پست،ذلیلخوار: 

 هرچیز نوک تیز، تیغ درختخار: 

 برای، جهتبهر: 

 دریابحر: 

 هاروزگاران، دورهاعصار: 

 تنگدستیاعسار: 

 پراکنده، کالم غیر منظوممنثور: 

 یاری کرده شده، مظفّرمنصور: 

 اندیشیدن، نگریستنتأمّل: 

 به عمل پرداختن، کارپردازیتعمّل: 

 تقدیر، به جا آوردن، قضاوتقضا: 

 کردن با دشمن دین، جدال جنگغزا: 

 خوراکغذا: 

 برخاستن، ظاهرشدنخاستن: 

 خواهش، طلبیدنخواستن: 

 کلمات یک امالیی

 -معرّب -استشهادنامه -منظومه -اسقرار –طرد  -قرایح و عالیق -خواهانهعدالت -شقاوت -اهریمن -ضحّاک -اطیراس

فرعون  -عزم -قصر و ایوان -اضطراب -بغض -آبزن -سقوط -تجسّم -خبیث -عالج -خوالیگر -ابلیس -اهریمن -مظهر

 -فضیلت -حیثیّت -فروغ –شهر  و برزن  -جورپیشگی -خودکامگی -محضر -برگزاری -مهابت -اعتراض -صاعقه –مآبانه 

 المثلضرب -خطیر

 درس ابیاتو مفهوم  و ارتباط معنایی  معنی

سامانی شد)خودبینی و ناسپاسی در مقابل هنگامی که جمشید در برابر خداوند، ناسپاسی و خودخواهی کرد، دچار شکست و نابه -1

 خداوند، عامل شکست انسان است(.           مرتبط با:

 «ز پای رای بد زد گشت پست و تیره رای       سرکشی کرد و فکندیمش»

گوی بزرگ و خردمند، چه  خوب گفته است: زمانی که به پادشاهی)قدرت(رسیدی، برای اطاعت از خداوند تالش کن) لزوم آن سخن -2

 طاعت و بندگی خداوند در اوج قدرت(.          مرتبط با:

 «خرند            اقرار بندگی کن و اظهار چاکریدر کوی عشق شوکت شاهی نمی»
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 «خددواهی در دو عالم زندگی             بندگی کدن بندگی کدن بندگی گددر تو»

 و ابیات زیر: 1یابد.           مرتبط با بیت هرکس نسبت به خداوند ناسپاسی کند، نگرانی و وحشت به او راه می -3

 «به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس           به دلش اندر آید ز هر سو هراس»

 «فته شد فرّ یزدان از اوی          بگشت و جهان شد پر از گفت و گویچدو ایدن گ»

 روزگار جمشید تیره شد)بدبختی به او روی آورد( و فروغ ایزدی) نعمت پادشاهیِ( او  که در جهان پرآوازه شده بود، از وی گرفته شد. -4

 رت به شهرت و آوازه رسیدند.          مرتبط با:های دانا و با فضیلت از میان رفت و افراد دیو سیرسم و آیین انسان -5

 «آور( استپری نهفته رخ و دیو در کرشمة حُسن       بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی)تعجّب»

 «های خلق         زین عالم نبهره)فرومایه( و گردون بی وفاگشته است باژگون همه رسم»

 «وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا  منسوخ شد مروّت و معدوم شد وفا      »

 «رسدجاهل به مسند اندر و عالِم برون در          جوید کلید و راه به دربان نمی»

 «رسدجهّددال در تنعّم و اربداب فضل را           با صد هزار غصّه یکی نان نمی»

 «بماندبه نادانان چنان روزی رساند             که صد دانا در آن حیران »

 «به خسیسان دهند نعمت و ناز          اهل دل را به جان امان ندهند»

 «هدا        قوت یک شب به نیکوان ندهندروان را دهند خددرمنکج»

 «سفله بر صدر و اهل دانش را       به غلط، ره به آستان ندهند»

 «جکیمیاگر ز غصّه مرد و رنج              ابله اندر خرابه یافت گن»

 5مرتبط با: بیت و آسیب و ستم علَنی شد.       ارزش شد و فریب و نیرنگ ارزش یافت؛ راستی و خوبی از میان رفتدانش و فضیلت بی -6

های ظالم و دیوسیرت ، برای تجاوز به حقوق مردم و انجام کارهای بد، آزادی عمل یافتن و سسخن گفتن از خوبی و راستی انسان -7

 6و  5پذیر بود)چیرگی استبداد و ستم بر جامعه(.           مرتبط با: ابیات انمخفیانه، امک

 داد(.دانست) انجام نمیضحّاک کاری جز بدآموزی، قتل، غارت و ویرانگری نمی -8

 خواه از درگاه)کاخ( ضحّاک، بلند شد.در آن هنگام، فریاد اعتراض کاوة عدالت -9

 و او را نزد بزرگان دربار ضحّاک نشاندند.دیده را فراخواندند کاوة ستم -11

 ضحّاک با عصبانیّت به کاوه گفت: بگو که چه کسی به تو ستم کرده است؟ -11

 طلب(هستم.کاوه از روی خشم و اعتراض، دستش را بر سر زد و گفت: ای پادشاه، من کاوة دادخواه )حق -12

 ام.ه )تو= ضحّاک( قرار گرفتهآزار( هستم که مورد ستم شازیان)بیمن یک آهنگر بی -13

 تو چه شاه باشی، یا همچون اژدها دارای ظاهری ترسناک، باید دربارة ستم تو نسبت به من قضاوت شود. -14

 اگر تو پادشاه تمام جهان هستی، پس چرا رنج و گرفتاری نصیب ما شده است؟ -15

 زده شوند.ردم جهان شگفتالزم است برای این اقدام ظالمانه به من حساب پس بدهی تا م -16

 است؟تا شاید با حساب پس دادن تو، مشخّص شود که چگونه نوبت قربانی شدن آخرین فرزند من فرارسیده -17

 ]و مشخّص شود[ که چرا در هر مجلسی باید مغز یکی از فرزندانِ من به مارهای تو داده شود؟ -18

 سریع رو به بزرگان دربار ضحّاک کرد... وقتی که کاوه همة استشهادنامة ضحّاک را خواند، -19

 ترسید،و با فریاد گفت: ای دستیاران حکومت ضحّاک دیو سیرت! که از آفریدگار جهان نمی -21

 روید.شما به دلیل پذیرفتن و تأیید کردن رفتار و استشهادنامة ضحّاک، گناهکار هستید و به جهنّم می -21
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 کنم. هراسم و استشهادنامة او را تأیید نمیمن هرگز از پادشاه )ضحّاک( نمی -22

 کاوه با فریاد و خشم از جای خود بلند شد و استشهادنامه را پاره و لگدمال کرد. -23

 کاوه به همراه فرزند عزیزش، فریادکنان از بارگاه ضحّاک بیرون آمد و به سوی محلّه رفت. -24

 پیرامون او جمع شدند.هنگامی که کاوه از کاخ بیرون آمد، اهل بازار   -25

 کاوه با خروش و فریاد، همة مردم دنیا را به سوی عدالت دعوت کرد. -26

زمان با بندند، بر سر نیزه قرار داد و همای را که آهنگران، هنگام کارکردن با پتک، به روی پای خود میپارهکاوه همان چرم -28و  27

 حرکت او، مردم بازار، جمع شدند و شورش کردند.

 گفت: ای بزرگان خداپرست....کاوه در حالی که نیزه را به دست گرفته بود، با فریاد می -29

 کسی که خواهان فریدون است، از ضحّاک اطاعت نکند. -31

 برخیزید! زیرا این پادشاه)ضحّاک( شیطان است و در باطن دشمن خداست. -31

 ران فریدون و ضحّاک از هم جدا شدند(.ارزش، دوست از دشمن مشخّص شد )طرفدابا آن چرم کم -32

 رفت و سپاهی بزرگ از مردم بر گرد او جمع شدند.مرد شجاع )کاوه( همچنان پیش می -33

 کاوه از اقامتگاه فریدون اطّالع داشت، مسیر خود را پیش گرفت و مستقیم به سوی او رفت. -34

 جا حاضر شده بود.نگ برخوردار بود، در آنمردم در همة جای شهر حضور داشتند و هرکس که از فنون ج -35

های باران از ابر سیاه بود و از فراوانی ها و روی دیوارها مانند بارش قطرهفروریختن خشت و سنگ و شمشیر و تیر از پشت بام -37و 36

 اشیای فروریخته شده، جایی برای حضور افراد نبود)جای سوزن انداختن نبود(.

 به همراه پیران کارآزموده در جنگاوری، به لشکر فریدون پیوستند و از ظلم و نیرنگ ضحّاک رهایی یافتند. تمام جوانان شهر -39و38

 پاسخ خودآزمایی

ها بر ستایش دادپیشگی و تأکید بر دادگری، تالش برای طرد و فساد و تباهی نابکاران جورپیشه و استقرار عدالت و حمایت این حماسه-1

 وم مبتنی است.کش و محراز مردم زحمت

هایی مردمی هستند. دو: در هر دو قیام، مردم و کوچه و بازار  و طبقات ضعیف جامعه حضوری فعّال دارند و با هم یک: هردوانقالب  -2

 جویی و تالش برای رفع ظلم و شقاوت، چشمگیر است.خواهی و عدالتشوند. سه: در هر دو قیام، روحیّة عدالتمتّحد می

نی و ناسپاسی نسبت به خداوند بر جمشید چیره شد و ادّعای خدایی کرد و خداوند به کیفر چنین رفتاری، او را از فرّة زیرا خودبی -3

 ایزدی محروم ساخت و او بیچاره گشت.

 مار مظهری است از اهریمن و این جا تجسّمی از خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث است. -4

ها توانستند روزانه یکی از دو تنی را که برای بیرون کردن مغز دار آشپزخانة ضحّاک شدند و آنعهدهمایه دو تن مرد پارسا و گران-5

 آوردند، از مرگ نجات بخشند.سرشان می

 حضرت ابراهیم)ع(-6

 ضحّاک -7

 جای سوزن انداختن نبود. -8

ست در طول قرون و نمودار فرهنگ  و اندیشه و های رستم نیست؛ بلکه سرگذشت ملّتی اها  و پبروزیاین کتاب فقط داستان جنگ -9

دهد که در راه آزادگی و شرافت و فضیلت ، هاست. برتر از همه، کتابی است در خور حیثیّت انسان؛ یعنی مردمی را نشان میهای آن آرمان
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گشان آرزوی دادگری و مروّت و آزادمنشی را اند، حتّی با مراند.  و اگر کامیاب شده یا شکست خوردهها نمودهتالش و مبارزه کرده، مردانگی

 اندنیرو بخشیده

 فصل سوم: ادبیّات غِنایی

 تاریخ ادبیات و درآمدها
 است. سرود، نغمه و آواز خوشدر لغت،  غنا *

 .گزارشگر عواطف و احساسات شخصی شاعر باشدشود که در اصطال  به شعری گفته می غنا* 

 دانند.می های پی در پینسبی پس از جن آرامش را حاصل  غنایی* برخی شعر 

 است. غناییترین افق شعرهای * در شعر فارسی، وسیع

 شعر را به خوبی در آن مالحظه کرد. غناییفارسی نمونة کاملی است که می توان همة انواع  غزل* 

 ز عمده دارد.آن است که با ابعاد فردی و خصوصی تمای بُعد اجتماعیهای مهم شعر غنایی * یکی از زمینه

 دانست.چهارم را باید قرن  شروع شعر عاشقانه* 

 در قرن چهارم جستجو کرد. رودکی  و شهید بلخی  و رابعه بنت کعبرا باید در تغزاّلت  زیبایی  شعر عاشقانه* رشد و باروری 

 باید.کمال می فرخی  سیستانیدر شعر  پنجمدر قرن  تغزّل* 

 یابد.به حوزة غزل راه می سنایی با پیشگامی اصطالحات صوفیّهو  ششم عرفانقرن  اوایل* از 

 رسد و ادامة کار سنایی در قرن ششم است.به کمال می موالنا و حافظکه در قرون بعد) هفتم و هشتم( به وسیلة  غزل عارفانه* 

 پرداختند. عاشقانههای به سرودن منظومه عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی و عیّوقیشاعرانی چون  پنجم* در قرن 

 جستجو کرد.ششم شاعر قرن  نظامیرا باید در آثار  شعر عاشقانه* کمال 

 برابر دانست. اروپادر ادب شعر نمایشی توان با میفارسی را در ادب عاشقانه های * داستان

صدرنشین آثار بزرگ و جاویدان غنایی  تمثیلیبا بیانی  منطق الطیر عطار و مثنوی مولویهای بلند انسانی و عرفانی چون * منظومه

 در ادبیات جهانی هستند.

در صورتی که مصداق کامل شعر حماسی یا  -و به خصوص با ظهور شعر نو تقریباً تمامی آثار شعری معاصران ما مشروطه* پس از 

 هستند. غناییهایی از شعر نمونه -تعلیمی نباشند

تحمیدیه، مناجات، هزل، ای از آن به صورت های برجستهفارسی نمونهمنثور ن آثار شود و در بیبه شعر منحصر نمی ادب غنایی* 

 به ظهور رسیده است.  های موفّقهای بلند و کوتاه و ترجمهشکوائیه یا داستان

از  .داستان ها، شرح رویدادها، سفرنامه ها، گزارش احوال شخصی و ..* آثار برجسته نویسندگان معاصر فارسی زبان، به خصوص 

 آیند. نوع نثر غنایی به شمار می
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 لغات

 فصل سوم: ادبیّات غِنایی

انگیز// غَنا: توانگری، آوازخوانی، سرود، نغمه، آواز خوش طربغِنا: 

 نیازی، دولتمندیبی

 ابزارموسیقیلیر: شعری که با ابزار موسیقی خوانده شود؛ لیریک: 

 هاجمع الم؛ دردها، رنجآالم: 

 اندوهگین شدن، پس چیزی رفتن،تأثّر: 

بازی کردن، حکایت کردن از سخن گفتن با زنان، عشقغزل: 

 بیت(12-7جوانی؛ قالب شعری است مرکب از چند بیت)معموالً 

حوضه:  ناحیه، جانب، طرف، مرکز، میان مملکت، طبیعتحوزه:  
ای که توسّط رودی یا عماری فیل که به صورت فیل سازند؛ اراضی

 مشروب شود.شعب رودی 

دیدن، نگاه کردن، یکدیگر را به گوشة چشم نگریستن، مالحظه: 

 مراقبت کردن، مراعات کردن، نظر، نگرش

 دختربنت: 

 هر بند استخوان، استخوان بلند پشت پا کعب:

شناختن، معرفت، شناختن حق تعالی،یافتن حقایق اشیا به عرفان: 

های عرفان طریق کشف و شهود، تصوف )یکی از شعب و جلوه

 است(

 پیروان تصوّف، عارفانصوفیّه: 

پریدن، پرواز کردن، گاهی به جمع طایر؛ پرندگان، منطق:  طیر: 

 شود.طور مفرد در معنی پرنده استعمال می

مثال آوردن، تشبیه کردن، صورت چیزی را مصوّر کردن، تمثیل: 

 داستانی یا حدیثی را به عنوان مثال بیان کردن

سینه، باال، طرف باال، بزرگ، مهتر، رئیس، وزیر، مسند، جزء صدر: 

 اوّل از مصراع هر بیت

یزی که دلیل راستی کسی باشد؛ گواه راستی، دلیل چمصداق: 

نمونه های 
معروف نثر 
 غنایی

 سمک عیّار تالیف فرامرزین خداداد ارّجانی

 هزار و یک شب از عبداللطیف طسوجی

 سفرنامه ناصر خسرو 

 شرح زندگانی من از عبداهلل مستوفی

 روزها از دکتر محمد علی اسالمی ندوشن

 آثار جمال زاده

 آثار صادق هدایت

 آثار جالل آل احمد

رابعه بنت 
 کعب

 است سامانیانو معاصر  چهارماز شاعران مشهور قرن 

 هم روزگار بوده است  رودکیوی با 
 او را از نخستین زنان شاعر پارسی گوی دانسته اند

کشف 
 المحجوب

(  هی ق 465فوت )تالیف ابوالحسن علی بن عثمان جالبی هجویری غزنوی 
 است

 است( عرفان)از جمله قدیمی ترین و معتبرترین کتاب های فارسی در تصوّف 

 .نثر کتاب، روان و سلیس و پخته و از جمله نثرهای دوره ی سامانی است
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شمردن معایب کسی را، نکوهیدن، دشنام دادن، دشنام دادن هجو: 

 کسی را به شعر

گریستن بر مرده و ذکر محامد وی، نوحه سرایی، شعری که مرثیه: 

 محاسن او و تأسف از مرگ وی گویند.به یاد مرده و به یاد 

ای که شاعر در زندان و مربوط به حبس خود قصیدهحبسیّه: 

 ساخته باشد.

 افسوس کردن، مسخره کردن، سرزنش کردن، طعنه زدن، نازطنز: 

 آغاز، اوّل هر چیزی، ابتدابدایت: 

 سرایی کردن، شعر عاشقانه گفتن، عشق ورزیدنغزلتغزّل: 

 رانه ناپدیددرس چهارم: دریای ک

 شعر مشهور سامانیان و معاصر سامانیانرابعه: 

 

 پنداشتن، تصوّر کردن، گمان کردن

 سرکشی، عصیان)صفت اسب(: *توسنی

 شمارای با خارهای بیمادر غوالن، خار شتر، درختچهمغیالن: 

 درس چهارم: من این همه نیستم

درآمدن، در حجاب داشته، در پرده کرده، باز داشته از محجوب: 

 آنکه ارز درک حقایق باز داشته شده، با حیا، شرمگین

 معرّب گالبجالّب: 

 ای است در غزنیننام محلّههجویر:  اهل هجویر؛هجویری: 

صوفی شدن، پشمینه پوش گردیدن، سالک راه حق شدن، تصوّف: 

 طریقة درویشان و عارفان

 خداوند از او خشنود باد.رضی اهلل عنه: 

 کننده، خواهنده، آنکه پیرو پیری شود؛ مقابل مرشداراده مرید: 

 افسار، دهانه، زمام، حرکت، جنبشعنان: 

 ندا کردن، خواندن، طلبیدن، فریاد زدنآواز دادن: 

 دینملحد، دهری، بی: *زندیق

حمّیت، ناموس پرستی، حمّیت محبّ است بر طلب قطع غیرت: 

 تعلبق نظر محبوب از غیر یا تعلبق غیر از محبوب.

 سنگ زدن: *رجم

آشفته شدن، پریشان  شوریدن: شورش کردند؛بشوریدند: 

 گردیدن، به هیجان آمدن، شورش کردن، انقالب کردن

 جمع محنت: آزمایش، رنجمحن: 

کردند و محلّی که درویشان و مرشدان در آن سکونت می: *خانقاه

 نمودند.رسوم و آداب تصوّف را اجرا می

 مجدداً رفتند، دوباره رفتندبازگشتند، باز رفتند:  

 راستی سخن، شاهد، مثال، آنچه منطبق بر امری گردد

؛ تحمید: نوعی شعر و نثر که در ستایش خداوند باشدتحمیدیّه: 
 ستودن، ستایش کردن، پسندیدن

 مزا  کردن، بیهوده گفتن، مزا ، شوخیهزل: 

 مندیشکایت، گلهشکوائیّه: شکوی: 

 یماهسمک: 

باز، زیرک، بسیار رفت و آمد کننده، ولگرد، تندرو، حیلهعیّار: 

 مردچاالک، طرّار، جوان

همه را فرا گرفته، تمام فرا گیرنده، استیفا شده، تمام، مستوفی: 

 کامل، محاسب عواید مالیاتی

 شدن آمدن:نیامد، نشد؛ نامد: 

 )انگاردن= انگاریدن(:انگاشتن پنداشت، تصور کرد؛انگارید: 

 بسته: *درزه

 بیرون آورد، خارج کردبیرون گرفت: 

روبرو سخن گفتن با کسی، گفتگو کردن، عتاب کردن، مخاطبه: 

 سخنان درشت گفتن

 پیشوا، پیشروامام: 

 پاک، پاکیزه، پارسازکّی: 

آن که چیزی را ترک کند و از آن اعراض نماید. پارسا، زاهد: 

 د.که دنیا را برای آخرت ترک گویپرهیزگار، آن

های گرداگرد سرای و خانه، گرداگرد مکان حرم:دو حرم؛ حرَمین: 

های مقدس، محل اقامت مقدس مخصوصاً کعبه، داخل خانه و مکان

 اهل و عیال مرد، اهل و عیال شخص

بر طبق، مطابق، بر وفق؛ حسب)حَسَب(: طبق، اندازه،  برحسب: 

و یاد  شمار، قدر، گوهر نیک، آنچه ارز مفاخر اجداد که بشمرند

 کنند.

 دشمنی، عداوتخصومت: 

به جنبش درآوردن، بلند ساختن، واداشتن، تحریک انگیختن: 

 کردن

رجحان، برتری، مزیت، درجة عالی در فضل، فزونی در فضیلت: 

 معرفت و علم، صفت نیکو

خواستن، میل، اراده:  اخالص و اظهار کوچکی در دوستیارادت: 

 آهنگ

یار شدن، همدم گشتن، هم صحبت شدن با کسی، مصاحبت: 

مصاحبت؛گفتگو با رجلی سیاسی، مصاحبه:  صحبتی؛همدمی، هم

 علمی یا ادبی

به  اقامه: جای گزیدن، آرام گرفتن، ماندن، سکونت داشتن؛اقامت: 

 پا داشتن، به جا آوردن
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 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 دردمندی، درداَلم: 

 درفش، بیرقعلَم: 

 پاک، پاکیزهزکّی: 

 مرد تیزخاطر، زیرکذکّی: 

 ناحیه، جانبحوزه: 

 هایی که توسط رودی مشروب شود.زمینحوضه: 

 پراکنده، سخن غیر منظومنثر: 

 یاری کردن، یاری دادننصر: 

 کلمات یک امالیی

سمک  -تحمیدیّه -هزل -صدرنشین -بیان تمثیلی -الطیرمنطق -صوفیّه -تغزّل -طنز -مرثیه -هجو -تأثّرات

 -مِحن -غیرت -زندیق -عنان -اهلل عنهرضی -سلیس -تصوّف -المحجوبکشف -مغیالن -توسنی –تألیف  -عیّار

 مصاحبت -خصومت -بر حسب عقیدت -الحرمینشیخ -زاهد -مخاطبه -درزه -خانقاه

 دریای کرانه ناپدید

 رفتار کرد و تالش من برای رهایی از عشق، سودمند واقع نشد.          مرتبط با:عشق معشوق دوباره مرا گ-1

 «دل هر صید که کردی نکشد سر از کمندت                 نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت»

 «عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت          به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟»

 «کن          کز همه زورآوران عشق تواناتر استشکافت هم جگر کوه هم دل خسرو»

 «توان رسترویان             تا جان داری نمیسعدی ز کمند خوب»

انتهاست. ای انسان عاقل، شناکردن در دریای عشق)خالص شدن و رهایی از عشق (، ناممکن است.        ساحل و بیعشق مانند دریایی بی -2

 «این راه را نهایت صورت کجا توان بست            کش هزار منزل بیش است در بدایت» ا:                       مرتبط ب

 «سعدی این ره مشکل افتادست در دریای عشق           اوّل، آخر در صبوری اندکی پایاب داشت»

 «ان سپارند، چاره نیستراهی است راه عشق کده هیچش کناره نیست             آن جا جز آن که ج»

 «بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق              خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن»

 «اهلل از این ره که نیست پایانشای و نشد عشق را کرانه پدید           تبارکتو خفته»

 «خددددا را مددی ای دلیل راه حرم       که نیست بادیة عشق را کرانه پدید»

 «اند زین جرگه هشیارهاستش به مستی است در کیش مهر        برونپر»

ها و نامالیمات را تحمّل کنی.             خواهی راه عشق را تا آخرین مرحله، طی کنی )در عشق موفق باشی(، باید سختیاگر می -3

 مرتبط با:

 «اوست چه محراب و چه کنشت)بتخانه(جام ار زدست دوست بود زهر و می یکی است          آن جا که وصل »

 «مغیالن چیست تا حاجی عنان از کعبه درپیچد          خَسَک)خار( در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد»

 «گر کشد مهر رخت بر دل من تیغ رواست              هر بدی کز طرف دوست رسد، جمله نکوست»

 «هم عشّاق چیست؟ زخم ز بازوی دوستداروی مشتاق چیست زهر ز دست نگار           مر»

 «کنی، بکن که نکوستچرا و چدون نرسد بندگان مخلص را              رواست گر همه بد می»

 «ها گر کند خار مغیالن غم مخوردر بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم           سرزنش»
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 «آیدددارهای مغیالن حریر میکشاندم به نشاط             کدده خدجمددال کعبه چنان می»

 «الخصوص که از دست یار زیباخوستهر آن چه بر سر آزادگان رود زیباست         علی»

 «به دوستی که اگر زهر باشد از دستت          چنان بده ذوق ارادت خورم که حلوا را»

 «انسفر دراز نباشد به پای طالب دوست          که خار دشت محبّت گل است و ریح»

 «تر است از صد کلیدها دست برد          قفل او دلکشخار او از جمله گل»

 «ها فضل داد           وان جفا را از وفاها برگزیدآن اَلَم را بر کرَم»

 ها را  شیرینی به حساب آورد.           مرتبط با:ها را نیکو و تلخیدر راه عشق باید زشتی -4

 «تر استسوزدم         گر همه زهر است از جان خوشمیدرد عشق تدو کده جان »

 «زهر ار چنان که دوست دهد نوش دارو است          درد ار چنان که یار فرستد دوای ماست»

 «ما را به دست خویش بکش کان نوازش است        دشنام اگر ز لطف تو باشد دعای ماست»

 «اسزا که آن ز تو آید سزای ماستکشی رهی        هر نکشی رهینم وگر میگر می»

 «رنج بیماری تو گنج زر آورد ثمر        ای بسا درد که باشد به حقیقت درمان»

 «چه خوش گفت یک روز داروفروش         شفا بایدت داروی تلخ نوش»

 «درد از جهت تو عین داروست             زهر از قِبل تو  محض تریاک»

 «ها که معماری بودد       بس خرابیها که آن یاری بوبس عداوت»

 «ای بسا شیر کان تو را آهوست       وی بسا درد کان تو را داروست»

سازد.         دانستم این کار مرا بیشتر در حلقة دام عشق گرفتار میمن برای رهاشدن از دام عشق، سرکشی و نافرمانی کردم؛ امّا نمی -5

 «تر شدچون مرغ دلم به دام هستی در شد              چندان کده تپید دام محکم»     با:                      مرتبط

 «دردی است درد عشق کاندر عالج آن           هرچند سعی بیش نمایی، بتّر شود»

 «شود دامپیچم و سخت میدر دام غمت چو مرغ وحشی              می»

 پاسخ خودآزمایی

ها و گزارشگر عواطف و احساسات شاعر به عنوان نمایندة نوعِ بشر و آینة آالم)دردها( و لذّات و تأثیرات روحی و دوستیزیرا شعر غنایی،  -1

توان همة انواع غنایی شعر را های شعر است، نمونة کاملی است که میهاست و عالوه بر این، غزل فارسی که یکی از سرشارترین حوزهعشق

 د.به خوبی در آن مالحظه کر

 بیت سوم: عشق را خواهی که تا پایان بری................. -2

 کشش و غلبة عشق بر عاشق و ناممکن بودن رهایی از دام عشق. -3

 عشق او دوباره مرا به بند کشید)گرفتار کرد(؛ کوشش فراوان سودمند واقع نشد. -4

 «تر گردد کمندکز کشیدن تنگ»آخرین مصراع شعر:  -5

 «زهر و قند«/ »زشت و خوب»کلمات بیت چهارم:  -6

 «من این همه نیستم»

مندی و دلبستگی زیاد به شیخ، خواست به دلیل عالقه* از غیرت ارادت خود، قصد رجم آن مرد کرد و اهل بازار جمله بشوریدند: 

 آن مرد را سنگ بزند و اهل بازار نیز همگی اعتراض کردند.
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 ها( نجات یابی.ها )ناراحتیدهم که که از این رنجچیزی به تو یاد میز رهی: * تو را چیزی آموزم که از این مِحَن با

 هایی را بیرون آورد.بستههایی بیرون گرفت: * درزه

 است.خطاب کرده« شیخ پیشوا»یک نفر  مرا با عنوان  است:* یکی مخاطبة شیخ امام کرده

 یستم )بیانگر تواضع شیخ(.ها نمن شایستة هیچ کدام از این لقب* من این همه نیستم: 

هرکسی مطابق عقیده و نظر خود، مرا با عنوان یا لقبی خطاب اند: اند و مرا لقبی نهاده* هرکسی بر حسب اعتقاد خود سخن گفته

 «هرکسی از ظنّ خود شد یار من          از درون من نجست اسرار من» اند.                مرتبط با:      کرده

 «د صفت ز دریا، لیکن            بر قدر خود کند حکایت دریاقطره نیار»

 «نگوید لیکن               بر حسَب خود بود دهانش گویاروزنه از ماه می»

 «در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز         هرکسی بر حسَب فکر، گمانی دارد»

 «چیزی و تو چیز دیگری هر کسی روی تو را بر حسب بینش خویش        نسبتی کرده به»

 «گوید      کس ندیدیم که در بزم تو محرم باشدهر کسی از تو نشانی به گمان می»

 پاسخ خودآزمایی

 منشی، فروتنی و وارستگی.بزرگ  -1

ها یا خواست با این کار به مریدان بفهماندکه القاب و عناوین، مالک خوب یا بدبودن  فرد نیست و نباید تحت تءثیر ستایشمی -2

 های دیگران قرار گرفت.نکوهش

 «من این همه نیستم»گفت: هیچ کدام؛ او می -3

 شده است.های نسبت دادهمن شایستة هیچ کدام از این القاب و عناوین)تعریف و تمجیدها( نیستم و شخصیّت واقعی من غیر از لقب -4

 رآشفتند/ شورش کردن، اعتراض کردند، ببشوریدند:  بازگشتند/ بازرفتند: -5

 فریاد زد، فریاد برآورد   آواز داد: بیرون آورد/ بیرون گرفت: 

 قصد، خواست، عزم، آهنگ/ اراده: مندیدوستی، دلبستگی، عالقهارادت:  -6

 گفتگو و پرسشمصاحبه:  سخن شدن/نشینی، همدمی، دوستی و همهممصاحبت: 

 برپا داشتن، ادا کردن، برگزار کردن اقامه:ساکن شدن در جایی، در جایی مقیم شدن)ماندن(/  اقامت:

 درس پنجم: مناظرة خسرو با فرهاد

 

خسرو  و 
 شیرین نظامی

 .زیباترین منظومه عاشقانه در ادب فارسی است

 است( شاهزاده ارمنی)به شیرین ( پادشاه ساسانی)موضوع آن، داستان خسرو پرویز 

 این داستان بارها مورد تقلید شاعران قرار گرفته است

معروف ترین مقّلدان این ( 10قرن )و وحشی بافقی ( 7قرن )امیر خسرو دهلوی 
 .منظومه اند

در مناظره خسرو با فرهاد، خسرو مظهر غرور و فرهاد، نمونه ی خاکساری و پاک بازی 
 .است
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 لغات

 مباحثه و مجادله کردن، مانند شدنمناظره: 

 گذران ساسانیپادشاه بزرگ، سلطان؛ شهریار خوشخسرو: 

 شود.تراش معاصر خسرو پرویز که عاشق شیرین میسنگفرهاد: 

خسرو پرویز؛هرچیزی که طعم قند و بانوی ارمنی معشوقة شیرین: 

-شکر و نبات داشته باشد؛ مقابل تلخ، هر چیز مطبوع و لطیف و دل

 پذیر؛ تمام و کامل، رونق، رواج

 روای شهر، شاه، پادشاهکالنتر شهر، بزرگ شهر، فرمانشهریار: 

پول یا مال یا چیزی دیگر که قرض گیرنده نزد ، رهن، مرهونگرو: 

پادشاه مغلوب و زیردست نزد پادشاه غالب و  قرض دهنده یا امیر و

زبردست گذارد. تا پس قرض مسترد شود؛آنچه برای قمار یا شرط 

 مسابقه و امثال آن در میان نهند و آن متعلّق به برنده باشد؛

مواظب، مراقب، نگاهبان، پاسبان، موکل، چون دو شخص رقیب: 

 عاشق یک تن باشند، هر یک را رقیب دیگری گویند.

بدون ستون و پایه؛ نام کوهی که فرهاد مشغول کندن آن ستون: بی

 شد.

گماردن، گماشتن)کند؛کند، مأمور میمنصوب میگمارد: می

گماریدن(؛ کسی را به کاری و شغلی منصوب کردن، نشان دادن 

 چیزی، تبسم کردن، شکفتن

صورت، مجسمه،  تندیس:ساز، پیکرتراش؛ مجسمهتندیسگر: 

 پیکر، قالب

 داده گشتنعاشق شدن، دلگی: دل داد

خاک مانند، شبیه به خاک،  خاکسار:فروتنی، افتادگی؛ خاکساری: 

 مردم افتاده و فروتن، خوار و ذلیل

عمل پاکباز، عشق پاک، عشقی که با هوای نفس آمیخته پاکبازی: 

نباشد؛ عمل آن کس که هرچه دارد در قمار و عشق دهد و از 

آن که هر چه دارد ببازد، کسی که در  باز:پاکناداشت نیندیشد. 

قمار دغلی نکند، عاشقی که به نظر پاک به معشوق نگرد، عاشق 

 پاک نظر// زاهد، تارک دنیا

 پایتخت، مرکز فرمانروایی، سرزمین، کاخدارملک: 

به کار بردن مهارت و سلیقه در جلوة جمال به واسطة صنعت: 

 تقلید یا ابتکار

 مخفّف اندوهانده: 

 فرهنگ، دانش، هنر، حسن معاشرت، آزرم، حرمت، تأدیبادب: 

راه رفتن از روی ناز، تکبّر، زیبایی و  خرامیدن:راه بروی؛ خرامی: 

 وقار

 جراحت، زخمریش: 

 ممکن است، محتمل است، احتماالًشاید: 

ای است//معشوق زیباروی، چهرة زیبای ماه، نام قمر، نام فرشتهمه: 

 معشوق

 نظم، مختلشوریده، مظطرب، بیپریشان حال،  آشفته: 

مهر کردن برنامه، نقش کردن، ساختن شمشیر، سکه زدن، طبع: 

چاپ کردن، سرشت، نهاد، مزاج، طبیعت، رغبت، میل، قریحة 

 شعری، هیئت چیزی، ذات

 آیدنمیناید: 

ناپخته، آنچه که حالت طبیعی آن را تغییر نداده باشند، چرم  خام:

 دبّاغی نشده، ناآزموده

ناروا، ناشایست، کاری که اسالم آن را منع کرده و ارتکاب آن : حرام

 گناه باشد.

 شرنده، شرمسار، شرمگینخَجِل: 

 ناتوان، ضعیف، نحیف، خوار، زبونزار: 

 زندگانی کردن، عمر کردناز مصدر زیستن:  زندگی کنم؛زیَم: 

 های آسمان، اطراف هامون، عالم، جهانها، کرانهافق آفاق:

 راست، درست، حق، الیق، سزاوار صواب:

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 راست، درست، حق، الیق، سزاوار           صواب:                                                                     مزاج، سرشتطبع: 

 مزد، پاداش، احسان، اجر، عوضثواب:                             روی، پیروان                                 تَبَع: پیروی، پس

 

 مناظره

کاربرد شیوه مناظره یا سوال و جواب در ادبیات فارسی، سابقه ای طوالنی 
 .دارد

 .در شعر فارسی اسدی توسی را مبتکر فن مناظره دانسته اند

استادانه ترین نمونه های معاصر مناظره، مناظرات زیبا و آموزنده ی پروین 
 .اعتصامی است
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 «مناظرة خسرو با فرهاد»

 ابتدا خسرو به فرهاد گفت: اهل کجا هستی؟ فرهاد در جواب گفت: من از سرزمین عشق و دوستی هستم. -1

کنند و جان خود را فدای غم عشق را تحمّل میاند؟ فرهاد گفت: مردم آن جا خسرو گفت: در سرزمین شما مردم به چه کاری مشغول -2

 «دادگان              میان دل و کام دیوارهاکشیدند در کوی دل»    کنند.              مرتبط با:معشوق می

 خسرو گفت: جان دادن کاری مرسوم و رایج نیست؛ فرهاد گفت: چنین کاری در نزد عاشقان عجیب نیست. -3

ام، در حالی که من با دل و جان)با کنی که من فقط از دل، عاشق شدهای فرهاد گفت: تو فکر میدل، عاشق شده خسرو گفت: از صمیم -4

 ام.تمام وجود( عاشق شیرین شده

 خسرو گفت: عشق تو نسبت به شیرین چگونه است؟ فرهاد گفت: عشق او از جان ِ عزیز من ارزشمندتر است. -5

بینم؛ امّا من بینی؟ فرهاد گفت: آری اگر خوابم ببرد، اورا در خواب میب شیرین را به زیبایی ماه میخسرو گفت: آیا هرشب، در خوا -6

 قراری فرهاد(.                  مرتبط با:خواب و قرار ندارم )بیانگر شیفتگی و شیدایی و بی

 «هست و خواب نیستگفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا           ماهِ من در چشم عاشق آب »

 «روَد به خواب دو چشم از خیال تو هیهات!              بوَد صبور دل اندددر فدراق تو حداشاک!»

 «قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست          قرار چیست؟ صبوری کدام و خواب کجا؟»

 «شدر میچشم مجنون چو بخفتی همه لیلی دیدی           مدّعی بود اگرش خواب میسّ»

 «خبران چه جای خواب است مراگویند بخواب تا به خوابش بینی           ای بی»

 کنی؟ فرهاد گفت: هنگامی که مرده باشم و در دل خاک دفن شوم.بری و او را فراموش میخسرو گفت: کی عشق شیرین را از یاد می -7

 «دن آسان بوَد لیکن                  از دوستان جانی مشکل توان بریدناز جان طمع بری»مرتبط با:                               

نمایم(.           کنم)جانم را نثار او میکنی؟ فرهاد گفت: سرم را فدای قدمش میخسرو گفت: اگر به خانة شیرین راه یابی، چه می -8

-همچنین بیت«    زمن بپذیردش این فخر بس باشد مراخواهم افکندن ز دست دل سر اندر پای دوست            گر »مرتبط با: 

 «.         14و13»های

کنی؟ فرهاد گفت: چشم دیگرم را نیز در اختیار او قرار خسرو گفت: اگر شیرین چشم تو را زخمی کند)به تو آسیبی برساند(، چه می -9

 کنم(.                مرتبط با: دهم)تقدیم او میمی

 «ابرو اگر تیر زند             عاشق آن است که بر دیده نهد پیکان راسرو باالی کمان »

کنی؟ فرهاد گفت: اگر آن فرد، مانند سنگ، سخت و مقاوم باشد، با خسرو گفت: اگر کس دیگری شیرین را تصاحب کند، چه می -11

 فرهاد(.کنم(.              )بیانگر غیرت عاشقانة زنم) با او مبارزه میتیشه او را می

خسرو گفت: اگر به وصال شیرین نرسی، چه خواهی کرد؟ فرهاد گفت: شایسته است زیبایی ماه را از دور مشاهده کرد. )نظامی با  -11

گوید: شایسته است معشوق را از دور دید؛ همچنان که زیبایی ماه را از دور آوردن تمثیل در مصراع دوم، به طور ضمنی، از قول فرهاد می

 توان حس کرد(.                 مرتبط با:       میبیشتر 

 «گر نشاید به دوست ره بردن              شرط یاری است در طلب مردن»

 «گرچه در چشم تو مقدار ندارم لیکن               این قدر هست که درویش سر کوی توام»

 «هی بس بود از رخنة دیوارهاگر باغبان روزی به ما بندد در گلزارها              ما را نگا»

 «گر زباغ وصل گل، رنگی و بویی بهره نیست        بلبل شوریده را آخر تماشا می رسد»

 شریعتی(.«)ایمشکوه و شگفتی و زیبایی شورانگیز طلوع خورشید را باید از دور دید. اگر نزدیکش رویم، از دستش داده»
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ون ماه زیباست، شایسته نیست؛ فرهاد گفت: انسان آشفته) دیوانه( از ماه دور باشد، خسرو گفت: دوری از معشوق)شیرین( که همچ -12

بهتر است. )من که مجنونِ معشوقِ ماهرویم هستم، از او دور باشم، بهتر است؛ همچنان که به صال  آدم دیوانه است که از ماه دور باشد و 

 در آن ننگرد(.                  مرتبط با: 

 «مال ازیراک                 دیوانه هالل برنتابدمنمای مرا ج»

 ز هددر سو کرد بدر عادت، نگاهی              نظر ناگده درافتددادش به مداهی» 

 «چو لختی دید از آن دیدن خطر دید            که بیش آشفته شد تا بیشتر دید

خواهم که خواهی کرد؟ فرهاد گفت: من با التماس از خداوند میخسرو گفت: اگر شیرین تمام هستی و دارایی تو را طلب کند، چه  -13

 باختگی و اخالص فرهاد(.ای داشته باشد)بیانگر پاکشیرین چنین خواسته

کنم گرفتن سرِ تو خشنود)راضی( شود، چه خواهی کرد؟ فرهاد گفت: من هرچه زودتر آن را تقدیم میخسرو گفت: اگر شیرین با هدیه -14

 کنم. )بیانگر آمادگی فرهاد برای بذل جان به پای معشوق(.            مرتبط با:)دادن سر به معشوق( دین خود را ادا میو با این کار

 «بگفتا سرت گر ببرد به تیغ؟                بگفت این قدر نبود از وی دریغ»

 «بگفت ار خوری زخم چوگان اوی؟           بگفتا به پایش درافتم چو گوی»

 «ت این جفا بر من از دست اوست             نه شرطی است نالیدن از دست دوستبگف»

 «خواهم افکندن ز دست دل سر اندر پای دوست            گددر ز من بپذیرد این فخر بس باشد مرا»

 «گر کام دوست کشتن سعدی است باک نیست        اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست»

 «رسدم در طلب جددان            چون شمع همان دم به دمی جان بسپارمپروانة او گدددر »

 «عهد کردیم که جان در سر کار تو کنیم              و گددر این عهد به پایان نبرم، نامردم»

 «گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد                تسلیم از آن بنده و فرمان از آن اوست»

 «محبّت دادم                تا بدانند که من هم از خریدارانمنقد جان بر سر بازار »

خسرو گفت: عشق شیرین را از وجودت بیرون کن)عشق او را فراموش کن(. فرهاد گفت: عاشقانی مثل من هرگز چنین کاری را انجام  -15

 دهند)بیانگر وفاداری فرهاد و پایداری او در عشق(.                 مرتبط با:نمی

 «تنی سهل است کردن از تنی دور               دل از دل دور کردن نیست مقدور »

خسرو گفت: آسوده خاطر باش)عشق شیرین را فراموش کن(؛ زیرا کار تو نسنجیده و بیهوده است. فرهاد گفت: آسودگی برای من  -16

 بط با:است(.             مرتجایز و مقدور نیست )آرام و قرار از من گرفته شده

 «بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان                    مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم»

 «قدراری استبه عشق اندر صبوری خام کاری است                    بندددای عدداشقی بر بی»

 توانم شکیبایی کنم؟             مرتبط با:می خسرو گفت: در برابر درد عشق، شکیبا باش. فرهاد گفت: بدون جان)معشوق( چگونه -17

 «سوختة دل بوَد از صبر دور            آتش سوزنده نباشد صبور»

 «قراری استبه عشق اندر صبوری خام کاری است              بنای عاشقی بر بی»

 «صبوری از طدریق عشق دور است            نباشد عاشق آن کس کاو صبور است»

 «عدداشقیم بدرد ز دست             صبر نددایدد ز هیددچ عداشق مستمستی و »

 «هر نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز          صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم»

 «ایگفتی صبور باش به سودای عشق من              وقتی که صبرم از دل شیدا گرفته»
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 «کان تحمّل که تو دیدی همه بر باد آمد            از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار »

 «ماهیان را صبر نبدوَد یک زمان بیرون آب              عاشقان را صبر نبوَد در فراق دلسِتان»

 «دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است        ز عشق تا صبوری هزار فرسنگ است»

 «بر توان کرد که مقدور نمانده استی هجران تو لیکن      چون صصبر است مرا چاره»

تواند صبر و شکیبایی پیشه گیرد؛ حال آن که من شود. فرهاد گفت: دل میکردن، شرمنده نمیخسرو گفت: هیچ کس با صبر پیشه -18

 17ام. مرتبط با بیتدل خود را از دست داده

 ه است. فرهاد گفت: هیچ کاری بهتر از عشق وجود ندارد. سامان گشتخسرو گفت: به خاطر این عشق، کار تو بسیار آشفته و نابه -19

 «       من از این بند نخواهم به در آیم روزی            بند پایی که به دست تو بوَد، تاج سر است»مرتبط با:                           

دای او نکن. فرهاد گفت: جان و دل بدون دوست، دیگر ای، کافی است؛ دیگر جانت را فخسرو گفت: همین که دلت را به معشوق داده -21

 ارزشی ندارند و دشمن وجود من هستند.            مرتبط با:

 «خواهمهستی جان و دل خصومت ماست               هستی هردوان نمی»

توانم زندگی کنم نمی -ی استکه مانند جان برایم حیات –خسرو گفت: عشق شیرین را فراموش کن. فرهاد گفت: من بدون شیرین  -21

 مانم(.                مرتبط با: )زنده نمی

 «.یابعشق میشناس و ممات، بیوجود عاشق از عشق است، بی عشق چگونه زندگانی کند؟ حیات از عشق می»

تواند از او یاد نکند) او را اره نمیخسرو گفت: شیرین از آنِ من )متعلّق به من( است؛ دیگر او را فراموش کن. فرهاد گفت: فرهادِ بیچ -22

 فراموش کند(.

سوزانم)بیاگر خسرو گفت: اگر من نگاهی عاشقانه به شیرین بیفکنم، چه خواهی کرد؟ فرهاد گفت: با آه سوزناک خود، جهان را می -23

 غیرت عاشقانة فرهاد(.

را برای خود مصلحت ندانست)صال  ندید که بیشتر سؤال  های فرهاد درمانده شد، بیشتر پرسیدنهنگامی که خسرو در برابر جواب -24

 کند(.

 های روی زمین( کسی را به این حاضرجوابی ندیدم.خسرو به دوستان خود گفت: در بین تمام موجودات )انسان -25

بذلِ جان و فداکردن خویشتن برای عاشق از »اند که با هم ارتباط معنایی دارند و بیانگر این مفهوم« 21و 14، 8، 3»یادآوری: ابیات شمارة 

 «.معشوق دریغ ندارد

 خودآزمایی

 مندی او نسبت به شیرین پی ببرد و در نهایت، وی را از عشق شیرین منصرف نماید.خواست با آزمایش فرهاد، به میزان عالقهخسرو می -1

 عاشقی فداکار، پاکباخته، با اخالص و انسانی باهوش و حاضرجواب. -2

 «بگفتا دوری از مه نیست درخور            بگفت آشفته از مه دور بهتر» :12بیت  -3

 حذف شده است.« چه خواهی کرد؟»جملة پرسشی  -4

 سنجیده، قاطعانه، صادقانه و صریح و جامع. -5

 یادنکردن از او)شیرین( -6

شیرین است که مانند امانت یا قرضی در اختیار است. فرهاد معتقد است که سر)تمام وجودش( متعلّق به سر فرهاد ، «وام»مقصود از  -7

 او)فرهاد( قرار دارد و به محض تقاضای آن، از طرف شیرین، تقدیمش خواهد کرد
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 درس ششم: اکسیر عشق

 لغات

تر سازد؛ جوهری که ماهیّت اجسام را تغییر دهد و کامل: *اکسیر

 هر چیز مفید و کمیاب.

 جان مایه: 

پادشاهان، خیمة پادشاهی، جایی که شاهان دربار و کاخ بارگاه: 

 مردم را به حضور پذیرند.

 دوست داشته، معشوقمحبوب: 

 از خود به در شدم: 

 یار، رفیق، عاشق، معشوق، شاهددوست: 

مطّلع، آگاه، آن که خبر را به مخدوم خود رساند،  صاحب خبر:

 خبرنگار، حاجب، نقیب، معرف، سفیر

ز، آیا، گویی، شاید، از قضا، اتّفاقاً، امید حرف استثنا، الّا، به ج مگر:

 است که، حتماً، هرآیینه، بدون شرط

میل قلب است به دیدار محبوب؛ در کالم موالنا کشش :  *اشتیاق

طلب و خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت رو  کمال

 هستی است.

 حرکت، آرمیده، خاموش، ساکت، دایم، ثابتبیساکن: 

 مخفّف بودمبُدم: 

 النّوع آریاییمحبّت، دوستی، خورشید، آفتاب، ربّمِهر: 

رنگ و روشن در کنار راست کهکشان ای است سرخستاره: *عیّوق

کند. مظهر کند و پیش از آن غروب میکه پس از ثریّا طلوع می

 دوری و روشنایی و بلندی است.

 ممکن نشددستم نداد: 

 شنوایی، آنچه که شنیده شود.گوش، شنیدن، شنوایی، حسّ سمع: 

 روشنای چشم، روشنایی دیده، بینایی// بینش، دانشبصر: 

 بیننده، نظرانداز، دیدبان، نگاهبان، درک کنندة امورور: دیده

 که قناعت ورزد، راضی، خشنود، شادمانقانع، آنخرسند: 

 وانگریستن، بازنگریستن، روی کردن، مهربانی لطف، توجّهالتفات: 

سمانی محکم که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر ریکمند: 

دشمن اندازند و وی رال به بند درآوردند و یا جانوران بدان مقیّد 

 کنند.

نگاه کردن، نگریستن، به نظر آوردن، مورد توجه قرار دادن نظر: 

 چیزی را به جهت دفع چشم زخم، اندیشه، تفکر، نگرش

 

 کلمات مهم امالیی

 مس وجود -التفات -اکسیر -خرسند -بصر -سمع -عیّوق

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی

ای معشوق، هنگامی که از در وارد شدی، من با دیدن تو از خود بی خود شدم؛ مثل این که رو  از بدنم جدا شد و به جهان دیگر   -1

 رفتم)انگار که مُردم(.

 هوش شدم.آورد، خودِ معشوق آمد و من از شدّت هیجانِ دیدارِ یار، بیمن منتظر بودم تا ببینم چه کسی خبری از معشوق برایم می -2

 مرتبط با بیت:  

 «که را ماند دل، آن لحظه که آن جان شر  دل گوید              که را ماند خبر از خود در آن دم کو خبر گوید»

 «خبر افتاد با هر که خبر گفتم از اوصاف جمیلش              مشتاق چنان شد که چو من بی»

 «تا خبر دارم ازو بی خبر از خویشتنم                با وجودش ز من آواز نیاید که منم»

 «خبرانم کردنددر خرابات ز اسرار حقیقت صائب                    تا خبر یافتم از بی»

 «شبروز تا شب در تمنّا بود دل             ناگهانی دلبر آمد نیم»

 «اند خبر                از خود نیست آگهی دگرادهتا مرا از تو د»

 گفتم، معشوق را ببینم تا شاید درد اشتیاقم تسکین یابد، امّا با دیدن او سوز اشتیاق من بیشتر گشت.          مرتبط با:با خود می -3

 «دل هر که صید کردی، نکشد سر از کمندت          نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت»

 «میل آن دانة خالم نظری بیش نبود          چون بدیدم، ره بیرون شدن از دامم نیست» 
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 «گر دگری را شکیب، هست ز دیدار دوست           من نتوانم گرفت، بر سر آتش قرار»

 «های او         رام چون گردد به من، آرام نتوانم گرفتآرام گشتم از رمیدنبس که بی»

مرتبه رسیدم.             نمی ناچیز در مقابل آفتابِ وجودِ معشوق افتاده بودم و به مدد گرمای عشقِ او به واالترین من همچون شب -4

          با:مرتبط 

 «ای                نیست عجب گر ز شرف بگذرد از چرخ، سرمچون که تو دست شفقت بر سر ما داشته»

 «امماهی شوم، رومی رخی، گر زنگی نو برده             روزی که عکس روی او بر روی زرد من فتد»

 «چو ذرّه گرچه حقیرم ببین به دولت عشق               که در هوای رخت چون به مهر پیوستم»

 «ای بدودم و مهر تو مددرا باال بردمن به سرچشمة خورشید نه خود بردم راه               ذرّه»

 «عمری               سیل محبّت آمدددد ناگددداه در ربودمخاشاک راه بودم در کوی دوست »

 «ذرّه را پرتو مهر تو کند خورشیدی               قطره را گردش جام تو کند دریایی»

 «چون شبنم بیفتاد مسکین و خرد                 به مهر آسمانش به عیّوق برد» 

 «ه تا مهر نبیند به ثرّیا نرسدز آسمان بگذرم از برِ منت افتد نظری          ذرّ»

 «جان گدازی اگر به آتش عشق                عشق را کیمیای جان بینی»

رفتن به نزد دوست)وصال یار( برایم ممکن نشد، هرچند برای رسیدن به او، گاهی با پا و گاهی با سر)اشتیاق فراوان( این مسیر را  -5

 پیمودم.

 معشوق را ببینم و سخنان دلپذیر او را بشنوم، با تمام وجود به او توجّه کردم.            مرتبط با:برای آن که راه رفتن زیبای  -6

 «با صدهزار جلوه برون آمدی که من             با صد هزار دیده تماشا کنم تو را»

 «از پای تا به سر همگی دیده شوید            حسن و جمال دلکش دلدار بنگرید»

 «کنم وام، اگر توانم کرد        که در جمال تو هر دیده را تماشایی استهزار دیده «

 «گوشم همه چشم گشت و چشم همه گوش         تا آن که بدو در نگرم  دوش به دوش»

 «ی خطاب تو با صد هزار گوشی جمال تو با صد هزار  چشم           من بندهمن واله»

 برگردانم و از دیدن او خودداری کنم؛ زیرا در اوّلین نگاه با دیدن او، بینا شدم.          مرتبط با:توانم نگاهم را از معشوق من نمی -7

 «کندکند سیر صورتت، وصف آفریننده میکند      وان که میدهد، در رخ تو بیننده میهر که را بخت، دیده می»

 «استشم از بهر این کار آمدهگویم که چکنی         من همیگر تو انکار نظر در آفرینش می»

 آسوده و آرام زندگی کرده باشم)بیانگر جاودانگی محبّت عاشق(.          مرتبط با: –بدون تو  –ام اگر یک روز نسبت به تو وفادار نبوده -8

 «اگر دانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم                   پس آن گه بر من مسکین جفاکردن صوابستی»

 معشوق قصد گرفتارکردن من در دام عشق خود نداشت، من خودم، اسیر نگاهِ همچون کمند او شدم.           مرتبط با: -9

 «بردام تا میحاجت به ترکی نیستش تا در کمند آرد دلی          من خود به رغبت در کمند افتاده»

 «را تو بگیری ز خویشتن برهانی به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت            که هر که»

 «من که نخجیر کمندم همه شیران بودند             آهوی چشم تو را دیدم و نخجیر شدم»

 «گفت خود دادی به ما دل حافظا             ما محصّل بر کسی نگماشتیم»

 «چه اختیار بود، اختیار از اوستقرار اوست          ما را بی اختیار ماست که دل بی»                مقابل مفهوم:
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گویم: زردی چهره)بیماری ظاهری پرسند: ای سعدی، چه کسی چهرة سرخ و شاداب تو را پژمرده و بیمار کرد؟ در جواب میاز من می -11

 زش ساخت.          ارزش و نا چیز من تأثیر گذاشت و آن را مانند طال  با ارچون کیمیا، بر وجود بیمن( اثرِ عشق است؛ زیرا عشق هم

 و ابیات:4بیتمرتبط با : 

 در مکتب حقدایق پیش ادیدب عشق                   هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی» 

 «دست از مس وجود چو مردان ره بشوی                   تددا کیمیای عشق بیددابی و زر شوی

 «آری بده یمن لطف شمدا خاک زر شود    از کیمیای مهر تدو زر گشت روی من                »

 «ای بودی اال ای کیمیای دل             که از برقی مس آلوده با زنگار زر کردیچده آتش پاره»

 خودآزمایی

 هوش و مبهوت شدم.از خود بی خود شدم، بی -1

 آرام ، تسکین -2

 «تا سر همه سمع و نظر شدم تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم                 از پای»بیت ششم -3

 درس هفتم: بهار عمر

 لغات

شاد، خرّم// ماه دهم از سال شمسی برابر دی ماه، مقام و  خرّم:

 پردة در موسیقی

 افروغ، روشنایی، تابش، پرتو، نورفروغ: 

 قطرة اشک، اشک، شرارة آتش که بجهد.//زرشکسرشک: 

 ؛ شدن: گذشت، سپری شدبشد: 

 آهستگی، فرصت، درنگزمان دادن، مهلت: 

 شراب انگوری، شراب، بادهمی: 

 شراب و مانند آن که به صبح خورند؛ پگاه، صبح زودصبوح: 

خوابی مطبوع و شیرین، خواب خوش، شادخواب، شکرخواب: 

 خواب سحر

برای  -1رود: کلمة تنبیه است و آن برای مارد ذیل به کار میهان: 

برای تحذیر: متوجه  -3؛ برای تصدیق و تأیید: آری -2آگاهانیدن 

 بشتاب، زود باش -4باش، مراقب باش، پرهیز کن، زینهار 

 

گزیدن، برگزیدن، انتخاب کردن، مختار، برگزیده، آزادی اختیار: 

عمل)مقابل اجبار(، غلبه، قدرت// علمی است که از احکام هر وقت و 

یز زمان از خیر و شر و اوقاتی که در آنها باید از شروع به کاری پره

 توان به کار پرداخت.کرد و اوقاتی که در آنها می

 روز گذشته، دیروز، شب گذشته، دیشبدی: 

 عبور، گذشتن، گذرگاه، راه عبورگذار: 

گروه اسبان، گروه سواران، سپاه، لشگر، فوج، پیرو، مرید، خیل: 

 لشگرگاه، قبیله

 افسارگسیخته، با سرعتی مهارناپذیرگسسته: عنان

 )مقابل وصال(، جدایی، دوریجداشدن، فراق: 

صورت شخصی یا چیزی کشیدن، تصویر، نگارگری، ترسیم، نقش: 

 صورت، شکل، رسم، طر ، نوشته

آلتی چوبین یا فلزی که روی کاغذ نویسند، خامه، کلک، طرز قلم: 

 کار، نحوة اجرا، سبک، نوع، گونه

 

 کلمات مهم امالیی

 فراق -گسستهعنان -صبوح -مهلت دیدار -زارالله -فروغ

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی

ای آن که شادابی و خرّمی گلستانِ عمر از فروغ و روشنایی چهرة زیبای تو است. برگرد که در نبودِ روی زیبای تو، شکوفة عمرم بر   -1

 ام از دست رفت(.                 مرتبط با:زمین ریخت)جوانی

 «تدوبرگی خددزان بیچه گل ز وصل توام بشکفد مرا که گذشت                 بهددار عمر بدده بی »

 «تو نه رنگم و نه بو، ای قدمت بهار من زار من، رفته گدل از کنار من                بیسوخته اللده»
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 «افت بی تو خرّم هیچتددو نو بهار دل و جددان عاشقی بدازآ             که در جهان نتوان ی»

 «در تیره شب هجر جانم به لب آمد          وقت است که همچون مه تابان به درآیی»

 اگر اشک مانند باران از چشمانم سرازیر شود، شایسته است؛ زیرا از غم دوری تو)معشوق( عمر من به سرعت برق سپری شد.  -2

 «بار           چون بغرّد رعد، آن گه ابر باران آوردوقت بنالد، دیده گردد اشکدل چو از ش»مرتبط با:                           

 «ام که مپرسرود آب دیدهآن چنان در هوای خاک درش          می»

زودی پذیر است، ای معشوق! به ما توجّه کن که پایان کار زندگانی معلوم نیست)عمر آدمی بهدر این عمر کوتاه که فرصت دیدار امکان -3

 ممکن است به پایان برسد(. 

 «چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی              که روز واقعه پیش نگار خود باشیم»مرتبط با:                                   

 «توانیما را در آرزویت بگذشت زندگانی            باقی است تا دو سه دم، دریاب گر می»

 «ن یک دم است              دم به دم در یک دمی با ما نشینحاصل عمر عزیز آ»

 «عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست        من که یک امروز مهمان توام فردا چرا؟»

پردازی؟ هشیار شو که  ساعت مساعد عمر)بخش تا چه زمانی  به نوشیدن شراب بامدادی و خواب شیرین صبحگاهی)لذّات دنیوی( می -4

 رتبط با:                  (سپری شد..              مرگزیدة زندگانیب

 «خبر است ز اندکی عمر            زان خندة غافالن زند صبحبس بی»

 «عمر باقی مانده را صائب به غفلت مگذران              تا به کی گویی که روز و روزگار از دست رفت؟»

 «تمام               روزگار دل سرآمد، روزگار از دست رفت عمر در بیهوده صرف شد و نشد کاری»

 «شبی کوش و گریة سحریمی صبو  و شکرخواب صبحدم تا چند؟           به عذر نیم»

 «چو عمر در گذر است ای عزیز جهدی کن            مَهِل به خیره شود صرف و حاصلی دریاب»

 ای از گذر عمر )عبور معشوق( ندید.                           نداشت. حال دل بیچارة ما را بنگر که هیچ بهرهدیروز معشوق در گذر بود و توجّهی به ما  -5

 «بگذشت یار و سوی اسیران نظر نکرد         کردیم ناله در دل سختش اثر نکرد»مرتبط با:          

 «در این عهد وفا نیستشد و گفتا صنما عهد به جای آر        گفتا غلطی خواجه دی می»

 «گناهی را و آهی هم نکردآن پری بگذشت و سوی ما نگاهی هم نکرد             کشت در راه بی»

تازد.] اند؛ از این روست که عمر مانند سواری افسارگسیخته و با سرعتی مهارناپذیر میاز هر طرف انبوهی از حوادث در کمین ما نشسته -6

 بند.[تا حوادث بر او دست نیا

 «قد خمیدة ما را اجل کمین کرده          نشسته سیل حوادث به سایة پل ما»مرتبط با:                           

 «آید ز منام                  در گذار سیل خوابیدن نمیآرامیاز سبک جوالنی عمر است بی»

ام(، از این موضوع تعجّب نکن؛ زیرا روزهای جدایی از یار در شمار زندگی جانی شدهام)در فراق معشوق چون صورت بیمن بی عمر زنده -7

 «آن دم ز حساب عمر نبود         گر بی تو دمی درنگم آید»آید.                  مرتبط با:         به حساب نمی

 «ام به غرامتعمر نبود آن چه فارغ از تو نشستم           باقی عمر نشسته»

 «روز را به فراق تو شب کند                 گر در غم تو زنده بماند عجب کندآن کس که »

 «ام را ز سیدا )شاعر( چه پرسی           کی در حساب آید روز حساب بی توعمر گذشته»

 «ام بی او               چگونه زنده بود آن تنی کز او جان رفتامیر رفت و عجب این که زنده»

 ن بگو؛ زیرا بر این جهان هستی تنها شعر است که از تو به یادگار خواهد ماند.                  مرتبط با:ای حافظ! سخ -8
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 «مانداز گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست؛ مگر ترانة من که در روزگار نامده بر جای می»

 «زمانه، سخن یادگار مارفتیم و مانده است به جا چون قلم حزین              بر صفحة »

 «همیشه تا به جهان یادگار خواهد ماند              ز عالمان تصنیف وز شاعران دیوان»

 «بخشد              در جهان یادگار ما باشدسخن ما که رو  می»

 پاسخ خودآزمایی

 )ایهام تناسب(.« زارالله»و « گل»تناسب دارد با « فصل بهار»به کار رفته است و در معنای « شکوفه»در معنی «  ریخت»بهار به قرینة   -1

 به( و چکیدن )وجه شبه(.بیت اوّل: سرشک )مشبّه(، چو )ادات تشبیه(، باران )مشبّه  -2

 سرعت رفتن)وجه شبه(.به( و بهروزگار عمر )مشبّه(، چو )ادات تشبیه(، برق)مشبّه       

 اغتنام فرصت. -شدن از خواب غفلت بیدار -پرهیز از مشغول شدن به لذّات دنیوی -3

 تناسب دارد.« گهکمین»و « دواندن»، «گسستهعنان»، «سوار»با واژگان« گروه سواران»و « گروه اسبان»در معنای « خیل» -4

 جودرس هشتم: مجنون و عیب

 لغات

 دیوانه، مقابل عاقل، فرزانهمجنون: 

 معشوق مجنون// لحنی است در موسیقی قدیملیلی: 

 خوب، نیک// نوعی درخت با میوة زرد و خوشبو بِه:

 رفتاری، زیباروییرویی، شخص خوبنیکویی، خوبی، خوبنکویی: 

جمع احور و حورا، ]مرد و[ زن سیاه چشم، هریک از حور: 

 حورالعین

 زیبای، جمال، نیکویی، رونق، فروغ، خوشی، خوبیحسن: 

 نقص و کاستی، عیب :*قصور

خشمگین شدن، ن)برآشوفتن(: برآشفت خشمگین شد؛برآشفت: 

 غضبناک گردیدن، فتنه برپا کردن

 رؤیت شده، منظور، دیدبان، چشم، نگاه، نظر، مردمک چشمدیده: 

 نمود کردن، خود را نشان دادن، عرضه کردن، آشکار کردن، جلوه: 

 

 آراستن، نمایش

نوعی تیر کوچک که آن را در غالف آهنین گذارند و از : *ناوک

 تا دورتر رود.کمان سر دهند 

اشاره، نمودن به سوی چیزی با دست، دستور، فرمان، رمز، اشارت: 

 ایما، اظهار نظر، مشورت، نصیحت

 خندة شیرین، خندة دلنواز: *شکّرخنده

 جانشین، قایم مقام// جانشین پیغمبر، پیشوای مسلمانانخلیفه: 

 گمرهف بیراه، ضالغوی: 

 هالها، جمینیکوان، زیبارویان، قشنگخوبان: 

-مخفّف خاموش، ، ساکت باش، خاموش باش؛ساکت،   بیخامش: 

 زبان، آرامصدا، بی

 

 

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 گمراه، بیراه: غوی                                                                 زن سیاه چشم، زن بهشتی        حور: 

 زورمند، نیرومندقوی:                             خورشید، آفتاب                                                           هور: 

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی «جومجنون و عیب

 جو به مجنون گفت: زیبارویی بهتر از لیلی برای خود پیدا کن.روزی فرد عیب -1

 های اندک او عیب و نقص زیادی نیز دارد.لیلی در نظر تو زنی بسیار زیباست؛ امّا با وجود زیباییزیرا اگرچه  -2

 جو، خشمگین و ناراحت شد و بعد از آن، با خنده گفت:...مجنون از سخنان فرد عیب -3

نحوة نگرش انسان باید ی نخواهی دید)اگر از نگاه مجنون )با نگاهی عاشقانه( به لیلی نظر بیفکنی، جز زیبایی و خوبی، چیز دیگر -4

 مرتبط با:              ها را فرو شکست(.   ها تجدید نظر کرد و دیوار عادتشد؛ باید در دیدنعاشقانه با
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 «ها را باید شست، جور دیگر باید دیدچشم»

 «نگریناتانائیل، ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می»

 «لم بدو گشته تباه              عاشق نبود ز عیب معشوق آگاهمن عاشقم و د»

 «داری و هفتداد عیددب               دوست نبیند مگدر آن یک هنرور هندری »

 «افروز لیلی راترا گر دیدة مجنون نباشد کی توانی دید       شعاع پرتو حسن جهان»

 «است، آن که دید دوست است آدمی دید است و باقی پوست است              دید آن»

 «چون که دید دوست نبود، کور بِده                دوست کدددو بددداقی نباشد، دور بِده»

 نگری و فردی ظاهربین  هستی، هرگز کیفیّت حُسن او را درک نخواهی کرد.          مرتبط با:تو که به زلف و چهرة لیلی می -5

 «گو، خدا را، رو مبین، آن را ببینغافلند             ای مالمتعددابدان آفتاب از دلبر مدددا »

 «محو یکتایی نقّاش نگردید کسی                همه چون آینه بر نقش پراکنده زدند»

کنی گاه میبیند، تو به ظاهر چشمان لیلی نبینی، در حالی که مجنون، زیبایی ناز و کرشمة لیلی را میتو قد و قامت)ظاهر( لیلی را می -6

 در حالی که مجنون شیفتة نگاه جذّاب و دلربای او شده است.          مرتبط با:

 «بینم            همه را دیده نباشد که ببینند آن رالیکن آن نقش که در روی تو می»

 «نگری                ما در آثار صنع حیرانیمتو سیمای شخص می»

 »کند       کس این کرشمه نبیند که من همی نگرمیبه هددر نظر بت مدددا جددلوه م»

بینی؛ امّا مجنون بیند، تو فقط ظاهر ابرو را میبینی در حالی که مجنون زیبایی پیچ و تاب موهای او را میتو ظاهر گیسوان لیلی را می -7

 مرتبط با:          کند.     های نهانی را از ابروان دریافت میرمز و رازها و اشاره

 «بیند و عارف قلم صنع خدا رانظران بر ورقِ صورت خوبان          خط همیچشم کوته»

کنی که چگونه شود؛ امّا تو فقط به ظاهر لب و دندان او نگاه میقرا ر مینواز لیلی آشفته و بیهای شیرین و دلمجنون با دیدن خنده -8

 «سوز راچین از سرّ لیلی غافلند                این کرامت نیست جز مجنونِ خرمنعاقالن خوشه»     است.             مرتبط با:        

 است.          مرتبط با:قرار نمودهای، همان لیلی مورد نظر من نیست که مرا عاشق و بیآن کسی که تو نام لیلی را بر او گذاشته -9

 «جانان مرا به چشم من باید دید       معشوق به چشم دیگران نتوان دید       »

 «ی خانی دگر استی سیراب ولی              تُرک مه روی من از خانهدر چمن هست بسی الله»

بینی و بینی،باریکو دقّت نظر، نکته« جوعیب»با هم ارتباط معنایی دارند و بیانگر ظاهر بینی فردِ« 8و 5،6،7»*یادآوری: ابیات شمارة

 است. -به عنوان عاشق لیلی  -مجنونپوشی عیب

 خودآزمایی:

 پوش بود.نگر، دقیق و عیببین، حقیقتنگر بود؛ امّا مجنون عاشق واقعجو ظاهربین و سطحیعیب-1

 کند.پوشی میها چشمبیند و از عیبها را میعشق حقیقی فقط خوبی -2

نگری و ظاهربینی و عاشقانه نسبت به معشوق، تأکید شده و سطحیدر هر دو شعر)شعر وحشی بافقی و شعر مولوی( بر نگرش مثبت  -3

 توان به کیفیّتِ حُسنِ معشوق پی برد.است که فقط از نگاه عاشق، میاست. عالوه بر آن، به این موضوع اشاره شدهنفی شده

 ای کلمه در بیت.(ضروت توجّه به معن2«   قصور»شدن با کلمة (قافیه1؛ به دو دلیل: «حور+ ی نکره»به صورت -4
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 درس نهم: سپیدة آشنا

 تاریخ ادبیات

 

 لغات

آنکه عهد و پیمان بندد، کسی که اجرای کاری را به عهده متعهّد: 

 دارگیرد؛ عهده

 ترسیدن، بیم، خوفرعب:  ترسناک؛آور: رَعب

 جوی، رودخانهنهر: 

 فرات: 

 افغان، فریاد، زاری، نالهفغان: 

 افروغ، روشنایی، تابش، پرتو، نور فروغ:

عکس پذیرفتن، واژگونه شدن، وارون شدن، شهرت یافتن، انعکاس: 

 نمودار شدن، پرتو انداختن

 ای که آن را از چوب و نی و علف سازند.خانهکوخ: 

 سرگشته، حیران، بیهودهخیره: خیره

 ای که مردگان را در آن نهند؛ گورستان زرتشتیانسردابه: *دخمه

ترسناک، کسی یا چیزی که از او بترسند، سهمگین، یب: مه

 بامهابت

 مند، شاکی، غمگین، اندوهناک، تهیدست و فقیرگلهمستمند: 

 کاری، بدکاری، فسق، ظلم، ستمسیاهکاری: سیه

 نابود شده، متالشی شدهاز هم گسسته: 

رمق// پیر و تن مرده، جسد میت، جیفه، مردار، جسد بیالشه: 

 االغزبون، خر، 

 جمع فجیعه: سختی، اندوه، دردناکفجایع: 

 نشیب، پستی، )مقابل اوج(: *حضیض

 : طفل خردطفلک

جمع شدیده وشدّت: سختی، صالبت، تنگی، سختی شداید: 

 معیشت، بدبختی، فراوانی، ظلم، زور

 سوز: ؟استخوان

-سرا، خانة موقّت از خیمه و چادر،اندرون خانه، حرمپردهسراپرده: 

 شبستانسرا، 

 آتش گرفتگان، آزارکشیدگان، کسانی که محنت دیدند.سوختگان: 

 سنگستان، زمینی که در آن سنگ فراوان باشد.سنگالخ: 

 تشنه شدن، تشنگیعطش: 

 سرزمین، ناحیهمرز و بوم: 

پرهزکار، پاکدامن، زاهد، متّقی، دیندار، // از مردم پارس، پارسا: 

 ایرانی

 متواضع، افتادهفروتن: 

هویدا، آشکار، مرئی، مشهود، معروف، مقداری کم و جزئی نمودار: 

که دال بر بسیار و کلّی آن باشد؛ کارنامه، دلیل، برهان،  از چیزی

 راهنما، سرمشق، مثال، شاهد، جدولی...

 جاودان، جاویدان، ابدی، دائمی، همیشهجاوید: 

 محلّ اردو، لشگرگاهاردوگاه: 

 اهل کوفهکوفیان: 

 ویران کردن، از پای افکندن، کشتن، تباه کردنازپای درآوردن: 

 پرغوغا: 

حرکت اعصاب شخص توأم با نفرت چندش: آور؛ نفرت چندشناک:

 از چیزی

 خواری، شراب نوشیخواری، میشرابگساری: باده

-جمع دژخیم: بدنهاد، بدخوی، جلّاد، میرغضب، زنداندژخیمان: 

 بان، نگهبان محبس

 ترسانیدن، بیم دادن، بیم کردنتهدید: 

 زدگانبدبختان، بی نصیبان، مصیبتروزان: سیه

 محکم شدن، استوار شدن، استوار خواستن: استحکام

 منسوب به پوشال، ساخته از پوشال، ضعیف، ناتوانپوشالی: 

قاهر، مسلّط، متکّبر، پادشاه مستبد، یکی از ضفات خدای جبّار: 

 .تعالی است

 تمسخر، ریشخند: *سُخره

 کنندهآور، اندوهگینبه وحشت آورنده، ترسناک، غمموحش: 

درگاه، قسمت پیشین اتاق متّصل به در؛  آستانه، جناب،  آستان:

 حضرت

 جمع حر، حرّان، آزادن، آزادگان، // ایرانیاناحرار: 

 میدان جنگ، جنگ، حرب، محاربه، مقاتلهکارزار: 

آواز کردن، آواز)مگس و بط(، طرز ترکیب اصوات اصلی با طنین: 

محمد رضا 
 حکیمی 

 از نویسندگان خوش قلم و متعهد معاصر است

 .عمدة نوشته های حکیمی در زمینة مسائل دینی و اعتقادی است
کاربرد ترکیبات زیبا، تشبیهات گسترده و استفاده از جلوه های طبیعی از 

 .ویژگی های نثر اوست

 .از مشهورترین آثار وی است« الحیاه»و « ادبیات و تعهّد در اسالم»
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 تاب و توان، بقیة جان// معرب رمگ)رمه(: گلهرمق: 

رو، از پی رونده، تابع، دنبال، ها؛ تالی: پسپیروان، از پی رندهتالیان: 

 دوم

 رکوشان: سح

 ای دراز، لولة کاغذنامه، کتاب، دفتر، نوشتهطومار: 

 داریزندهبیداری، شبشب: *تهجّد

آور، نولز، شادیچه رو  را بنوازد، نوازندة رو ، دلآننواز: روح

 انگیزمفرّ ، دل

بزرگی، عظمت،  ملکوت:منسوب به ملکوتی، آسمانی؛ ملکوتی: 

 عالم مجردات جهان ملکوت:عظمت الهی، 

صدر اتاق، صدر مجلس، باالی مجلس، رئیس، صدر، پیشگاه: 

 پادشاه، 

 اصوات فرعی.

 پیش تخت سلطان سلطان، تخت، مسند، کرسی و صندلی که در

نهند، صحن سرای و خانه، فضای جلو عمارت، فرش که پیش خانه 

 افکنند.

 پرستش کرده شده، پرستیده، خدامعبود: 

ای که کران، کرانه، ناحیه، آسمان، کرانة آسمان، محیط دایرهافق: 

 بیند.در امتداد آن، چشم شخص کرة زمین را می

 شهادتمرگ خونین: 

 البالر، سبک پر، فارغ، آسوده، فارغپرندة تیز پبال: سبک

پایان، انجام، عاقبت، آخر// آخرین شرابی که از صراحی در فرجام: 

 جام ریخته شود؛ سود، فایده، خوشبختی، سعادت

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 تیغ درخت، هرچیز نوک تیزخار:                                        سنگ بزرگ و سختصخره: 

 پست، آسان، ذلیلخوار:                                           مزدتمسخر، کار بیسُخره: 

 

 کلمات مهم یک امالیی

 -دژخیم -پرغوغا -رمق -عطش -حضیض -فجایع بشریّت -مهیب -انعکاس -فغان و فریاد  -نهر فرات -آوررعب -متعهّد

 ادبیّات غنایی -استحکام -تهجّد -شرقی -قاف -صدر اسالم -تهجّد -امضای طومار -طنین -موحش

 

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی

 شد.صدای جریان آب فرات دیگر شنیده نمیافتاد: ها می* صدای ]فرات[ آهسته از گوش

ها راه فضای آنای که که هنوز افراد ستمگر به های گستردهبیابان بود: آلود، فضایشان را نفشردههای وسیعی که دست ستم* بیابان

 نیافته بودند.

های ها و گرفتاریای از سختیبه جز انباشتهای به جا نبود: سوز، نمونهای از شداید استخوان* و از هستی در آن وادی، جز فشرده

 شد.آور، نشانی از حیات و زندگی دیده نمیرنج

زندگی در نظر آنان مانند تابلویی بود که غمی جاودان:  * زندگی برای آنان مفهومی نداشت، جز تابلوی نمودار نقشی جاوید از

 داد.تصویری همیشگی از غمی ابدی و جاوید را نشان می

بدون نگرد؟: کند، به استحکام کاخ پوشالی جبباران به سُخره نمیروزان که سیل حوادث را هدایت می* مگر اشک سیه

کند و قدرت متزلزل شود( و کاخ ستم را ویران میبخش میشود)نتیجهتبدیل می شک)قطعاً( اشک بیچارگان و مظلومان، سرانجام به سیلی

 دهد.ظالمان را مورد تمسخر قرار می

 اگر دین ندارید، الاقل در زندگی دنیوی خود آزاده باشید.  * اِن لَم یَکُن دینُ فکونوا اَحراراً فی دنیاکُم:

-کنندگان)پیروان( قرآن و عابدان سحرخیز)شبمة یاران امام حسین)ع( تالوته * همه تالیان قرآن و سحرکوشان در عبادت بودند:

 دار( بودند.زنده
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یاران امام حسین)ع( شب قبل از ها در تهجّد و نیایش فرو رفتند: * دیشب پس از امضای طومار عشق و فداکاری میان خیمه

 جات و راز و نیاز و عبادت پرداختند.شهادت پس از امضای نامة عشق و فداکاری)آمادگی برای شهادت( به منا

 یاران امام حسین)ع( با شهادت خود )پرواز به ملکوت( از دنیای مادّی، بسیار فاصله گرفتند. *آنان چه فاصلة عمیقی را طی کردند:

یارانش به شب عاشورا، امام حسین)ع( و اند: * دیشب تاریخ بشریّت چنین شهیدانی نداشت و امشب آنان در گذرگاهش خفته

 است.اند؛ امّا امشب)شام غریبان( نام شهدای کربال در فهرست تاریخ بشریّت قرار گرفته و برای همیشه جاودان گشتهبوده شهادت نرسیده

 پاسخ خودآزمایی

 -های تابناکروان -سحرکوشان در عبادت -تالیان قرآن -درون پرغوغا و چندشناک -نقشی جاوید از غمی جاودان -سنگرداران عدالت  -1

 بالاروا  سبک -آلوددست ستم –سوز شداید استخوان -زارتارک

توصیف عبادت و مناجات یاران امام حسین)ع( در  -هابخشی به آنتوصیف ماه و ستارگان و شخصیّت -توصیف حرکت رودخانة فرات -2

 شب قبل از شهادت

 دیشب: شب عاشورا / امشب: شام غریبان -3

 د، الاقل در زندگی دنیوی خود آزادمنش باشید.اگر دین نداری -4

 .سوز کربالستزیرا بیانگر عواطف و احساسات نویسنده دربارة واقعة جان -5

 درس دهم: قلب مادر

 تاریخ ادبیّات

 

 لغات

 چُست، چابک، زرنگ، جَلد، جای بلندچاالک: 

 رونده، دونده، جستجو کننده// جانور متحرّکپوینده: 

ای از چیزی، دانه، عدد؛ قالب شعری که از چند تکه، پارهقطعه: 

 های زوج قافیه دارد.شود و فقط مصراعوزن تشکیل میبیت هم

 پیشانی، جبهه، یک طرف پیشانیجبین: 

چین و شکنی که واسطة خشم به چهره و ابرو و پیشانی : *آژن 

 افتد.

درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر و زین خدن : 

 سازند.اسب می

 راندن، دور کردن، تبعید کردن، اجرا کردن خالف در مسألهطرد: 

 قالسنگ، فالخن؛ آلتی که با آن سنگ اندازند.: *قلماسن 

 انگبین، عسل، شیرینیشهد: 

دهان، داخل دهان، سقف دهان، قسمتی از دهان که جدار کام: 

های فوقانی فضای دهانی را تشکیل داده و حد فاصل دهان و حفره

 ینی است.// میل، آرزو، مراد، مقصد، قصد، آهنگب

 معشوق و تمتّع از وی به

 ترسیدن، بیم داشتن، بیمناکی، ترس و بیمخوف: 

 توقّف، سکون، آهستگی، کندی، تأخیردرن : 

قاعده، بر خالف قاعده، نامناسب، نامعقول، ناپسند، بیناهنجار: 

 تربیت نشده، خشن

 تبهکار، گنهکار، ناراست کردارفاسق: 

ز آلودگی، منع، بازداشتن، منع کردن، نگاه داشتن نفس اعصمت: 

 دامنیپاک

 ای که مستی آورد، می، نوشیدنیشراب، نوشابهباده: 

 دانه به دست آید.ای مخدّر که از شاهمادّه: *بن 

 ها، نارنجهای آنمطلق مرکّبات و میوه: *نارن 

 اتّفاقاًاز قضا: 

 رنجور: رنج کشیده، دردمند، بیمار، آزرده ملول، غمگینرنجه: 

 آرنج: *آرن 

 افتاد اوفتاد:

 میرزا  ایرج

 شاعری است با زبانی چاالک و بیانی گرم و زنده و پوینده( ش.هی 1304به سال ) متوّفا

 از گفتار سادة روزانه ی مردم و تعبیرات آنها به شیوه ای هنرمندانه بهره جسته است
 .قطعة قلب مادر سرودة ایرج میرزا در اصل ترجمه ای از یک قطعة آلمانی است
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 زهر، سم، هر چیز تلخ: *شرن 

غرض، حصول چیزی، مالقات، پیوند دادن، دوستی بیوصال: 

 رسیدن 

قصد، عزم، حمله، قیافه، سیما، نوا، لحن، صوت موزون و آهن : 

 متناسب، مفاد سخن، گونه، روش

 نم کرده، غیسانده، آب داده، آلودهآغشته: 

 ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت، مجموعة آداب و رسومفرهن : 

تیز برب روی چیزی پیدا اثری که از ناخن یا آلتی نوکخراش: 

 خراش(کار، خراشنده)مثل آسمانفایده، نا بهشود، زخم، ریش، بی

 

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 تقدیر، سرنوشتقضا:                                                               راندن، دور کردنطرد: 

 جنگ با دشمن خداغزا:                                                                  تر و تازه، لطیفترد: 

 کلمات مهم  یک امالیی

 آغشته به خون -آرن  -عصمتبی -فاسق -ناهنجار -وصال -قلماسن  -آلودهغضب -آژن 

 معنی و مفهوم

 کند.ای در پیغامی به عاشق خود گفت: مادر تو با من دعوا میمعشوقه  -1

 دهد.کند و خشم خود را نسبت به من نشان میبیند، از دور اخم میاو هرجا مرا می -2

 شود.ب رنجش و آزارم میزند و موجمادر تو با نگاه خشمناک خود، تیری به قلب حسّاس و نازک من می -3

 کند.شود، از خانه پرتاب میاو مرا مانند تیری که از دهانة فالخن ، پرتاب می -4

 تا زمانی که مادر نامهربان تو زنده است، زندگی برای من و تو تلخ و ناگوار خواهد بود. -5

 شوم.رنگ نمیتا زمانی که مادرت را نکشی، من با تو صمیمی و یک -6

 خواهی به وصال من برسی، باید همین لحظه بدون ترس و تأخیر،...و میاگر ت -7

 رحم مادرت را بشکافی و قلبش را از آن سینه بیرون آوری.بروی و سینة بی -8

 ها را از قلب چون آیینة من، پاک گرداند.ها و کدورتنزد من بیاوری تا کینه -آلود استدر حالی که گرم و خون –و دل مادرت را  -9

 حیا....عاشق نادان و بدکار، نه! بلکه آن گناهکار)ناپاک( بی -11

 بود،.....احترام مادری را فراموش کرد و در حالی که از نوشیدن شراب مست و از تأثیر موادّ مخدّر، دیوانه)نامتعادل( شده -11

 رفت و مادر خود را بر زمین زد و سینة او را شکافت و قلبش را بیرون آورد. -12

 آن پسر عاشق در حالی که قلب مادر را مانند یک نارنج در دست گرفته بود، تصمیم داشت به خانة معشوق برود. -13

 اتفاقاً کنار در به زمین خورد و آرنج او کمی مجرو  شد)آسیب دید(. -14

 شخصیّت به زمین افتاد.از دست آن پسر نااهل و بی -که هنوز در تپش بود –قلب مادر  -15

 هنگامی که دوباره از زمین بلند شد، قصد برداشتن دل کرد. -16

 شود:آلودِ مادر، آهسته این صدا شنیده میدر این هنگام متوجّه شد که از قلب خون -17

 آه دست پسرم مجرو  شد، وای پای پسرم به سنگ خورد )آسیب دید(. -18

 پاسخ خودآزمایی

 بیت آخر                                                   -1

 وجود عواطف و احساسات مادرانه در این شعر -2
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 کشد.رحمانه مادر دلسوز خود را میخاطر غلبة احساسات عشق مجازی، بیگیرد و بهزیرا حرمت مادر را نادیده می -3

وطرفه و متقابل است و پسر، انسانی قدرشناس و وفادار است؛ امّا در شعر ایرج میرزا، در شعر شهریار عشق پسر و مادر، نسبت به هم، د -4

گیرد های مادر خود را نادیده میشود و تمام عواطف و دلسوزیجای معشوقه میخرد است که تسلیمِ درخواستِ نابهپسر، عاشقی ندان و بی

 کشد.و او را می

 درس یازدهم: کیش مهر

 تاریخ ادبیّات

 

 

 لغات

 نیک دانا، بسیار دانشمندعلّامه: 

کوچیدن، کوچ کردن، به جهان دیگر رفتن، مردن، سفر، رحلت: 

 درگذشت، وفات

پدید کردن، هویدا کردن، گزارش کردن، شر  دادن، بیان تفسیر: 

 کردن

 گویممی گویم:همی

تیردان، ترکش، پر مرغ که بر تیر نصب کنند؛ کیش: دین، آیین// 

بافتند؛ شمشاد کوتاه و باریک، پارچه که از کتان میخیش، نوعی 

ای است که ای است که برای راندن مرغ استعمال کنند؛ کلمهکلمه

 به هنگام بازی شطرنج به عنوان اعالم خطر گویند.

 النّوع آریاییمحبّت، دوستی، خورشید، آفتاب، ربّمِهر: 

 معشوق، محبوب// دلیر، شجاع، با جرأتدلدار: 

 گروه، زمره :*جَرگه

 هوشیار، باهوش، هوشمند، زرنگهشیار: 

 آزرده، غمناکدلافگار: دل

 عاشقان، عالقمندان، دلبستگاندلدادگان: 

زن، ندّاف، کسی که با دستگاهی مخصوص پنبه را از پنبهحلّاج: 

 کند.پنبه جدا می

هرچیز روی هم ریخته، انباشته، کوت کرده، انبوه مردم، عامّة توده: 

 خلق

گمان، ظن، وهم، فکر، اندیشه، سوء ظن، خودبینی، پندار: 

 خودپسندی

 پردازند، توجّهی نمی کنندنمینبازند: 

 جانور مرده، جسد مرده// مال و منال و خواستة دنیویمردار: 

 ترین، بزرگبزرگ: *مهین

محبّت داشتن، اظهار مهر ورزیدن: عاشقان، عارفان؛ مهرورزان: 

 عالقه کردن

رشتة بسیار باریک از موی و ابریشم و پنبه و تنیدة عنکبوت، تار: 

سیم، فلز بسیار باریک و طویل، نوعی ساز ایرانی، اوّلین عنصر و  

هایی است که به اساس زمینه در بافندگی است و آن سلسله نخ

 گیرند.گر در دستگاه قرار میموازات یکدی

جویبار، کنار جوی، کنار رود کوچک، جایی که در آن جوی جوبار: 

های کوچک تشکیل شده آب بسیار باشد، جوی بزرگی که از جوی

 باشد.

 هنگام بهار، فصل بهاربهاران: 

 شادباش، طال یا پولی که بر سر عروس و داماد ریزند.: *شاباش

 اقبالآسمان، فلک// بخت، سپهر: 

 گلستان، گلزار، خانة آراستهگلشن: 

 سفر کردن، نقل مکان کردن؟رخت کشیدن: 

درخت، جای پست، زمین وسیع هموار، دشت، صحرای بیهامون: 

 مغاک، خشکی، خاک کرة زمین، هموار، مسطّح

بارگاه، دربار و کاخ شاهان، خیمة پادشاهی، جایی که شاهان بارگه: 

 مردم را به حضور پذیرند.

 نقش، تحریررش: نگا

عالمه 
 طباطبایی

 .در قم رحلت فرمود 1360هی ش والدت یافت و در آبان  1281در سال 

 از آثار اوست« اصول فلسفه و روش رئالیسم»و « المیزان»تفسیر ارزشمند 

 .عالمّه خطی خوش داشت و اشعار عرفانی نیز می سرود

 امام خمینی

به ملکوت اعال  1368هی ش در خمین چشم به جهان گشود و در خرداد  1279در سال 
 .پیوست

 .چهل حدیث یکی از تألیفات ایشان است
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 مرد، بخشنده، مرد کریمصاحب همّت، جوانرادمرد: 

 وارسته: رها شده، رسته، حرّت یافته، آزادهوارستگان: 

 آشکار کردن راز، رسوا کردن، از بین بردن مانعپرده دریدن: 

ی یعنی آهنگ و بند،حجاب؛ در اصطال  موسیقپوشش، روی: *پرده

 های مرتّبنغمه

 بامداد، صبحگاه: *بام

هزار دستان، هزارآوا، عندلیب، نوعی بلبل،عددی اصلی معادل هَزار: 

 ده بار صد

خوب، خوش، نیکو، عجیب و بدیع، نرم و لطیف، چست و نغز: 

 چابک

اش در لطافت و رنگ همچون که چهرهآنرخ: گل جمعرخان: گل

 رویگلچهر، گل)سرخ( باشد؛ گل

نوشیدن، پیمودن، باده کشیدن، قد  کشیدن: بنوش؛ بکش: 

 کشیدن

مجلس شراب و طرب و میهمانی و ضیافت، محفل و انجمن و بزم: 

 مجلس انس، خیمه و سراپرده

 کسانی که باده )شراب( نوشند.خوارها: می

امان، مهلت، ضمانت، پشتیبانی، امانت، دور باش، برحذر زینهار: 

 باش

 م، پشت سر هم، دمادمپی هپیاپی: 

 مشغول باش؛ از مستی گرم و پرنشاط باشسرگرم باش: 

 بگذار، رها کن: *بهل

 خرده بگیرند؛ گرفتن:بگیرند: 

کسی که در نعمت و رفاه پرورش یافته باشد، کسی که او نازپرورد: 

 را به ناز و نعمت بار آورده باشند.

به نعمت رسیدن، به ناز و نعمت زیستن، مال و نعمت داشتن، تنعّم: 

 گذرانیآسانی، خوششادخواری، تن

گر، القید، الابالی، آنکه ظاهر خود را جمع رند: زیرک، حیلهرندان: 

 مالمت دارد و باطنش سالم باشد.

 های شیپور مانند.نیلوفر، گیاهی است پیچنده با گلنیلفر: 

 گل انار وحشی را گویند؛ هر گل سرخ بزرگ پرپرگلنار: 

 کش، رنجبرمتحمّل بال، سختیبالکش: 

 خویشی، خویشاوندیقرابت: 

بادی خنک و لطیف که از جانب شمال شرقی وزد، باد مشرق، صبا: 

است.// یکی از شعب بیست و چهارگانة موسیقی رسانی نماد پیام

 قدیم// کودکی، طفلی، میل کردن به کودکی

 سرود عشق

 بنیاد، بنا، دیوار پست بنیان:مؤسّس، بنا نهنده؛ گذار: بنیان

تازه، جدید، نو، خبر، سخن، خبری که از رسول و ائمّه نقل حدیث: 

 کنند.

 روشن، پر از روشنایینورباران: 

 فشانندة الله، پراکنندة گل اللهاافشان: الله

 صورتیزیبا بودن، نیکو سیرت و صورت بودن، زیبایی، خوشجمال: 

 آواز کردن، آواز، بانگ، فریادندا: 

 مست، سرخوش، خوشحال، مدهوش، مغرور، متکبّرسرمست: 

عِذار:  چهره؛رو، گلای مانند گل دارد؛ گلکه چهرهآنعذار: گل
 رستنگاه، خطّ ریشرخساره، چهره، عارض، 

چشم، مژه، گوشه و کنار چشم، نگاه از گوشة چشم، کناره، طَرف: 

 پایان چیزی

 آشکار شدن، پیدا شدن، ظاهر شدنپرده فکندن: 

 جداشدن، )مقابل وصال(، جدایی، دوریفراق: 

عضو مرکزی دستگاه گردش خون...، دل، خاطر، ضمیر،  قلب: 

کردن چیزی، واژگون  دانش، میان، وسط، درون، مرکز// دگرگون

 ساختن چیزی، تقلّبی، ناسره، زر قلب، سکّة قلب

 مهری واقع شدهدیده، آزرده، مورد بیستمجفادیده: 

 

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 وزد.شرقی میبادی که از جانب شمال صبا:                              بگذار، رها کنبهل:                        خوب،  نیکونغز: 

 سزمین بلقیسسبا:                                 حالل کردنبِحِل:                        شکستن  نقض: 

 کلمات مهم یک امالیی

 -گذاربنیان -گیریخرده -تنعّم -مضمون -خوارمی -بزم -هامون -سپهر -مهرورزان -مهین -علّامه -حلالج -رئالیسم

 گل عذار -متعدّد تألیفات -ملکوت اعال

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی

 دادگی نسبت به معشوق)خداوند( است.گویم که این آیین)مذهب( من، عشق و دلام و اکنون نیز میمن بارها گفته -1
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پذیر است. خود شدن و سرمستی عارفانه( امکاندر آیین عشق و عرفان، پرستش معشوق)معبود ازلی( در حالت مستی)از خود بی -2

باشند، در گروه عاشقانِ عارف جایی نخواهند داشت)بیانگر تقابل عقل و عشق(          خود نشده بنابراین افرادی که مست و از خود بی

 مرتبط با:

 «فرمان عشق  و عقل به یک جای نشوند            غدوغدا بود دو پادشه اندددر والیتی»

 «هشیار چه داند که در این کوی چه راز است        اسرار خرابات به جز مست نداند   »

 «به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش              چنین که حافظ ما مست بادة ازل است»

 «اندیش          در مذهب عشق آی و از این جمله برستیعاقل متفکّر بود و مصلحت»

 «شد که عقل ندارد کفایتیزان گه که عشق دست تطاول دراز کرد             معلوم » 

 «قرارم کرد آخر جام کوساقیا هشیار نتوان عشق را دریافتن             بوی جامت بی»

 «هوش نیست           مر زبان را مشتری جز گوش نیستمحرم این هوش جز بی»

 «عاشقی نه خود کار فرزانه است            عقل در راه عشق دیوانه است»

 «این مستان             کدار این عاقالن که هشیارندکی پسندند هرگز »

 مرتبط با:      پردازند.        های دنیوی نمیجوییسوختگان طریق عشق، هرگز به شادی، رفاه و لذّتعاشقان و دل -3

 «طلبی              عشق با عافیت کدام بودجویی و عافیتعشق»

 «ی رندان بالکش باشدعاشقی شیوه     نازپرورد تنعّم نبرد راه به دوست    »

 «خرم بالیی راهمه سالمت نفس آرزو کند مردم          خالف من که به جان می» 

 «کنی بار بال بر دوش نه              نقد خود بر سنگ زن بنگر عیار خویش راعشق دعوی می»

 «غمیسوزی نه خامی بیباید جهاناهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست                رهروی » 

 «عاشقی کار سری نیست که بر بالین است          خواب در عهد تو در چشم من آید هیهات!»

 «بازی امن و آسایش بالست         ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمیدر طریق عشق» 

 «جگر سوختگانش چه خبرهرکه دودی نرسیده است بدو ز آتش عشق         از تب و تاب  »

 «طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل            بیفتد آن که در این راه با شتاب رود»

 «حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر            به سر نکوفته باشد در سرایی را»

 «دوام عیش و تنعّم نه شیوة عشق است         اگر معاشر مایی، بنوش نیش غمی»

 «نشین         تابش مددداه و خدددور کجا یابدددچون سایه گشت خانه هر که»

 «خرند       اقرار بندگی کن و اظهار چاکریدر کوی عشق شوکت شاهی نمی»

 «اگر تو جور کنی رأی ما دگر نشود           هزار شکر بگویم هرجفایی را»

های دنیوی نپردازند و از تعلّقات ها به کامجوییاند تا آنی، مانعی ایجاد کردهدر کوی عاشقانِ عارف، میان دل و آرزوهای نفسانی و مادّ -4

 مادّی به دور باشند.             مرتبط با:

 «غمیسوزی نه خامی بیاهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست                رهروی باید جهان» 

 «ی رندان بالکش باشدی شیوهنازپرورد تنعّم نبرد راه به دوست         عاشق»

 اند.شماری مانند منصور حلّاج، به دار آویخته شدهاند و عارفان بیدر راه عشق، عاشقان زیادی مانند فرهاد، در کوهها جان باخته -5

 «ی جرم و بی جنایتدر زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا           سرها بریده بینی ب»مرتبط با:                                



 

43 

 

 ارزش است.             مرتبط با:ورزی نسبت به یار)خداوند( است و هرچیزی جز مهر یار، پندار بیآن چه در این دنیا اهمّیّت دارد، عشق -6

 «اگر دمی به مقامات عشق برسی              شود یقینت که جز عاشقی خرافات است» 

 «افتاده          به جز از عشق تو باقی همه فانی دانستعرضه کردم دو جهان بر دل کار »

 پردازند.های مادّی نمیاند، هرگز به خولستهای که خود را از قید و بند تعلّقات رها ساختهجوانمردان و افراد آزاده -7

 7سازند.         مرتبط با بیتفسانی رها میها و قید و بندهای مادّی و ناند، خود را از دلبستگیبزرگترین عاشقان، که آزاده و وارسته -8

 اند.            مرتبط با: اند و این دنیا را ترک کردهافراد بسیاری در گذر زمان، عاشقانه جان خود را از دست داده -9

 «کفنان؟اند این همه خونینگفتم           که شهیدان کهبا صبا در چمن الله سحر می»

 ریزد،...های باران را مانند شاباش بر روی گلزار میآسمان همراه رعد، قطره که -هنگام بهار -11

شکفته  کند)گل سرخ در گلزارپا می ی خود را در میان گلستان، برروید( و گل سرخ، خیمهکند)در دشت میسبزه به دشت، کوچ می -11

 شوند(.می

 دهد.)آبِ همچون آیینه( آرایش می ی آبی خود را در آیینهی گل کنار جویبار، چهرهبوته -12

 اند(.رقصند) در جنبش و حرکتگری میهای انار( با ناز و جلوهرویند و گلنارها)گلهای گل سرخ در کنار گل نیلوفر میشاخه -13

 پردازد.های زیبا میکند و بلبل به خواندن نغمهها را باز میهای شکوفهنسیم صبحگاهی گلبرگ -14

 عاشقان و عارفان ِ سرمست، شراب عشق الهی را بنوش.در مجلس  -15

های جهان، رنج و ناخوشی نیز وجود دارد.           مرتبط با:                ها و خوشیای انسان! آگاه باش و فریب جهان را نخور؛ زیرا در کنار لذّت -16

 «گل بی خار کجاست حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج              فکر معقول بفرما»

خبر از عشق، گیری افراد بیکار و بیجویی و خردهپیوسته شراب عشق الهی را بنوش و از این مستی، گرم و پر نشاط باش و به عیب -17

 «خواهیم ننگ و نام راگرچه بدنامی است نزد عاقالن           ما نمی»توجّه نکن.               مرتبط با:                 

 «ی خمّار داشتگر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن          شیخ صنعان خرقه رهن خانه»

 پاسخ خودآزمایی

 خود شدن و ترک خودبینی(سرمستی عارفانه )از خود بی -1

 «افگارهابه شادی و آسایش و خواب و خور              ندارند کاری دل»با بیت سوم:  -2

 باران بهاری -3

 «های رنگین به جوبارهااند           چه گلبه خون خود آغشته و رفته»نهم:  با بیت  -4
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 «سرود عشق»

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی

 های الله شد.           مرتبط با:بهار فرارسید و باغ و گلزار زیبا شد. چمن و سبزه از عشق چهرة یار پر از گل -1

 «زار، چون رخ دلبر لذیذشد نظر الله              دی شد، آمد بهار، غنچه شکفتش هزار »

 «زار آمدبهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد                خوش و سرسبز شد عالم، اوان الله»

 «زارگرید ز عشق اللهزار            ابر نیسانی همیچون رخ معشوق خندان شد به صحرا الله»

 «گل و ریحان          نگار آمد نگار آمد دو عالم شد در او حیران بهار آمد بهار آمد چمن شد پر»

های سبز گل آشکار خوانند)در تسبیح خداوند هستند(؛ زیبایی چهرة یار)خداوند( از گلبرگاز پرندگان بشنو که سرود عشق را می -2

 شد.         مرتبط با:

 «نی است ستایشگر و مفتون شماگویم و بس            که جهاشده حمد تو مینه منِ دل»

 «اند         نه همه مستمعی فهم کند این اسرارکوه و دریا و درختان همه در تسبیح»

 «برگ درختان سبز در نظر هوشیار          هر ورقش دفتری است معرفت کردگار»

 «االبصاریار بی پرده از در و دیوار              در تجلّی است یا اولی»

 «ذرّه  را که بشکافی            آفتابیش در میان بینیدل هر » 

 به ساقی سرمست زیبارو این پیغام رسید که اطراف دشت و صحرا مانند چهرة سرخ عاشقانِ مست، زیبا شد.           مرتبط با: -3

 «ساقی بیا که دارد اکنون به کف پیاله            بر طرف باغ نرگس بر روی دشت الله»

 «دم که بلبل ز گل سرخوش است        گلستان چو رخسار ساقی خوش است در این»

 «هم سبزة سرمست برست ای ساقی              هم گل به گالب روی بشست ای ساقی»

 «از رگ ابر، هوا چنگ به دامان دارد              از گل سرخ، زمین چهرة مستان شده است»

ره بردارد و شکفته شود)آشکار شود(؛ زیرا دل در فراق روی او  مضطرب و پریشان است.           به غنچه)معشوق( بگو که حجاب از چه -4

 «در پرده بسوخت شهپر مرغ نگاه را           آه آن زمان که پرده برافتد ز روی دوست»مرتبط با:                    

 «کی روی پنهان داشتنپرده از رخ برفکن بنما به مشتاقان جمال      در نقاب زلف تا »
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 «بیا که بی تو ملولم ز زندگانی خویش          که در فراق رُخت زندگی عذاب من است»

 «خشک شدیم بر زمین پرده ز روی بر فکن        تا لب خشک عاشقان تر شود از زالل تو»

 ریزد.             مرتبط با:وان میام مپرس؛ زیرا مانند ابر از غم دوری معشوق اشک فرادیدهاصالً از حال قلب ستم -5

 «ام ز فرقت تواست حال آشفته            مپرس حدددال دیوانهفراق روی تو زر کرده»

 «بین و مپرسبین و مپددرس           این اشک چو ناردانه میرویم چددو زمانه می»

 «روان شدمپرس از دل کده حال دل چنان شد          کده دریداهای خدون از وی »

 «ام ز خدمت تو            مپرس که ز غم تو حال بر چه سان دارمای که جدا گشتهبه هفته»

 «حالم ای همدم مپرس از آه سرد و موج اشک            خود چه باشد حال مسکینی که باشد وی در آب»

 پاسخ خودآزمایی

 «مرغان بوستان بشنو سرود عشق ز»ها : * در تسبیح و عبادت خداوند بودن پدیده  -1

 « برگ سبز تابان شدجمال یار ز گل»ها: *تجلّی جمال خداوند در همة پدیده      

 استعاره/ کنایه/ تشبیه/ مراعات نظیر  -2

 درس دوازدهم: رباعی و دوبیتی

 تاریخ ادبیّات و درآمدها

 

 لغات

آنچه از چهار جزو تشکیل شده باشد،؛ چهارتایی، قالب رباعی: 

 شامل چهار مصراع که مصراع اوّل و دوم و چهارم قافیه دارد.شعری 

 است، بالیده استروییده است، رشد کردهرُسته است: 

آن که خو و سیرت فرشتگان دارد؛ فرشته منش، فرشته خو: فرشته

 اندوه، حزنغم: 

گری، محل اجتماع مردم )خصوصاً حزن و سوگ، نوحه ماتم:

 سوگواری

 «آید»گویش محلّی فعلآیو: 

 رباعی و دو بیتی

  تشابه
 تشکیل می شوند( دوبیت)هر دو از چهار مصراع 

در هر دو قالب ، غالباً مصراع اول، دوم و چهارم هم 
 .قافیه اند

 تفاوت

 است( دارای سه واج )اولین هجا در هر مصراع رباعی، بلند 

 .است( دارای دو واج)اولین هجا در هر مصراع دو بیتی، کوتاه 
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 خصال

 زنهار، مواظب باشتا: 

 پستی، زبونیخواری:  از روی خواری، از روی حقارت؛خواری: به

 رویرخ، دارای چهرة سرخ و لطیف چون الله، خوبهاللرو: الله

 خوانند.فرشتگانی که نامة اعمال مارا میخوانان: نامه

قسمت اعالی درخت که پرشاخه باشد؛ جای انبوهی از شاخسار: 

 درختان بسیار شاخ، شاخة درخت

آواز خوش، آهنگ، توالی یک رشته اصوات موسیقی با : نغمه

-ای است در راست پنجگاه، یکی از گوشهامتدادهای مختلف، قطعه

 گاه... های ماهور و سه

 افغان، فریاد، زاری، نالهفغان: 

 خانة کوچک، سرای محقّر، خانة زمستانی، خانه، سرای، کاشانه: 

 گشادگی، وسعت، پهنا، فراوانی، افزونیفراخی: 

 روز پس از امروز، قیامت، رستاخیزفردا: 

ای که نوشته، رقعه، مکتوب، کتاب، صحیفه، نامة اعمال: نامهنامه: 

 فرشتگان اعمال نیک و بد کسان را در آن نویسند.

 آشیانة مرغان، رواق

 کهنه، کهن، قدیمدیرین: 

 ..عنوان لقب امپراتوران روم و.قیصر: 

 فرازیسرافرازی، افتخار، سربلندی، گردنسرفرازی: 

 آور، عجیبتعجّب، حیرتشگفت: 

 وضع، اسلوب، اعتبار، آبروحیثیّت: 

 تمسخر کردن، ناچیز پنداشتنبه بازی گرفتن: 

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی

 صفت، روییده است.فرشتهاست، مانند آن است که از لب زیبارویی ای که بر کنار جویی روییدههر سبزه -1

و این گونه رشد  ها از خاکِ زیبارویی، تغذیه کردهها نگذاری؛ زیرا این سبزهمواظب باش که از روی خواری و حقارت پا بر سر سبزه -2

 اند.               مفهوم رباعی مرتبط با:                   نموده

 «ه با خاک ره یکسان دریغاعزیزان جهان را بین که یک راه           شد»

 «چو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک       چند روی چو گل و قامت چون شمشاد استهم»

 استاست          آن الله ز خون شهریاری بودهزاری بودهدر هدددر دشتی که الله»دو رباعی:                      و 

 «استخالی است که بر رخ نگاری بودهروید          هر برگ بنفشه که بر زمین می

 است             خورشید رخی، زهره جبینی بوده است هر ذرّه که بر روی زمینی بوده»

 «گددرد از رخ آستین بده آزرم فشان              کدان هددم رخ نددازنینی بدوده است

 اهل وفا و محبّت نیست، نابود شود.             مرتبط با: وفا، پر از غم و اندوه باشد و کسی کههای بیخدا کند دلِ انسان -3

 «هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق             برو نمرده به فتوای من نماز کنید»

 «رود             این خانه را مگر به سیل رُفت و رو کننداز دل غبار غم به گریستن نمی»مفهوم غم: 

 «پرده بر شما ندرد         گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید به جان دوست که غم»

 از من یاد نکرد، پس هزاران درود بر غم عشق باد.                مرتبط با: -به جز  غم –دیدی که هیچ کسی » -4

 «غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن        هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را»

 «اند و شاد             مدا را غدم نگددار بدود مدایدة سروران به عیش و طرب خرّمگر دیگر»

 «امام               وز خدا دولت این غم به دعا خواستهعاشق روی جوانی خوش و نوخاسته»

 «تو را اگر غم من نیست غم من مباد تو را           که جز غم تو مرا نیست غمگسار دگر»

 «کنان غم تو به رویم سالم کردکه مرا چو پیدا شوم ز دور             شادی این فخر بس»

 «غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد               من این خریدة خود را به هیچ نفروشم»

 «به هر غمی که رسد از تو خاطرم شاد است         که بندة تو ز بند کدورت آزاد است»

 «توان دادن          غمی که از تو نصیب دل غمین من استبه شادی دو جهانش نمی»
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 «امشادم به روز غم که غم غمگسار گشت            که غم چو روی شادی عالم بدیده»

 «جان بهر غم است و بی غم امکان نبود              هر جان که در او غم نبود، جان نبود»

 اش برای تو غیر قابل تحمّل شود.ا با همة گستردگیکاری نکن که دچار رنج و گرفتاری شوی و دنی -5

 وقتی که در قیامت، فرشتگان)محاسبان قیامت(، نامة اعمالت را بخوانند، تو با شنیدن نامة اعمال، دچار شرمندگی شوی. -6

 رباعی و دوبیتی امروز

 خوانمرغ نغمه

 گفت:...قدر زیبا مینوا بر روی شاخةدرختی در بوستان، چه ای خوشهنگام سحر پرنده -7

 ای، آهی یا فغانی در دل داری، آن را آشکار کن)بیان کن(.            مرتبط با:اگر سرودی، ناله -8

 «خواهد دل تنگت بگوهیچ آدابی و ترتیبی مجو               هر چه می»

 

 کردة دیرینگم

 ( پرواز کنیم)رهسپار شویم(.ای دل، بیا از این دنیایِ مادّی به سوی جهان آخرت)عالم معنا -9

 بیا تا نشان معشوق ازلی)خداوند( را از شهید به خون غلتیده، جویا شویم. -11

 نشان سرفرازی

های پیکرش، نشان )مدال( افتخار و سربلندی را فشانی و ایثار را نپیموده است و با زخمای رزمندة جانباز، هیچ کس مانند تو راه جان -11

 است.کسب نکرده

است )تو با زخم بدنت، از مرگ نترسیدی و انگیز، مرگ را بازیچة خود قرار ندادهای جانباز دالور، تاکنون هیچ کس این گونه شگفت -12

 هراس، به استقبال شهادت رفتی(.بی

 پاسخ خودآزمایی

م، غم عشق است که مثبت و خوشایند در مصراع اوّل، غم مادّی است که مفهوم منفی دارد؛ امّا در مصراع چهارم، منظور از غ« غم» -1

 دانسته شده است.

 شاعر با تشبیهی غیر آشکار، زخمِ بدن جانباز را به نشان )مدال(ِ افتخار مانند کرده است. -2

 

 نامهفصل چهارم: حسب حال/ زندگی

تاریخ، اجتماعی، سیاسی و ادبی : نوشته هایی است که نویسنده در گزارش احوال خود می نویسد و سرشار از نکات و لطایف * حسب حال

 است.

است که نویسنده در آن احوال درونی و افکار  اعتراف گونهنمونه ای از یک حسب حال  امام محمدغزالیاز  * المنقذ من الضّالل

 خویش را با صمیمیت و صداقت به تصویر کشیده است. 
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 و دانش و ادب است. هایی درباره زندگی مشاهیر دین)ییوگرافی( کتاب * زندگی نامه

 

 

 

 نمونه های معروف حسب حال در زبان فارسی 

 بدایع الوقایع از محمود واصفی

 حیات یحیی از حاج میرزا یحیی دولت آبادی  
 شرح زندگانی من از عبداهلل مستوفی

 روزها از دکتر محمد علی اسالمی ندوشن

 از پاریز تا پاریس از دکتر باستانی پاریزی

نمونه های برجسته ی  
 جهانی حسب حال  

 االیام از دکتر طه حسین  

 دانشگاه های من اثر مارکسیم گورکی

انواع زندگی 
نامه بر حسب 
 محتوا

مانند سیرت رسول اهلل از دکتر ( ص)گزارش زندگی و جن  های پیامبر « مغازی»و « سیره»
 عباس زریاب خوبی و سیره ی رسول اهلل از قاضی ابرقو

 شرح حال انبیای الهی مانند قصص االنبیای ابواسحاق نیشابوری 

از دکتر سید جعفر (  ع)شرح حال ائمه و بزرگان دین مانند زندگانی علی بن الحسین 
 شهیدی و قصص العلمای تنکابنی

مانند تذکره االولیای ( شرح و ترجمة احوال مشایخ صوفیه یا شعرا)کتب تذکره 
 عطار، تذکرة لباب االلباب محمد عوفی، تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی

زندگینامه 
های نوین 
 فارسی

 از دکتر عبدالحسین زرین کوب( شرح حال موالنا)پله پله تا مالقات خدا 

 از دکتر زرین کوب( درباره ی نظامی)پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد 
 از دکتر زرین کوب ( شرح حال امام محمد غزالی)فرار از مدرسه 

 شرح احوال و آثار رودکی از استاد سعید نفیسی 

 (شرح امام محمد غزالی)غزالی نامه 

 اسرار التّوحید

 نمونه ای زیبا از شرح حال نویسی است 
 نویسندة آن محمّد بن منور، نوادة شیخ ابوسعید ابوالخیر است

 .موضوع آن شرح احوال، اقوال و کرامات شیخ ابوسعید ابوالخیر عارف نامی قرن پنجم است

 این کتاب در سه باب و به شیوه ای داستانی نوشته شده است
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 لغات

 گزارش، شر  ماوقعحسب حال: 

ناشایست، حرام، خویشاوندی نزدیک که نکا  او روا نباشد، مَحرم: 

 خویش، خویشاوند، آشنا، مقرّب، زن، زوجه

جمع لطیفه، چیزهای نیکو و نغز، گفتارهای نرم و مطبوع، لطایف: 

 دقایق، نکات باریک

 دلییک رنگی،یگانگی، یکصمیمیّت: 

 دوستی، دوستی داشتن، محبت صادقصداقت: 

 اقرار کردن، مقر شدن، اقراراعتراف: 

 نجات دهنده، رهانندهمنقذ: 

 شدن، گم کردن راه، گمراهیگمضالل: 

 هاها، نوها، نوآیینجمع بدیعه؛ تازهبدایع: 

ها، جمع وقیعه: آسیب جنگ، پیکار، جنگ، سرگذشتوقایع: 

 شود.ایرانیان وقایع جمع واقعه گرفته میاتفاقات؛ در تداول 

همه را فرا گرفته، تمام فرا گیرنده، استیفا شده، تمام، مستوفی: 

 کامل، محاسب عواید مالیاتی

 ای در کرماننام منطقهپاریز: 

: نیک شناخته شده، مشهورآوران، معرفان؛ جمع ناممشاهیر: 

 آور، نامی، معروفشهرت یافته، نام

قه، روش، سنّت، مذهب، خو، عادت، خلق، طریسیره/سیرت: 

 ترتیب، انتظام

 های جنگ، مواضع جنگها، میدانجمع مغزی؛ جنگمَغازی: 

 جمع نبی، پیغمبرانانبیا: 

 جمع قصّه: حکایت، داستان، سرگذشت، خبر، سخنقصص: 

 جمع امام؛ پیشوایان، سران، مقتدایانائمّه: 

ه و کتابی که در مجموعکتب تذکره:  یادآوری، یادداشت؛تذکره: 

 آن ترجمة احوال شاعران و نویسندگان را گرد آورند.

الجمع شیخ؛ پیران، علمای دین، جمع مشیخه، جمعمشایخ: 

 مرشدان

 پیروان تصوّف، عارفانصوفیّه: 

جمع ولی؛ خداوندان، اولیای امور، یاران، دوستان، دوستان  اولیا: 

 اهللخدا، عارفان، اولیاء

 برگزیده از چیزی، نفیسخالص و لباب: 

 جمع لُب؛ خردها، مغزهاالباب: 

های کتاب مصوّر جغرافیایی، هر کتابی که دارای نقشه اطلس:

 متعدّد باشد// پرنیان، دیبا، پارچة ابریشمی

جدا کردن، فصل فصل کردن کتاب، شر  دادن، بسط تفصیل: 

 دادن مطلب

مقابل سخن به طرز مبهم و خالصه و کلّی بیان کردن) اجمال:

 تفصیل(؛ سخن خالصه و مبهم، خالصة کالم

 روشن کرده شده، روشن، درخشانمنوّر: 

نامدار، معروف، مشهور، محبوب، گرامی// نمو کننده، بالنده، نامی: 

 نبات و حیوان

: خطبه، مجلس، شر  مقامهجمع مقامه و مقام، مجالس؛ مقامات: 

 داستان و بیان سرگذشت 

ال و کردار، ها، چگونگی مزاج، امور و اعمجمع حال؛ وضعاحوال: 

ها که به قلب سالک بدون اختیار و تعمّد سرگذشت// معنی

 شود از قبیل طرب و حزن..واکتساب وارد می

 هاها، گفتارها، سخنجمع قول؛ گفته اقوال:

ها، ها، نواختها، نوازشمردیها، جوانجمع کرامت؛ بزرگیکرامات: 

 اشیای نفیس

 زش را پاک گرداندخداوند رو  عزیقدّس اهللُ سرّهُ عزیز: 

مانند وار: خواجه بزرگ، صاحب، خداوند، سرور، تاجر؛خواجه: 

 بزرگان

 چهار زانو نشستهبگرد کرده: پای

 شوخی کرد، مزا  نمود.خلقی بکرد: 

 «کند»فعل دعایی کناد: 

آن که پا و دستش معیوب باشد؛ مجازاً ضعیف و : *لن  و لوک

 ناتوان.

 معیوب و از کار افتاده باشد. کسانی که دست یا پایشانشالن:  

 صورتی نادر از کلمة دوزخ: *دروزخ

 شکسته خاطر شد، خوار و خفیف شد.بشکست: 

 به خود آمد.با خویش رسید: 

واگذشتن، دست کشیدن، دست برداشتن، رهاکردن )در متن تَرک: 

 کوتاهی و خطا مورد نظر است(

رار باور کردن، به راست داشتن، به درستی چیزی اقتصدیق: 

 کردن، باورداشت، حکم کردن بر تصوّری که در ذهن دارند.

آمرزش خواستن، طلب مغفرت کردن، توبه کردن، استغفار: 

 اسغفراهلل گفتن، پوزش

 سزاوار شونده، الیق، سزاوار، مستحقمستوجب: 

فرودآمدن:  شد؛شد، داخل میآمد، وارد میفرود میشد: فرو می
فرودآمدن، ناپدید شدن، واردگردیدن، پایین رفتن، به زیر رفتن، 

 داخل شدن، سقوط کردن

-عارفان،گروه متصوفان، آنان که خود را صوفی معرّفی میمتصوّفه: 

 کنند.

 با اوبازو: 

قطعه، تکّه،جزو، بخش// وصله، رقعه، شکافته، سهم، بخش، پاره: 

 پول، مسکوک

 ای از چیزی، برخی، لختی، گروهی از مردمپارهبعضی: 
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 حکایت از اسرارالتّوحید

پردازنده از کاری، دست از کار کشیده، خالص شده، نجات فارغ: 

 نیاز، بیکارخبر، بییافته، بی

 که اثر پذیرد؛ اثرپذیر، اندوهگین، متألّمآنمتأثّر: 

، تابیپریشان شدن، لرزیدن، جنبیدن، پریشانی، بیاضطراب: 

 سراسیمگی

خرسند بودن به قسمت خود، بسنده کردن به مقدار کم، قناعت: 

 جوییخرسندی، صرفه

 آسان، نا دشوار، نرم، زمین نرم و هموارسهل: 

 قورباغه: *چغز

 ای کوچک به اندازة گنجشکپرنده: *صعوه

 گیرتر از باز، موشای است شکاری کوچکپرنده: *زغن

 خفتن، به خواب رفتن ؛ خسبیدن:بخوابدبخُسبد: 

داد و ستد، دادن و گرفتن، فروش و خرید، معامله، ستد و داد: 

 تجارت

درآمیختن: مخلوط شدن، مؤانست نشین شود؛ درآمیزد: هم

 کردن، موافقت کردن، مخلوط کردن

بیرون رفتن از فرمان خدای، خارج گردیدن از راه حق و فسق: 

 بد، گناه، ناپارسایی صواب، ترک اوامر پروردگار، زناکاری، کار

برانگیخته گردیدن بر گناه، زنا کردن، رو گردانیدن از حق، فجور: 

 تبهکاری، فسق

نما، کسی که به بدی نامزد معروف، مشهور، انگشتنما: انگشت

 خاص و عام است.

 برچسب زدن به کسیخط برکسی فروکشیدن: 

بیهوده امیدوار کردن کسی، فریفتن، گول زدن، فریفته شدن، غِرّه: 

 ستاخ، مغرور، متکّبرخورده، گفریفته، گول

 ای که به دور سر پیچند؛ مندیل، روپاکعمامه، پارچهدستار: 

فزون داشتن، فزونی دادن، برتری دادن، مزیت دادن، ترجیح: 

 برتری، فزونی

 رانی، سخنوری، وعظ، نصیحت خلق، مقدمة کتابسخنخطبه: 

 جمع متقّی: دارندة تقوی، پرهیزگار، پارسامتّقین: 

مورد تهمت قرار گرفته، تهمت زده، به بدی کسی که متّهم: 

 شناخته

چیزی که دلیل راستی کسی باشد؛ گواه، راستی، دلیل مصداق: 

 چه که منطبق بر امری گردد.راستی سخن، مثال، شاهد، آن

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 ای شکاریگیر، پرندهموش زغن:ازنده از کاری، دست از کار کشیده                       پردفارغ: 

 چانه، زنخدان ذقن:جداکننده، ممیّز                                                  فارق:

 اعتبار، ارزش قدر:: گمراهی                                                           ضالل

 مکر، خیانتغدر:                ها                                  بان، سایهسایه ظالل:

 مهم امالیییک کلمات 

سیره و  -طه حسین -عبداهلل مستوفی -حیات یحیی -الوقایعبدایع -المنقذ من الضالل -صمیمیّت و صداقت -حسب حال

اهلل قدس -التّوحیداسرار -تفصیل و اجمال -المعارفدایره -الشعراتذکره -البابلباب -االولیاتذکره -االنبیاقصص -مغازی

 مزاح -غرّه -فسق و فجور -صعوه -چغز -متأثّر -متصوفه -استغفار -العزیزروحه

 چند حکایت از اسرارالتّوحید

 غرور شکنی

 خداوند رو  او )شیخ ابوسعید( را پاک منزّه گرداند.العزیز: * قدّس اهلل روحه

 وار، با غرور و چهار زانو نشسته بود.و گستاخ آزادوار و پای بگرد کرده: * بی خویشتن نشسته بود، خواجه

 شیخ در آن مجلس با شخصی شوخی کرد.* شیخ با کسی خُلقی بکرد در میان مجلس: 
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بهشت برای ما واجب)الزم( نیست که در آن جا با افراد لنگ و ضعیف و فقیر * ما را بهشت نباید با مشتی لن  و لوک و درویش: 

 همراه باشیم.

 بوعبداهلل شکسته خاطر و خوار و خفیف شد و به خود آمد. بشکست و با خویش رسید: * شیخ بوعبداهلل

بوعبداهلل باکو فهمید که مرتکب اشتباهی شده است و در رعایت ادب کوتاهی کرده *دانست که ترکی عظیم از وی در وجود آمد: 

 است.

 «ود دور               مبادا کس به زور خویش مغرورز مغروری کاله از سر ش»مفهوم حکایت            مرتبط با:       

 مستوجب آتش

 ای شد.شیخ ما وارد محلّه ای فرو شد:* شیخ ما به محلّه

 شیخ آسوده خاطر بود و اصالً ناراحت نشد.* شیخ فارغ بود و هیچ متأثّر نگشت: 

 گفتند: این خانه را خراب کنیم.همراهان ناراحت شدند و * در اضطراب آمدند و گفتند: این سرای باز کنیم: 

کسی که شایستة  شیخ گفت:* شیخ گفت: کسی که مستوجب آتش باشد، به خاکستر بازو قناعت کنند، بسیار شکر واجب آید: 

 آتش جهنّم باشد و با ریختن خاکستر بر روی او، بسنده کنند )با وی مدارا کنند( باید بسیار شکرگزار باشد.            مرتبط با:

 «که ای نفس من در خور آتشم             به خاکستری روی درکشم؟»

 «بین مجویز مغدرور دنیدا ره دین مجوی              خدابینی از خویشتن»

 «بین مخواهبزرگدان نکردند در خود نگاه             خدابینی از خویشتن»

 «ویش راطریقت جز این نیست درویش را           که افکنده دارد تن خ»

 «ریزد.همچنین داستان پیامبر)ص( که زنی از کفّار بر سر ایشان خاکستر می»

 انسان راستین

 دهد(.العاده و عجیب انجام میقفالن شخص کرامات دارد)کارهای خار: پرد؛ فالن کس بر هوا میرود* فالن کس بر روی آب راه می

 این کارها چندان ارزشی ندارد. * این چیزها را چندان قیمتی نیست:

انسان واقعی کسی است که در میان مردم زندگی کند و * مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و....یک لحظه از خدا غافل نباشد: 

، دل به دست آور اگر بر آب روی، خسی باشی و گر بر هوا پری، مگسی باشی»پیوسته به یاد خدا باشد.             مفهوم حکایت  مرتبط با: 

 «تا کسی باشی.

 «نیست بازآمدن از فکر و خیال تو مرا             با رفیقان موافق سفر دور خوش است»

 بهترین خلق

 اسرائیل بگو که بهترین انسان )انسان کامل( را انتخاب کنند.به بنی * بنی اسرائیل را بگوی که بهترین خلق را اختیار کند:

 گشت تا انسانی)بدترین انسان( را پیدا کند.تمام دنیا را میکسی طلب کند:  گشت که* گرد عالم می

 ای شد.روز چهارم وارد محلّهشد: * روز چهارم به کویی فرو می
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 شاید قدر و مرتبة واالیی داشته باشد)از مقام و منزلتی عالی برخوردار باشد(. * روا بوَد که او را قدری و پایگاهی بوُد:

: به حکم این که دیگران مرا به عنوان بهترین انسان انتخاب مرا خلق اختیار کردند که بهترین خلقی، غرّه نتوان گشت* به این که 

 توان مغرور شد.کردند، نمی

چون انتخاب بدترین انسان را بر اساس حدس و گمان خویش برم، بهتر:  ان خواهد بود، این گمان در حق* چون هرچه کنم به گم

 ، پس خود را بدترین انسان بدانم،  بهتر است.دهمانجام می

 مفهوم حکایت             مرتبط با:

 «همه عیب خلق دیدن، نه مروّت است و مردی            نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری»

 «مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست            نظر به حُسن معاد است نه به حُسن معاش

 «طریقت لباس ظاهر نیست           کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش مراد اهل»

 «اند در اوباشبه عین عجب و تکبر نگه به خلق مکن         کده دوستان خدا ممکن»

 «گر نه کوری این کبودی دان ز خویش              خویش را بد گو مگو کس را تو بیش»

 «چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود         بینم  تر از خود کسی نمیسیاه نامه»

 «به دولت کسانی سر افراختند             که تاج تکبّر بینداختند»

 پاسخ خودآزمایی

است و خواهد به صورت غیرمستقیم، شیخ ابو عبداهلل باکو را راهنمایی کند و به او بفهماند که رفتارش مغرورانه بودهشیخ ابوسعید می -1

 جهنّم

 های مغرور است.جایگاه متکبّران و انسان

 «بهترین خلق»حکایت  -2

 خطّی به وی فرو نتوان کشید.-3

 «انسان راستین»حکایت -4

 استفاده از سخنان کوتاه و پندآموز و تربیت عملی به صورت غیر مستقیم -5

 خودم را بدترین مردم بدان بهتر است. -6
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 های شعردرس چهاردهم: بارقه

 دکتر محمّدعلی اسالمی ندوشن اثر« روزها» از کتاب« های شعر فارسیبارقه»متن*

 لغات

 پرتو، جلوه: *بارقه

 جدا شدن زن از مرد، رها شدن زن از قید نکا طالق: 

 گزین، ثابت، دارای مکنت و مال، توانا، قادرگیر، جایجایمتمکّن: 

 سرگشته، متحیّر، آواره، در به درسرگردان:  

 کبوده: 

گیر شدن و مستحکم شدن وضع و قوام یافتن جایریشه دواندن: 

 و استحکام وضع کسی، ساکن شدن در جایی

کار بازگذاشتن، کار با کسی افکندن، به دیگری اعتماد توکّل: 

 کردن، کار خود به خدا حواله کردن، به امید خدا بودن

محکم شدن، استوار شدن، محکم بودن، استوار استحکام: 

 استواریخواستن، 

تغییری که در تب در مریض پدید آید، شدیدترین و بحران: 

ترین وضع مریض در حالت تب، وضع غیر عادی در امری از ناراحت

 امور مملکت

 مربوط به عصب و سیستم اعصاب، عصبانیعصبی: 

هدیه، ارمغان، سوغات، چیز بدیع و نفیس، نوآیین، تازه،  تحفه:

 کمیاب، نادر

 وصمتگمان، بیشک، بیبی عیب،بی شائبه:بی

 اراده، خواست، ارادة خدای تعالیمشیّت: 

 بال، مصیبت، حادثة ناگوارفاجعه: 

)انگاردن= انگاریدن(: انگاشتن بپندارد، تصور کند؛بینگارد:  

 پنداشتن، تصوّر کردن، گمان کردن

گیر شدن، پابرجا شدن، جاه و مقام یافتن، توانایی، جایتمکّن: 

 دارایی، قدرت

خرسند بودن به قسمت خود، بسنده کردن به مقدار کم،  ناعت:ق

 جوییخرسندی، صرفه

چشمی، زُفتی، خسیس بودن، چشمی، گرسنهتنگبخل: 

 امساک)مقابل کرم، بخشش، سخاوت(

 بدبختی، خواری، فالکتبار: نکبت

 برهنه، لخت، فاقد، مبرّاعاری: 

 جایگزین شونده، مرکز گیرندهمتمرکز: 

ای که در زیر آن منقل آتش گذارند و روی هچهارپایکرسی: 

چهارپایه را را با لحاففی بزرگ پوشانند؛ سریر، تخت، صندلی، مرکز 

 ناحیه، درس تخصصی یک استاد

جای استقرار، محل قرار گرفت، مسکن، کرسی ناحیه، مستقر: 

چه که ضروری است، الزم، حتمی، محتوم، به طور آنناگزیر: 

 ناچارضرورت، به

 پختنطبخ: 

 جای، عوض، جانشینبهبه منزله: 

 چناینی، چنانی، معهود کذایی:چنین؛کذا: 

 روزانه، هر روزه، کار روزمرّهروزمرّه: 

 ای از دین: روش، رفتن، طریقه، شعبهمذهبیّات: مذهب

-زیرک شدن، ماهر گردیدن، مهارت، خوش طبعی، نکتهظرافت: 

 سنجی، زیبایی، خوشگلی

 از جایی به جای دیگر بردن چیزی، تغییر مکان دادن، بیاننقل: 

 کردن سخن و مطلب، قصه گفتن

ذکر، دعایی که کسی همه روزه خواند؛ کار هر روزی، نوبت وِرد: 

 ای از آب، گروهی از لشگر، تب، نوبت تبآخر، بهره

 پرد، در حال پریدنپرنده، هر چیز که میپرّان: 

کتابی است مشتمل بر ادعیه و زیارات تألیف حاج الجنان: مفاتیح

جمع جنّت؛ جنان:  جمع مفتا ؛ کلیدها؛ح: مفاتی شیخ عبّاس قمی؛

 هاها، بوستانها، باغها، فردوسبهشت

دوتا شدن، خم گرفتن، کج شدن، برگشتن، بازگشتن، انعطاف: 

 خمیدگی، خم پذیری، شایستگی هماهنگی با هر وضع و محیط

 مرد جوانشاب: 

 ترس و بیم، شکوه، بزرگیهیبت: 

 گودال، مغاک، قبرحفره: 

 داریدین تشرّع:

 پریشانی، آشفتگی، دیوانگی، عشق تا سر حدّ جنونشوریدگی: 

کسی که دست دیگران را بگیرد، مددکار، یاری کننده، گیر: دست

 فریادرس، مرشد، مراد

 خانه، اتاق، غرفه، کلبهحجره: 

 تجربهکار، مبتدی، بیگری؛ ناشی: تازهبا ناشیناشیانه: 

ای که خانه، صندوقچهسرای کوچک، خانة اندرونی، خلوتسراچه: 

 درون صندوق بزرگی باشد.

 ورم، تورم، باد، نفخ، برآمدگی آماس:

جوشیدن دیگ و چشمه و جز آن، جوشیدن رگ و فوران: 

 برجستن، جوشش، جهش

 خیال بستن، خیال کردن، پنداشتن، خیال، پندارتخیّل: 

برآمدگی و خمیدگی غیر طبیعی و خارج از حدّ ستون فقرات قوز: 
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 پایتخت

-در گذشتن از حد، تجاوز کردن، پیش دستی کردن، زیادهفرط: 

 روی، تجاوز

قسمی از رفتار اسب و شتر و جز لُکّه:  نوعی راه رفتن؛رفتن:  لکه

 آن میان یورتمه و قدم

 ابله، احمق، دیوانه، مجنونخُل: 

 باغ، بوستان، جالیز، گلستان، کشتزار، مزرعهپالیز: 

 کالم دارای سجعمسجّع: 

 راندن، راندن چارپایانسوق: 

نگریستن، به گوشة چشم لِحاظ:  گوشة چشم به سوی گوش؛لَحاظ: 

 از نظر، از رویاز لَحاظ:  مالحظه، نگرش، داغی است زیر چشم؛

شیر گاو و گوسفند مادة نوزاییده، اوّلین شیری که یک ماده آغوز: 

 به نوزادش دهد.، ماک

 های پشتیناحیة مهرهدر 

 حرکت با احتیاط و دست مالیدن به اطراف در تاریکیکورمال: 

پیما، تند راهنوردی، عمل راهنورد؛ راهنورد: راه رونده، رانوردی: ره

 رونده، قاصد، پیک

 کسهمنشین و بیشخص بیتنهاوش: 

مؤاخذه کردن، به گرفتن:  بازخواست نکن، مؤاخذه نکن؛مگیر: 

 داشتن، سد شدن، پذیرفتن، برگزیدن، اثر کردن...دست آوردن، بر

باران خواستن، آب خواستن، نام مرضی که بیمار آب استسقا: 

 بسیار خواهد.

ای )شعر یا نثر( که در ظاهر آسان نمایدولی قطعهسهلِ ممتنع: 

 نظیر آن گفتن مشکل باشد.

به خاک آلودن بینی، کاری را بر رغم:  بر خالف میل؛به رغم: 

 کردن، خالف میل کسی عمل کردن، خواری، کراهتعکس 

 کلمات مهم امالیی

 -طبخ مختصر -مستقر -عاری از آسایش -قناعت -فاجعه -مشیّت الهی -شائبهبی -عصب وفکر -متمکّن -طالق -بارقه

 -زشیرآغو -سبک مسجّع -پالیز -آماس -حجره -تشرّع -اضداد -حفره -هیبت -انعطاف -الجنانمفاتیح -عوارض مرگ

 به رغم ناآشنایی -سهل و ممتنع -استسقا -حرص -بندیعضله و استخوان

 

 معنی و مفهوم و ارتباط معنایی

 دانست در کجا باید ساکن شود)هیچ جا آرامش نداشت(.نمیدانست در کجا ریشه بدواند: * نمی

کرد و همین توکّل، ارادة او را قوی خدا توکّل میاو در کارهایش به بخشید: * توکّلی داشت که به او مقاومت و استحکام  اراده می

 کرد.می

-از آشفتگیای که امروز رایج است و تحفة برخورد فرهن  شرق با غرب است، در آن زمان خبری نبود: های عصبی*از بحران

ن زمان از نظر فکری  مردم های ذهنی و روحی امروزه که حاصل برخورد فرهنگ شرقی با فرهنگ غربی است، در آن روزگار خبری نبود) آ

 آرامش بیشتری نسبت به امروز داشتند(.

مردم با تمام وجود به پذیرفت: شائبة ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می* هر عصب و فکر به منبع بی

انگر جبرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر(           پذیرفتند. )بیخدا ایمان داشتند و همة پیشامدها را به عنوان خواست و ارادة خداوند می

 مرتبط با:

 «زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصیب           هر کسی را در ازل  خود آن چه قسمت بود داد»

 «مددرا جفدا و وفای تو پیش یکسان است              که هر چه دوست پسندد به جای دوست نکوست»

 «ش سالک آید خیر اوست          در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیستدر طریقت هر چه پی»

 «می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار               این مدوهبدت رسید ز میراث فدطرتم»

 «آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم                  این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد»

 «فضل خدای کن تفویض           بده روز نکبت و دولت که کدار کارِ خداست تو کار خویش به»
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 «بدان قدر که تو جدّی نمایی و جهدی            گمان مبر که دگرگون شود هر آن چه قضاست»

 «جایی اگر ز غیبت او تیره شد جهان              جای دگر ز پرتوش آفاق با ضیاست»

-ای بینگارد و در نظرش اگر یک روی زندگی زشت میبست که پیشامد ناگوار را فاجعهدل نمی *به این زندگی گذرا آن قدر

-داد به همین دلیل از حوادث سخت روزگار نمی: به زندگی مادّی زیاد عالق نشان نمیشد، روی دیگری بود که بشود به آن پناه برد

 ه بخش دیگر آن برایش خوب و آسان خواهد شد.            مرتبط با:نالید. اگر قسمتی از زندگی برای او زشت بود، امیدوار بود ک

-عادت کرده بود که همه چیز را گذران و همة احوال عالم را در معرض تبدّل تلقّی کند، از این رو از هیچ حادثه سوئی به شکوه درنمی»

 «آمد.

 «هستی رقم نخواهد ماند چه جای شکوه و شکایت ز نقش نیک و بد است              چددو بر صحیفة»

 «ایمای              ما از این سوهان ناهموار فارغ گشتهاز بلند و پست عالم نیست ما را شکوه»

 «ایمسایة بال هما و جغد پیش ما یکی است             ما که از اقبال و از ادبار فارغ گشته»

 «کز آن به یداد نیاد دل تو راچون هست و نیست هیچ نماند به یک قرار           آن بده »

 «ایمچون گل رعنا خزان و نو بهار ما یکی است           ز انقالب عدالم غدّار فارغ گشته»

 «وجود و عدمش را غم بیهوده خورند یادنیی آن قدر ندارد که بر او رشک برند           »

 «این همه نیست نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی        پیش رندان رقم سود و زیان»

 «بیخی نشان که دولت با قیمت بر دهد           کاین باغ عمرگاه خزان است و گه بهار»

 «گر ملک کاینات ز دستت برون شود            هان تا غمش ز جا نرباید دل تو را»

از آن جهت که به بیشتر از آن، ای قناعت کرده بود؛ نه از بخل بلکه ام با همة تمکنّی که داشت، به زندگی درویشانه* خاله

ای قناعت کرده بود؛ البتّه انتخاب این زندگیِ درویشانه، از روی خسّت و خالة من با همة ثروتی که داشت به زندگی سادهاحتیاج نداشت: 

 نیازی و عدم دلبستگی بود)بیانگر قناعت و خرسندی(.            مرتبط با:بخل نبود؛ بلکه از روی بی

 «برد.دستی نبود، از زندگی فقط به قدر ضرورت تمتّع میعیشی برای او ناشی از خسّت و خشک این تنگ»

 «جا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با)آش(گرت نزهت همی باید به صحرای قناعت شو          که آن»

 «سود و زیان ما را بسنقدد بددازار جهدان دیددی و آزار جهان             گر شما را نه بس این »

 «توانی قندداعت قندداعتچه سرمایه سازم که سودم دهد گفت              اگدددر می»

 «باشات هست از او خرسند میباش            بدان چهگرت عقل است بی پیوند می»

 «چنین بود تا بود این تیره روز              تو دل را به آز فزونی مسوز»

 «سرافرازد ای مرد هوش          سر پرطمع برنیاید ز دوشقناعت »

 «قناعت کن ای نفس بر اندکی         که سلطان و درویش بینی یکی»

 «مرو در پی هر چه دل خواهدت           که تمکین تن نور جان کاهدت»

-م خیلی جدّی و کم حرف بود و حرفمادرشد: * مادرم خشک و کم سخن بود و از دایرة مسائل روزمرّه و مذهبیّات خارج نمی

 هایش بیشتر پیرامون مسائل عادی زندگی و امور مذهبی بود.

ها که ها و داستان: با دنیای قصّهراه پیدا کردم -که آن همه پر رن  و نگار و آن همه پرّان و نرم است -ها* به عالم افسانه

 ، هیجان و لطافت زیادی داشت، آشنا شدم.یزیبای
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کالم سعدی، با وجود کند که به حدّ فهم ناچیز کودکانة من برسد: ای دارد آن قدر خود را خم میانعطاف جادوگرانه * سعدی که

 معانی واال، چنان جذّاب و ساده بیان شده است که حتّی برای من خُردسال نیز قابل فهم بود.

سعدی در کالم خود هم هیبت و شکوه یک وتر: *هم هیبت یک آموزگار را دارد هم مهر یک پرستار، چشم عقاب و لطافت کب

-شود )بیانگر نکتهمعلّم را دارد و هم مهر و عطوفت یک پرستار را. در کالم او هم تیزبینی عقاب و هم زیبایی و لطافت کبوتر، مالحظه می

 های سعدی و لطافت و زیبایی کالم او(.سنجی

 شدیم.مند میخواه از آثار سعدی بهره ام آزادانه و به دلمن و خاله: چریدیم*هر دو چنان بودیم که گویی در پالیز سعدی می

 خواندن آثار سعدی پایة ادبیّات مرا استحکام بخشید.بود: « آغوز»* سعدی برای من به منزلة شیر

شدن با آثار سعدی، آشنا * ذوق ادبی من از همان آغاز با آشنایی با این آثار، پرتوقّع شد و خود را بر سکّوی بلندی قرار داد: 

 توقّع مرا از ادبیّات باال برد و زمینة پیشرفت مرا فراهم نمود.

 آهسته و با احتیاط و بدون مربّی شروع به خواندن ادبیّات کردم.* در همین کورمال کورمال ادبی آغاز به راه رفتن کردم: 

بعدها اگر توانایی نوردی تنهاوش بود: خود و ره * بعدها اگر به خود جرئت دادم که چیزهایی بنویسم، از همین آموختن سرِ

 نوشتن چیزهایی را داشتم، از این آموختن بدون مربّی بوده است.

 * به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم              بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا: 

ای از آن کار بدی کردم. منِ تشنه در شرایطی بودم که ناچار شدم جُرعهاگر از روی حرص شربتی نوشیدم، مرا بازخواست نکن که 

ای جز آموختن نداشتم و اگر در این مسیر، ناگزیر مرتکب اشتباهی های آموزش ادبیّات برایم فراهم بود و من چارهها و انگیزهبنوشم)زمینه

 شدم، آن را بر من ببخشایید(.             مرتبط با:

 «ام عیبم مکن              سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بودر صبوحی کردهدر شب قدر ا»

 پاسخ خودآزمایی

 پذیرفتند.ایمان مردم قوی بود؛ هرگونه پیشامدی را به عنوان خواست و ارادة الهی می -1

 سته است.انگیز( و نرم دانانگیز، خیالها را پر رنگ و نگار)زیبا( و پرّان)هیجانعالم افسانه -2

 کنندة اضداد: تشرّع و عرفان، عشق و زندگی عملی، شوریدگی و عقل.جمع -3

این تنها خصوصیّت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد. در فارسی احدی نتوانسته است  -4

 شنویم.بازار میمانند او حرف بزند و در عین حال نظیر حرف زدن او را هر روز در کوچه و 

 رفتم(.دویدم) از شدّت شوق با جست و خیز را میبا شوق و هیجان می -5

گردد. اگر بیتی را درک نکنیم وقتی دامنة کالم و معنی به قدر کافی وسعت داشته باشد، ندانستن مقداری لغت، مانع برخورداری ما نمی -6

 توانیم مفهوم آن را دریابیم.های دیگر میاز بیت

نویسنده گفته است که به سبب عالقة زیاد به ادبیّات، و از روی ناچاری، بدون مربّی و راهنما وارد عرصة نویسندگی شده است و از آن  -7

، از مخاطبان و خوانندگان، عذر خواهی «سنایی»هایی باشد، با آوردن این بیتِ هایش خطاها و کاستیدهد در نوشتهجایی که احتمال می

 است.کرده
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  گوییپروده :درس پانزدهم

 تاریخ ادبیّات و درآمدها

 شعری است که قصد گوینده و سرایندة آن تعلیم و آموزش است. * شعر تعلیمی

  یعنی حقیقت نیکی)خیر( و زیباییاست؛  علم و اخالق و هنر * مادة شعر تعلیمی

 

، مرزبان نامه، مثنوی، بوستان و گلستان کلیله و دمنههایی از حیوانات در آثاری چون * نثر و شعر تعلیمی هم به صورت داستان

 آمده است و هم به صورت حکایات ساده و سخنان پند آموز و حکمت آمیز در قالب قطعه، غزل، قصیده و رباعی و ...  سعدی

 ه است.بود اخالقی، مذهبی و عرفانیهای در قدیم بیشتر شامل سروده تعلیمی* شعر 

 اند.نیز در ردیف اشعار تعلیمی قرار گرفته سیاسی و اجتماعی و روان شناسیهای مایهبه بعد اشعاری با درون مشروطیت* از انقالب 

شمس، بوستان، غزلیات سعدی و  دیوان ناصر خسرو، حدیقه سنایی، کلیات* اشعار سیاسی و عرفانی و اخالقی ما در آثاری چون 

 بة تعلیمی دارای جنبة غنایی نیز هستند.، عالوه بر جنحافظ

 

 
 

    لغات معنی                                                                                       

 ناحیه، جانب، طرف، وسط مملکت، میان کشور، طبیعت حوزه:

 روشنایی، فروغ، بلندی، رفعت  سنا:

انباشته، پر، مملو، نهان کرده، پوشیده، مدفون، فربه،  آکنده:

 میان پر

 اندرز ناپذیر، آن که به پند گوش ندهد گوش:آکنده

 نیک نگریستن، درنگریستن، اندیشیدن، درنگ  تأمّل:

 بوته ی یاهی به غایت بی مزه، کنایه از سخن بیهوده و یاوه ژاژ:

 جویدن، به دندان نرم کردن  خاییدن:

 بیهوده گویان، ترفندبافان ژاژخاییدن:

باروی شهر، حصار شهر، زندان، محبوس، زندانی، کسی  شهربند:

 که در محاصره افتاده باشد.

 گره 16مقیاس طول، اندازه، معادل ذرع برابر با  گز:

انواع شعر 
تعلیمی در 
ادبیات ملل و 
 ایران 

  بوستان سعدی و مثنوی مولوی مانند( حوزه اخالق)نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است  

حوزة شعرهایی که مباحثی از علم یا ادب را می )نوعی که موضوع آن حقیقت و زیبایی است 
 .(آموزند

از نصاب الصبیان مانند .نوعی که در ادب فارسی وجود دارد و قصد آن آموختن حقیقت و علم است 
 در تعلیم لغت ابونصر فراهی 

نمونه های معروف * 
شعر تعلیمی در ادب 
 اروپایی 

 بهشت گم شدة میلتون

 کمدی الهی از دانته 

سعدی نامه یا 
 بوستان

 سرود 655اثر سعدی شیرازی است  که آن را در سال 

  بر وزن شاهنامه سروده 

 باب تنظیم شده و مدینة فاضلة سعدی  را ترسیم می کند 11در

 (گفتار اندر فضیلت خاموشی)پروده گویی از باب هفتم بوستان
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اصل، مرجع، آغاز هر چیز، حدّ معیّن از هر چیز، مقدار  نصاب:

 مالی که زکات بر آن واجب گردد، مال

 جمع صبی، کودکان، اطفال  صبیان:

 آوازخوانی، آوازخوش و طرب انگیز، سرود، نغمه غنا:

 باغ، بوستان حدیقه:

 شهر، بلد، جمع آن مداین مدینه:

نند که سعادت شهری که ساکنان آن کوشش ک مدینة فاضله:

حقیقی را به دست آورند، اداره ی چنین مدینه ای به دست 

 فاضالن و حکیمان است

 مروارید، جمع آن أللی لؤلؤ:

 راست، درست، حق، الیق، سزاوار صواب:

 ماده ای معطّر به رنگ قهوه ای تیره مایل به سیاه مُشک:

 فتهپخته، سَخته، نیک اندیشیده، پرورش یافته، تربیت یا پرورده:

 پنهان شدن، پوشیدگی، نهانی، نهفته ماندن خُفیه:

 آشکاران، ظاهر، همگانی، عمومی فاش:

منسوب به غنا، شعری که حاکی از عواطف و احساسات  غنایی:

 باشد

 

                          ناحیه، جانب حوزه:

زمین هایی که توسط رودی مشروب شود   حوضه:

 راست، درست و... صواب:

 مزد، پاداش، اجر ثواب:

 کالبد، شکل، تن، بدن قالب:

 چیره، پیروز، غلبه کننده غالب:

 اصل و مرجع هر چیز  نِصاب:

 نسابه، نسب شناس نساب:

 اندیشیدن، نگریستن تأمّل:

 به عمل پرداختن، کارورزی تعمّل:

 

 کلمات مهم امالیی

  -فضیلت   –حدیقه  –غنا  –صبیان  -قالب -ظرافت

 خفیه –لؤلؤ  -ژاژخایان

 کلمات مهم امالیی و هم آواها :
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 «پرورده گویی»

گیری و سکوت باعث )گوشهرسیترین مرتبه میگیری و خاموشی اختیار کنی، در شکوه و بزرگی به عالیاگر مانند کوه گوشه -1

آشنایی خلق درد سر است        معتکف باش »                                                مرتبط با: ←شود(.  بلندمرتبگی انسان می

 «تا ندانندت

 «دت از هزار بالو تنهدددایی              برهان عزلت و انزوا»  

 «دریده ندیدی چو گل پیرهنچو غنچه گرت بسته بودی دهن       »

 «نخواهی که باشی چو دف روی ریش         چو چنگ ای برادر سرانداز پیش»

 «اثر ز جنّت در بسته در جهان گر هست         از آن کس است که بر روی خلق در بسته است»

 «جاوار این نگیرد هیچ کس در دامن محشر گریبانت         اگر دامن خود را جمع سازی غنچه»

 مرتبط با: ←. ای انسان آگاه، سکوت اختیار کن، زیرا در روز قیامت، بی زبان از نظر گفتار، بازخواست نخواهد شد -2

 «کج طبعان مرا          ماهی لدب بسته را اندیشه از قالب نیست هر خاموشی حصاری شد زمُ»

 «ه کار است، نگه دار زبان رازبان دشمن جان است           گدددر جانت ب جان است و زبان است،»

 «یک حرف بشنو از من و در خُلد سیر کن          در مجلسی که گوش توان شد زبان مباش

 «سکوت، الزم شرم است تا گمان نبری            که دستگاه سخن طوطی تو را تنگ است»

 «پددشیمان نشددد از خددموشی کسی        پدشیمدان ز گدفتددار دیدددم بسددی»

 «ب نتواند گرفتای دام گرفتاری دهن واکردن است          ماهی لب بسته را قلّحلقه»

 «سلیم! شکوه آن تندخو خطر دارد        خموش باش که دیوار و در همه گوشند»

 «     است کسیگفتار در میان صواب و خطا بدود           از خامشان خطا نشنیده»

 «نباشد        تا مدّعی از پس دیوار نباشدآن به که نظر باشد و گفتار »

 .«خردیاند: خاموشی دوم سالمت است و بسیار گفتن، دوم بیدان بسیارگوی، که گفتهگوی باش، نه کمبسیاردان و کم»

کنند )فقط سخن سنجیده و ارزشمند میسنج، فقط برای بیان سخنان ارزشمند، دهان باز میو نکته شناسهای سخنانسان -3

 مرتبط با: ← .کندگویند( همان طوری که صدف، فقط هنگام بیرون آوردن مروارید، دهان باز می

 «نه گنگی به از سخن گفتن ر ببایددددت سفتن          وردُ ندر سخ»

 «رر          تا ز اندک تو جهان شود پُگوی چون دُ کم گوی و گزیده»

 «لیکن بهایش گرانزیان         سبک سنگ چو یاقوت باید سخن بی»

 «سخن گوهر شد و گوینده غوّاص        به سختی در کف آید گوهر خاص»

)فضیلت سکوت و گذاردشنود و نصیحت فقط بر انسان ساکت تأثیر میخن دیگران را نمیسانسان پرحرف، مانند افراد ناشنوا،  -4

 5و بیت «       تاب          فراوان سخن باشد و دیر یابکسی را که مغزش بّود پر ش»      مرتبط با: ←خاموشی بر سخن گفتن(. 

 شک سخن دیگران را نخواهی شنید.اگر بخواهی دم به دم و پیوسته سخن بگویی، بی -5

 «پوش راز  باشد               نه مانند سخن غمّاز باشدخموشی پرده»

 «ر بشنوسلیم! این پند را از من نگه دار            سخن کم گو ولی بسیا»

 «حاصل هر دو جهان را به سخن گر بدهند      مگشا لب، چه توان یافت به از خاموشی»

 «گردمگردم         ز خاموشی گران چون گوهر سنجیده میدیده میگو سبک چون موج طوفانوز گفت»
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 «تو در گفت و گو ببند و ببین               که چه درها به روی دل باز است»

 «گویی تویی شاه آن              چو گفتی شود شاه تو آن زمانسخن تا ن»

 «سخن را سر است ای خردمند و بن       میاور سخن در میان سخن»

 «از هزاران در یکی گیرد سماع           زان که هرکس محرم پیغام نیست»     « :         گرفتن»یمعنا

گیری آن شایسته رش( پارچه، قبل از اندازهطوری که بریدن )بُیان کند، همانخنی را بس اندیشه و نسنجیدهانسان نباید بی -6

 مرتبط با: ←نیست. 

 «است و پس دیوارپای بست آمده         اوّل انددیشه وان گهی گفتدار»

 «اقل باشدعل اندیشه کند مرد که اوّ سخن گفته دگرباره نیاید به دهدان»

 «غافل مباش ست از کمان،تیر تا بیرون نرفته      میار حرف را بر لب تا نسازی راست در دل،»

 «کنان در خطا و صواب           به از ژاژخایان حاضر جوابتأمّل»

 «وانگردد از ره آن تیر ای پسر       بند باید کرد سیلی ز سر»

 «سخن بشناس و آن گه گو؛ ازیرا            که بی نقطه نگردد خطّ پرگار»

 مرتبط با: ←.   گو هستندکنند، بهتر از افراد پرسخن و بیهودهت میدقّ درستی یا نادرستی سخن خود، کسانی که در -7

 «گه بگددوید سخند آنبیندیش دان پددرورده پددیر کهنسخددن»

کمال اوست. آگاه باش که با گفتن سخنان بیهوده، ارزش و اعتبار خود را از بین  ةنطق( در وجود انسان، نشان ةسخن گفتن )قو -8

 مرتبط با: ← .نبری

 «گوی نادان مددباشچو طوطدی سخن  به نطددق است و عقددل آدمیزاده فاش»

 «آدمی از دوّاب)=چهارپایان( ممتاز است   که به لطدددف سخن سرافراز است»

 «می خوار گشتدگوی در مرنسخ        چو گفتار بیهوده بسیار گشدت »

 «سخن کم گوی و نیکو گوی در کددار   کده از بسیار گفتن مرد شدد خدوار»

 «مگوی آن سخن کاندرو سود نیست       کزان آتشت بهره جز دود نیست»

چنان که مقدار کمی عطر گو( را شرمنده نخواهی دید،)زیرا سخن او کوتاه و ارزشمند است( همهرگز انسان کم حرف )سنجیده -9

 مرتبط با: ←زیادی گِل )سخنان زیاد و بیهوده( بهتر است.  ةخوشبو )سخن دقیق و سنجیده( از تود

 «سخن هر چه کوته بود بهتر است          بگویم گرت هددوش اندر سر است»

 «درمن صددد گیداه بهترخاز            یک دسته گل دمدداغ پددرور»

 «نچة چمن دریاب          زبان به کام کش و لذّت سخن دریابچو غنچه راز دل غ»

 «همه وقت کم گفتن از روی کار            گزیده است خاصّه در این روزگار»

 «از خوردن پُر مالل خیزد         آب ارچه همه زالل خیزد»

 «سخن گرچه باشد چو آب زالل       ز تکرار خیزد غبار مالل»

 «ر پیش              تعظیم یک آفتاب ازو بیشگر باشد صد ستاره د»

 «گرچه همه کوکبی به تاب است         افروختگی در آفتاب است»

 مرتبط با: ←گویند، دوری کن و مانند افراد دانا سخن سنجیده بگو. ده تن سخن می ةاز اشخاص نادانی که به انداز -11

 «رود پُتا زاندک تو جهان ش  رکم گوی و گزیده گوی چون دُ»
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 «یکی را ده مگو، ده را یکی گوی      سخن بسیار دانی اندکی گوی»

 «در سخن دُر ببایدت سُفتن           ورنه گنگی به از سخن گفتن»

 «گر باشد صد ستاره در پیش              تعظیم یک آفتاب ازو بیش»

گیری کن )صد بار ا دقیق نشانهعاقل هستی، یک تیر بینداز، امّها به هدف نزدند، اگر آن ةتی صد تیر انداختی و همدقّبا بی -11

مرتبط  ←( ن.کلمات سنجیده و کوتاه بیان ک ،سخن گفتی، و هر صد بار سخنان تو بیهوده و اشتباه بود، اگر انسان دانایی هستی

 و ابیات: 11با مضمون بیت 

 رجهان شود پُاندک تو  ا زدت                 روی و گزیده گوی چون دُدکم گ»

 «ر توان زدآن خشت بود که پُ  الف از سخن چو دُر توان زد

چرا انسان، پنهانی )پشت سر دیگران( سخنی را بگوید، که اگر آشکار شود)شنیده شود( موجب شرمندگی او گردد؟)در  -12

 :و ابیات 13مضمون بیت  مرتبط با←نکوهش غیبت( 

 «رویش نیاریم گفتکه در پیش  پس کس نگویددیم چیزی نهفت»

 «پیش کسان بد مگو که نیک نباشد در پس آزادگان به هیچ طریقدددی»

 «هاستهاست               کز پس دیوار بسی گوشلب مگشا گرچه در او نوش»

 «سخنی در نهان نباید گفت              که برِ انجمن نشاید گفت»

 .د)استراق سمع کند(ندزدیده سخنان تو را گوش کن زیرا ممکن است از پشت دیوار، ؛ی در خلوت از دیگران بدگویی مکنحتّ -13

 و ابیات: 12مرتبط با بیت  ←

 «خموش باش که دیوار و در همه گوشند  آن تند خو خطر داردوة بدان که شک»

 «تا نبدداشد در پس دیوار گوش            چه گویی هوش دارپیش دیوار آن»

 «پاسخ نیوش                         که دیوار دارد به گفتار گوش گویچه گفت آن سخن»

موقع، شهر دلت را، باز نبینند )مراقب باش با سخن گفتن بی ةها دروازرازها در درون دلت زندانی هستند. مراقب باش که آن -14

 مرتبط با:  ← .اسرار دلت را برای دیگران فاش نکنی(

 «ددده مانند سخن غمّاز آمددن  پوش راز آمدخموشی پرده»

 «که گیتی به نیک و بد آبستن است درِ فتنه بستن، دهان بستن است»

 «گیریاست            سکوت، جایزه دارد چرا نمیز خامشی دهن غنچه پر زر شده»

 «مگیر از لب خویش مُهر خموشی             مکن رخنه دیوار گلزار خود را»

 «تیغ پسندیده بود در نیام)غالف(            مصلحت توست زبان زیر کام  »

 «خامشی به که ضمیر دل خویش        با کسی گفتن و گفتن که مگوی»

 «دل است ای خردمند زندان راز         چو گفتی نیاید به زنجیر باز»

 «ای سلیم آب ز سرچشمه ببند         که چو پُر شد نتوان بستن به جوی»

 «در همه گوشندو آن تندخو خطر دارد     خموش باش که دیوار  بدان که شکوه»

 «بس دم نزنم که بر در روشن تو        حاجت به سخن نیست که دل جام جم است»

 «یک حرف بشنو از من و در خُلد سیر کن         در مجلسی که گوش توان شد زبان مباش»

 مفهوم مقابل:
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 «سزد، که راز نگه داشتن نه کار سزاست            ور از جهان سخن سرّ تو بیرون افتاد  »

 «عشق خواهد کاین سخن بیرون بود             آینه غمّددداز نبود چدددون بود»

 «برگذرگاهی که باد صبح غمّازی کند             کاروان مشک را مستور نتوان داشتن»

شمع به خاطر زبان)فتیله( به سوختن، محکوم گشته  است،انسان دانا از آن جهت سکوت اختیار کرده که دریافته  -15   

 مرتبط با:  ←   دهد بر باد( است.)زبان سرخ سر سبز می

 «سخن کم گوی تا در کار گیرند               که در بسیار، بد بسیار گیرند»

 «تو را بسیار گفتن گر سلیم است          مگو بسیار دشنامی عظیم است»

 «نه در دام یدیدقفس  نه خود را در               بست در کاماگر طوطی زبان می»

 «ست در وی باش حیران دم مزنجای حیرانی     وگوی نیستوگوی چون وقت گفتلب بدوز از گفت»

 ودآزماییپاسخ خ

 پذیرشناس و عبرتتت، موقعیّل و دقّاهل تأمّ شناس، پندپذیر،گو، سخندانا، سنجیده انسان کم گو: -1

 تدقّگو، بیناشنوا، بیهوده نسان پر گو:ا

 کوه ، صدف -2

 «نشاید بریدن نینداخته  نباید سخن گفت ناساخته»  بیت ششم؛ -3

 «دهان جز به لؤلؤ نکردند باز وار گوهرشناسان راز صدف» بیشتر با بیت سوم؛ -4

 .ها را نداردپندپذیری از آنآدم پرگو، چون همواره مشغول سخن گفتن است، مجال شنیدن سخنان دیگران و  -5

 .اخالق( ةل؛ نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است )حوزتعلیمی نوع اوّ -6

ولی از انقالب مشروطیّت به بعد،  ؛استهای اخالقی و مذهبی و عرفانی بودهشعرهای تعلیمی در قدیم بیشتر شامل سروده -7

 اند.ی نیز در ردیف اشعار تعلیمی قرار گرفتهشناسهای سیاسی و اجتماعی و روانمایهاشعاری با درون

 
 

 

 

 

 

 تذکره االولیا

 تنها اثر منثور باقی مانده از عطار نیشابوری است

 موضوع آن شرح حال هفتاد و دو تن از عارفان بزرگ و بیان گفته های آنان است

به آن افزوده است ( بیست تا بیست و پنج بخش)پس از عطار نویسنده ای، پیوستی شامل 
 .که پرمایگی بخش های دیگر را ندارد

 .شرح حسین بن منصور حالج خالصه ی بخش هفتاد و دوم این کتاب است

 بن منصوردرس شانزدهم: ذکر حسین
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       لغات معنی

یادداشت، مجموعه و کتابی که در آن ترجمه ی احوال  تذکره:

 شاعران و نویسندگان را گرد آورند، گذرنامه، یادگار

 جمع ولی، یاران، دوستان، عارفان، خداوندان  اولیا:

 پراکنده، متفرّق، دُرّنا سفته، کالم غیرمنظوم  منثور:

 مقتول، کشته شده، کشته :*قتیل

پژوهش، رسیدن، درست حقیقت، واقعیت، بررسی،  تحقیق:

 کردن، مطالعه

 دوست، دوست خالص صدیق:

 مظفّر، یاری شده، نصرت داده شده منصور:

 جمع غریبه، چیزهای عجیب و شگفت آور نادر، دورها :*غرایب

 علمای دین، نیکوکاران اهل صالح:

 کوشیدن  جِد:

 کوشیدن، رنج بردن جهد:

گردآوردن، جمع تصنیف؛ صف بستن و دسته کردن، تصانیف: 

 فراهم ساختن، نوشتن کتاب یا رساله، شعر گفتن

 جمع مشیخه، پیران، علمای دین، مرشدان تصوّف مشایخ:

صوفی شدن، پشمینه پوش شدن، سالک راه حق شدن،  تصوّف:

 طرقه ی درویشان

تحمّل رنج برای تهذیب نفس، تمرین، ممارست،  ریاضت:

 کوشش گوشه نشینی توأم با عبادت

 کردن، اقرار به یگانگی خدا، خدا را یگانه دانستن توحید: یکتا

 نیکی، نیکوکاری، شایستگی، سزاواری صالح:

 مصاحبت، هم نشینی :*صحبت

 پشمینه پوش، کسی که پیرو طریقه ی تصوّف باشد. صوفی:

آن که هر چه دارد بازد، عاشقی که به نظر پاک به  پاک باز:

م داشت به معشوق نگرد، عاشق پاک نظر، کسی که بدون چش

 خدا عشق می ورزد، زاهد، تارک دنیا

 عطرفروش، داروفروش عطّار:

 نصرت داده، یاری کرده شده، مظفّر منصور:

 زن ندّاف، پنبه حلّاج:

 طریق، راه راست، روش، قربانی، نذر  سَبیل:

 درد، دلیر کسی که صفّ لشکر را می :*صفدر

 در آب فرورفته  غرقه:

 آشفته، پریشان، عاشق، شیدا، دیوانه شوریده:

 پرموج، بسیار موج زننده موّاج:

 روان بودن سخن، تیززبانی، زبان آوری فصاحت:

 آوری، شیوا سخنیزبانی، زبانشیوا سخن گردیدن، چیره بالغت:

 سرباز زدن، سرکش، نافرمانی، نخوت، تکبّر، سرپیچی اِبا:

تصنیف: نوشتن کتاب یا رساله، شعر گفتن، نوعی شعر که با 

 آهنگ موسیقی خوانده شود، گرداوردن، فراهم ساختن 

 علم، دانش، شناختن، ادراک معرفت:

 لباس و پوشش خاص هر صنف :*زیّ 

 دور افتاده، جدا کرده شده، متروک مهجور:

 اعتکاف و گوشه نشینی اختیار کردن :*اور بودنمج

متشرّعان، کسانی که در ظاهر شریعت مانده اند و  :*اهل صورت

 به عمق آن دست نیافته اند.

 جمع امام، پیشوایان، سران، مقتداریان ائمه:

 پارچه ای که به دور سر می پیچند، عمامه دستار:

 زشت رو، ناپسند، زشت کار، آن که مخالف امر باشد. قبیح:

 جامه ی پوشیدنی که از سوی جلو باز است. قبا:

 انکار کننده، جاهل نکر:مُ

اراده کننده، خواهنده، آن که پیرو پیری شود و از او آداب  مُرید:

 طریقت بیاموزد.

 ی خوب نسبت به کسی یا چیزی داشتنعقیده حُسن الظّن:

 کله ی سر، قرق سر، قسمت اعالی هر چیز، قلّه تارک:

 قسمتی از دست، مابین مچ دست و آرنج، بال مرغ، ساعد:

 مستی، آن چه که مست گرداند، سُکر:

 جامه ی دراز که مرد و زن از رو پوشند، جُبّه :*درّاعه

 برگردنده از حال خود، عصیانی، خشمگین متغیّر:

 صوفیان، پیروان راه شناخت و معرفت حق، عارفان :*فهوّمتص

 پسران، مردمان ابنا:

 مردم دنیا، مردم روزگار، انسان و حیوان و نبات ابنای دنیا:

 معترف سخنگو،، اقرارکننده مُقِر:

 اجر، مزد، پاداش ثواب:

سخت شدن، استوار گشتن، استواری، محکمی، صولت،  صالبت:

 درشتی، مهابت، مخوف بودن قدرت، زفتی

 تخت پادشاه، سریر، خیمه، چادر، سایبان، رکن عرش:

سرخاب، گونة سرخ، رخسار گلگون، سرخاب که زنان بر  گلگونه:

 چهرة خود مالند.

نردبان، وسیلة باال رفتن، پلّکان، صعود پیامبر اسالم به  معراج:

 آسمان

 کلمات مهم امالیی و هم آواها 

 سرباز زدن، سرپیچی اِبا:

 روپوش گشاد و بلند ا:عَب

 پراکنده، غیرمنظوم منثور:

 همظفّر، یاری شد منصور:
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 پاداش، مزد  ثواب:

 درست، راستصواب: 

 

 واحدی برای اندازه گیری اَرَش:

 تخت، سریر عرش:

 

 دور افتاده، جدا کرده شده مهجور:

فرد بی خردی که از تصرّف اموالش ممنوع محجور: 

 باشد.

 

 

 لباس و پوشش هر صنف زیّ:

 صاحب، خداوند، دارا، مالک ذی:

 

 نیکی، سزاواری، نیکوکاری صَالح:

 ابزار و آلت جنگ، ساز جنگ سِالح:

 

 شکل، قیافه، رخسار، تصویر، نقش صوت:

 تندی، تیزی، حدّت، شدّت اثر، سطوت، هیت سورت:

 کلمات یک امالیی

 

 –درّاعه  –ائمّه  –ریاضت  –تصوّف  –تصانیف و سروده ها  –فصاحت و بالغت  –واقعات غرایب  –غرقه ی دریا  –صفدر صدّیق 

 –ساعد  –تبسّم  –صالبت  –حسن الظّن  –انالحق  –منکر و مُقرّ  –حلّاج االسرار  –ماوراءالنّهر  –قبیح  –متغیّر  –مسائل 

 تعویض لباس –صوفیّه 

 «اهلل علیههذکر حسین بن منصور رحم»

 کرد.ان شجاعانه عمل میفحقیقت و عرة آن انسان شجاعی که در حوز تحقیق: ةآن شیر بیش 

 آن کسی که در دریای عشق و معرفت و شناخت حق غرق شده بود. :دریای موّاج ةآن غرق 

 زد که فقط مخصوص خودش : کارهای عجیبی از او سر میخاص او را بود کار او کاری عجیب بود و واقعات غرایب که

 .بود؛ کارهای حلّاج عجیب و منحصر به فرد بود

 جدیّت و تالشی فراوان داشت :جدّ و جهدی عظیم داشت. 

 ها(ی زیادی نوشته استها )کتابنوشته :او را تصانیف بسیار است. 

 نظیر او نبود  کس بیان شیوا و زبانی گرم و گیرا داشت که هیچ :صحبتی و فصاحتی و بالغتی داشت که کس نداشت

 .زبان بود(بیان و چیره)بسیار خوش

 ه از تأیید افعال و آثار حلّاج : اغلب بزرگان صوفیّاغلب مشایخ در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوّف قدمی نیست

 و مراحل طریقت تصوّف را عمالً طی نکرده است. بهره استن بیخودداری کردند )او را انکار کردند( و گفتند او از عرفا

 ل بو: اگر حلّاج مورد تأیید و قاگر مقبول بُود به ردّ خلق مردود نگردد و اگر مردّد بُود به قبول خلق مقبول نگردد

ا نظر مثبت و ، بوند نباشداگر مورد تأیید خدا شود ومردود درگاه خداوند واقع نمی خداوند باشد با نظر منفی و مخالفت مردم،

 ←. کننده است، فقط نظر الهی است(حلّاج مهم و تعیین ةچه دربارشود. )آنمورد قبول پیشگاه حق واقع نمی موافقت مردم،

             مرتبط با:

 «هر سو دوَد آن کش ز بَرِ خویش براند          وآن را که بخواند به درِ کس ندواند»

 «بلند گرای            به افکندن کس نیفتد ز پایسری کز تو گردد »

 الحقانا»که از علمای دین بود، تعبیر  : حلّاج زمانیدر زِیّ اهل صالح و شرع و سنت بود که این سخن از وی پیدا شد »

 .را بیان کرد
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 ِ او، این بار  بعضی مشایخ او را مهجور کردند از جهت مذهب و دین و از آن بود که ناخشنودی مشایخ از سرمستی

 او بود. ةو سکر عارفان ت ناخشنودی مشایخ از حلّاج و مهجور ساختن وی، حال سرمستی: علّآورد

 با عمرو بن عثمان مکّی مالقات کرد و هجده ماه با او با عمروبن عثمان مکّی افتاد و هجده ماه با او صحبت داشت :

 مصاحبت )هم نشینی( داشت.

 نشینی اختیار : جنید بغدادی)عارف مشهور( به حلّاج سفارش کرد که سکوت و گوشهدجنید او را سکوت و خلوت فرمو

 کند.

 نشینی اختیار کرد.: یک سال در آن جا )کعبه( اعتکاف و گوشهک سال آن جا مجاور بودی 

 شود(شوی )خونت ریخته می: به زودی به دار آویخته و کشته میپاره سرخ کنیزود باشد که سر چوب. 

  حسین بن منصور حلّاج گفت: روزی اهل صورت پوشی ةگفت:آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم، تو جامحسین :

. ظاهربین( را خواهی پوشید )بیانگر تقابل طریقت و شریعت(شرّعان )عالمان ِتکه من به دار آویخته شوم، تو )جنید( لباس م

 مرتبط با: ←

 «کار او به دستار و قبا نیستتو گر ظاهر بگردانی روا نیست          که »

 «دهدظاهرپرست کی به حقیقت رسد، کلیم        کاو سر همیشه در رهِ دستار می»

 «دالن پاکی گوهر باشدگُهران بر زر و زیور باشد          زینت سادهچشم ناقص»

  ا و امضای جنید الزم است: خلیفه دستور داده بود که )برای اعدام حلّاج( فتونید بایدجخلیفه فرموده بود که خط. 

 دهیمه به ظاهر فتوا می: ما با توجّنحنُ نَحکُم بالظاهر. 

 ّباید به دار  او ه به رفتار ظاهری جنید،با توجّ :ا باطن را خدای داندبر ظاهر حال، کشتنی است و فتوا بر ظاهر است ام

 خداوند از باطن و درون افراد آگاه است.ا فقط مّ؛ اشودرفتار ظاهری، داده می ةآویخته شود و فتوا دربار

 االت را از جنید دریافت نکرد،ؤاج جواب سهنگامی که حلّ :پس حسین چون از جنید جواب مسائل نشنید، متغیّر شد 

 ناراحت شد.

 جا قرار گرفت.ه و احترام مردم آنرفت و بسیار مورد توجّ : به شوشترو قبولی عظیم او را پیدا گشت به تُستر شد 

 داد) به تعاریف ها در مورد خود اهمیّت نمیمردم و سخنان آن حلّاج به اظهار نظر :سخن اهل زمانه را هیچ وزن ننهادی او

 .ها اعتنایی نداشت(و تمجیدهای آن

 عمرو بن به خوزستان و احوال او در چشم آن قوم قبیح گردانید ها نوشت عمرو بن عثمان مکّی در باب او نامه :

 هایی را در مخالفت حلّاج، برای مردم خوزستان نوشت و رفتار او را در نظر مردم، زشت نشان داد.امهعثمان مکّی ن

 اج لباس حلّ :ا او را از آن تفاوت نبودامّ؛ فه بیرون کرد و قبا پوشید و به صحبت ابنای دنیا مشغول شدمتصوّ ةجام

ا با این که لباس امّ -صاحبت با مردم عادی عصر خود پرداختف )عرفا( را بیرون آورد و لباس معمولی پوشید و به ماهل تصوّ

 در حاالت او تغییری حاصل نشد. -ف را از تن به در کرده و با مردم در آمیخته بوداهل تصوّ

 ة: مورد قبول همگفتند« حلّاج االسرار»گفت تا او را نزدیک خاصّ و عام قبول یافت و از اسرار با خلق سخن می 

  مرتبط با:  ←  رازها( نامیدند ةاسرار )آشکارکنند ةگفت تا او را داننداز اسرار الهی برای مردم سخن میو  مردم واقع شد

 «کردجرمش این بود که اسرار هویدا می        آن یار کزو گشت سر دار بلند»

 کاری که خود را ایم چنان کاری شده ة، دست بر نه که ما قصد کاری عظیم کردیم و سرگشترشبلی را گفت: یا بابک

زیرا کار بزرگی در  ؛: به شبلی )ابوبکر شبلی عارف معروف( گفت: ای ابوبکر کمک کن )همراهی کن(کشتن در پیش داریم
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  ←.  شود(ام که باعث مرگم میانجامد )کاری عجیب در پیش گرفتهایم که به مرگ ما میکاری شده تةپیش داریم و آشف

 مرتبط با:

 «عجب از زنده که چون جان به درآورد سلیم     به در خیمة دوست     عجب از کشته نباشد »

 «عاشق کسی بود که چو عشقش ندا کند         اوّل قدم ز روی وفا جان فدا کند»

 «بر زمین ساکن نگردد طفل چون دامن شناخت       خودی را یافت خصم تن شود     دل چو ذوق بی»

 «خواهم          که از من خدمتی ناید چنین الیق که بپسندیمیگرت جان در قدم ریزم هنوزت عذر »

 ،هنگامی که مردم از درک احوال عجیب شمار پدید آمدندمنکر بی قیاس و مقرّ بی چون خلق متحیّر کار او شدند :

 حلّاج عاجز شدند، مخالفان و موافقان زیادی برای او پدید آمدند.

 کارهای کردندفاق ز کردند و سخن او به خلیفه رسانیدند و جمله بر قتل او اتّزبان درا یب از او بدیدند،اکارهای عج :

فاق نظر عجیبی از حلّاج دیدند و نسبت به او اعتراض کردند و در مورد او به خلیفه گزارش رساندند و همگی در کشتن او اتّ

 داشتند.

 س فردا. آن روز بکشتند و دیگر روز امروز بینی و فردا و پ: درویشی در آن میان پرسید که عشق چیست؟ گفت

    مرتبط با: ← «بسوختند و سوم روزش بر باد دادند.

 «اند         بریزند از دام جان تارهامهین مهرورزان که آزاده»

 «افگارهابه شادی و آسایش و خواب و خور         ندارند کاری دل»

 «رنگین به جوبارهاهای اند          چه گلبه خون خود آغشته و رفته»

 «اهللاهلل              تازه کن جانی از این آب بقا بسمدهد عشق به شمشیر صال بسممی»

 ،مرتبط با: رسند.: مردان خدا با شهادت )به دار آویخته شدن( به معراج)قرب الهی( میسرِ دار است معراج مردان 

 «جوهر تیغ شهادت را ببین موجة دریا نگنجد در دل تنگ حباب          بگذر از سر»

 حلّاج به دعا و راز و نیاز با خداوند پرداخت و آن مناجات کرد و خواست آن چه خواست ةدست برآورد و روی در قبل :

 دانست )دوست داشت( از خداوند طلب کرد.چه الزم می

 که مرید و پیرو تو  –ما  ةبارنظر تو در ند و تو را سن  خواهند زد؟اها که منکرانچه گویی در ما که مریدیم و آن

 زنند، چیست؟و مخالفان، که تو را با سنگ می –هستیم 

 ها )مخالفان( دو پاداش وجود دارد و برای شما یک پاداش )اجر مخالفان من : برای آنایشان را دو ثواب است و شما را یکی

 .و پاداش شماست( ربرابر اج دو 

 ُبه آن دلیل که جنبدبیش نیست و ایشان از قوّت توحید و صالبت شریعت میی الظنّاز آن که شما را به من حُسن :

ها به خاطر ایمان قوی در یکتاپرستی و استواری گمان هستید( در حالی که آنشما فقط نسبت به من گمان نیکو دارید )خوش

 دهند.داری( چنین اقدامی را انجام میدر شریعت )دین

 گمانی : توحید )یکتاپرستی( از اصول شریعت )دین( است در حالی که خوشالظّن، فرعتوحید در شرع، اصل بُود و حسن

 شود.از فروع محسوب می

 لی به سوی حلّاج گِعصر حلّاج( برای همراهی با مردم، پارهابوبکر شبلی )از عرفای هم :شبلی موافقت را گِلی انداخت

 انداخت.

 آور است؛ زیرا او با آن که از احوال بلی برای من سخت و رنج: عمل شِنداختباید اداند که نمیآید که میاز او سختم می

         مرتبط با: ←اندازد. من آگاه است به سویم گِل می

 «طمع از دوست نه این بود و توقّع نه چنین             مکن ای دوست که از دوست جفا نپسندند»                                       
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 «فریاد مردمان همه از دست دشمن است            فریاد سعدی از دل نامهربان دوست»                                

 ِاگر »گوید : حلّاج به طنز میقطع کند  –کشد همّت از تارک عرش در می که کالهِ –صفات  مرد آن است که دست

 ← .  من را تغییر دهید( ةتوانید مرام و عقیدببُرید.)شما نمی بلند همّت است،مردید ]که نیستید[ دست صفات مرا که دور پرواز و 

 «مرد به همّت ز ملک بگذرد  همّت عالی ز فلک بگذرد»          مرتبط با:

 با این پا، بر روی زمین راه می :قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کند کردم؛بدین پای سفر خاک می-

دو عالم را )عالم خاک و عالم  ة)من به کمک رو ، فاصل کنم.این به بعد پای دیگری دارم که با آن در دو عالم سیر میرفتم، از 

 مرتبط با:     ←پیمایم. افالک( می

 «ترک دنیا کرده را بر فرق سر ترک کاله        بر سر سپهر سروری بال همای دیگر است»

 «دیگر است        راه گم کردن در این ره رهنمای دیگر استعشق را بی دست و پایی دست و پایی »

 «           گردد عَلَم هرکس که از دنیا گذشت              از دو عالم هر که برخیزد، لوای دیگر استگرچه می»

 «    سیر جسم خشک بر خشکی فتاد             سیر جان پا در دل دریا نهاد»

 «عیسیِ جان پا در دلِ دریا نهاد            حسّ خشکی دید کز خشکی بزاد»

 «سیر بیرونی است قول و فعل ما          سیر باطن هست باالی سما»

 «ه و ملک به زیر نگیندست نِ           ه و چرخ به زیر قدمپای نِ»

 ییخودآزما

 .زدیم سر او از فقط کهی بیعجی کارها:بود را او خاص که بیغرا واقعات -1

 .است الزم دیجنی امضا و فتوا :دیبا دیجن خط                

 .کردندیی گو بد کردند، اعتراض :کردند دراز زبان               

 کارانه برخورد کرد و از قضاوت صریح و قاطع در رد یا تأیید حلّاج خودداری نمود.با احتیاط و محافظه -2

روزی که قرار بود حلّاج به دار آویخته شود، جنید به فرمان خلیفه  فتوا نوشتن را ندارند، ف )عرفا( حقّچون اهل تصوّ -3

 دستار و درّاعه )لباس علمای دینی( پوشید و به مدرسه رفت و حکم اعدام حلّاج را تأیید کرد.

در لباس اهل تصوّف بود و شرعی جلوه دادن کار خود )نوشتن فتوای اعدام حلّاج( زیرا او قبل از تغییر لباس یک عارف و  -4

 توانست فتوا بدهد.نمی

کردند. در حالی که مریدان فقط زیرا منکران )مخالفان( به دلیل اعتقاد استوار و تعصّب شدید در یکتاپرستی او را انکار می -5

 «حسن ظن در شریعت فرع است و توحید اصل»به خاطر حسن ظنّ او را دوست داشتند و 

 ها در راه حق است.دا خون )شهادت و جانفشانی( آنآراستگی و زینت مردان خ -6
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 س هفدهم: مست و هشیاردر

 

 
 

       لغات معنی

دست در زدن، متوسّل گردیدن، خویشتن را از گناه  اعتصام:

 بازداشتن، خویشتن داری از گناه

نشان گذاشتن، خط کشیدن بر چیزی، رسم کردن،  ترسیم:

 نگاشتن

 دروغ پردازی، مکر، فریب، گول زدن، غدر، حیله تزویر:

 مأموری که کار وی نظارت بر اجرای احکام دین بود محتسب:

 در حال افتادن افتان:

 در حال برخاستن خیزان:

نگهبان، کالنتر، بزرگ تر هر صنف و دسته، محافظ قریه  داروغه:

 یا شهر

 تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن  غرامت:

 سلسله نخ هایی که در پهنای جامه و فرش می بافند پود:

 رشته ی دراز و باریک نخ تار:

 مباحثه، مجادله، ستیهیدن مناظره:

  تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، خرابی، فساد:

 فتنه، آشوب، کینه، دشمنی، ظلم، شرارت، بدکاری، بیماری، زوال

زیرک، حیله گر، القید، الابالی، آن که پای بند آداب و رسوم  رند:

عمومی و اجتماعی نباشد، آن که ظاهر خود را در مالمت دارد و 

 باطنش سالم باشد.

 با رندی، به طور رندی، زیرکانه رندانه:

 ندارد، صاحب امر، ولیحاکم ایالت، استا والی:

 شراب فروش، باده فروش، پیر کامل، مرشد و اصل خَمّار:

 میخانه، میکده  ی خمّار:خانه

 واحد مسکوک نقره، درم دِرهم:

 سکّه ی طال، مسکوک زر دینار:

 ننگ، عیب، فصیحت، رسوایی عار:

 مجازات شرعی :*حَد

 روش، کیش، راه، طریقه، دین، آیینشرع: 

 

 

 درهم و دینار –نن  و عار  –حد زدن  –غرامت  –داروغه  –قاضی –محتسب  –فساد و تزویر  –مناظره  –پروین اعتصامی 

 معنی و مفهوم

    «اریهش و مست»

 راهنیپ ،یاگرفته چهآن دوست،ی ا :گفت او به مست .گرفت را او بانیگر و دید راه در رای مست فرد ن،ید احکامی اجرا مأمور -1

 مست بوده است، خود محتسب که ظاهراً گوید:شاعر با لحن طنزآمیز می  ←ی( کشیم گونهنیا که) ستین وانیح افسار و است

 .استبرخوردی غیرعادی و غیرانسانی با او داشته  پیراهن را از افسار حیوان تشخیص نداده و

شود، نوع راه رفتن من جرم محسوب نمی مست گفت: روی.گفت: تو مست هستی و به همین دلیل، نامتعادل راه می محتسب -2

من نیز گرفتار  ،سامانی فراهم بوده استفساد و نابه ةسامان و پر از فساد است؛ چون زمینبلکه راه صاف و هموار نیست )جامعه نابه

 .ام(آن شده

پروین 
 اعتصامی

 .را نیافته است( هیش 1320-1285)در ادب فارسی هیچ زن شاعری شهرت پروین اعتصامی 

 .شعر پروین از برجسته ترین نمونه های شعر تعلیمی معاصر محسوب می شود

 .در سرودن مناظره ، شعر پروین شاخص و ممتاز است

 .شعر حالت مناظره دارد 65قطعه شعر دیوان او،  248از میان 

 مناظرة مست و هشیار پروین فساد و تزویر اجتماع عصر شاعر ترسیم شده است
یادآور طنز رندانة حافظ شیرازی « مست و هوشیار»طنز موجود در شعر

 است

 کلمات مهم امالیی
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شب چون قاضی نیمه برو صبح بیا؛ مست گفت: را نزد قاضی ببرم. تو برای رسیدگی به جرمت،الزم است  محتسب گفت:-3

 گوید:ها، با لحنی طنزآمیز و غیرمستقیم میبرد )شاعر ضمن اشاره به رواج فساد در بین مدیران و عدم تعهّد آندرخواب به سر می

 .پردازد(قاضی به قضاوت نمی ،دهد که شب هنگامخود محتسب نیز به دلیل مست بودن تشخیص نمی

از کجا معلوم است که والی  :جا برویم. مست گفتحاکم شهر نزدیک است. برای رسیدگی به جرم، آن نةمحتسب گفت: خا -4

 مرتبط با: ←میخانه نباشد!  ر)حاکم( خود د

 «پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است با محتسبم عیب مگویددید که او نیز»

 «کنندچون نیک بنگری همه تزویر می خ و حافظ و مفتی و محتسبمی خور که شی»

 «کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می»

مسجد محل خواب  ه )سرنگهبان( خبر بدهیم، در مسجد بمان. مست گفت:غتا موقعی که وضعیّت تو را به دارو محتسب گفت: -5

گوید: خود محتسب ]به دلیل مستی[ متوجّه نیست که فرد )شاعر به طنز می استراحت افراد گناهکار و شراب خوار نیست.و 

 خوار، نجس است و نباید وارد مسجد شود.شراب

وه در شریعت رش ها رها کن. مست گفت:محتسب گفت: پنهانی پولی را به عنوان رشوه به من بده و خود را از این گرفتاری -6

 گرفتن جایز نیست.

مست گفت: لباس من کهنه است و  محتسب گفت: برای جبران خسارت )به عنوان جریمه( لباس تو را از تنت بیرون می آورم. -7

 تنها نقشی از تار و پود آن باقی مانده است.

مست گفت: در سر انسان،  ت.محتسب گفت: به دلیل مستی و نداشتن تعادل الزم، متوجّه نیستی که کاله از سرت افتاده اس -8

-بی بدون کاله و دستار در بین مردم ظاهر شدن، نوعی ننگ و ننگ و عار نیست. )در قدیم، ةنشان باید عقل باشد و نداشتن کاله،

 شد(ادبی تلقّی می

گو! االن کم یا ای، مست گفت: ای انسان بیهودهخود شدهای و به همین دلیل از خود بیمحتسب گفت: تو زیاد شراب خورده -9

 خواری( است.چه مهم است ارتکاب جرم و حرام بودن این عمل )شرابلکه آنب زیاد خوردن شراب مطر  نیست.

توانی مست گفت: اگر می خوار را مجازات شرعی نمایند.های مجرم و شرابانسان های عاقل و هوشیار،محتسب گفت: باید آدم -11

 .پیدا نمی شود -که به گناه آلوده نباشد –( پیدا کن، امروز در این جامعه فرد هوشیار انسانی هوشیار )کسی که مست نباشد

 مرتبط با: ← 

 «وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است خواره و سرگشته و رندیم و نظربازمی»

 «فتد گذر عارف و عامی همه بر دار دار زند کشان را همه برشه اگر باده»

 «مست گیرند           در شهر هر آن چه هست گیرندگر حکم شود که »

  خودآزماییپاسخ 

 گناه و فساد اشاره دارد.ة بودن زمینسامان اجتماع و فراهمبه اوضاع  نابه -1

 خواریگیری و رشوهرشوه -2

نیست؛ به عبارت دیگر، شود و کم و یا زیاد بودن آن مطر  منظور این است که عمل حرام، در هر حال گناه و جرم محسوب می -3

 آن چه مهم و قابل بحث است، خود گناه )عمل حرام( است و نه مقدار آن.
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 درس هجدهم: گویی بط سفید... .

 تاریخ ادبیّات و درآمدها

 

 .  بشری استفطری و غریزی  از کارهای* توصیف عناصر و زیبایی های جهان وجود، شر  وقایع و مناظر دل پذیر یا سهمگین 

 

 در تصویر نگاری شاعر و پیدایی صُور خیال او نقش مهمی دارند. محسوسات* در سرودن اشعار وصفی، 

 است. لطیف شاعر توام با صور خیال احساس* وصف شاعرانه حاصل 

موضوعات مورد 
وصف و شاعران 
و نویسندگان 
 آن ها

 شاهنامه ی فردوسی  -توصیف میدان های رزم و ساز و برگ جنگی

 منوچهری، فرّخی، عنصری، ملک الشعرای بهار توصیف عناصر طبیعی

 سعدی، حافظ، موالنا توصیف شور عاشقانه و وجد عارفانه و لحظه های هجران و وصل

 خمسة نظامی توصیف مجالس بزم

تاریخ بیهقی، کلیله و دمنه،  صحنه های طبیعی، حوادث تاریخ، روحیات و حاالت افراد
 گلستان سعدی ، مرزبان نامه 
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انواع توصیف  
در ادبیات 
 فارسی

توصیفات (1
 تخیلی

 محصول گرده خوردگی حواس ظاهری با احساسات انسانی است

در آن گوینده از تصور و پندار خویش مدد می جوید تا واقعه 
 .ای تخیلی پدید آورد و برای دیگران مجسم سازد

توصیفات ( 2
 نمادین

 بر تشبیه و مقایسه بنا نشده اند

 نیستمنظور از آن ها ترسیم یک منظر یا چهره 

نمایندة کیفیت و حالتی هستند که اشیا و مناظر 
 .در ذهن به وجود می آورند

 می گویند( سمبلیک)در اروپا به آن ادبیات نمادین 

 الله/ نماد نرمی ناپذیری سنگ:در فارسی
 غریب دور افتاده نی / شهید

توصیفات (2
 واقعی

گوینده بدون دخل و تصرف در آن ها، به شر  جزئیات 
 وقایع یا مناظر و اشخاص می پردازد

گوینده همچون دوربین عکاسی بسیار حساس ، همه 
 چیز را به تصویر می کشد

گوینده از آرایه های ادبی و سایر رموز هنر بهره  نمی  
 .گیرد

این نوع توصیف از آن نویسندگانی است که به نوعی مکتب 
 معتقدند( ناتورالیسم)یا  طبیعت گراییادبی به نام 

 از برجسته ترین چهره های این مکتب است امیل زوال

اصلی ترین شرط  تخیلرا به جای واقع بینی امیل زوال 
 .نویسندگی می داند

  داستان پردازیاین شیوه بیشتر در دنیای رمان نویسی و 
 یافته است تا در عالم شعر و شاعری
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 معنی لغات 

 خوفناک، سهمناک، ترس آور، مهیب سهمگین:

 طبیعی، ذاتی، جبلی، فطری غریزی:

 آالت و لوازم جنگ ساز و برگ:

 جدایی کردن، دوری، جدایی از معشوق هجران:

 ها، پیکرها، اَشکالها، قسمها، نقشجمع صورت، نوع صُوَر:

 گرایی: طبیعتناتورالیسم

پرنده ای که دارای رنگ خاکستری مایل به قهوه ای  :*قُمری

 ، پرنده ای از راسته ی کبوتراناست، کبوتر یاهو، یاکریم

 زنبور عسل :*نحل

 باالیین، اعلی برین:

 کالغ، غُراب زاغ:

بو از قبیل مُشک، عنبر، از عطریات و مرکّب از مواد خوش :*غالیه

 با رنگ سیاه …کافور و 

 مروارید آبدار و درخشان لؤلؤ تر:مروارید، جمع آن آللی؛  لؤلؤ:

از مصدر بیختن؛ چیزی را از غربال گذرانیده، الک کرده،  بیخته:

 از غربال رد شده

 ای از کبک درشت با منقار قویگونه کبک دری:

 بلبل، جمع آن عنادِل عندلیب:

 : مخفف خرگاه، خیمة بزرگ، سراپردهخرگه

 منسوب به فطرت، ذاتی، طبیعی، اصلی فطری:

 جنگ، جدال، نبرد، پیکار رزم:

 رسیدن به کسی، پیوستن به معشوقپیوستن،  وصل:

 کمال، بلوغ رسایی:

هر چیز نو و بدیع، عجیب، شگفت، دور از وطن، هر چیز  غَریب:

 نادر، بیگانه

 سازند.مرغابی، صراحی شراب که به صورت بَط می بَط:

دار از راستة جوندگان که پوست آن جانوری پستان سنجاب:

 ارزشمند است.

های های زیبا و درشت به رنگرگگلی فصلی، دارای گلب سوسن:

 مختلف که رنگ سفید آن معروف است.

 بوتة گل، بوتة گل سرخ گلبن:

مرغی است مانند جغد که خود را از درخت آویزان سازد  :*چوک

 و فریاد کند؛ شباویز، مرغ حق

 ای تیره مایل به سیاهای معطر با رنگ قهوهماده مُشک:

از گیاهانی چون ریحان و ای معطر  جامدی که ماده :*کافور

 آید.بابونه و چند نوع درخت به دست می

 تازه، جدید، طَری تَر:

 مروارید، جمع آن دُرَر دُر:

 گران بها، پرقیمت، قیمتی، گران ثمین:

 کاسه، جمع آن اَقدا  قَدَح:

نام نوایی در موسیقی و گنجی منسوب به  :*گنج فریدون

 فریدون

 جای پست، مغاک زمین وسیع هموار، دشت،هامون: 

 لمات مهم امالیی و هم آواهاک

 پراکندگی، سخن غیر منظوم نثر:

 یاری کردن، یاری دادن، مدد نصر:

 ها، پیکرهانوع صُوَر:

 بوق، شیپور اسرافیل صور:

 جشن، مهمانی، دیوار گرداگرد شهر سور:

 هر چیز نو، نادر، عجیب، بیگانه غریب:

 : نزدیک، خویشاوندقریب

 زنبور عسل نحل:

 تشنه شدن، سیراب شدن نَهَل:

 رسنده، بلند، بالغ، الیق، تیزفهم رسا:

 گریه کردن بر مرده، مرده ستایی رثا:

 

 : زورمند، نیرومند، تواناقَوی

 گمراه، بیراه، ضال غَوی:

 شکل، کالبد، پیکر قالب:

 پیروز، غلبه کننده غالب:

 مرغابی بَط:

 آهار جوالهگان، لیف جوالهگان بَت:

 …پیکری از سنگ یا چوب یا فلز  بُت:

 بهاپر قیمت، گران ثمین:

 چاق، فربه سمین:
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 کلمات یک امالیی

 

 طراوت -هامون -اندلیب -قَدَح -لؤلؤ -غالیه -زاغ -نشاط -صابون -رموز -مجَسّم -توأم -غریزی

 

 معنی و مفهوم
 

      «استد جامه به صابون زدهسفی گویی بط»

 های سیاه دور گوش کبک پدیدار است.آوازخواندن است. خال ةرنگ آماد]در فصل بهار[ قمری خاکستری -1

است، زنبور نیز )داغ الله( آشکار و زیبا شده خوانند. سیاهی درون گل اللههای ظریف آواز میقمری بلبالن زیبا، شاد و پرهیجان هستند. -2

 عسل به دهان دارد.

است )مانند به بهشت زیبا مبدّل شده کند، زمین در ماه اردیبهشت )بهار(هایش را عرضه میگل نیز گل ةبوت گل سوسن خوشبو شده است. -3

 .است(بهشت زیبا شده

 است.رنگ آمیختهسیاهة های خود را به غالینیز پر و بال است، زاغدرخت آویزان کرده ةشباویز خود را از شاخ -4

 .ریزدزمین می است، از این ابر سیاه قطرات باران مثل مروارید برابر بهاری مثل سوارکاری به حرکت درآمده -5

 است.بر روی آن، قطرات باران ریخته  باد درون گل الله مُشکی سیاه غربال کرده، و -6

سفیدی پرهای مرغابی و شاعر خون فرو برده است. )ة است و انگار کبک پای خود را در کاسپرهای خود را با صابون شستهانگار مرغابی  -7

 .(استرا توصیف کرده سرخی پاهای کبک

ه است. )نمایان شدخوانی است، سبزه و چمن مثل لشکر چین در دشت و صحرا روییدههای گل سرخ مشغول نغمهبلبل بر روی شاخه -8

 .است(

 رنگ است.های الله، سرخگل ةها ، سبز و سراپردسبزهة است )روییده است(، خیمگل الله در کنار جویبار خیمه برافراشته -9

 خودآزماییپاسخ 

 های بارانقطره  –به ترتیب: ابر سیاه  -1

باران را مانند مرواریدهایی دانسته است های شاعر ابر سیاه بهاری را به سوارکاری تشبیه کرده که در حال تاخت و تاز است و قطره -2

 ریزند.که از ابر می

 های بارانقطره –به ترتیب: سیاهی درون گل الله )داغ الله(  -3

ها و تر از سایر بوتهها، بلندتر و باشکوهجایی که گل الله در میان سبزهمخصوص فرماندهان سپاه است و از آن ةخرگاه سراپرد -4

 ها )لشکر چین( به کار برده است.ا برای الله و خیمه را برای سبزهگیاهان است، شاعر خرگاه ر

ها متفاوت است. در هر رشته باید تمام رشته ةقافی شود.های گوناگون ساخته میمسمّط: در اصطال  شعری است که از رشته -5

گذار این قالب منوچهری دامغانی، بنیان هاست.های ارتباط رشتههای آخر، حلقهصراعم  ها به جز مصراع آخر هم قافیه باشند.مصراع

 ی این قالب چنین است:همانند قصیده است. نمودار خطّ ط تقریباًمسمّة مایدرون ات فارسی است.شعری در ادبیّ
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 لیواقعی و تخیّ ←آشناة نمادین / سپید ←لی  / مست و هوشیارتخیّ ←سفید  گویی بطّ -6

 

 درس نوزدهم: دماوندیّه

 

 معنی لغات

 

 بزرگ قدر، بزرگوار، ارجمند، گرامی )فخم: کالم فصیح( فخیم:

 شرار، پاره ای از آتش که به هوا جَهَد، جرقه، شرر شراره:

 نظمیفتنه و فساد، آشوب، درهم آمیختگی، بی هرج و مرج:

 کرهقُبّه، ساختمانی تقریباً به شکل نیم گنبد:

 فلزی قیمتی، نقره سیم:

 نفس، بانگ، افسوس، هوا، باد :دَم

 نا مبارک، بد اختر :*نحس

ستاره، کوکب،  اختر: است.« سعد اکبر»مشتری که  :*اختر سعد

 نجم، جرم فلکی

 ظلم، ستم کردن جور:

 های آسمان، مجموع آسمان، سپهرهر یک از بخش فلک:

 راضی، قانع، شادمان، خشنود، بشاش خرسند:

 برآمدگی، تورّموَرم: 

بستن چیزی بر زخم، مرهم نهادن؛ دارویی که روی زخم  :*ضماد

 گذارند،

 ای که زنان بر سر افکنند.چارقد، روسری، پارچه عجر:مِ

 نوعی افعی دارای سمی مهلک گَرزه:

 محل طلوع، آغاز کالم، نخستین بیت شعر مطلع:

 نام کوهی آتشفشان در جنوب ایتالیا وزو:

 حیاییشرمی، بیدری، بی: پردههتّاکی

 جهان، عالم گیتی:

 دماوندیّه

 شاعر، محقق، استاد دانشگاه و مرد سیاست بود ( 1266-1330)محمد تقی بهار

ادبی گذشته (سنّت)فخیم و استواری است که مطابق سبک  قصایدشهرت شاعری بهار به 
 .سروده است

 .قصیدة دماوندیة دوم او از زیباترین قصاید زبان فارسی است

مانند وزو شراره / ای کوه سپید سر، درخشان شو»را با مطلع  اولبهار قصیده ی دماوندیه ی 
 ش سرود. هد 1311در سال « افشان شو

 

بهار دماوندیه دوم را در  
 با تاثیر پذیری از  1311

 هرج و مرج قلمی و اجتماعی 

 هتاکی ها در مطبوعات

 آزار وطن خواهان

 سستی کار دولت مرکزی
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دلکش، جاذب، دوست داشتنی، محبوب، معشوق، فرزند  بند:دل

 عزیز

 جانور بارکش، چارپا ستور:

؛ آفتاب )به اعتبار آن که برج اسد خانة اوست( :*شیر سپهر

 آسمان، فلکسپهر: 

 آسمان، ارّابه، گردونه، گردنده، گردان گردون:

 معلّق آوند*:

 پس افکنده، پس افت، میراث :*پس افکند

 یخ زده، منجمد :*فسرده

مادة معطّر جامدی که از گیاهانی چون ریحان، بابونه و  :*کافور

 آید.چند نوع درخت به دست می

 اورنگ، تخت، مجازاً فرّ و شکوه، شأن و شوکت :*اروند

 خشمگین، زورمند، قوی، تند و تیز، خشمناک شرزه:

ر فرهنگ های فارسی ارغند را خشمگین، قهرآلود )د :*ارغند

 اند(دلیر و شجاع معنی کرده

 دروغ آراستن، مکر کردن، غدر، حیله، گول زدن تزویر:

 قانون، عدل، انصاف، فریاد، فغان داد:

 : پی، پایه، بنیاد، شالوده، بُن، بنیان، پیکره، اصلاساس

 پست، فرومایه :*سفله

 

 آواهاو هملمات مهم امالیی 

 چارپایان، جانوران بارکش ستور:

 سطرها، خط ها سطور:

 چاپ شده، طبع شده مطبوع:

 اطاعت شده، پیروی شده متبوع:

 …: بنیاد، بنیان، پیکره و ساسا

 رخت خانه، قماشِ خانه، مُبل، متاع، کاال اثاث:

 

 

 

 امالییکلمات یک 

 سِفله -تزویر -شرزه -گرزه–ارغند  -مُحجر -ضِماد -خرسند -آوند -سعد-نحس -هتّاکی -هرج و مرج -قصیده

 

      «هدماوندیّ»

 چون دیو سپید گرفتار و مانند بام جهان، برافراشته و مرتفع هستی.ی کوه دماوند که هما -1

 ای.بسته ( بر کمرها)صخرهن ای و کمربندی از آهگذاشتهخودی سفید از جنس نقره )برف( بر سر ای دماوند، کاله -2

)برای دوری از مردم  ای.زیبای خود را در پشت ابرها پنهان کرده ةها دور باشی( چهرای دماوند، برای این که مردم تو را نبینند )از آدم -3

 مرتبط با: ← .ای(چنین بلند و مرتفع شده

 «ملک جهان به دیدن روی جهانیان    آزادگی گزین که نیرزد به نزد خلق     »

 دیوصفت رها شوی... پستِ نشینی مردمِبرای این که از هم  -4

ای، دور گونه سر به فلک کشیدهای. )دلیل این که اینخوشبختی( هم پیمان شده ةستار با آفتاب )شیر سپهر( و مشتری ) سعد اکبر:  -5

 .دیوسیرت است( پستِ ماندن از مصاحبت با افرادِ

  مرتبط با: ←گریزی(         )مفهوم: مردم با هم ارتباط معنایی دارند. 5 و4 ،3ابیات 

 «از این دیو مردم که دام و ددند              نهان شو  که هم صحبتان بدند»

 «امگریزم از نظر مردمان، رهی       عیبم مکن که آهوی مردم ندیدهگر می»

 «ایمرفتیم و سر به دامن صحرا گذاشته      سرای شهر  چون آهوی رمیده ز وحشت»

  ،ق گردیدهگونه ساکت و معلّوقتی که زمین از ستم روزگار این  -6
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 ای دماوند، آن مشت تو هستی!؛ از روی خشم بر آسمان مشت زد  -7

 ای.ها به عنوان میراثی ماندگار باقی ماندهبزرگ روزگار هستی که پس از سال ای دماوند تو مشتِ  -8

 .)دعوت به مبارزه ( زمین هستی به آسمان برو و چند ضربه به آسمان بزن. ای دماوند که مشتِ  -9

 )تشبیه خود( راضی نیستم. خود ةای دماوند، تو مشت روزگار نیستی، من از گفت  -11

 ای.روزگار( ورم کرده شدید )ستمِ تی به دلیل دردِزمین هستی که مدّ منجمدِ تو قلبِ ،ای کوه دماوند  -11

 های زیر است:مقابل )مفهوم( بیت ،وم بیتمفه

 «مرده بودن در آب چو موشِ  تا چند چو یخ فسرده بودن»

 «راضی چه شوی به هر جفایی  نهی به هر قفاییه گردن چ»

 «رهوارتر آی اگر نه لنگی  افسرده مباش اگر نه سنگی»

 ات قرار دادند.بر روی قلّه های سفید را به عنوان مرهمتسکین یابد، برف برای این که درد و ورم،  -12

)خشم تو( پنهان بماند. )این بیت آزادی  روزگار هستی با آتشفشان درونت فوران کن و مگذار که آتش درونت ای دماوند که مانند قلبِ  -13

 .کند(به مبارزه و اعتراض دعوت می ( رامردم)خواهان زمان 

                                            مرتبط با بیت:   ← ن باش.افسرده نباش و شادما ای دماوند، ساکت نباش، اعتراض کن. -14

 «رهوارتر آی اگر نه لنگی      افسرده مباش اگر نه سنگی»

 «جان شنو یکی پندپنهان مکن آتش درون را         زین سوخته»

 «ای، آهی، فغانیبرآور هرچه اندر سینه داری       سرودی، ناله»

 سوخته و دردمند را بشنو، اعتراض کن.این شاعر دل درونت )خشم خود( را پنهان مکن. پندِ ای دماوند، آتش  -15

 خورم که این خشم تو را نابود خواهد کرد.اگر تو خشم درونت را پنهان کنی به جانت قسم می  -16

را بشنو )ای آگاهان جامعه که سکوت اختیار خواهی( فرزند وقت خود )شاعر( ای کوه دماند، ای مادر پیر و باتجربه، این پند )فریاد آزادی  -17

 .بدبخت گوش فرا دهید( به سخنان این شاعرِ ،ایدکرده

دست از سکوت ، )ای آگاهان جامعه روسری سفید خود را )برف( از رویت کنار بزن و با شکوه و عظمت، قدرت خود را نمایان ساز. -18

 .اعتراض کنید و قدرت را در دست بگیرید( بردارید.

 .چون شیری خشمگین فریاد اعتراض برآور )دعوت به قیام و حمله(ور شو و هماوند، مانند اژدهای بزرگی حملهای دم  -19

 این حاکمان ستمگر را از بین ببر. نابود کن. نژادِ اساس ریا و دورویی را کامالً  -21

 .زیرا باید ظلم و ستم را از ریشه نابود کرد.؛ بنای ظلم و ستم را از بین ببر  -21

 .مظلومان را از حاکمان ظالم بگیر( )حقّ دل مردم خردمند و دانای زمانه را از این حاکمان ستمگر و خودکامه بگیر. دادِ  -22

 خودآزماییپاسخ 

 بخش میانی کوه که از سنگ و صخره است. ←دماوند / کمربند آهنین ةبرف روی قلّ ← خود سیمینلهکُ -1

 بلندی و رفعت کوه دماوند -2

ست و چون شاعر این ویژگی )کوبندگی( را در کوه دماوند، نمی بیند، از تشبیه نخست خود ااعتراض و کوبندگی ة نشان ،زیرا مشت -3

 .کندافسرده و منجمد زمین تشبیه می دماوند را به قلبِ شود و کوهِپشیمان می

 شد.نشینی با ناآگاهان و فرومایگان روزگار دور بااش را نبیند و از همبرای این که بشر، چهره -4
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 برف ←دماوند / کافورة برآمدگی قلّ ←ورم -5

 عرای بهار(الشّشاعر )ملک خودِ -6

 خواهان خاموش جامعهو آزادی انآگاه -7

 درس بیستم: شب کویر

 است. شریعتینوشتة دکتر علی  کویرکتاب *

 

 معنی لغات

 

 روید.نام درختی است که در مناطق گرم می :*گز

 ای از تیرة اسفناجیانتاغ، درختچه تاق: 

 جسارت، بی پروایی، پر رویی، وقاحت گستاخی:

برخالف میل، به ناخواست، برعکس،  رغم:علی

به خاک آلودن بینی، خالف میل رغم: برخالف؛ 

 کسی عمل کردن، کراهت

آور، رسول، میانجی، نمایندة فرستاده، پیام سفیر:

 دولت در کشور دیگر

 ترسانیدنترس، بیم،  هول:

 گشتن، گردیدن، دور زدن، تاخت و تاز جوالن:

متافیزیک، علم الهی، یکی از  الطبیعه:ماوراء

 شعب حکمت نظری

 سنگ بزرگ سخت صَخره:

بوییدن، دریافتن، پی بردن، طلب بوی  استشمام:

 کردن

 محل گردش و حرکت و تاخت و تاز جوالنگاه:

 نزهتگاه، جای خوش و خرّم، گردشگاه؛ نزهتگه:

پاکی، پاکیزگی، خوشی و خرمی،  نزهت:

 پاکدامنی، گردش

 شهر، بلد مدینه:

گلو، حنجره، مجرای غذا بین دهان و  حلقوم:

 معده

 هاجمع مصبا ، چراغ :*مصابیح

 درخشندگی، برق زدن تأللؤ:

پروردگار و خدای نوع در نظر  ربّ النّوع:

ای که از جانب خدا موکل بر مشرکان، فرشته

از انواع جمادات، حیوانات و  محافظت از نوعی

 نباتات است.

: بیگانه، دور از وطن، عجیب، هر چیز بدیع غریب

 و نادر

سرنوشت، قسمت، آنچه از جانب خدا  مقدّر:

 تقدیر شده که واقع شود

 گل قاصد، گیاهی است علفی قاصدک:

پوشیده، چیز یا مطلبی که در آن رمزی  مرموز:

 باشد

 تی مجزّا از یک سالنباالخانه، اتاق یا قسم غرفه:

به دل افکندن، در دل افتادن، کاری یا  الهام:

 مطلبی نیک را که خداوند در دل انسان می افکند

 نیستی، نابودی، عالم بی نشان عَدَم:

 آب صاف و گوارا زالل:

 گاهجای وعده، زمان وعده، وعده میعاد:

ناپاک، چرکین، شوخ، نحس، بدکار، خبیث،  پلید:

 بدعمل، مردار زناکار، فاسد،

بال، مصیبت، حادثة ناگوار، جمع آن  فاجعه:

 فواجع

های قیمتی که به یکی از سنگ الماس:

 درخشندگی، سختی و کمیابی معروف است.

 چراغدان، شمعدان، چراغ قندیل:

 ثریّا، چل چراغ، منزلی از منازل قمر پروین:

تجمّل بسیار در جامه و اثاثیة منزل و  لوکس:

 یار زیباغیره، عالی، بس

 پاکی، منزّه بودن، پاک بودن قداست:

بازداشتن، منع کردن، نگاه داشتن نفس  عصمت:

 از آلودگی و گناه، پاکدامنی

 پوشش، حجاب، پرده ستر:
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سرخوشی، حالت سرمستی که بر اثر  نشئه:

استعمال مواد مخدّر یا مشروبات الکلی دست 

 دهد.

 پاک بودن، پاکی قدس:

 باد گرم مهلک، باد زهرآلود سَموم:

دورشدن از شهر و دیار، دوری از وطن،  غربت:

 غیبت

آموختن، فرا گرفتن، آموزش، پذیرش،  تلقّی:

 برخورد، دیدار

بزرگی، عظمت، عالم مجردات، عالم  ملکوت:

 مختص به اروا ، عالم غیب

خدای بزرگ اهورا:  خدایی، الهی؛اهورایی: 

 ایرانیان باستان و زرتشتیان

گرداگرد سرای و خانه، داخل خانه،  حرم:

 گرداگرد اماکن مقدس

 پارسایی، پرهیزکاری، پاکدامنی عفاف:

 

جاودانگی، پایندگی، بی کرانگی در زمان،  ابدیت:

 دیرندگی

آنچه در پس چیزی قرار دارد، ما بعد،  ماورا:

 عقب، پشت سر

 روی، اخموبسیار ترش عبوس:

، کالبد شر  دادن، قطعه قطعه کردن تشریح:

 شکافی

 نادیدنی، غیر قابل رؤیت، غایب شدن نامرئی:

 

 کلمات مهم امالیی و هم آواها

 فرستاده، پیام آور، نماینده ی دولت سفیر:

 بانگ و فریاد، سوت، صدا صفیر:

 سنگ بزرگ صخره:

 :زیردست، فرمانبردار، تمسخر، کاربی مزدسُخره

 آب گوارا زالل:

 جمع ذلیل ذِالل:

 گم شدن، گمراهی ضَالل:

 دوری از وطن غربت:

 نزدیکی، خویشاوندی قربت:

 …خانه، پیرامون خانه و  حَرَم:

 بنایی به شکل هِرَم )چند ضلعی( هِرَم:

 

 ترس، ترسانیدن، بیم هول:

 قدرت، توانایی، پیرامون، گرداگرد حول:

 بیگانه، دور از وطن غریب:

 نزدیک، خویشاوند قریب:

 پوشش، پرده، حجاب سِتر:

 یک خطّ نوشته، رده، صف سَطر:

 درختچه ای از تیره ی اسفناجیان تاق:

 سقفی به شکل قوس/ فرد، یکتا طاق:

 نادیدنی، غیر قابل رؤیت نامرئی:

 مراعات نشده، منظور ناشده نامرعی:

 میوه، نتیجه، حاصل ثمر:

 افسانه، داستان سمر:

 کلمات یک امالیی

 -میعادگاه -نزهتگه -معصوم -حصار -استشمام -عطر -جبرئیل -غرفه -ماوراء الطبیعه -مرموز -مقدّر -بی هراس -ربّ النّوع

 عبوس -مصلحت -سَموم -ابدیّت -نشئه -عصمت -اهورایی -تلقّی -قندیل -تأللؤ -معلّق -مصابیح -فاجعه

 «شب کویر»

 مرتبط با: ← افکنند:یکنند و در تنورشان مشان بر میاینان برگ و باری ندارند، گلی نمی افشانند... و سرانجام از ریشه* 

 «بری راسزا خود همین است مر بی  بسوزند چوب درختان بی بر»

 «زندنمی وگرنه بردرخت تر کسی تبر نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست»

 «رروَهمین گنه تو را بس که نیستی بَ تقدیرة گنهم سوخت شعلمگوی بی»

 «فرجام به جز سوختنش نیست تو را بار آن شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد»
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ه هول لرزد...، کا همواره بر خود میوان با زحمت نگاه داشت... امّتجوی آب قناتی، در کویر میة استخری، کنارة *بید را در لب

ترسد... زیرا ا همیشه میتوان از آن مواظبت کرد... امّبید نیاز زیادی به آب دارد و به زحمت می کویر در مغز استخوانش خانه کرده است:

 آبی و گرمای کویر همیشه وجودش را فراگرفته است.که ترس از بی

آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا اش ریزهسنگش و سن ة غارش، کوهش، هر صخر (کویری درختش )درخت *حتّ

 مرتبط با: ←هستند. و در تسبیح او تمام موجودات کویر ) درخت و ...( نشانی از خداوند  شود:می

 «هر ورقش دفتریست معرفت کردگار  برگ درختان سبز در نظر هوشیار»                 

 .«اندها در آن/ به جای آن که بنشینند، ایستادهو آیه ر است/جهان قرآن مصوّ»                     

 ← یابند:های مهربان مرگ نجات میگاه و درد، با دستهای خوب از این زندان خاکی و زندگی رنج و بند و شکنجه*انسان

 «  از قفس آزاد کندرحم در عالم اگر هست اجل دارد و بس         کاین همه طایر رو»                                 مرتبط با:

 نگرند.ها میها فقط با نگاهی معنوی به پدیدهها، دیدی معنوی است و آندر کویر دید انسان *راه )کویر(، تنها به سوی آسمان باز است:

ة مظلومان های: در کویر نالهشنوممی گریست،برد و میآن امام راستین و بزرگم را که سر در حلقوم چاه می آلودِهای گریه* ناله

 «م در قعر چاهشکچون علی آه می  آه دردت را ندارم محرمی» مرتبط با: ←شود: کسانی مثل حضرت علی )ع( شنیده می

 «چون علی تو آه اندر چاه کن نیست وقت مشورت هین راه کن»

ی خود گذشتم و غرق مادّ آن شب من از وجودِ آسمان رفته بودم:ة * آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظار

 «ات بگویم خود را مبین که رستیهکتیک ن  تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی » مرتبط با: ←ت شدممعنویّ

 .آن شب ستارگان زیبا درخشیدند های الماس شکفتند:* آن شب نیز ...گل

 مرتبط با: ← تلقّی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید:*کلمات را کنار بزنید و در زیر آن ، روحی را که در این 

 «صورت زیبای ظاهر هیچ نیست           ای برادر، سیرت زیبا بیار»

 «های عالم           ز کف بگذر اگر اهل صفاییکف دریاست صورت»

 «اتّحاد یار با یاران خوش است            پای معنی گیر، صورت سرکش است»

 «مان در دل است               نیست در صورت که آن آب و گِل استگوید نظرحق همی»

 «معنی طلب که بر در و دیوار صورت است           مغز است نزد مردم دانا هنر، نه پوست»

 «پرست آید بوَد معنی گذارهر که در بند صورت باشد، به معنی کی رسد؟       مرد اگر صورت»

اش که رود، تیر فرشتگان نگهبانِ ملکوتِ خداوند در بارگاه آسمانیگاه، بر جان سیاه شب فرو میهو آن تیرهای نورانی که که گا*

 مرتبط با: ← ای از شب را بشکافند:کوشند به حیله، گوشهدستش میهرگاه شیطان و دیوان هم

 «اندازز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت         به سوی دیو محن ناوک شهاب»

 «لک معالی است خراسان چه عجب            که بر افالک چو شیطان شدنم نگذارندآری ف»

 «مددی کند سها را مگر آن شهاب ثاقب)درخشان(        ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم    »
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به آن مکانی که نباید  نیست:اش را گام هیچ پلیدی نباید بیاالید و نا محرم را در آن خلوت انس راه * به آن جا که قداست اهورایی

 مرتبط با: ←یابد. ت راه نمیگاه عشق و محبّاش را آلوده سازد و هرگز نامحرم به آن خلوتگام هیج موجود پلیدی، پاکی و قداست خدایی

 «تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی        گوش نا محرم نباشد جای پیغام سروش»

 «دان            آیینه پیش طلعت این زنگیان مگیرحرف از صفای سینه مگو پیش زاه»

 «وگوی رقیب               که نیست سینة ارباب کینه، محرم رازغم حبیب به ز گفت»

 «مدّعی خواست که آید به تماشاگه راز         دست غیب آمد و بر سینة نامحرم زد»

-ی نگاه میمادّة بود و مردم همه چیز را از جنببر دیدگاه معنوی غلبه کردهی مادّ دیدگاهِ ها همه از خاک:* دیدارها همه بر خاک و سخن

 کردند.

هایش وا افتاده ای شده بود که لبهای مرده* مهتاب نه آن لبخند سرشار از امید و مهربانی و تسلیت بود، که سپیدی دندان

 ارزش شده بود.ز دست داده بود و بیبلکه زیبایی خود را اد؛ بخش نبونور مهتاب دیگر امیدوار و آرامش است:

زیبایی و لطافت آن را درک نخواهیم  ،کنیموقتی گل را با دید علمی بررسی می پژمرد:های تشریح می*لطافت زیبای گل در زیر انگشت

 «.اندیش آلودها به این علم عددبین مصلحتزیباییة صفای اهورایی آن هم» مرتبط با: ←کرد 

 «ورای مدرسه و قیل و قال مسأله بود  رفت مجلس جنون میمباحثی که در آن »

 «فهم ضعیف رأی فضولی چرا کند  ای که ره عقل و فضل نیستدر کارخانه»

   خودآزماییپاسخ 

 ...هراسی و عی، مقاومت، شجاعت و بیتوقّنیازی، بیبی باکی، صبوری، قهرمانی، بی صفات مثبت: -1

 ...شور و شوق بودن و ثمری، گستاخی، بیباری، بیبرگ و غرور، بی صفات منفی:    

 درخت بید -2

 خیال -3

ها، سرزمین آزادی، نجات، جایگاه بودن و زیستن، آغوش خوشبختی، نزهتگه اروا  پاک، اج و زالل نوازشموّة کشور سبز آرزو ها، چشم -4

 ق و ...دریای سبز معلّرمهتابی، های خوب، نخلستان خاموش و پُفرشتگاه معصوم، میعادگاه انسان

 .گریستکرد و میوفایی مردم سر درچاه میحضرت علی )ع( که از بی -5

آغوش  –ها اج و زالل نوازشموّة چشم –خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول  –عدم ة کرانصحرای بی  –بلند آسمان ة غرف -خیالة پرند -6

قندیل  -قدریای سبز معلّ –های درشت و تابناک باران ستاره قطره -تابش الهام  –بارش وحی  –رمهتابی نخلستان خاموش و پُ –خوشبختی 

 های الماسگل –زیبای پروین 

 «خویش آمد و هنگام دروة یادم از کشت/  نو مهِ فلک دیدم و داسِ سبزِ مزرعِ» ←مزرع سبز به اشعار زیر از حافظ اشاره دارد: -7

 «مستانه زدندة نشین، بادراه با منِ ملکوت عفافِستر و  حرمِ ساکنانِ» ← داران حرمپرده

 لؤ پرشکوهش )مهتاب(ماه یا تأل -8
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ا امّ ؛ی( استشان به خاک )دنیای مادّاندیش و عددبین است و بیشتر توجهها مصلحتداند که علم آنی میلوکس و مادّ  دید مردم شهر را -9

 است. «اءماور»ت پر از قدس و پر از دیدی معنوی و زیباست که سرشار از خیال و عظمت و شکوه و ابدیّ ،دید مردم روستا

 ایم...های ستارگان زینت دادهما آسمان دنیا را به چراغ معنی آیه: -11

 ستاره، مصابیح آسمان!های درشت و تابناک باران ها به مهتاب روشن است و یا به قطرهشب در ده چراغ نیست. شب آغاز شده است.

 درس بیست و یکم: جهاد

 
 

 

 

 ترجمه

 عامل پیوند و رابطة فرهنگی میان مردمانی است که هم زبان نیستند

از زبانی به ... ابزاری برای نقل اندیشه ها، خواسته ها، آیین ها، قصه ها، هنرها، دانش ها و 
 .زبان دیگر است

 در ایران سابقه ای طوالنی دارد و به پیش از اسالم به ویژه دورة ساسانیان بر می گردد
در دوره ساسانیان کتاب های بسیاری از زبان سانسکریت به پهلوی و زبان های دیگر 

 ترجمه شد

از نخستین ترجمه های « کلیله و دمنه»و « هزار و یک شب= الف لیله و لیله»کتاب های 
دوره ی ساسانیان هستند که از سانسکریت به پهلوی برگردانده شده اند اما متن پهلوی 

 .آن ها اکنون موجود نیست 

در دوره اسالمی از همان قرن 
 های نخستین 

ترجمه عربی آثار معتبرعلمی و فلسفی یونان  
 در دسترس ایرانیان قرار گرفت

بسیاری از متون عربی و تفاسیر قرآن به  
 فارسی برگردانده شد

نخستین 
ترجمه های 
موفق فارسی 
 از متون عربی  

 ترجمة تفسیر طبری، تألیف محمد بن جریر طبری که در زمان سامانیان به فارسی برگردانده شد 

ترجمه 
تاریخ 
 طبری

 معروف به تاریخ بلعمی است

ابوعلی محمد بلعمی وزیر امیر نصر سامانی آن را به نثر فارسی 
 درآورده است

اصل این کتاب به عربی و تالیف محمد بن جریر، صاحب تفسیر طبری 
 است

ترجمه کلیله 
 و دمنه 

برزویه طبیب آن را از سانسکریت به پهلوی ترجمه کرده  
 است 

 ابن مقفع آن را از پهلوی به عربی ترجمه کرده است

ابوالمعالی نصراهلل منشی در قرن ششم آن را از عربی به 
 فارسی ترجمه کرده است
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ترجمه از 
زبان های 
اروپایی و 
 برعکس 

 ترجمه از زبان های اروپایی به ویژه فرانسه به فارسی ، با تاسیس دارالفنون همزاد است

اولیای دارالفنون، به دلیل کم یابی کتب درسی، خود را ناگزیر از تالیف یا ترجمه از زبان 
 های خارجی یافتند

در ابتدا، آموزگاران اروپایی دارالفنون، کتاب های درسی زیادی را در رشته فنون نظامی و 
 علوم طبیعی برای ترجمه در اختیار شاگردان ایرانی خود قرار دادند

 .ایرانی همین مدرسه بودند(دانشجویان)نخستین مترجمان دارالفنون، شاگردان

بعد از کتب درسی، مترجمان ایرانی ابتدا به ترجمه ی کتاب های تاریخی و 
 سپس رمان های تاریخی و علمی پرداختند

همگام با جنبش مشروطیت و افزایش شمار روزنامه ها، ترجمه بیش ازپیش اهمیت و 
 ضرورت یافت

از اواخر عهد قاجار، ترجمه های در دست است که از تسلط مترجمان این آثار به زبان 
 مادری و بیگانه حکایت دارد

ترجمه های موفق از زبان 
 اروپایی به فارسی

 ویلیام شکسپیر«اتللوی»ترجمه ناصر الملک از 

گفتار در روش به کار »ترجمه ذکاء الملک فروغی از 
نتایج ترجمه  «دکارت»از « بردن خرد

ی شعر 
شاعران 
اروپایی در 
ادبیات و 
جامعه 
 ایرانی 

 باعث بروز تحول از سبک کهن به سبک نیمایی شعر سپید شد( 1

در ساخت شخصیت فرهنگی فرد و جامعه نیز تاثیر گذاشت و (2
 مردم را بیدار کرد و با دنیای تازه آشنا گرداند

 گنجینه ی واژگان فارسی را غنی ساخت و نثر را پویاتر ساخت(3

 ساده نویسی را رونق بخشید(4

 شعر را از حالت یک نواختی گذشته رهانید(5

 به کار نویسندگی و شاعری جهت بخشید(6

 روش های جدید تحقیق را به پژوهندگان آموخت(7

 موجب رواج علوم و فنون جدید در ایران شد(8

در برابر ترجمه از زبان های زندة دنیا به فارسی، بسیاری از شاهکارهای ادبی، 
 .علمی و فرهنگی ما نیز به آن زبان ها ترجمه شده است
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 شرایط ترجمه

 ترجمه ابزاری برای نقل فرهن  و اندیشه از زبانی به زبان دیگر است

مطلوب ترین شکل ترجمه آن است که هیچ بخشی از صورت و معنی از میان نرود گرچه 
 به اعتقاد متخصصات فن ترجمه، این امر امکان پذیر نیست

برای دستیابی هر چه بیشتر به یک ترجمه ی موفق الزم است که مترجم عالوه بر آشنایی 
 .کامل با زبان مبدا و زبان مقصد، بر محتوای کتاب مورد ترجمه هم دقیقاً اشراف داشته باشد

 مولّف است « حفظ سبک»اساسی ترین شرایط ترجمه رعایت امانت و به بیان دیگر 

انواع  
 ترجمه

ترجمة (الف
 ارتباطی

 (روان/ آزاد) 

 .در آن توجه مترجم بیشتر به گیرندة پیام است

مترجم، تمایل ندارد ساخت های صوری و معانی ناآشنا را از زبان مبدا به 
 زبان مقصد وارد کند

 آسان تر خوانده می شود

این نگرانی را به وجود می آورد که آنچه خوانده می شود با آنچه که 
 نویسنده گفته است انطباق معقول و نسبی نداشته باشد

 ترجمه ی معنایی( ب

/ تحت اللفظی) 
 (دقیق

(  فرستنده)مترجم در آن نمی خواهد از دنیای نویسنده 
 فاصله بگیرد

مترجم می کوشد تا آن جا که امکان دارد ساخت های زبان 
 مبدا را وارد زبان مقصد کند

 این نوع ترجمه را نمی توان به راحتی خواند

 نهج البالغه

 است( ع)در برگیرندة خطبه ها، نامه های و کلمات قصار و حکمت آمیز علی 

 گردآوری شده است(قرن چهارم= هـ ق 359-416)به همت سید رضی

 مترجمان زیادی این کتاب را به فارسی برگردانده اند
دکتر سید جعفر شهیدی به پیروی از نثر آهنگین نهج البالغه، آن را با نثر 

 .مسجع فارسی ترجمه کرده است

 نهج البالغه است 27خطبة جهاد ترجمه خطبة 
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 معنی لغات

 

زبان علمی و مقدّس و باستانی هندوان که با زبان  سانسکریت:

 اوستا خویشاوندی نزدیک دارد

 هزار اَلْف:

جمع معاله )مَعالت(، مقامات بلند، شرف ها، خصلت های  معالی:

 برجسته و ممتاز

 …دارای خصلت های ممتاز و  ابوالمعالی:

 توأمان، هم سال، هم سن، دوقلو همزاد:

 مشروط بودن، حکومت مشروط مشروطیّت:

 بی نیاز، توانگر غنی:

 رونده، دونده، روان پویا:

 و مواجب مزدکار بزرگ و نمایان، کار بی شاهکار:

 ظاهری، سطحی صوری:

 لفظ به لفظ و دقیق اللّفظی:تحت

 جمع قصیر، کوتاه قصار:

 سخنوری، سخنرانی، موعظه خطبه:

 هم زمان، هم دوره معاصر:

 جامة جنگی دارای آستین کوتاه زره:

 گروه، دسته فوج:

 گمراه، سیاه دل، مردم بدخواه روان:تیره

 پستی، فرومایگی خوار مایگی:

 خواری، زبونی، گریه و ناله زاری:

 سرزنش، نکوهش مالمت:

عهد اشکانیان و ساسانیان، ایرانی، سلطنتی، زبان  پهلوی:

 خسروی

 هزار و یک شب اَلْفُ لیلهٍ و لیله:

 سرا، خانه دار:

 ای معروف(ها )نام مدرسهها و فنخانه یا محل دانش دارالفنون:

 نویسنده باشد داستانی که حوادث آن ناشی از تخیّالت رمان:

 : تیزدلی، هوشمندی، زیرک شدنذُکاء

 هوشمندی حکومت )لقب محمدعلی فروغی( الملک:ذکاء

 واقف شدن بر امری، آگهی یافتن، از باال به زیر نگریستن اشراف:

 برابر شدن، یکسانی، برابری انطباق:

 شیوا سخن گردیدن، چیره زبانی، زبان آوری بالغت:

 راه آشکار و روشن نهج:

 راه آشکار سخنوری )نام کتاب حضرت علی )ع(( البالغه:نهج

 خشنودرضی: 

 کارزار کردن، جنگیدن، جنگ در راه حق، جنگ دینی جهاد:

 پرهیزکاری، اطاعت از خدا، ترسکاری تقوا:

 آلتی فلزی یا چرمی برای محافظت بدن در جنگ سپر:

 بیچارگی، درماندگی، خواری، حقیری، زیردستی زبونی:

 جنگیدن، زورآزمایی، قوّت نمودن، سعی کردن کوشیدن:

ای فلزی که زنان به مُچ پای اندازند، پای بَرنجن، حلقه خلخال:

 پای آورنجن

 کوله بار، آن مقدار بار که با پشت توان حمل کرد پشتواره:

نشان، نشانه، هدف، خاک توده کرده که نشان تیر بر آن  آماج:

 نصب کنند

 برآورده، کشیده، بیرون کشیده، برافراشته، باالبرده آخته:

 تأسف خوردن، پشیمانی ندامت:

 سفله، پست، فرومایه دون:

 زبونی، کاهلی، بی حمیّتی، بی دردی سست عنصری:

 درخور، شایسته، استحقاق دارنده مستحق:

بزرگی ورزیدن، جوانمردی، خارق عادتی که به دست  کرامت:

 ولی انجام یابد

 مملو، بسیار، کثیر، فراوان، پر ماالمال:

کم کم نوشیدن، آن مقدار از آب یا هرچیز مانند آن که جرعه: 

 یکبار بیاشامند.

 کوتاهی کردن، مضایقه کردن، مهمل گذاشتنفروگذاری کردن: 

میدان جنگ، جای تجمع مردم برای تماشای بازی،  معرکه:

 …نمایش و 

 نده، فرسودهمجرو ، آزرده، دردمند، درما خسته:

 

 کلمات مهم امالیی و هم آواها

 

 مقامات بلند، خصلت های برجسته معالی:

 نهایی، پایانی مآلی:

 هم عصر، هم زمان مُعاصر:

 نیکی ها، آثار خیر مَآثر:
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 ظاهری، سطحی صوری:

 گل محمدی، منسوب به سوریه سوری:

 هزار اَلف:

 گیاه عَلَف:

 

 کلمات یک امالیی

 

 -خطبه -قصار -نهج البالغه -تحت اللّفظی -مؤلّف -مبدأ -متخصص -ذکاء الملک -مشروطیّت -دارالفنون -نصراهلل -غنی

 انطباق -مستحق -معرکه -فروگذاری -آخته -مهلت -آماج -غارت -خوارمایگی -زبونی -امیرالمؤمنین

 

 جهاد

های خداوند مبارزه در راه دین را یکی از راه است:دوستان خود گشودهة *جهاد دری است از درهای بهشت که خدا به روی گزید

 ورود به بهشت برای بندگان مقرر خود قرار داده است.

ناخوشایند  هر کس مبارزه در راه دین را ترک کند و  بر تن او پوشاند:خواری ة *هر که جهاد را واگذارد و ناخوشایند داند، خدا جام

 .بپندارد خداوند او را خوار و ذلیل خواهد کرد

 ماند.کند و آن شخص در پستی و خواری می: بال و مصیبت بر سرش نازل می*فوج بال بر سرش کشاند و در زبونی و فرومایگی بماند

 .حضرت علی)ع(( دعوت کردم نشما را به مبارزه با این مردم گمراه)مخالفا ان خواندم:رو*شما را به رزم این مردم تیره

به خدا قسم، آنان که با دشمنان  خواری برآنان پوشیدند: ةجز که جام ،شان نکوشیدندخانه ة* به خدا سوگند، با مردمی در آستان

 .متجاوز نجنگیدند، خوار و ذلیل شدند

ت جنگیدن را به دیگری وی پستی و فرومایگی هر کدام از شما مسئولیّر زا ا بر گردن دیگری انداخت:*از خوارمایگی، هر کس کار ر

 .واگذار کرد

 اموال زیادی از مسلمانان را غارت کردند. ها از مال مسلمانان بسته:*پشتواره

دشمنان بدون تلفات به شهر ) جای نگذاشتندکشته و زخمی به  خود اصالً ةمتجاوزان در حمل ای بر جای نهاده و نه خسته:* نه کشته

 .خود بازگشتند(

اگر  چنین کرامت است: ةمن شایست ةچه جای مالمت است که در دید ،*اگر از این پس مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد

 بزرگی است. ةه به نظر من شایستبلک؛ جای سرزنش نیست. ،غیرتی شما بمیردبی تجاوز متجاوزان و  ةبعد از این مرد مسلمانی از غم حادث

 زشتی نصیبتان باد! همیشه اندوهگین باشید. * زشت بادید و از اندوه بیرون نیایید:

 .ر دست دارند مبارزه کنیددتوانید با دشمنانی که شمشیر برهنه شما نمی ستیزید:* با شمشیر آخته کجا می

 .من از آشنایی با شما پشیمان و غمگین هستم :سرتبود و دستاورد آن اندوه و ح ت* پایان این آشنایی ندام

 .خیلی از دست شما ناراحتم رخون است:* دلم از دست شما پُ

 سازید.شما مردم پست من را اندوهگین می ریزید:اندوه به کامم می ة*شما مردم دون، پیاپی جرع

 .سازیدبا حمایت نکردن از من اوضاع را آشفته می آمیزد:اری جانبم کارها را به هم در میذ* با فروگ
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سابقه و  ،یعنی؛ ستااستفهام انکاری  یک از آنان پیشتر از من در میدان جن  بود و بیشتر از من نبرد دلیران را آزموده:* کدام

 .امردهها مبارزه با پهلوانان دشمن را تجربه کهای من بیشتر از دیگران است و من بیشتر از آنتعداد جنگ

 .امور نخواهد بود. ةقادر به ادار ،ت نکنندعکسی که از او اطا کار از دستش برون است: ةرشت برند، سرن*آن را که فرمان 

 خودآزمایی:پاسخ 

 .خود هماهنگی و همبستگی دشمنان در باطل خویش، پراکندگی یارانش در حقّ -1

-آن ةکنند. دشمن تا خانت خود را به دیگری واگذار میمسئولیّ کنند.جنگ آماده نمی ها خود را برایا آنکند امّها حمله میدشمن به آن -2

-ها را به جنگ دعوت کنند، بهانهها زاری و رحمت خواستن بود. در هر زمان آنا تنها سال  آنگیرد امّزیورآالت زنان را می آید.ها پیش می

 سازند.فته میها اوضاع را آشکنند. با نافرمانی و ترک آنجویی می

 سازیدریزید و آشفته میدهید، به هم  میکارها را درست انجام نمی -3

 شود.که از او اطاعت نمی ایحضرت علی )ع( و یا فرمانده -4

 «اند.بر جای ننهاده )زخمی(ای را  ها خستهآن »؛ مفعول -5

  .گرداناست/ نبیند و ننشیند / نهان و رویاست و پوشیدهگشوده -6

 .انگاری مسلمانان بمیردب با دیدن تجاوز دشمنان به مسلمانان و سهلکسی که از روی غیرت و تعصّ -7

 .ت خود را به دیگری واگذار کردنانگاری و مسئولیّسهل -8

 .شان نکوشیدند)نجنگیدند(خانه ةبا مردمی در آستان  -9
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 درس بیست و دوم: دیوان شرقی

 درآمدهاتاریخ ادبیّات و 

 
 معنی لغات

 

 گود، عمیق، دور، دراز  ژرف:

 عاشق، دلباخته، آشفته، حیران، سرگشته شیفته:

عدل، داد، دانش، دانایی، علم، راستی، درستی، بردباری،  حکمت:

 اندرز 

 ساختگی، مصنوعی تصنّعی:

عنوان سرداران روم قدیم، پادشاه مقتدر که که بر  امپراتور:

 ممالک و نواحی بسیار حکومت کند. 

شاهنشاهی، سلطنت و حکومت کردن مجموع  امپراتوری:

 ممالکی تحت نظر دولتی مقتدر اداره شود..

 آب حیات آب خضر:

نام یکی از انبیاست که موسی را ارشاد کرد و به موجب  خضر:

 ست.روایات از جاویدانان ا

 به ناچار، بالضروره، ناگزیر الجرم:

فرضیه، معتقدات منظم و مرتّب، مجموعه معلوماتی که  تئوری:

 بعضی امور و حوادث را تشریح کند.

 بزرگداشت، بزرگ داشتن تجلیل:

 دوستی، عالقه، خواست، میل ارادت:

 زبان غیب )لقب حافظ شیرازی( الغیب:لسان

 مجلس شراب و طرب و ضیافت  بزم:

  ؛ تسلّی: آرام یافت از اندوه، خشنودیبخشآرام :بخشتسلّی

 باطن انسان، اندرون دل، اندیشه، راز، وجدان ضمیر:

بر هم خوردن، به هم برآمدن، سیلی زدن به یکدیگر،  تالطم:

 لطمه زدن 

 کلمات مهم امالیی

 تالطم -غرقه -بخشتسلّی –خضر   –بزم  –تصنّعی  –تئوری  –سحرآمیز 

 

یوهان ولف 
 گان  گوته

 یکی از بزرگترین چهره های ادبی جهان است

نه تنها بر ادب آلمان بلکه بر ادبیات جهان عصر خود تاثیری ژرف ( 1749-1832)شاعر و حکیم آلمانی
 گذاشت

 عالوه بر ادبیات در پزشکی  و علوم طبیعی نیز مطالعاتی داشت 

 تئوری رن  هاو تغییر حال گیاهان : آثار علمی او عبارتند از

 غربی -ورتر، فاوست، اگمونت، نغمه های رومی، دیوان شرقی: آثار ادبی او عبارتند از

 شیفته و دل بستة شعر و اندیشه حافظ بود

به نظر یکی از نویسندگان بزرگ آلمانی، عالقة گوته به حافظ در هیچ دوره از تاریخ جهان نظیر 
 نداشته است
گوته یکی از عالی ترین آثار شعر و حکمت و از بزرگ ترین آثار ادب آلمان و غربی  -دیوان شرقی

 اروپاست
گوته بیش از آن که به آلمان و اروپا متعلق باشد، از آن ایرانی  غربی -شرقیمی توان گفت که دیوان 

 .است چون در آن از حافظ الهام فراوان گرفته است

 ترجمة ارادت گوته به حافظ از کتاب دیوان شرقی نقل شده است
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 «دیوان شرقی»

ها احساس ترس و وحشت وریتها در حال نابودی هستند و امپراحکومت لرزند:ها به خویش میوریتشکنند و امپراها در هم می* تاج

 مرتبط با: ←کنند. می

 «کین ایار تاج کاووس ربود و کمر کیخسرو      تکیه بر اختر شبگددددددرد مکن»

 «چنگی و مریخ سلحشورش ةبه لعب زهر  می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن بیاور»

 «اق حرص و آز ای دل بشوی از تلخ و از شورشذم  آسایش دپرور ندارد شهسماط دهر دون»

 «که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش  کمند صید بهرامی بیفکن جام می بردار»

و در بزم می و عشق و آواز، آب خضر  ت بر تو وزدپذیر کن، تا در آن جا نسیم روحانیّآهن  شرق دل* بیا از این دوزخ بگریز و 

 مرتبط با: ←ت و روحانیّت برسی. بیا از سرزمین غرب و اروپا به سوی سرزمین شرق سفر کن تا به مقام معنویّ :جوانت کند

 «تش کاری گشایدیمن همّ ز  مگر خضر مبارک پی درآید»

 «که این تنها به آن تنها رساند  ر مبارک پی تواندمگر خض»

 «روم و همرهان سوارندپیاده می تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من»

 «فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست         آب خضر نصیبة اسکندر آمدی»

اش از سرضمیر خبر شد، باز نگاه دو دیدهوشی بکوز پزیرا هر چه عاشق در را ؛ماند* عشق نیز چون آتش است که پنهان نمی

-عاشق راز عشق او را آشکار میة زیرا نگاه و چهر؛ طور که آتش قابل پنهان کردن نیست، عشق نیز قابل پنهان کردن نیستهماندهد: می

 «سرّ سودای تو در سینه بماندی پنهان                  چشم تر دامن اگر فاش نکردی رازم»         مرتبط با: ←. کند.

 «چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را          که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده»

 «هرة زردمی سرخم بگفت و چنخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت                که آب دیده»

 «ی پیچیده، صحرای قیامت رای عاشق             نباشد نامهچو خورشید است پیدا راز عشق از سینه»

 «نشان عشق را بگذار چون آتش به حال خود              که رسوایی شود از پوشش افزون این عالمت را»

 «دهد از رخسارمبرون می بر طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام                خون دل عکس»

 «چیزی نیستبی  گریان تو ةحافظ این دید  دارددرد عشق ار چه دل از خلق نهان می»

 «چون ماجرای عشق تو یک یک به در افتاد  سعدی ز خلق چند نهان راز دل کنی»

 «م چو شمعراز گریبان سر برون آورد زنّا  سوز دل برداشت آخر پرده از کارم چو شمع»

 «نه عاشق و معشوق رازدارانند وگر  صبا و مرا آب دیده شد غمّازتو را »

 «ما هیچ نگفتیم و حکایت به در افتاد  وان داشتن آتشنتپنهان  ةدر سوخت»

 «نبود از سر آتش میسّرم که نجوشم  عشق بپوشم رّهزار جهد بکردم که سِ»

 «بنهفتم به درافتادسرم عشق جوانی به سر افتاد         وان راز که در دل پیرانه»

 «حال من دور از آن جمال مپرس       رنگ و رویم ببین و حال مپرس»

 «آید به نطق             شر  حالم اشک خونین من استحال من خود در نمی»
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بیدار  های شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را*مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش بیتی چند از غزل

 مرتبط با: ←بیانگر تأثیر زیاد شعر حافظ است کند:

 «سرود زهره به رقص آورد مسیحا را  حافظ ةدر آسمان نه عجب گر به گفت»

 «یا رالک عقد ثرّفکه بر نظم تو افشاند  غزل گفتی و دُر سُفتی بیا و خوش بخوان حافظ»

 «توست ةن ترانسخکه شعر حافظ شیرین  ت اکنون فلک به رقص آوردسسرود مجل»

مند است، دوست : شاعری که به شعر خود عالقهخواهدآن میة ناچار جهانی را شیفت، *شاعر که خود دل دربند سخن خویش دارد

 مردم دوستدار شعرش باشند. ةدارد هم

 باعث آزار و ناراحتی شود.چه و چه سخن شاعر مؤثر باشد و موافق طبع واقع شود  خواه جان را بفرساید: و *خواه سخنش بر دل نشیند

 .سرایی تو با نکات ادبی و بالغی زینت ببخشمخواهم غزل خود را به سبک غزلمی تو بیارایم: ةهای گفتکاری*غزل خویش را به ریزه

بیان ل به معنی و مفهوم اهمیّت دهم سپس در قالب کلمات اوّ ةدر وهل *نخست به معنی اندیشم و آن گاه بدان لباس الفاظ بپوشم:

 «چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد»                   مرتبط با:  ← .کنم

در شعر خود تکرار قافیه نداشته باشم سان معنایی جدا داشته باشد: * هیچ کالمی را دوبار در قافیه نیاورم، مگر آن که با ظاهری یک

 مرتبط با: ←وت( داشته باشند. مگر این که کلمات قافیه، جناس تام )ظاهر یکسان و معنای متفا

 «هر که این آتش ندارد نیست باد  آتش است این بانگ نای و نیست باد»

 نابود باشد ←باشد / در مصرع دومباد و هوا نمی  ←لنیست باد در مصرع اوّ

اشعار زیبای تو بر من تأثیر گذاشته  شورانگیز تو چنان آتشی بر دلم نشسته که سراپای مرا در تب و تاب افکنده است: ة*از گفت

 مرتبط با: ←است و شیفتگی و عشق به شعر تو تمام وجود مرا فراگرفته است. 

 «افگار چه کردوه که با خرمن مجنون دل  برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر»

ن با تو مقایسه کرد ]تو در شعر گفتن بی تواای حافظ، هیچ کس را نمی * حافظا، خویش را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست:

  مرتبط با: ←نظیر هستی( 

 «تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند  کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب»

: ای حافظ، تو مثل یک کشتی با قدرت و توانایی دریا را بشکافد ةای که مغرورانه باد در بادبان افکنده است تا سین* تو آن کشتی

 .د در حرکت هستی )تو در اوج عظمت هنر و شاعری هستی(زیا

 .ای ناچیز و بی ارزش هستمپارهمن مثل تخته خور اقیانوسم:خودانه سیلیام که بیپاره* من آن تخته

در ا این موج آتشین مرا کند امّزاید و گاه دریایی از آتش تالطم می*در دل سخن شورانگیز تو گاه موجی از پس موج دیگر می

کند )مرا دگرگون آورد و مرا از خود بی خود میاشعار شورانگیز تو احساسات زیبایی درون من به وجود می کند:برد و غرقه میکام فرو می

 های تو غرق شوم.شود تا در دریای زیبای اشعار و اندیشهکند( این احساسات باعث میمی

ت من )گوته( نیز مانند تو )حافظ( از سرزمینی سرشار از عشق و محبّ ورزیدم: * من نیز چون تو در سرزمینی غرق نور زیستم و عشق

 هستم.
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 خودآزماییپاسخ 

 آب خضر نصیبه ی اسکندر آمدی ار آمدی به دست  فیض ازل به زور و زر   -1

 در مدددددی کده جدددو که جام دارد    آبی که خضر حیات از او یافددددت     

 به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد           جام اسکندرخیال آب خضر بست و      

 .شور انگیز تو چنان آتشی بر دلم نشسته، من را در تب و تاب افکنده است ةاز گفت -2

 .هیچ کدام پنهان شدنی و قابل کتمان نیستند)هر سه افشا می شوند(-3

 سراسر قطعة تقلید -4

 این آتش ندارد نیست باد هر که  آتش است این بانگ نای و نیست باد -5

 رو ( چنان چون شده باز جوید روان)=  خرامان بشد سوی آب روان)=جاری(

 نمی ایستی( چو افتاده بینی چرا نیستی )=  گرفتم ز افتادگان نیستی)=نمی باشی(

 

 تراود مهتابدرس بیست و سوم: می

 تاریخ ادبیّات و درآمدها

 
 اندنامیده ادبیات معاصرهد ق( تا به امروز  1324تحوالت ادبی جامعه ی ایران را از زمان امضای فرمان مشروطیت )*

 

 

عوامل عمدة تحول و  
دگرگونی در ادبیات  

 معاصر

 آمدن صنعت چاپ به ایران 
 گسترش روزنامه نویسی

 آشنایی ایرانیان با ادبیات اروپایی
 نهضت ترجمه و نشر آثار اروپایی

 تاسیس دارالفنون

عوامل عمدة تحول و  
دگرگونی در ادبیات  

 معاصر

 آمدن صنعت چاپ به ایران 
 گسترش روزنامه نویسی

 آشنایی ایرانیان با ادبیات اروپایی
 نهضت ترجمه و نشر آثار اروپایی

 تاسیس دارالفنون
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تحوالت ایجاد شده در نثر  
 معاصر بعد از مشروطه

نزدیک شدن زبان نوشته ها به زبان معاصر و راه یافتن قصه ها و مثل ها  ( 1
 و زندگی مردم عادی به ادبیات 

تغییر موضوع و محتوای نوشته ها و راه یافتن مسائل اجتماعی،  ( 2
 واقعیات زندگی، بحث درباره حکومت به فضای ادبیات  

پیدایش کارهای علمی و تحقیقی در زمینة ادبیات و علوم نظری با تاثیر ( 3
 پذیری از کارشرق شناسان  

افزایش طنز و لطیفه های انتقادی در ادبیات و هموار شدن راه برای نویسندگان (4
 ...روزنامه ها و داستان های فکاهی و انتقادی توسط افرادی مانند دهخدا و 

 رخت بر بستن واژه های مترادف و الفاظ خشک و نا آشنا از فضای نوشته ها  (5

موضوعات عمده  
شعر در عصر  
 مشروطه

 آزادی

 وطن
 قانون

 کارگران

 نقش نیما یوشیج

 (  علی اسفندیاری)

 در تحول شعر فارسی

 آغازگر تحولی بزرگ شد 1311در سال « افسانه»نیما با سرودن قطعه ی

را که از نظر وزن و تخیل و قافیه بندی با شعر گذشتگان  ققنوسشعر  1316در سال 
 کامالً متفاوت بود، سرود

ادوار عصر شعر 
 نیمایی

آغاز سلطنت رضاخان تا شهریور  1314از )دوره اول 
 (آغاز حکومت محمد رضا پهلوی 1321

 (مرداد 28کودتای  1332تا  1321از )دوره دوم 

 قیام پانزده خرداد 1342تا  1332دوره سوم از 

 انقالب اسالمی 1357تا  1342دوره چهارم از 
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دورة  نخست شعر 
 نیمایی

 دورة درخشش نیما یوشیج

 دوره جدال بر سر کهنه و نو

 دوره دوم عصر 

 شعر نیمایی

 دوره تاثیر شعر نیما بر دیگران 

 شکوفایی شعر نیما

و چاپ نقد و تحلیل ها و  روزگار نو، پیام نو، مجلة سخنانتشار نشریه های ادبی همچون 
 آثار متجددان و وفاداران به سنت شعری گذشته در آن ها

 تشکیل نخستین کنگره ی نویسندگان ایران که عمدتاً وفاداران به شیوه نیما بودند

 (شعر منثور)رواج شعر سپید 

 دوره سوم عصر 

 شعر نیمایی

 گسترش شعر نو تغزّلی

 (که خوشایند رژیم سلطنت نبود)رواج زبان رمزگونه و ادبیات اجتماعی و حماسی 

رواج محتوای غیر اخالقی و فاقد ارزش اخالقی در شعر نو تغزلی تحت تاثیر اندیشه های شرقی 
 و اروپایی

 رواج یاس و ناامیدی در شعرهای نو تغزلی

 دوره چهارم عصر

 شعر نیمایی  

 کمال یافتن جریان های ادبی دوره های پیشین 

 بارورتر و شفاف تر شدن زبان شعر 

 همراه تر شدن فضای شعر با مسائل اجتماعی 

برجسته ترین چهره 
های شعری پس از 

 نیما 

 مهدی اخوان ثالث

 سهراب سپهری

 ویژگی های بارز شعر نیما 

 (می تراود مهتاب)

 پرداختن به مسائل اجتماعی با زبان نمادین

 بیان دردها و تنگناهای جامعه با بهره گیری از عناصر محیط خویش 

 .تصویر عصر شب زده و جامعة غفلت آلود عصر نیما است« می تراود مهتاب»
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 معنی لغات

 

گشتن، گردیدن، دگرگون شدن، تغییر یافتن، جابه جا  تحوّل:

 شدن

در تنگنا افتادن، محدود بودن، مخصوص بودن امری به  انحصار:

 کسی 

 : خودآرایی، ظاهرسازی تصنّع

 از روی شوخی، خنده دار، خوش طبعی  فکاهی:

 نو گردنده، آن که تابع رسوم و آداب جدید باشد. متجدّد:

 ها یا دانشمندان و ...مجمعی از سران دولت کنگره:

 غزل سرایی، شعر عاشقانه گفتن ، عشق ورزی  تغزّل:

 چکیدن، تراوش کردن آب و شراب و امثال آن  تراویدن:

عبَث: کار بیهوده، امری بی فایده، ارتکاب امری که نتیجة آن 

 نامعلوم باشد.

 کارها، احوال، امور، جمع شأن  شئون:

رنج بر خود نهادن، کاری را به مشقّت انجام دادن، تکلّف: 

 یی، تجمّل خودنما

 لطیفه: بذله، شوخی، مطالب نیکو، نکتة باریک 

 ای، سیمرغ : مرغی افسانهققنوس

 بال، کنارة لشکر، بخشی از سپاه  جناح:

 پراکنده، متفرّق، کالم غیر منظوم ور:منث

 سستی  رخوت:

 کرم شبتاب، آن چه در شب بدرخشد تاب:شب

 ال : برآمدگی بخشی از پوست، تاول روی پوست، تبخآبله

 آواهاکلمات مهم امالیی و هم

 تیغ درخت، هرچیز نوک تیز خار:

 ذلیل، فقیر ، سهل خوار:

 بیهوده، امری بی فایده عبث:

 رویی، روی ترش کردن، اخم کردنترش عَبَس:

 

 پراکنده، متفرّقه، کالم غیر منظوم  منثور:

 یاری کرده شده، مظفّر منصور:

 

 کلمات یک امالیی

 

 

 –فکاهی  -لطیفه -شئون -عَبَث –تغزّل  –تصنّع  -انحصار

 مضامین  –یأس 
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 «می تراود مهتاب»

چند/ خواب در چشم ة دم شکند خواب به چشم کس ولیک/ غم این خفتتاب/ نیست یکدرخشد شبتراود مهتاب/ میمی*

شود، غفلت این مردم، استبدادزده امید کمی برای بیداری و رهایی وجود دارد. هیچ کس از خواب غفلت بیدار نمیة در جامع:  شکند ترم می

 است.خواب و آرامش را از من دور کرده

بح از من )شاعر( ص باخته را بلکه خبر:جانخواهد از من/ کز مبارک دم او آورم این قوم بهنگران با من اِستاده سحر/ صبح می *

کند)باز دهد از رسیدن به آرزوهایم دور میزدگی مردم مرا آزاد میا غفلتخواهد تا با نفس مسیحایی او مردم غافل را زنده و بیدار کنم. امّمی

 .می دارد(

ی نازک و لطیف ساقهافسوس که  :شکندآرای تن ساق گلی / که به جانش کشتم / و به جان دادمش آب / ای دریغا به برم مینازک*

که بیداری مردم از خواب –رود )از رسیدن به آرزوهایم ها و آرزوهای شاعر( که با تمام وجود آن را پروردم، در برابرم از بین میگلی )اندیشه

 مرتبط با: ←مانم(. باز می -غفلت بود

 «زار خواریشاخ گلی که آبش از جوی دیده دادم             دورم ز خویشتن کرد با صد ه»

تالش : شکندشان / بر سرم میپایم/ تا به در کس آید/ در و دیوار به هم ریختهسایم/ تا دری بگشایم/ بر عبث میها میدست*

 مرتبط با: ←کند. جامعه مرا نا امید میة ا اوضاع آشفتکشم امّکنم تا راهی پیدا کنم. بیهوده انتظار کسی را میمی

 «زندبرو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی  اتهای بستهاین دریچهچه چشم پاسخ است از »

بارش بر دوش / دست او بر درخشد شب تاب / مانده پای آبله از راه دراز / بر دم دهکده مردی تنها / کولهتراود مهتاب/ میمی*

مردی خسته و  بیداری مردم وجود ندارد.امید زیادی برای : شکندچند/ خواب در چشم ترم میة گوید با خود، غم این خفتدر، می

گوید: غفلت این مردم آرامش را از ا با خود میهای غافل، آگاه شوند، امّشاعر( از رنج سفر طوالنی انتظار می کشد تا شاید انسان درمانده )خود

 مرتبط با: ←است. من ربوده

ماند/ که در او نیست ی نیز آواز/ مانده با مقصد متروکش او/ مرده را میست به خواب/ و از او نیست که نیست/ نفساست که رفته اشهر، دیری »

 «الغر اوست... ةپیکر ةکه نیست/ نه جالیی با جان/ نه تکانی در تن/ و به هم ریخت

 خودآزماییپاسخ 

 ... و تاب، مهتاب، گل، خار، آبشب -1

 زده )رنج و خستگی( و ناکامیپاهای تاول -2

 عصر شاعر ةجامعسر و سامانی و آشفتگی بی -3

 .و با ناامیدی قصد ترک دهکده )جامعه غافل( را دارد –که در آگاه کردن مردم جامعه ناکام مانده  –مسافری تنها و خسته و آزاده  -4

 باختهجانبه تراود مهتاب / قومِآرای تن ساق گلی / میچند/ نازک ةغم این خفت -5

 خواهد از منصبح می –نگران با من استاده سحر  -6

 ترتیب: تالش کردن و خستگی و درماندگیبه  -7
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  درس بیست و چهارم: خوان هشتم

  
 

 معنی لغات

 

 خان، منزل، خانه  خوان: 

وفایی کردن، نقض عهد کردن، خیانت ورزیدن، مکر، بی غدر:

 حیله، فریب 

 دان، مرکز، محل اصلیآتش کانون:

 نفس، در این جا بیان، سخن  دَم:

 صفت نسبی منسوب به هرات ؛ اهل هرات :*هَریوه

 صرف، فقط، ویژه ،خالص، بی غش  محض:

 لرزنده، لرزان مرتعش:

 گاه، بنای مرتفعآن چه بدان تکیه کنند، تکیه عِماد:

 نبرد، جنگ، مبارزه، رزمگاه، میدان جنگ  ناورد:

 دالور، پهلوان، دلیر، شجاع گُرد:

 شجاع، دلیر، گرد، پهلوان پهلو:

 محبّت، دوستی  هر:م

 قوی، نیرومند، شجاع، دلیر لقب رستم تهمتن:

 مکر، حیله، تزویر، سرود، نغمه،نوا دستان:

 سر نیزه، تیزی هر چیز سِنان:

 دروغ پردازی، مکر، فریب، دورویی  تزویر:

 نظیر، مانند، مثل، عدیل ، طاق  طاق:

 بانگ، فریاد، ناله، غوغا، شیون ضجّه:

ریسمانی محکم که هنگام جنگ بر گردن یا کمر دشمن  کمند:

 اندازند.

 تأثیر کننده، بسیار مؤثر، جنگی، مبارز کاری:

ها و اماکن عمومی با آداب خاص، خانهکسی که در قهوه نقّال:

کند، منتقل کنندة چیزها از محلی های حماسی را نقل میداستان

 به محل دیگر

 تندی، تیزی، شدّت اثر  :*سُورَت

 : همه، همگی، همکاران، جمع حاضرهمگنان

مأخوذ از نام شهر ، عصایی مخصوص از چوب ستبر و  :*مَنتشا

 دار که درویشان و قلنداران با خود دارند.گره

 ابزار سنجش، سنگ محک، ترازوی زرو سیم، آزمایش عیار:

 شعری که به هنگام جنگ برای مفاخرت خوانند رَجَز:

 برابر خانه، گشادگی میان سرای میدان، حیاط، فضای عرصه:

 ترسانیدن، ترس، بیم هول:

 صاحب، مالک، پادشاه خداوند:

 دشمنی، عداوت، انتقام، نفرت، تنفّر کین:

 سیستانی، اهل سیستان سجستانی:

 ته، بُن، قعر، پایین ت :

مهدی اخوان 
 ثالث

 (امید.م)

 یکی از موفق ترین رهروان شعر نیمایی است

نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به شکل تازه  1335در سال « زمستان»با نشر مجموعة 
 ای از بیان دست یافته است

 .انتخاب شده است«  در حیاط کوچک پاییز در زندان»او مجموعة « خوان هشتم»شعر

با زبان روایی، حماسی و با ویژگی سبک خراسانی ، پایان غم انگیز « خوان هشتم»در شعر 
 .از زبان نقّال، بازگو می کند -برادر ناتنی رستم -کشته شدن رستم و رخش را به دست شغاد 
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خوان، هفت منزل، هفت مرحله، مجموعة هفت  خوان:هفت

وانانی مانند رستم و پیشامدهایی که در هفت منزل برای پهل

 اسفندیار رخ داده 

برادر ناتنی رستم که رستم را با رخش، به حیله در چاه  شَعاد:

 افکند

 نامبارک، نامیمون، نحسشوم: 

 گردن، بُن گردن، موی گردن اسب و استر، زور، قدرت  یال:

 ستم، ظلم بیداد:

 زخم عمیق و مهلک زخم کاری:

 ریشه، بنیاد، پایان، آخر، تهبن: 

  تازه، نو؛ خبر، سخن حدیث:

 

 کلمات مهم امالیی و هم آواها

 

 بی وفایی، خیانت، حیله غدر:

 ارزش، اندازه، اعتبار قدر:

 ترسانیدن، بیم  هول:

 قوت، توانایی، پیرامون حول:

 فرد، تک، یکتا طاق:

 نوعی درختچه تاق:

 تندی، تیزی ،شدت اثر سورَت:

 شکل، قیاف، چهره، ظاهر صورت:

 شیون، ناله، بانگ و فریاد  ضجّه:

 زنِ نوزاییده  زجه:

 عدد شصت، عددی دو رقمی  شصت:

 انگشتر مانندی از جنس فلز یا استخوان  شست:

 

 کلمات یک امالیی

 –لحن  –مرتعش  –محض  -عیار–قصّه  -هریوه –صدف  -صحنه–حدیث  -همگنان –قهوه خانه  –نقّال  -شَغاد –اخوان ثالث 

 بدیع -غیرت مند-تزویر –طعمه  -سنان –سجستانی  -تهمتن –عرصه  -عماد –رجز 

 

      «خوان هشتم»

 .سرمای زمستان خیلی شدید بود کرد:سورت سرمای دی بیدادها می*

: اگرچه هوای بیرون سرد و تاریک بود اما خانه گرم و روشن بود، همچون شرم همچون ترس/ قهوه *گرچه بیرون تیره بود و سرد،

 خانه گرم و روشن بود.قهوه

 ت بودند.خانه )حاضرین( صمیمی و با محبّافراد داخل قهوه بود: همگنان را خون گرمی*

  .ر بودگو( گیرا و مؤثّ: سخنان مرد نقّال )قصّهمرد نقّال آتشین پیغام*

 .محفلی صمیمی و دوستانه بود : حقیقتاًگرمی بود راستی کانون*

: مرد گفترفت و سخن میراه می –*مرد نقّال، آن صدایش گرم/ آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دمش چونان حدیث آشنایش گرم 

 زد.چسب بود، در حال راه رفتن حرف مینشین بود سکوتش نیز به جا و دلگو که صدایش گرم و دلقصّه

مثل صدف که دور  ؛مردم ساکت بودندة : هممروارید/ پای تا سر گوش  خاموش/ گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد*همگنان 

 دادند.هایش گوش میت زیاد به حرفبودند و با دقّاست، پیرامون مرد نقّال ایستادهمروارید را احاطه کرده

مردی شغاد( دردناک است، مثل )داستان ناجوان کنمکه من تعریف می : داستانیدرد است/ شعر نیستة *قصّه است این، قصّه، آری قص

  .لی نیست)واقعی است(شعر تخیّ
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ابی و سنجش مهرورزی و یمالک و معیاری مناسب برای ارز –کنم : این داستان که من روایت مییار مهر و کین مرد و نامرد استع*این 

 ست.اجویی و مردی و نامردی کینه

 انگیز و خالی از محتوا و پیام نیست.: این داستان من، تنها شعری خیالمحض خوب و خالی نیست*بی عیار و شعر 

یعنی، ظاهری نازیبا و ؛ های پوچ و بیهوده مطابق میل و عالی نیستمثل داستان من( اصالً ة: )قصّعالی نیست –همچون پوچ  –* هیچ 

 .پست دارد )هیچ، نقش قیدی دارد. به معنی اصالً(

کنم : این داستانی که من بیان میهاستها/ روکش تابوت تختیخون داغ سهراب و سیاوش هاست/ خیسِبختیگلیم تیره*این 

 مرتبط با: ←بیانگر سرنوشت تلخ پهلوانانی مظلوم چون سهراب و سیاوش و تختی و .. است. 

 )اخوان( «یشمخو ةاین باغ نه پرورد ةپرورد  اگر تلخ نگوید )میوة تلخ(مسکین چه کند حنظل»

 گاه و امید ایرانیان بود..: آن رستمی که تکیه* دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایرانشهر

 .های ترسناکنگجپهلوان میدان  :ناوردهای هول ة*شیر مرد عرص

 .ترین مرد سرزمین پهلوانان)ایران(: رستم، آن استوارترین کوه و قویمرد مردستان *کوه کوهان،

کاری آن را ایجاد احساس با حیله و فریبمرد و فرومایه و بی: چاهی که افراد ناجواندانرددان/ چاه پستان، چاه بیرناجوانم* چاه غدر 

  کرده بودند.

، باور چاه پهنای  و ژرفی و عاملین آن مانند چاه شرمیبی: اش ناباور و غم انگیز و شگفت انگیزشرمی* چاه چونان ژرفی و پهناش، بی

 نگیز بود.انکردنی و شگفت

 : اکنون رستم به همراه رخش خود در تهِ* آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند/ در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان، گم بود

 است.گرفتار شده ،زهرآلود بود ةاین چاه که پر از شمشیر و سرنیز

راحتی گذرانده بود، اکنون گرفتار خطرناک را به ةرستم که هفت مرحل: دام و دهان خوان هشتم بود ةخوان، اکنون/ طعم* پهلوان هفت

 مردان شده بود.این چاه ناجوان

کرد. رخشی که تنها یاور نگاه می : رستم در ته آن چاه رخش را همتا پایید/ رخش آن طاق عزیز،  آن تای بیدید و می* رخش را می

 مانند وی بود.او و دوست بی

 شد.لین بار بود که لبخند بر لبان رستم دیده نمی: شاید برای اوّشاید بود/ کان کلید گنج مروارید او گم شد * این نخستین بار

 شغاد در گوش رستم طنین افکنده بود. ة: صدای نحس خندپیچیدسار گوش میاش در چاه* صدای شوم و نامردانه

 ذار بود.و تأثیرگ ذگو مثل خنجر ناف: نگاه قصّه*نگاهش مثل خنجر بود

ها مرا آیا این کار، جنگ بود یا هدف، شکار کردن و به دام انداختن من بود؟ آیا آن : *جن  بود این یا شکار؟آیا / میزبانی بود یا تزویر؟

 خواستند با حیله مرا گرفتار سازند.یا می به مهمانی دعوت کرده بودند؟

ن رستم حکایت از آن دارد که این کار )کشتن شغاد( برای رستم خیلی آسان داستا گوید/ این برایش سخت آسان بود و ساده:ه می*قصّ

 بود.

 دراز و بلند خود را )برای پرتاب( باز کند.: که آن کمند *کان کمند شصت خم خویش بگشاید
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 مرتبط با:       ←مرتبط با:  مفهوم کلّی درس

 «رهزن مردان شد و نامرد اوست       باکی کند در راه دوست  هر که بی»

     «از آن بی حمیّت بباید گریخت             که نامردیش آب مردم بریخت»

 «اگر کار جهان به زور بودی و نبرد       مرد از سر نامرد برآوردی گرد»

 خودآزماییپاسخ 

 .تعبیه کرده بود(کرد )داستان چاهی که شغاد نابرادر داستانی که از شاهنامه روایت می -1

خواند که از حوادث دردآور و ا شعر خود را هدفدار و با محتوا میداند امّلی و به ظاهر زیبا میهای دیگر را اشعاری تخیّسروده -2

 کند.سرنوشت تلخ پهلوانان مظلومی چون سیاوش و سهراب و تختی حکایت می

 .می عاملین حیله راشررا، هم عمق و پهنای چاه را و هم عمق و نهایت بی هر دو -3

 مردانه فراهم شده بود.و چاهی که با مکر و حیله و نا جوان –زهرآلود بود  ةچاهی ژرف و عمیق که ته آن پر از شمشیر و سر نیز -4

 لبخند -5

 ...تای بی همتا  –کلید گنج مروارید  –سار گوش چاه  -مرد مردستان –کوه کوهان  -6

  کشته شدن اژدهایی به دست رستم سوم:/ بسیار بر رستم و رفع تشنگی تشنگیة غلب دوم:/  ل:کشتن رخش شیری رااوّ -7

 / پنجم: گرفتاری اوالد دیو به دست رستم/   شدن زنی جادوگر به دست رستمچهارم: کشته

 .هفتم:کشته شدن دیو سپید به دست رستم/    ششم: جنگ رستم با ارژنگ دیو

 

 درس بیست و پنجم: صدای پای آب/ پیش از تو

 

 تاریخ ادبیّات و درآمدها

 

سهراب 
 سپهری

 شاعر و نقاش مشهور معاصر و از نخستین کسانی است که راه نیما را شناخت و از او پیروی کرد

زبان شعری او در برخی اشعار، ساده و بی آالیش و در برخی دیگر، آمیخته با مفاهیم عرفانی و فلسفی 
 .و همراه با نمادهایی است 

مفاهیم عرفانی و فلسفی و نماد های شعری او محصول سفرها و آشنایی با آیین های بودایی، برهمایی و 
و نیز اندیشه ی عرفانی بزرگ ایرانی و اسالمی  -عارف معروف معاصر هندی -اندیشه های کریشنامورتی

 است
 با ادبیات اروپایی آشنایی داشت و ترجمه هایی چند از او باقی مانده است

 با بیماری سرطان پایان یافت 1359سال در اردیبهشت  52زندگی او پس از 

 منتشر شد« هشت کتاب»ناماشعارش در مجموعه ای به 
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شعر 
صدای 
 پای 

سرودة 
 سهراب

ویژگی های 
 شعر

 زبان روان 

 توصیف صادقانه ی دنیای عاطفی شاعر
 تصویرهای بدیع و تازه

 ( آشنایی زدایی)غافل گیری های شاعرانه

 ترکیب و موسیقی شعر

 بهره گیری از لغات عامیانه

بخش های 
 شعر 

 در قسمت اول 

شعر آمیخته ای از حس و عاطفه و آرمان 
 شاعر است

آب رمز خود شاعر است که آرام از هر 
 گوشه و کنار عبور می کند

 کاشان همان زادگاه اوست

 در قسمت دوم  

 دستگاه فکری و شعر فلسفی شاعر چهره می نماید

جهان در نماد )کاشان به اندازه جهان وسعت می یابد
 (کاشان تفسیر می شود

 پایان شعر، دعوتی است به درک درست عرفان و 

 بهره گیری از آن  
 شاید این شعر، بیش از هر سروده دیگر، آینة اندیشه و احساس سپهری باشد

  سلمان
 هراتی

 از شاعران توانای پس از انقالب اسالمی است( 1365-1339)

 در باروری شعر پس از انقالب سهمی ویژه داشت

روانی زبان،بهره گیری و تاثیرپذیری از محیط و فضای معنوی انقالب و اندیشه ی پویا از ویژگی های 
 شعر اوست

 مجموعه اشعار او 

 از آسمان سبز

 از این ستاره تا آن ستاره

 دری به خانة خورشید

 انتخاب شده است« دری به خانة خورشید»از مجموعة « پیش از تو»شعر
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 معنی لغات 

 

 : آلودگی، ناپاکی آالیش 

نوار رنگینی که از تجزیة نور خورشید به وسیلة منشور  طیف:

 آید، جنون، خیال، خشمبلوری به دست می

 منارة پیوسته به مسجد، مأذنه  دسته:گل

 گوهری، نژاده، اصیل، گُزیده، هر چیز ممتاز  نجیب:

 گیاهی با گل های سفید ، صورتی و قرمز شبدر:

خصیصه: هر چیز که خاص کسی باشد، خاصیّت، شایستگی، 

 سزاواری 

شود، : مایعی زرد رنگ که از سلول های کبد ترشح میزَهره

 مجازاً دلیری، شجاعت، جرأت 

 گلو از غصّه دشمنی، کینه، خصومت، گرفتگی   بُغض:

: مایعی زردرنگ که از سلول های کبد ترشح می شود ، زَهره

 مجازاً دلیری، شجاعت، جرأت 

 دشمنی، کینه، خصومت، گرفتگی گلو از غصّه  بُغض:

 نوآیین، تازه، نو بدیع:

 بلور شده، آن چه بلور شده  متبلور:

ای که تصویرها را بر پروه: تابلو نقّاشی، لوحة بزرگ نقّاشی، صفحه

 روی آن رسم کنند. 

خوار، مرغ ای قوی هیکل و بد ریخت و گوشتپرنده کرکس:

 مردار خوار 

 خد را به پاکی یاد کردن، سبحان اهلل گفتن تسبیح:

 حد فاصل بین دنیا و آخرت، حایل بین دو چیز برزخ:

 گره، غم دل، غصّه ی درونی  عُُقده:

 لمات مهم امالییک

 

 –خصیصه  –مضمون –نغمه  –تسبیح  –آب زالل  –حوض  –تکبیرة االحرام  -عَلَف -اذان -متبلور –طیف  –خرده هوش 

 بغض –عقده  –زَهره   –دریغ  –جرأت/جرئت 
 

 «صدای پای آب»معنی و مفهوم 

من اهل کاشان  بوها پای آن کاج بلند:است/ الی این شباهل کاشانم/ روزگارم بد نیست/............../و خدایی که در این نزدیکی *

صفا و / لطافت و مهربانی مادرم بهتر از لطافت و طراوت برگ درختان /از امکانات ساده و معمولی برخوردارم، /ام راضی هستم،از زندگی/ هستم،

ای از های زیبای خلقت جلوه  و نشانهتمام پدیده /و پروردگار بسیار به من نزدیک است /پاکی دوستانم بهتر از زاللی و صفای آب روان است

 مرتبط با: ←وجود پروردگار هستند 

 «ست معرفت کردگاراهر ورقش دفتری برگ درختان سبز در نظر هوشیار»

 «یناتانائیل، آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیاب»

 «توانی کردیزی را دیدار نمیبه هر کجا بروی جز خدا چ» 

 «الوریدنحنُ اقربُ الیکم من حبل»

 «نزدیکتری از رگ گردن به حقیقت        هرچند که از  عاشق دیرینه جدایی»

 «شنود ز تو دعادور مرو سفر مرو  پیش تو است ماه تو         نعره مزن که زیر لب می»

در / گیرمها میمن/ من وضو با تپش پنجره ةهرم نور/ دشت سجادمه/ مُام یک گل سرخ/ جا نمازم چشبلهق /من مسلمانم*  

همه ذرّات نمازم متبلور شده است/ من نمازم را .../ ماه/ جریان دارد طیف / سن  از پشت نمازم پیداست نمازم جریان دارد

 خوانم / پی قد قامتِاالحرام علف میةرسرو/ من نمازم را پی تکبیة دستخوانم که اذانش را باد/ گفته باشد سر گلوقتی می
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هر نمازم است و نور )پرتوی ایزدی( مُ /نمازم است چشمه )پاکی( جا/ گل سرخ )عشق( برای من مثل قبله است /من مسلمان هستم :…موج

 ←شوم( ر میمطهّنور و روشنایی برای من مثل آب وضو است )با دیدن روشنایی پاک و  /زمین( برای من حکم سجاده را دارد. ةدشت )هم

نمازم همچون ماه و طیف سرشار  ای است از درون به برون و نشانگر احساس و ارتباط است.پنجره، دریچه گیرد.شاعر با نور و روشنی وضو می

نمازم سرشار از لطافت است. من وقتی   ت دارم.خلوص نیّ ،یعنی؛از روشنی و زیبایی و زاللی است، آن چنان که سنگ از درون آن پیداست

 مرتبط با: ←ها، باد، سرو، علف و موج در تسبیح )ذکر( خداوند هستندپدیدهة خوانم که همنمازم را می

 «نه بلبل یر گلش تسبیح خوان است           که هر خاری به تسبیحش زبان است»

 «خوابی و نرگس بیدارحیف باشد که تو در   تا کی آخر چون بنفشه سر غفلت در پیش»

 «خفته سر از خواب جهالت بردار آخر ای  گویندخبرت هست که مرغان سحر می»

 «نه همه مستمعی فهم کند این اسرار  نداکوه و دریا و درختان همه در تسبیح»

 «زد که وقت اعتبار آمدبنفشه در رکوع آمد چو سنبل در خشوع آمد             چو نرگس چشمکش می

 «قرار آمداند و سرجنبان        صبا برخواند افسونی که گلشن بین بین که چون مستان همه گیجدرختا»

 «چنار آورد رو در رُز که ای ساجد قیامی کن              جوابش داد کین سجده مرا بی اختیار آمد»

 «گویم و بس         که جهانی است ستایشگر و مفتون شماشده حمد تو مینه منِ دل

 «کند که موی بر اعضاخود نه زبان در دهان عارف مدهوش            حمد و ثنا می»

 «آدمی منکر ز تسبیح جدددماد است         وان جماد انددددر عبادت اوستاد»

 «گوی و ما خاموشمرغ تسبیح       ت نیستگفتم این شرط آدمیّ»

 «کهسارگویند         ریگ در دشت و سنگ بر همه تسبیح او می»

-فروشم به شما/ تا به آواز شقایق که در آن زندانیسازم با رن / میست/گاه گاهی قفسی میاام نقاشی * اهل کاشانم، پیشه

-اشی من بی ماهی، حوض نقّدانمجان است/ خوب میام بیدانم/ پردهچه خیالی چه خیالی/ می تان تازه شودست/ دل تنهاییا

فروشم تا به کنم و به شما میاشی است و گاهی اوقات تصویری از یک قفس در تابلویی نقاشی میار من نقّاهل کاشان هستم، ک :ست...ا

ا این خیالی باطل است؛ زیرا در تابلو امّ .ای که در این تابلو وجود دارد، تنهایی شما از بین برود )از دیدن آن لذت ببرید(عاشقانهة شنیدن نغم

 .کند(شاعر را بیان می ةق نیافتندارد... )این قسمت آرزوی تحقّ اشی من رو  و زندگی وجودنقّ

ست، و کبوتر زیباست/ و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست/ گل اگویند / اسب حیوان نجیبیدانم/ که چرا می* من نمی

البی قمردم دیدهای تکراری و ة دانم چرا هممن نمی  :ها را باید شست/ جور دیگر باید دیدچشم قرمز دارد؟ ة شبدر چه کم از الل

بیند و چرا هیچ کس گل شبدر را چرا هیچ کسی کرکس را زیبا نمی پندارند.دانند و تنها کبوتر را زیبا میدارند، فقط اسب را حیوان نجیبی می

 مرتبط با: ←. ها را فرو بشکنیمتها و عادها و شنیدههای خود تجدید نظر کنیم و دیوار آموختهباید در دیدن. داندمثل گل الله زیبا نمی

 «ای ده که از هر نظر بهشتی سازمالهی، به بهشت و حور چه نازم؛ مرا دیده»

 «نگریباشد نه در چیزی که به آن می ناتانائیل، ای کاش عظمت در نگاه تو» 

 «به غیر از خوبی لیلی نبینی  مجنون نشینی ةاگر در دید»

 «ستاورنه سی روز بی گمان ماهی  اختالفی که هست در نام است »
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 کز تو مجنون شد پریشان و غوی  ییگفت لیلی را خلیفه کان تو»

 «چون تو مجنون نیستی گفت خاموش!  دگر خوبان تو افزون نیستی از

ن به راز پی بردگل سرخ،/ کار ما شاید این است/ که میان گل نیلوفر و قرن/ پیِ آواز حقیقت بدویم: « راز»*کار ما نیست شناسایی

 های عرفانی و رهاوردهای عصر جدید، گوش به آواز حقیقت بسپاریم.عشق وظیفة ما نیست؛ وظیفة ما شاید این باش که میان آموخته

 خودآزماییپاسخ 

پای آن بوها، ست/ الی این شباصدای پای آب.. و خدایی که در این نزدیکی ←نزدیک بودن خداوند به انسان و حضور خدا در همه جا  -1

 کاج بلند

 .پای خداست های درخت و گیاهان( جاکوچکی از شاخه ةگمان پای چپرهاشان )کلبآب را گل نکنیم: من ندیدم دهشان / بی ←

 «بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری» -2

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست / گل شبدر چه کم از ست، و کبوتر زیباست/ اگویند/ اسب حیوان نجیبیدانم/ که چرا میمن نمی» 

 «الله ی قرمز دارد؟ 

 «چشم ها را باید شست / جور دیگر باید دید»

 آب، کاشان، گل سرخ ، چشمه ، نور، پنجره ، شقایق -3

 نمادین توصیف -4

دانم حوض نقاشی من بی ماهی جان است/ خوب میبیام فروشم به شما / پردهسازم با رنگ/ میگاهی قفسی میست/ گاها پیشه ام نقاشی -5

 .ستا

 ه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی...روزگارم بد نیست، تکّ -6

 اپلینچچارلی  -7

 اند.های طبیعت مطر  شدهترین و بلندترین پدیدهبو و درخت کاج که به عنوان کوتاهکوتاهی و بلندی در گل شب -8

خوانم / پی قد قامت االحرام علف میسرو / من نمازم را پی تکبیره ةدستخوانم که اذانش را باد/ گفته باشد سر گلمن نمازم را وقتی می -9

 موج

       ...«پیش از تو»معنی و مفهوم 

شهامت برای  حاد و رهایی از ظلم را نداشتند، ظلم و ستم بر جامعه حاکم بود،قبل از آمدن تو )امام خمینی( مردم جامعه آمادگی اتّ -1

 آزادگی و رهایی در مردم وجود نداشت.

 بستگی را نداشتند.ها جرأت اتّحاد و هما افسوس که هیچ کدام از آنخواه زیادی وجود داشتند امّهای آزادیدر آن روزگار استبدادآلود گروه -2

-هیچ کس ابراز وجود نمی ←)رشد( نداشت.  شو و نمان ة در آن دوران اختناق و خفقان در سرزمین پر از ظلم و ستم، هیچ موجودی اجاز -3

 کرد.

 آشکار شدن نداشت. ةپیش از تو شادابی و آزادی در این سرزمین گم شده بود و بدون حضور تو آزادی زمین -4
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-ای کسی فاش نمیها برراز درون آن های حکومت استبدادی،گیریهای مردم مانند آیینه صاف و روشن بود، امّا از ترس سختاگر چه دل -5

 .شد)کسی حرف دل خود را بیان نمی کرد(

توانست از عشق سخن بگوید( و بدون حضور تو این آزادی مانند گره و بغضی در گلو مانده بود )هیچ کس نمی سخن از عشق به وطن و -6

 .شد )انقالب به پیروزی نمی رسید(گره و بغض هرگز باز نمی

 خود آزمایی

 اش را نداشت.جاکم بود و هیچ کس جرأت ابراز عقیدهخفقان بر جامعه  -1

 خاک، علف و... کویر، رود، آب، دریا،-2

 ایران استبدادزده و گرفتار اختناق و خفقان -3

 نمادین -4
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  درس بیست و ششم: قصّة عینکم

 آثاری است که ماهیّت داستانی و تخّیلی دارند. fiction)*منظور از ادّبیات داستانی )

 گویند می« ادّبیات داستانی»ها را و انواع وابسته به آن رمان های کوتاه،ها، داستان*قصّه

 

 
 

بندی  تقسیم
قصّه های 
 گذشته

قصّه هایی در فنون ورسوم کشور داری آیین مملکت داری،لشگرکشی،بازرگانی ، علوم رایج  (1
سیاست نامه زمان، عدل وسیرت نیکوی پادشاهان،وزیران وامیران ؛ مانند حکایت های 

 از خواجه نظام الملک( سیرالملوک)

حکایت های قصّه هایی در شر  زندگی  کرامات عارفان وبزرگان دینی ومذهبی ؛ مانند (2
 اسرارالتّوحید 

عقل »مانند ( سمبلیک)قصه هایی در شر  مفاهیم عرفانی، فلسفی و دینی به وجه تمثیلی یا نمادین(3
 از عطّار« منطق الطیر»از سهروردی و « سرخ

قصه هایی که جنبه واقعی، تاریخی و اخالقی آن ها به هم آمیخته است و بیشتر از نظر نثر و شیوه (4
گلستان تالیف حمید الدین بلخی و « مقامات حمیدی»نویسندگی به آن ها توجه می شود؛ مانند

 سعدی 

مانند قصه قصه هایی که جنبه ی تارخی دارند و اغلب در ضمن وقایع کتاب های تاریخی آمده اند، (5
 از ابوالفضل بیهقی« تاریخ بیهقی»های 

قصه هایی که از زبان حیوانات روایت می شود و در آن ها نویسنده اعمال و احساسات انسان را به ( 6
یا افسانه های  (Fable)ها فابلحیوانات نسبت می دهند که در ادبیات خارجی به این نوع قصه 

 تمثیلی می گویند مانند کلیله و دمنه از ابوالمعالی نصراهلل منشی

التمثیل از  جامعقصه هایی که بر اساس امثال و حکم فارسی و عربی تنظیم شده اند؛ مانند (8
 حبله رودی 

اثر عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر قابوس نامه قصه هایی در زمینه تعلیم و تربیت ؛ مانند قصه های  (7
 از احمد عروضی سمرقندیچهار مقاله و 

قصه هایی که محتوای گوناگون دارند؛ مانند معرفت آفریدگار، معجزات پیامبران، کرامات اولیاء تاریخ  (9
جوامع پادشاهان، احوال شاعران، گروه های مردم، شگفتی های دریاها، شهرها و حیوانات مانند 

 الحکایات و لوامع الروایات از عوفی
سمک عیار و مانند ...قصه های عامیانه، حاوی سرگذشت شاهان، بازرگانان، مردان و زنان گمنام و (11

 هزار و یک شب
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 نوشتة رسول پرویزی انتخاب شده است. «دارشلوارهای وصله»از کتاب ة عینکمقصّ*

 

 معنی لغات

 روش، سنّت، طریقه، مذهب )جمع آن سیر( سیرت: 

های ها، خصلتها، مقامات بلند، شرفجمع مَعالت، منزل معالی:

 برجسته و ممتاز 

 جمع حِکمت، اندرزها، پندها حِکَم:

 شناختن، شناسایی، علم، دانش  معرفت:

شمردن معایب کسی، نکوهیدن، دشنام دادن کسی را به  هجو:

 شعر، سرزنش، نکوهش، شعر مذمت آمیز 

 تازگی، نوشدن، تازه شدن  تجدّد:

 عصای سبکی که به دست گیرند  تعلیمی:

 نشان، رایت، درفش، بیرق، منار عَلَم:

 مطابق آداب و رسوم جدید، نوگرایانه  متجدّدانه:

 کوتاه قد کوتوله:

 انگیزی، بدخواهی، بدکرداری ی، فتنهبد شرارت:

کار، کسی که از نیروی بدنی و روحی برخوردار فاسد، هرزه لوطی:

است و در عین چاقوکشی به حمایت مظلومان برخیزد و سخاوت 

 پیشه کند..

 سرزنش، مالمت، شاد شدن به غم دشمن  شماتت:

 قاعده، آمیخته به هرج و مرج نظم، بیبی هردم بیل:

 شجاعت، دالوری، سرکشی، غرور، عصیان  :کشیگردن

ها، در اصطال  ها، دهشها، جوانمردی، بخشندگیبزرگی کرامات:

 شود.العاده که از صوفی کامل و واصل صادر میصوفیّه، امور خارق

 هاها، رخشانجمع المعه، المع، درخشنده لوامع:

 ماهی  سمک:

بسیار رفت و آمد کننده، ولگرد، تندرو، حیله باز، تردست،  عیّار:

 زیرک، چاالک، جوانمرد، فتی 

 گری، پیامبریآوری، سفارت، ایلچیپیغام رسالت:

 گونه، راه، شیره، طریق، طرز اسلوب:

 تجدّد، به آداب اروپاییان عمل کردن، متجدد بودن  فرنگی مآبی:

 از اندازه درگذشتن، زیاده روی  افراط:

 آقا ) درخطاب به فرنگیان به کار می رود( مسیو:

 آش ساده که با برنج و انواع سبزی پخته شود شوربا:

 ، توان بینایی دید :*سو

 اصل، خالصة هرچیز، اصیل، پاک نژاد  جوهر:

 چاق و قد کوتاه  خپل:

 عمل سبک سرانه، کار و عمل لوطی  بازی:لوطی

 دست الف، پیش مزد، فروش اوّل هر کاسب  :*دشت

 نامرتّب، زن بی سامان، بی نظم  شلخته:

 القید، ال ابالی، سطحی، سرسری، هرج و مرج  هپل و هپو :

 شرمنده شدن، خجلت زده شدن  :*بور شدن

 شعبده بازی، تردستی، جادو گری چشم بندی:

با اصطال  حقّه بازی، حقّة مخصوص که حقّه بازان  :*شامورتی

 آن عملیات محیرالمعقول انجام دهند 

ادبیّات 
داستانی 
 جدید

 از اوایل مشروطیت و تحت تاثیر ادبیات اروپایی در ایران شکل گرفت

بعد از مشروطیت ، نویسندگان به مسائل اجتماعی و رنج های بشری و طبقات محروم 
 پرداختند... جامعه و 

نویسندگان تحت تاثیر ادبیات داستانی غرب از اسلوب  قصه نویسی گذشته فاصله  
گرفتند و رمان گونه هایی توام با انتقاد هایی تند و مستقیم و گاه آمیخته به هجو 

 .درباره اوضاع اجتماعی ایران نوشتند

شمسی دوران تعیین کننده ای برای ادب معاصر به ویژه  داستان  1300 سالدهه آغازین 
نویسی است زیرا در این زمان نخستین نمونه های رمان اجتماعی در پاسخ به مقتضیات 

 اجتماعی و فرهنگی پدید آمده

مشهور ترین داستان 
 محمد علی جمال زاده نویسان معاصر

 صادق هدایت 

 جالل آل احمد
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 ای که از دور به نظر رسد.جمع شبح، سیاهی :*اشباح

 بی بند و باری، هرزه گردی  ولنگاری:

 رخت خانه، قماش خانه، متاع،کاال  اثاث:

 : تهیدستی، بی سر و پایی، ولگردی الت 

 آور پرگوی، پرچانه، ناطق، زبان حرّاف:

 که با موسیقی خوانده شود. ترانه، شعر، شعری تصنیف:

 قاب عینک  فریم، :*فرام

 کلک زدن، کمین کردن برای شیطنت  :*قال کردن

 طلوع کننده، برآینده// فال، بخت، اقبال طالع:

 سرحال، بی هوش، سرخوش  ملن :

نوعی در قدیم که عمودی باز و بسته می شود. مجازاً به  اُرُسی:

 اندگفتهاتاقی که دارای چنین درهایی بوده، ارسی می

 برتری یافتن، فزونی، برتری، چربیدن رُجحان:

مایه که آسان به دست غنیمت گرفته شده، هرچیز گران مغتنم:

 آیدمی

-، زبانتگردی اسهای دورهدر درس منظور بازیگر نمایش :*قوّال

 آور، مطرب سرودگوی، بسیارگوی 

 ای که مکندة گیاهان عَلَفی است صحنة نمایش، حشره سِن:

 سحر شده، جادو کرده شده، فریفته  مسحور:

 بیهودگی، بیکاری مهملی:

 قاطر استر:

منسوب به سمسار، آن که اجناس مختلف مردم را به  سمساری:

 فروش رساند، میانجی فروشنده و خریدار 

 ای که در مراسم عزاداری بر منبر خوانند باغ، گلزار، خطبه روضه:

 جهت در کار دیگران دخالت کند.گو، آن که بییاوه فضول:

 توشه، ذخیرة سفر  زاد:

 

 نوحه سرایی، بر مرده گریستن  مرثیه:

 چنین، چنان  کذا:

 خنده آور، آن که با آن چه باعث خنده شود  مضحک:

 فشار دادن، چالنیدن  چالندن:

 اشرافی؛ اعیان، جمع عین، بزرگان، بزرگواران، اشراف  اعیانی:

 چیز، بی سرو پا، ولگرد تهیدست، بی الت:

 گمان بد دربارة کسی  سوء ظن:

 ستبر، عظیم الجثّه یُغور:

 بِر بر، با دقّت، خیره خیره  :*برّ و بر

 سخن طعنه آمیز و نیش دار  متلک:

گردی که با اجرای های نمایشی دورهگروه :*هفت صندوقی

های روحوضی، اسباب سرگرمی و خندة مردم را فراهم می نمایش

هایی بودند که هفت ترین گروه، آنترین و کاملکردند. پر جاذبه

 اند.صندوق داشته

 ترسناک، سهمگین، با مهابت مهیب: 

 سرگشته، حیران، فرومانده، متحیّر خیره خیره:

 زرنگ، جَلد  چابک، فرز:

 کوتاهی کردن، سستی، گناه، خطای عهدی  تقصیر:

 پرخاش کردن، عتاب کردن، دست درازی  تعرّض:

 : شدت و امتداد  خنده هرّ و هر

 حیرت زده ، بُهت زده، حیران، متحیّر مبهوت:

مجمعی جهت تحقیق و مطالعه دربارة طرحی یا  کمیسیون:

 ای مسئله

 ت و چاالک زرنگ، ماهر، زبردست، چس چابک:

واحد پول ایران در عهد قاجاریه و اوایل پهلوی و آن  قِران:

 نخود معادل یک ریال کنونی  24مسکوکی بود به وزن 

 کلمات مهم امالیی و هم آواها

 خصلت های برجسته  معالی:

 نهایی  مآلی:

 ها، سیاهی ها، کالبدها سایه اشباح:

 همانندها، نظیرها  اشباه:

 باغ، گلزار، خطبه ای که در مراسم عزاداری خوانند  روضه:

 پرهیز از خوردن و آشامیدن از طلوع صبح تا غروب  روزه:

 چابک، زرنگ  فِرز:

 تعیین کردن، واجب گردانیدن، تصوّر کردن  فَرض:

 

 نشان، رایت، بیرق  عَلَم:

 ، دردمندی درد اَلَم:

 رخت خانه، کاال اثاث:

 پی، پایه، بنیاد، اصل ،پیکره اساس:

 بیهوده، کالم بیهوده و بی معنی، شخصی بیکار گذاشته  مُهمل:

 کجاوه مَحمل:

 ای که با آن تنباکو را دود کنند وسیله قَلیان:

جوشیدن، هیجان عمدی  غَلَیان:
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 امالییکلمات مهم یک 

  

 -شعبده باز–رسوایی  –احتیاط  –ش فح -هپل و هپو -هردم بیل –شماتت  -لوطی بازی–افراط – متلک -فرنگی مآبی –پرفروغ 

کذا  -زادالمعاد –تضعیف  -فضولی–التی  –سمساری  -االغ –استر  –ولنگاری  –تقصیر –نقص -مسحور -شامورتی –سِن –بلیت 

 –حاصل سن زده  –اطمینان  –معصوم  –اعیانی  –اُرُسی  –قوطی حلبی  –مطمئن  –طالع  –مضحک  –بقچه  -قُال کردن  –

مهیب  –تعرّض  –قوّال  –اِصرار  –غلیظ  –مصیبت زده  –قوز باالقوز  –قیافه ی یُغور  –مغتنم  –سوء ظن  –چشم مُسلّح  –اجحان 

 محاوره -وصله دار  –به عقر –مات و مبهوت  –توهّم  –قهقهه  –

 معینکة قصّ

ه رسید )به قیافه و پوشش خود توجّجان خیلی به سر و وضع خود میدایی رفت:میرزا غالمرضا خیلی به خودش ور می جان،*دایی

 .داشت(

 کرد.روی میت(زیادهدر کارهای نوگرایانه )خالف سنّ *در تجدّد افراط داشت:

 نوگرایانه و جدید است. ةعینک یک وسیل حتماً دانه است:*هست و نیست عینک یک چیز متجدّ

 شما دو برادر خیلی بلند و دراز است. قدّ مانید:* دو برادری مثل علم یزید می

 قد شما خیلی بلند است. ،یعنی ؛باالست ةمعادل جمل خواهید بروید آسمان شوربا بیاروید:می *دراز دراز،

 نصیب از کتک نبودم.در خانه هم بی در خانه هم بی دشت نبودم:*

 و بار هستی.بندم و بیخیلی آزاد و نامنظّ هپو هستی:مانی؛ شلخته و هردم بیل و هپل* به شتر افسار گسیخته می

 شدم.من شرمنده می * من بور می شدم:

 .شدم(شدم. )عصبانی میغیرتی و ناراحت می خورد:* به رگ غیرتم بر می

 کردم.خیلی خوشحالی می من از این که بلیتی به دست آورده بودم، گنجیدم:در پوستم نمی * من از ذوق بلیت

 شدم.کردم و باریک بین میمن هر چه بیشتر تالش و دقت می آوردم:کردم و به خودم فشار میتر می* من هر چه چشمم را تن 

 نفهمیدم چه ایرادی دارم. * نفهمیدم چه مرگی در جانم است:

 شدند.ما ساکن می ةمهمانی در خان ةبه بهان انداختند:وان مهمانی لنگر می*به عن

 داشت.هایش بر نمیوازیولی دست از مهمان ،پدر من ورشکست شده بود داشت:*پدرم از بام افتاده بود ولی دست از کمرش بر نمی

 ←پدرم خیلی شجاع و بخشنده بود در عین فقر و نداری مثل شاهان، بخشنده بود.  کرد:شاهان را می *پدرم دریادل بود. در التی کار

 مرتبط با:

 «چکداین جا ز دست خشک سبو آب می درکوی می کشان نبود راه بخل را»

 آمد ما خیلی خوشحال بودیم.ما می ةوقتی او به خان آمد کیف ما به راه بود:*وقتی می

 دار )با عینک( خواهرم را اذیّت و مسخره کنم.خنده ةبا این قیاف کجی کنم:هرم بگذارم و دهن*با این ریخت مضحک سر به سر خوا

 .خیلی خوشحال بودم*چندین بار خودم را چالندم: 
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 .خیلی خوشحال بودم اند:*مثل آن بود که دنیا را به من داده

 .زیادی داشت( و سال خورده و پیر بود )سنّسال گذشت:*نزدیک یک قرن و نیم از عمرش می

 دادند.: کار کردن و درآمد داشتن را بر درس خواندن ترجیح میدادندات رجحان مینان سنگک را بر خواندن تاریخ و ادبیّة *تهیّ

 کند.ت به من نگاه میمتوجّه شدم با خشم و عصبانیّ کند:چپ به من نگاه می*دیدم چپ

 ای در کار باشد.مبادا حیله و نقشه کاسه باشد:ای زیر نیم*نکند کاسه

 های سیمی و نخی عینک مشکل را بیشتر کرده بود.دسته های عینک سیم و نخ قوز باال قوز بود:*دسته

 .دار بوداین صحنه خیلی خنده خنداند:را می ایهدیدمصیبت ة*هر پدرمرد

 .خندیدندبدون دلیل می گرفت:شان میک دیوار هم خندهرَ*از تَ

 خیره به من نگاه کرد.ت و خیرهنزدیک به یک دقیقه، با دقّ من دوخت: ةو بر چشم به عینک و قیاف یب به یک دقیقه برّ*قر

 .بردم و خیلی خوشحال بودم.)لذّت زیاد باعث خوشحالی من شده بود(لذّت زیادی می شناختم:ت بودم که سر از پا نمی*چنان غرق لذّ

 خواندم.جمالت را خیلی راحت و روان می خواندم:*آن را مثل بلبل می

-خود، قصد مسخره ةمعلّم یقین پیدا کرد که من با این رفتار تاز ام که او را دست بیندازم:*یقین شد که من بازی جدیدی در آورده

 کردن او را دارم.

نقاب)ماسک( به صورت زدی؟ آیا  ،مثل بازیگرهای نمایش :؟هفت صندوقی آوردن ةمگه این جا دست ها صورتک زدی؟* مثل قوّال

 اند؟های نمایشی به این جا آمدهگروه

 خنده و سر و صدای زیادی در کالس ایجاد شد. *گویی زلزه آمد و کوه شکست:

 توانم حرف بزنم.ام و نمیمن دست پاچه و پریشان شده ام:*من دست و پایم را گم کردم،گن  شده

 )معلّم( خیلی عصبانی شد. این دفعه *این بار سخت از جا در رفت:

 ای تشکیل دادند.م عربی جلسهآقای مدیر و معلّ م عربی کمیسیون کردند:*آقای مدیر و معلّ

 گفتارم خیلی صادقانه بود و به همین دلیل، تأثیر زیادی داشت. کرد:ام صادقانه بود که در سن  هم اثر میقدر گفته*امّا آن

 خود آزماییپاسخ 

 .)عصا(، کراوات، شلوار پاچه تنگ، واکس کفش و استفاده از کارد و چنگالتعلیمی  عینک، -1

 دوران کودکی نویسنده )معاصر( / مکان: شیراز ل شخص)نویسنده که دانش آموز است( / زمان:اوّ راوی: -2

آید که یادش می عجیبی بود! همین که عینک به چشم او رسید، ناگهان دنیا برایش تغییر کرد؛ همه چیز برایش عوض شد. ةبرای او لحظ -3

افتادند. او که تا آن روز برگ درختان مثل سربازان تیر خورده تک تک می آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بود. بعد از ظهر یک روز پاییزی بود.

 ها را جدا جدا دید.ناگهان برگ دید،برگ در هم رفته چیزی نمی ها جز انبوهیاز درخت

 سیمی را پشت گوش راست گذاشت. ... ةت عینک را از جعبه بیرون آورد؛ آن را به چشم گذاشت دستبرای بار دوم در کالس: با دقّ

 م و ...معلّ ةم و حملشدن معلّو عصبانیس ت داستان در کالس درزدن شخصیّعینک -4
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 انه/ بیان طنزآمیز/ سادگی و استفاده از زبان محاوره فاده از کلمات و اصطالحات عامیّاست -5

 ج(سن و سال  ب(آفت گیاه   نمایشة صحن الف( -6

 اند؟هفت صندوقی به این جا آورده ةمگه دست←هفت صندوقی آوردن؟  ةمگه این جا دست الف( -7

 زودتر بگویی. خواستیه، میای بچّ ←خواستی زودتر بگی ه میب(بچّ

 بیا. دکان میرزا سلیمان عینک ساز جلویچراغ، به شاه ←سازچراغ دم دکون میز سلیمون عینکج( بیا شاه

 

 درس بیست و هفتم: آخرین درس

 

 از خواجه عبداهلل انصاری نویسنده و شاعر قرن پنجم است.رسایل فارسی مجموعة *

 معنی لغات

  

 خشم گرفتن، ناز کردن، مالمت کردن، قهر، غضب  عتاب: 

وسوسه :نیرویی درونی متحرک انسان به بدی، ایجاد کردن امری 

 بی نفع یا مُضر در ضمیر کسی 

 : به ستوه آمدن، افسردگی، غم و اندوه، حزن، بیزاری مالل

 کوی، محله، کوچه، بخشی از تقسیمات شهری  برزن:

 ت، شادمانی، تکبّر، نخوت بزرگی، شکوه، عظمت، بهج ابّهت:

 درشت، کلفت، سفت، غلیظ، فربه، چاق  ستبر:

فرو رونده در آب، غوطه ورشونده، آن که سخت  مستغرق:

 ای است. سرگرم امری و مسأله

 مغلوب، شکست خورده  مقهور:

 بیرق، عَلَم، رایت، عالمت  درفش:

 آواز نیکو، سرود، نغمه، سراییدن  ترنّم:

آور، آن که جان را بکاهد، آن چه رو  را خسته کند، رنج کاه:جان

 مولم 

 سال خورده  مُعمّر:

 میان، هنگام، خالل  اثنا:

شکوه، سهمگینی، عظمت، بلندی، ترس و بیمی که از  مهابت:

 دیدن کسی ناشی شود..

 آبرو، عزّت، احترام، نهایت تعظیم و احترام  حُرمت:

دل، هوای نفسانی،  پرده، ستر، روبند، زنگ دل، کدورت حجاب:

 اسباب و عالیق دنیوی 

نغمه، سرود، ترنّ کردن، دعای زرتشتیان که آهسته  زمزمه:

 خوانند 

 آگهی، آشکارا کردن، پدید ساختن، آگهی  اعالن:

 شورو غوغا، فریاد، هیاهو، هنگامه، آشوب  غلغله:

 پاره پاره ژنده:

صداهای درهم و برهم، سخن نرم و آواز آهسته که  همهمه:

 فهمیده نشود

 االنتقال، الیق، تیز فهم: رسنده، بلند، بالغ، سریعرسا

 باطن انسان، اندرون دل، اندیشه، وجدان، راز نهان  ضمیر:

 : بیدار، هوشیار، آگاهمتنبّه

نوشتن، پاکیزه کردن، آزادکردن بنده، نقش خط  تحریر:

 برکشیدن 

آلفونس 
 دوده

 است( م 1841-1897)از نویسندگان نامدار فرانسه 

 .آزاد به فارسی برگردانده شده است« قصه های دوشنبه»و « نامه های آسیاب من» دو کتاب
است که دکتر عبدالحسین زرین کوب این کتاب « قصه های دوشنبه»از کتاب « آخرین درس»متن

 .  را به فارسی ترجمه کرده است

احساسات میهن دوستانه را به شکلی زیبا از زبان کودکی آخرین درس در داستان 
 .دبستانی بیان کرده است
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 جنبیدن، تکان خوردن چیزی در جای خود، شاد شدن  :اهتراز

 درخت نشانیدن، قلمه زدن، درختِ  نشانده، نهال  غرْس:

 هرچیز نادر و نو، عجیب ، بدیع،دور از وطن، بیگانه ، تنها غریب:

 آواز،طرز ترکیب اصوات اصلی با اصوات فرعی  طنین:

 آشکار، روشن جَلی:

 مهربانی کردن، لطف داشتن، شفقت، التفات  مرحمت:

 بخش کردن، تقسیم کردن، پراکنده ساختن، بخشش توزیع: 

 

 کلمات مهم امالیی و هم آواها

 

 بلند، بالغ  رسا:

 بر مرده گریستن رثا:

 امر کره شده، فرمان بردار مأمور:

 آباد، آباد شده  معمور:

 هرچیز نادر و نو، تنها، بیگانه، دور از وطن  غریب:

 نزدیک، خویشاوند قریب:

 رها کنم، قرار دهم  بگذارم:

 ادا کنم، به جا آورم  بگزارم:

 شکست خورده مغلوب: 

 جابه جا شده، دگرگون شده  مقلوب:

 

 

 کلمات مهم و یک امالیی

  

 –مستغرق  –ستبر  –ابّهت  –توزیع  –رعب انگیز  -تأخیر–همهمه  –غلغله  -اعالنی -وسوسه -زمزمه–الخصوص علی-عتاب

  –تحریر  -مقهور  –رخصت  -هوا و هوس –اهتمام  -مقصّر  –واگذاشتن  –متنبّه  -گزاریخدمت –صفحة ضمیر   –تأسّف 

 حرمت و مرحمت -پرمهابت  -اثنا  –مردان معمّر  –ع ابدی ودا –غرس کردن نهال   –ترنّم   –مجسّم   –اهتراز

 

 «آخرین درس»

آموزی را رها کنم و به : در نظرم بود که درس و علم* به خاطرم گذشت که درس و بحث مدرسه را بگذارم و راه صحرا پیش گیرم

         مرتبط با: ←)از مدرسه فرار کنم(  صحرا بروم

 «ی کنمیک چند نیز خدمت معشوق و مِ  مدرسه حالی دلم گرفتاز قیل و قال »            

 «ایدددمدر راه جام و ساقی مهرو نهاده  طاق و رواق مدرسه و قیل و قال علم»       

 اند؟ای برای ما کشیدهدوباره چه نقشه اند:باز برای ما چه خوابی دیده*

 آن گاه تصمیم گرفتم کار خود را دنبال کنم و به مدرسه بروم. آن گاه سر خویش گرفتم و راه مدرسه در پیش:*

 .از خود شجاعت نشان دادم )جسارت کردم( *اما دل به دریا زدم:

 کرد.دفعه پاک میخاطرات بد گذشته را از ذهنم یک کرد:باره محو میضمیرم یک ةاز صفح *خاطرات تلخ...

مقهور بیگانه گردد تا وقتی زبان خود را حفظ کنند، همچون کسی است که *وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و 

ی خود را حفظ شوند، اگر زبان ملّخوردند و اسیر دشمن میمردمی که از دشمن شکست می کلید زندان خویش را در دست داشته باشد:

 ها از اسارت دشمن باشد.تواند کلید رهایی آنی میکنند، این زبان ملّ

 زدن به او نداد.حرفة بغض و غم و اندوه اجاز :و اندوه، صدا را در گلویش شکست ا بغض*امّ
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 خودآزمایی:پاسخ 

 .)کودک دبستانی( ل شخص استراوی اوّ -1

 حفظ زبان ملّی  -2

 این اندیشه که آیا کبوتران را نیز مجبور خواهند کرد تا زبان بیگانه بخوانند؟ -3

 .بیگانگاندوستی و دفاع از میهن در مقابل میهن -4

سرزمین نیاکان،  میهن،»م که عبارت بود از های معلّگفت / سرمشقجا که از آزادی و حفظ زبان ملّی سخن میم آنرانی معلّسخن -5

نویسد / و زمانی که یکی از پیرمردان کتاب را بر روی زانو را روی تخته می« زنده باد میهن!»م قسمت آخر که معلّ« / زبان ملّی

 کرد.با صدای بلند تکرار می  کودکان هم آواز گشته، درس راگذاشته و با 

 .ی آنان در معرض هجوم دشمن قرار گیردهنگامی که ملّت در اسارت دشمن باشند و زبان ملّ  -6

 ها را ترک خواهد کرد و دیگر او را نخواهند دید.این که معلم فردا آن -7

 ای کرده باشند.بدی کشیده باشند یا علیه کسی توطئه ةزمانی که برای کسی نقش -8

ها و صفات خودت خدایا، به حرمت نامتوانی: *الهی، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می

       مرتبط با: ← به ما کمک کن؛ زیرا تو قادر مطلق هستی.

 «تر که کار من از کار بگذردزان پیش       ای کارساز خلق به فریاد من برس   »

 خدایا، عمر خود را تلف کردم و بر جسم خود)وجود خود( هم ستم کردم.الهی، عمر خود به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم: *

 مرتبط با: ←خدایا، راضی به رضای تو هستم. * الهی، اگر تو مرا خواستی، من آن خواستم که تو خواستی: 

 «نت دگر رو مکن که در دو جهان                 رضای ایزد و انعام پادشاهت بسبه م»

 «خستاسیر حکم توام، گر تنم بخواهی   مطیع توام گر دلم بخواهی سوخت               »

 «فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب             کدددده حیف بدداشد از او غیر او تمنّایی»

خدایا، به بهشت و زیبارویان بهشتی توجّهی ندارم به من  ای ده که از هر نظر بهشتی سازم:حور چه نازم؛ مرا دیده *الهی، به بهشت و

      مرتبط با: ← چیز را زیبا ببینم.بینشی بده تا همه

 «به غیر از خوبی لیلی نبینی  ینیمجنون نش ةاگر در دید» 

 «نگریدر چیزی که به آن می باشد نه ناتانائیل، ای کاش عظمت در نگاه تو» 

 «ستاورنه سی روز بی گمان ماهی  اختالفی که هست در نام است »

 و مجنون شد پریشان و غویددز تدک                ن توییاگفت لیلی را خلیفه ک»

 «چون تو مجنون نیستی گفت خاموش!  از دگر خوبان تو افزون نیستی

 «ببین به دیدة مجنون جمال لیلی را         مالمتم چه کنی ای رقیب در عشقش      »

 خدایا، در دل ما عشق خود را قرار بده. های ما جز تخم محبّت مکار:*الهی، در دل

 خدایا، اعمال و کردار مارا مورد لطف و رحمت خود قرار بده.های ما جز باران رحمت خود مبار: * بر کشت

خدایا، هوای نفسانی را از ما دور کن و ما را به خودمان واگذار مکن)خدایا ما را هدایت راه بردار و مارا به ما مگذار:  ها را از*الهی، حجاب 

«ام وارهان                 در ره من نیست به جز من حجابجمله تویی از خودی»    مرتبط با: ←کن و تنها مگذار(. 
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 ادبیّات

 (3فارسی )


