
بخش دوم

بررسی درس ها
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ستایش

اهداف
1 آشنایی بیشتر با ادبّیات تحمیدیّه )ستایش( و برداشت مفاهیم مربوط به آن )علم(

٢ آشنایی با اندیشه های کالمی شاعران دربارۀ خدا )علم(
٣ آشنایی با ترسیم سیمای خداوند با توجه به فرهنگ خاّص ایرانی )علم(

٤ توانایی در طرح افکار و اندیشه های خود در قالب تحمیدیّه )عمل( 
٥ تقویت و عادت به آغاز انجام هر کاری با نام خدا )عمل(

6 آشنایی دقیق تر با صفات پروردگار چون حکیم، عظیم، کریم و... )علم(
٧ تقویت توانایی برقراری ارتباط صمیمانه و عاطفی با پروردگار )اخالق و عمل(

٨ تقویت عالقه و باور نسبت به بندگی خداوند و حمد الهی )ایمان(
٩ توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درک معنای تحمیدیّه )عمل(

روش های یاددهی و یادگیری
شعر ستایش را با روش های الگوی پیش سازمان دهنده، بارش فکری، روش کارایی گروه 
تا  خواست  دانش آموز  چند  از  می توان  ابتدا  درس،  شروع  برای  کرد.  تدریس  می توان  و... 
سوره های حمد و توحید را بخوانند و مفاهیم برجستۀ آنها را بر روی تخته بنویسند، آنگاه 
دبیر با صدای بلند و لحن ستایش گونه درس را بخواند و از دانش آموزان بپرسد کدام ابیات 
به صفات خداوند، بارزتر اشاره دارند؟ شاعر چه مفاهیمی را مطرح می کند و کدام ابیات به 

مفاهیم مطرح در سوره های مذکور اشاره دارند و... 

منابع تکمیلی )کتاب، مقاله، سایت و...(
جهت دانش افزایی دبیران گرامی، استفاده از منابع تکمیلی زیر توصیه می شود:

1 از رودکی تا بهار. دربارۀ بیست و دو شاعر بزرگ ایران. محمد علی اسالمی ندوشن. 
)1383(. تهران: نغمۀ زندگی.

٢ از گذشتۀ ادبی ایران. عبدالحسین زرین کوب. )1385(. تهران: سخن.
٣ از عقل ناصرخسرو تا عقل سنایی. محمد پارسا نسب. )1388(. نشریۀ دانشکده ادبّیات 

و علوم انسانی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دورۀ جدید. شمارۀ 26.
٤ بازتاب ایمان و کفر در آثار سنایی غزنوی. خدابخش اسداللهی. )1387(. پژوهش نامۀ 

علوم انسانی. دانشکده ادبّیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. شمارۀ 57. 
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٥ بررسي اندیشۀ سنایي در مورد کالم الهي. جمال احمدی. )1390(. کاوش نامۀ زبان و 
ادبّیات فارسی. دورۀ 12. شمارۀ 22.

6 بررسی بالغی قصاید سنایی از دیدگاه علم معانی. احمد بهیمی اصل. )1390(. وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه یاسوج )پایان نامه(.

٧ بررسی تطبیقی مضمون های حکمت آمیز در شعر متنّبی و سنایی. پژوهش نامۀ ادبیات 
تعلیمی )1392(. دورۀ 5. شمارۀ19.

٨ بررسی تطبیقی زهدیات ابونواس و سنایی. سید محمد میرحسینی و دیگران. )1390(. 
نشریۀ ادبّیات تطبیقی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دورۀ جدید. سال سوم. شمارۀ پنجم.

٩ بیان در شعر سنایی. جلیل نظری. )1369(. وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. دانشگاه 
شیراز. )پایان نامه(.

10 تأثیر اندیشه های کالمی غزالی بر آرای سنایی. فرهاد کاکه رش. )1388(. فصل نامۀ 
 .5 سال  جنوبی.  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شناختی.  سطوره  ا و  عرفانی  ادبّیات 

شمارۀ 14.
ژورنال   .)1362( دیگران.  و  محمدی  علی  سنایی.  قصاید  در  محتوا  و  مضمون  تنوع   11

پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی. چهارم. شمارۀ 13. 
و  و سنایی(. فصل نامۀ حکمت  )  ناصرخسرو  اندیشۀ دو حکیم مسلمان  در  تصویر خدا   1٢

فلسفه. )1393(. دورۀ 10. شمارۀ 38.
1٣ حکیم سنایی و ادب عربی )  تحلیل و بررسی توانمندی سنایی غزنوی در به کارگیری 

هنری قرآن(. )1390(. محمد شفیع صفاری. فصل نامۀ لسان مبین سال 2. شماره 4.
اهتمام  و  به سعی  غزنوی.  آدم سنایی  ابوالمجد مجدودبن  اشعار سنایی. حکیم  دیوان   1٤

مدرس رضوی. )1373(. تهران: انتشارات سنایی.
1٥ سیری در آثار و اندیشه های سنایی. فاطمه مدرسی. )1377(. مجلۀ دانشکدۀ ادبّیات و 

علوم انسانی و دانشگاه تهران: شمارۀ 146. 
16 نقش سنایی در تحّول قصیدۀ فارسی. سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد 

مهدوی. )1394(. مجلۀ شعرپژوهی. شماره 26.
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تحلیل متن درس

ملکا ذکر تو گویم1

نروم جز به همان ره که توام راه نمایي3ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّي و خدایي12

همه توحید تو گویم که به توحید سزایي5همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم4 

ثنایي6 تو حکیمي تو عظیمي تو کریمي تو رحیمي سزاوار  تو  فضلي  نمایندۀ  تو 

1ـ قلمرو زبانی: پادشاه، صاحب ِملک. ج ملوک/ »ا« در ملکا الف ندا است./ َملَک: فرشته/ ُملک: قلمرو/ ِملک: آنچه در تصرف 
کسی است. )ن.ک تراِجم االَعاِجم، ابوالمعالی احمد بن محمد الغزنوی، 1389: 3( عالمه طباطبایی در معنی این واژه گوید: »اما کلمۀ 
»رب«؟ معنای این کلمه، مالکی است که در امر مملوک خود تدبیر کند، پس معنای مالک در کلمۀ »رب« خوابیده، و ملِک نزد ما 
اهل اجتماع و در ظرف اجتماع، یک نوع اختصاص مخصوص است که به خاطر آن اختصاِص چیزی قائم به چیزی دیگر می شود و 

الزمۀ آن صحت تصرّفات است و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که مالک آن چیز است.« )طباطبایی، 1/ 37(
2ـ قلمرو زبانی: »ی« در پاکّي و خدایي »ی« اسنادی است./ »و« ربط است نه عطف.

3ـ راه نمایی یا راهنمایی: شفیعی »راهنمایی« آورده است )ن.ک در اقلیم روشنایی، 1377، غزل170( مدرس رضوی »راهنمای«. 
)ن.ک دیوان 1388، 602( در معنی و مفهوم آن نیز ـ در هر دو گونۀ آن ـ به اصطالح ادیبان »  نفی غرض« نمی شود و هر دو گونۀ 

آن درست است؛ چه، گذرا به مسند بگیریم و چه گذرا به مفعول
قلمرو ادبی: تلمیح: بیت یادآور سورۀ حمد است. 

قلمرو فکری: خداوندا، تو را ستایش می کنم که پاک و منّزه هستی و بارالهایی. جز راهی که تو به من نشان می دهی، راه دیگری 
نمی روم. یا جز به راهی که تو راهنمایم هستی، نمی روم. 

4  ـ قلمرو زبانی: فضل: بخشش، احسان، نیکویی، کمال. »یکی از صفات خداوند و آن باالتر از عدل و موجب بخشایش گناهکاران 
است. )الهی عاِملنا بِفضلَِک و ال تعاملنا بِعدلَِک(. )فرهنگ فارسی، فضل(/ پوی: از مصدر پوییدن«: دویدن، به شتاب رفتن، به هر سو 

رفتن و جست وجو کردن. / جویم و پویم: فعل مضارع/ واژۀ »همه« در هر دو مصرع قید است.
قلمرو ادبی: گاهی شاعر برای غنی تر کردن موسیقی شعر، عالوه بر قافیه های پایانی از قافیه های میانی استفاده می کند؛ جویم، 

پویم وگویم/ تلمیح: همه درگاه تو جویم: ایّاک نعبد و ایّاک نستعین/ همه توحید تو گویم: ُقل هواهلل احد.
5  ـ قلمرو فکری: فقط به درگاه تو روی می آورم و فقط در جست و جوی احسان و نیکویی تو هستم. فقط تو را به یگانگی 
می ستایم؛ زیرا که تنها تو شایستۀ یگانگی هستی. )معني دیگري نیز براي این مصراع مي توان در نظر گرفت: از فضل و عنایت توست 

که در تالش و پویه هستم.( با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:
تنها تویی که هستی و غیر تو هیچ نیست                ای هرچه هست و نیست به تنهاییت گوا       شهریار

6ـ قلمرو زبانی: حکیم: صاحب حکمت، دانا / کریم: صاحب کرم، بخشنده/ رحیم: در زبان عربی، صیغۀ مبالغه است و بر بسیاری 
داللت می کند./ ثنا: ستایش، حمد، درود، سپاس. این واژه اهّمیت امالیی دارد و با واژۀ سنا )نور و روشنایی( اشتباه نشود. / نماینده: 

نشان دهنده، نشانه، نماد/ قلمرو ادبی: واج آرایی مصّوت »ی«
قلمرو فکری: تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی، تو آشکارکننده و عامل فضل و بخششی. تو شایستۀ ستایش هستی./ 

مفهوم بیت در آیۀ »الحمدهلل رّب العالمین و الرحمن الرحیم« آمده است.
من نکردم خلق تا سودی کنم                            بلکه تا بر بندگان جودی کنم                    مولوی
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نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایي1نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي

همه نوري و سروري، همه جودي و جزایي3همه عّزي و جاللي2، همه علمي و یقیني5

1  ـ قلمرو زبانی: شبه: مانند، شبیه، نظیر/ َوهم: تصّور، گمان، پندار، خیال
قلمرو ادبی: تلمیح به حدیثی از حضرت علی  دارد: 

الیُدرکه بُعُد الِهَمم و الیَناله غوص الِفطن )کسی که هّمت های دور پرواز او را درک نکنند و عقل های زیرک به ُکنه آن نرسند.( / 
و نیز تلمیح به آیۀ شریفۀ: »اهلل الّذی لَیَس َکمثلِه َشیٍء« / فهم و وهم: جناس ناهمسان اختالفی/ بیت آرایۀ موازنه نیز دارد.

قلمرو فکری: تو را نمی توان توصیف کرد؛ زیرا در فهم ما انسان ها نمی گنجی و نمی توان کسی را به تو مانند کرد؛ زیرا تو از 
خیال و تصّور ما بیرون هستی. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

بگیری بدیل من  و  ببینی  نظیر من  سعدیعوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانیتو 

نبود من  یقین  در  نیامد  من  خیال  نشاندر  او دادن  از  آید  ابوسعید ابوالخیربی نشانی که صواب 

بار را  وهم  قربش  ایوان  در  کارنه  را  عقل  چرایش  و  چون  با  خواجوی کرمانینه 

سعدیوز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

ای صمدی که از ادراک خلق جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی.                        خواجه عبداهلل انصاری
2ـ قلمرو زبانی: ِعّز: عزیز شدن، ارجمندی مقابل ُذل. »عزیز« از صفات خداوند / جالل: بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که 
به مقام کبریایی او اشاره دارد. / علم: در اصطالح حکما حصول صورت شیء است در عقل ... و گفته اند زوال خفاست از معلوم. جهل 
نقیض آن است. )تعریفات( اما صوفیان گویند: مراد از علم نوری مقتبس از مشکات نبوت در دل بندۀ مؤمن که بدان راه یابد به خدای 
یا به کار خدای یا به حکم خدای. )نقل از گوهرین،1374: 323( / یقین: بی شبهه و شک بودن. امری که واضح و ثابت شده باشد. / 

سرور:  شادی، شاد گردانیدن../ جالل: بزرگی، عّزت، شکوه، بزرگواری
قلمرو ادبی: تلمیح: همه عّزی: ذوالجالِل واالکرام 

3ـ قلمرو زبانی: یقین: امری که واضح و ثابت شده باشد./ سرور: شادی، خوش حالی/ جود: بخشش، عطا، جوانمردی / جزا: 
پاداش، سزا، مزد/ همه نوری: اهلُل نوُرالّسموات واالرض. / واج آرایی مصوت »ی«

قلمرو فکری: خدایا، تو سراسر بزرگی، ارجمندی، دانایی، حقیقت هستی. تو سراسر نور و شادی هستی و بخشنده و پاداش دهنده 
هستی. به قدرت مطلق خداوند اشاره دارد.

این بیت پاسخ پرسش مقّدری است که بیت پیش ساخت: حال که خدا را نه می توان وصف کرد و نه می توان نظیری برای او 
در نظر گرفت، پس چه می توان گفت؟ می توان گفت که: به تمامی عزیز است، جلیل است، علم است، یقین است، نور است )اهلُل نور 

الّسموات واالرض(، سرور است )مایۀ شادِی همۀ هستی است( همه نیکی است و همه پاداش.
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همه بیشي تو بکاهي، همه کّمي تو فزایي1همه غیبي تو بداني، همه عیبي تو بپوشي

از آتش دوزخ، بودش روي رهایي3لب و دندان سنایي، همه2 توحید تو گوید مگر 

سنایي غزنوي، دیوان اشعار

1ـ قلمرو زبانی: بکاهی: از »مصدر کاستن«: کم کنی/ فزایی: بیفزایی، افزون نمایی
قلمرو ادبی: تلمیح: همه غیبی تو بدانی: اهلل عالم الغیب و الّشهاده = عاّلم الغیوب/ همه عیبی تو بپوشی: سّتارالعیوب

مصراع دوم تلمیح به آیۀ »تعّزمن تشاء و تّذل من تشاء«: هرکس را که بخواهد عّزت می دهد و هرکس را که بخواهد، خوار 
می گرداند و نیز »علی کّل شیٍء قدیر«/ جناس ناهمسان اختالفي: غیب و عیب/ تضاد: بکاهی و افزایی/ کمی و بیشی

قلمرو فکری: خدایا، تو همۀ عیب ها را می دانی و همۀ عیب ها را می پوشانی و همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست. ارتباط 
معنایی با ابیات زیر:

عزیز کرد  کردگار  را  کندوانکه  خوار  زمانه  قاآنی نتواند 

بصیر علمش  نابوده  احوال  خبیربر  لطفش  ناگفته  اسرار  سعدیبه 

دهی شاهی  و  برآری  را  دهییکی  ماهی  به  دریا  به  را  فردوسییکی 

راستی  هم  و  هستی  فردوسياز اوی است بیشی و هم کاستیخداوند 

2ـ قلمرو زبانی: »همه« در نقش قیدی است.  
3  ـ قلمرو زبانی: مگر: دو معنی دارد: 1ـ امید است. )قید آرزو و تمّنا( 2ـ شاید )قید تردید(

قلمرو ادبی: لب و دندان مجاز از کل وجود / آتش و دوزخ: تناسب/ روی: ایهام تناسب: 1ـ روی، چهره 2ـ امکان یافتن 
قلمرو فکری: تمام وجود سنایی تو را به یگانگی می ستاید. امید است یا شاید برای او )سنایی( از آتش دوزخ رهایی باشد.

مفهوم بیت: بیانگر دل سپردگی و نهایت عشق سنایی به خداوند. ارتباط معنایی با بیت زیر:
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش         حمد و ثنا می کند که موی بر اعضا            سعدی
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درس یکم

شکر نعمت
نمایٔه درس

قلمرو زبانی 
ـ معادل معنایی واژه

ـ واژه های هم آوا 
ـ جهش ضمیر

ـ حذف فعل و دیگر 
اجزای جمله

قلمرو ادبی
ـ بررسی نمادهای درس
ـ بررسی آرایه های ادبی

قلمرو فکری
بازگردانی برخی از عبارات  ـ 

دشوار متن به نثر امروزی
محتوایی  پیام های  دریافت  ـ 

درس

قالب متن: نثر آمیخته با نظم 
درون مایه: سپاسگزاری از نعمت خداوند، نعِت پیامبر، بخشش و بخشایش خداوند

اهداف

 آشنایی با برخی از آثار ادبیات تعلیمی )دیباچۀ گلستان سعدی( )علم(
بخشش  و  عفو  به  امید  نعمت،  شکر  مانند  دینی،  و  اخالقی  مهّم  آموزه های  دریافت   

خداوند و... )تفّکر(
 آشنایی با ویژگی های نثر گلستان سعدی )علم(

 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(
 توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی درس )تفکر(

 آشنایی و درک معنای واژه های مهم درس )علم و عمل(
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روش های یاددهی و یادگیری 

با توجه به هدف ها، محتوا و رسانه های آموزشی و برای رسیدن به اهداف آموزشی در این 
درس می توان با استفاده از شیوه های پرسش و پاسخ، همخوانی متن، گروه بندی و الگوی 

پیش سازمان دهنده و پژوهش محوری به تدریس پرداخت.

رسانه های آموزشی

کتاب درسی، کتاب گلستان سعدی، نوشتن پیام های مهّم درس با خط خوش، نوشتن 
متن های خارج از کتاب، اعم از نثر یا نظم در ارتباط با مفاهیم درس و... .

منابع تکمیلی درس

1 بررسي ساختاري حکایت هاي گلستان سعدي. حسین حاجي علي لو. )1390(. مجلۀ 
پژوهش هاي نقدادبي و سبک شناسي. دورۀ1. شمارۀ 3 .

٢ بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته های روان تحلیل گری. فاتح رحمانی، محمدهادی 
مرادی، فرزین رضایی. )1389(. مجلۀ شعرپژوهی بوستان ادب. دورۀ 2. شمارۀ 3.

٣ دامنی از گل، گزیدۀ گلستان سعدی. انتخاب و توضیح غالمحسین یوسفی. )1370(. 
تهران: سخن.

٤ در قلمرو سعدی. علی دشتی. )1381(. تهران: امیرکبیر.
٥ در مدرسه فرمانروای ملک سخن سعدی. محمود حکیمی. )1383(. تهران: قلم.

6 سعدی در نگاه صاحب نظران.  حسین ساجدی. )1382(. تهران: امید فردا .
٧ شرح سودی بر گلستان سعدی. محمد سودی. ترجمۀ حیدر خوش نیت، زین العابدین 

چاوشی، علی اکبر کاظمی. )1349(. تبریز: انتشارات کتاب فروشی تهران. 
٨ شرح گلستان سعدی. سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو. اسالم آباد. )1375(. مرکز 

تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
٩ شرح گلستان. محمد خزائلی. )1363(. تهران: انتشارات جاویدان.

10 قّصه های شیرین گلستان سعدی. جعفر ابراهیمی؛ فرشید شفیعی. )1376(. تهران: 
نشر پیدایش. 
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فردوسی.  مرجان  مرزبان،  ملک  فقیه  نسرین  گلستان سعدی.  در  گفتمان حکومتی   11
)1391(. پژوهش نامۀ علوم سیاسی. دورۀ هفتم، شمارۀ 3.

1٢ نگاهی به سبک گلستان سعدی و یکی از ویژگی های واژگانی آن. سلمان گودرزی. 
)1394(. مجلۀ پویش در علوم انسانی. دورۀ 1. شمارۀ 1.

تحلیل متن درس

شکِر نعمت
مّنت خدای را،1 عّز و جّل 2 که طاعتش موِجِب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.3

1ـ قلمرو زبانی: مّنت: سپاس و احسان و نعمت دادن. منت، ویژۀ خداست و احسان اوست در حّق بنده؛ لکن در ارتباط با 
انسان از رذایل است و مذموم. / »را« در »خدای را«، رای اختصاص است، پس می گوییم: »مّنت، ویژۀ خداوند است«. البته در حوزۀ 
اّطالعات دانش آموزان که رای اختصاص نخوانده اند، می توان در معنای حرف اضافۀ »برای« نیز به کاربرد./ جملۀ سه جزئی گذرا به 
مسند / فعل جمله به قرینۀ لفظی )جملۀ بعد( محذوف است. دکتر خزائلی توضیح داده که این جمله جانشین جملۀ »المن̈ه هلل« 

شده است )ن.ک خزائلی،1344: 115(.
2ـ قلمرو زبانی: عّز َو جّل: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است. این گونه عبارت ها را در زبان فارسی »جملۀ معترضه« می گویند. 
در اصل دوجمله است که از دو فعل ماضی و واو عطف شکل گرفته و از آنجا که در مقام ستایش است، معنی مضارع می دهد. /حذف 

فعل به قرینۀ لفظی: به شکر اندرش مزید نعمت ]است.[
در  »ش«  ضمیر  مرجع   / است.  فرمان برداری  معنی  به  »اطاعت«  آن  مصدر  و  است  مصدر  اسم  طاعت:  زبانی:  قلمرو  3ـ 

»طاعتش«، »خدا« است. / قربت: نزدیکی / به شکر اندرش: دو حرف اضافه برای یک متّمم/ مزید: افزونی
قلمرو ادبی: قربت و نعمت ـ حیات و ذات: به ترتیب سجع متوازی و مطّرف/ تلمیح دارد به آیۀ 7 از سورۀ ابراهیم: »لَِئْن َشَکرتُم 

َُّکْم«  َلزیَدن
قلمرو فکری: مّنت مخصوص خداوند توانا و بزرگ است که اطاعت از او، نزدیکی به او را فراهم می کند و شکرکردنش نیز، افزونِی 

نعمت را به همراه دارد. جملۀ اول با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:

یافت می توان  ایزد  قرب  طاعت  استطاعتبه  هست  گرت  نه  در  حافظقدم 
مپیچ طاعت  از  گردن  خواهی،  سعدیجامگی خواهی، سر از خدمت متابقرب 
سعدیآن بی بصر بَُود که کند تکیه بر عصاکس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست

جملۀ دوم با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:  

کند افزون  نعمتت  نعمت،  کندشکر  بیرون  کفت  از  نعمت  مولویکفر، 
مزید گنج  کلید  باشد  کلیدشکر  دست  ز  مده  خواهی،  جامیگنج 
کار در  شناختن  نعمت  نعمت خوارحق  به  دهد  افزون  نظامینعمت 
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هر نفسی که فرو می رود، ُمِمّد حیات است1 و چون برمی آید، مفّرح ذات.2 پس در هر 
نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.3

از دست و زبان که برآید               کز عهدۀ شکرش به درآید؟4
کوُر.5 اِْعَملوا آَل داوَد ُشْکراً و َقلیٌل ِمْن ِعباِدَی الَشّ

بنده همان به که ز تقصیر خویش       عذر به درگــاه خدای آورد
ورنــه،  ســزاواِر  خــداوندی اش        کس نتواند که به جای آورد6

باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.7 
پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای ُمنَکر نُبَرد.8

1  ـ قلمرو زبانی: ُمّمد: مددکننده، یاریگر/ فرومی رود و برمی آید: َدم و بازَدم. )دم، فروبردِن هوای پاک به ریه است و بازدم، بیرون 
دادِن هوای ناپاک از بدن است.( »گرچه گذشتگان، اکسیژن و گازکربنیک و خاصیت آنها را نمی شناختند به این نکته توجه داشته اند 
که فروبردِن هوای پاک به ریه که شهیق )دم(  نامیده می شود، مددکار زندگی است و بیرون دادِن هوای ناپاک )گاز کربنیک(  از ریه 

که زفیر )بازدم( نام دارد، مایۀ نشاط حیوان و انسان است.« )خزائلی،1344: 118(.
2ـ قلمرو زبانی: مفّرح: شادی بخش، فرح انگیز/ ذات: نْفس، هستی/ حذف فعل به قرینۀ لفظی: مفّرح ذات ]است.[

3ـ قلمرو زبانی: حذف فعل به قرینۀ لفظی: بر هرنعمتی شکری واجب ]است.[
قلمرو فکری: هر نفسی که فرومی رود، یاریگر زندگی است )زندگی را ممکن می سازد(  و چون برمی آید شادی بخش و مایۀ 
آرامش است؛ پس در هر نفسی که می کشیم دو نعمت هست )یکی َدم و فروبردِن هوای پاک و دیگری بازَدم و بیرون بردِن هوای 

ناپاک( و بر هر نعمتی هم که به ما رسیده، شکری واجب است.
4ـ قلمرو زبانی: که: ضمیر پرسشی در مصرع اول و در مصرع دوم حرف ربط / برآید: فعل مضارع اخباری

/ قلمرو ادبی: استفهام انکاری )از دست و زبان کسی برنمی آید(
5  ـ آیۀ 13 از سورۀ سبا. ای خاندان داود مرا سپاس گزارید و کمی از بندگان من سپاس گزارند.

6ـ قلمرو زبانی: تقصیر: کوتاهی، گناه / سزاوار: صفِت جانشین موصوف 
قلمرو فکری: همان بهتر که بنده از گناه خویش به درگاه الهی روی آورد و از خداوند طلب بخشایش کند. وگرنه کسی نمی تواند 

بندگی و طاعِت سزاواِر پروردگارِی او را به جای آورد.  
7ـ قلمرو زبانی: »را« در »همه را«، حرف اضافه به معنی »به«. )به همه( / خوان: سفره / بی دریغ: بی مضایقه

 قلمرو ادبی: باران رحمت: اضافۀ تشبیهی. این دو جمله با هم صنعت ترصیع ایجاد کرده اند.
قلمرو فکری: خداوند رحمت بیکران خود را به همه رسانده و سفرۀ نعمتش در همه جا، بی مضایقه گسترده است.
در ضیافت خانۀ خوان نوالش منع نیست            در گشاده است و صال در داده خوان انداخته        کمال اصفهانی

8  ـ قلمرو زبانی:  ناموس: آبرو، عصمت، عّفت. »لفظ عربی است از ریشۀ یونانی nomos به معنی قانون و شریعت. جمع آن 
نوامیس است. علم شرایع را علم نوامیس نیز می نامند. در زبان فارسی ناموس به معنی قانون آمده، لکن بیشتر در معنی شرافت و 

آبرو و هرچیزی که حفظ حرمتش الزم باشد، به کار می رود.« )خزائلی، 1344: 120(. 
فاحش: از حد گذشته، آشکار/ وظیفه: مقّرری / روزی: ِرزق )روز + »ی« نسبت(/ ُمْنَکر: زشت و ناپسند. در زبان عربی اسم مفعول 

از انکار است. / قلمرو ادبی: پردۀ ناموس: اضافۀ تشبیهی
قلمرو فکری: آبروی بندگان را با وجود گنهکاری آنان نمی ریزد و روزی و رزق مقّرر آنها را با وجود خطاکار بودنشان قطع نمی کند.

ارتباط معنایی با ابیات زیر از سعدی: 
پست و  باال  خداوند  نبستولیکن  کس  بر  رزق  دِر  عصیان  به 
اوست عام  سفرۀ  زمین  بر این خوان یغما چه دشمن چه دوستاَدیم 
حلمدو کونش یکی قطره از بحر علم به  پوشد  پرده  و  بیند  گنه 
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فّراش باد صبا را گفته تا فرش ُزُمّردین بگسترد1 و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناِت نبات 
در مهد زمین بپرورد.2 درختان را به ِخلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته3 و اطفال 

شاخ را به ُقدوم َمْوِسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.4 
ُعصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.5

ابر و باد و مه  و خورشید و فلک در کارند       تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
همه از بهر تــو سرگشته و فـــرمانبردار        شرط  انصاف نباشد که تو  فرمان  نبری6

1ـ قلمرو زبانی:  فّراش: گسترندۀ فرش/ صبا: باد شرقی که به فارسی باد بهار گویند. / زمردین: صفت نسبی )زمرد + ین(
قلمرو ادبی: فّراش باد صبا: اضافۀ تشبیهی / فرش زمّردین: استعاره از سبزه 

2ـ قلمرو زبانی:  دایه: زِن شیردهنده غیر از مادر/ بنات: دختران. ِج بِْنت / نبات: گیاه / مهد: گهواره
قلمرو ادبی: دایۀ ابر: اضافۀ تشبیهی و نیز بنات نبات، مهد زمین، قبای سبز ورق، اطفال شاخ، کاله شکوفه 

قلمرو فکری: خداوند به باد صبا فرمان داده تا سبزه ها و گل ها را چون فرشی بر روی زمین بگستراند و به ابر بهاری فرموده تا 
چون دایه ای گیاهان را مانند دختران در گهوارۀ زمین پرورش دهد؛ یعنی با باران، سرسبزشان کند. ارتباط معنایی با بیت:

تا بخواباند چمن در مهد طفل غنچه را            هر سر سالی و درجنباندش باد بهار       سلمان ساوجی
3ـ قلمرو زبانی: خلعت: جامۀ دوخته که بزرگی به کسی بخشد./ بَر: تن و بدن / در برگرفته: پوشانده و بر تن کرده

قلمرو ادبی: خلعت نوروزی: استعاره از برگ های سبز و گل 
قلمرو فکری: خداوند لباس سبزی را از جنس گل و برگ به درختان پوشانده است. ارتباط معنایی با بیت:

می گفت با صبا ز رخت گل حکایتی              باد صباش خردۀ زر کرد در دهن 
4ـ قدوم:  مصدر است به معنی آمدن / َمْوِسم:  هنگام »جمع آن مواسم، معنی اصلیش اجتماع مردم و به ویژه اجتماع حّجاج 
برای حج در شهر مّکه و بر عیدهای بزرگ هم اطالق می شود؛ به همین مناسبت فصل سال و هر واقعۀ منّظمی را موسم می خوانند.« 

)خزائلی،1344: 123( / ربیع: بهار
قلمرو فکری: ]خداوند[ به خاطر آمدن فصل بهار، شکوفه را چون کالهی بر سر شاخه های کوچک نهاده است.

این نبینی که چو هنگام بهار آید                شاخ خّرم شود و غنچه به بار آید
5  ـ قلمرو زبانی:  ُعصاره: شیره، آنچه به فشردن برآید، افشره/ تاک: درخت انگور/ َشْهد: عسل. در اصل، عسلی که از موم جدا 

نکرده باشند./ فایق: برگزیده، برتر، خوب/ تربیت: پروردن و باال بردن/ باسق: بلند
قلمرو فکری: به قدرت خداوندی شیرۀ درخت انگور، به بهترین انگور تبدیل شده و به خاطر لطف و توّجه او دانۀ خرما به نخلی 

بلند و استوار تبدیل شده است.
6ـ قلمرو ادبی: ابر و باد و مه و خورشید و فلک: مراعات نظیر، مجاز از همۀ اجزای عالم/ غفلت: بی خبری/ مصراع اول هر دو 

َر لَُکُم  الّشْمَس و الَقَمَر«. بیت، تلمیح دارد به آیۀ »وَ َسخَّ
قلمرو زبانی: فرمان بُردار:  صفت فاعلی مرّخم/ »که تو فرمان نبری«: این جمله به تأویل مصدر می رود و نهاد جمله می شود، 

بدین گونه: فرمان نبردنِ  تو، شرط انصاف نباشد.
قلمرو فکری: شرط انصاف نباشد: دور از داد و راستی و عدل است. پروردگار، همۀ اجزای عالم را به کار گرفته است تا انسان به 
رزق و روزی خود برسد و بی خبر از روزی دهندۀ خود به سر نبرد. پروردگار، همۀ این اجزای عالم را مسّخر و فرمان بردار انسان ساخته، 
پس شرط عدل و انصاف نیست که آدمی این نکته را فراموش کند و فرمان بُردار حق نباشد. این قطعه با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:

است بسته  نقش  را  تو  وجود  گوهر  جان محیط بر لب ساحل رسیده استتا 
استصد پیرهن عرق گل خورشید کرده است رسیده  کامل  تو  وجود  میوۀ  صائبتا 
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در خبر است1 از َسرَور کاینات و َمفَخِر موجودات و رحمت عالمیان و َصْفَوِت آدمیان و 
2 تَِتّمۀ دور زمان محّمد مصطفی 

شفیٌعُ مطاٌع نَبیٌّ کریم                                  قسیٌم َجسیٌم نسیمٌ  َوسیم3
َجی بَِجمالِِه              َحُسَنْت َجمیُع ِخصالِِه، َصلُّوا علیِه  و آلِِه4 بَلََغ الُعلَی بَِکمالِِه، َکَشَف الدُّ
چه غم دیوار اّمت را، که دارد چون تو پشتیبان؟     چه باک از موج بحر آن را، که باشد نوح 

                                                            کشتیبان؟5
1ـ قلمرو زبانی: خبر: سخنی که از پیامبر باشد، حدیث. »در خبر است ترجمۀ عربی »فی الخبر« می باشد که آن هم در اصل، 
»جاء فی الخبر« بوده است. خبر در اصطالح علم درایه بنا بر مشهور، با حدیث مرادف است و گفتار پیغمبر اکرم را بیان می کند؛ اما 

اثر، اعم از خبر است و بر گفتۀ مشایخ و صالحین نیز اطالق می گردد.« )خزائلی، 1344: 125(.
2ـ قلمرو زبانی: کاینات: ِج کاینه، موجودات جهان/ مفخر: مایۀ فخر و سرافرازی/ رحمت عالمیان: مایۀ بخشایش جهانیان/ 
صفوت: برگزیده و خالص از هر چیز. به ضّم و فتح و کسر صاد، هرسه جایز است. مقتبس از آیۀ 32 از سورۀ آل عمران: »اِنَّ اهللَ اْصَطَفی 
آَدَم«. »بیان سعدی به این معنی اشاره دارد که حضرت آدم برگزیدۀ خداست و پیغمبر ما برگزیدۀ نوع آدمیان است.« )خزائلی،1344: 
125(. / تتمه: متّمم، پایان دهنده. مصدر به معنی اسم فاعل است. / تتمۀ دور زمان: مایۀ تمامی و کمال گردش روزگار. / مصطفی: در 

لغت هم ریشه با »صفوت« است؛ یعنی برگزیده و پاک شده از بدی ها. / صلّی اهلل ...: درود و سالم خدا بر او و خاندان او باد.
قلمرو ادبی: رحمت عالمیان: تلمیح دارد به آیۀ 106 از سورۀ انبیاء: »و ما اَْرَسلْناَک ااِّل َرْحم̈هً لِلْعالَمیَن«  

3ـ قلمرو فکری: او خواهشگر )شفاعت کننده(، فرمانروا، پیام آور، بخشنده، صاحب جمال، خوش اندام، خوشبو و دارای نشان 
پیامبری است.

4ـ قلمرو ادبی: صلّوا علیه و آله: تلمیح دارد به آیۀ 155 از سورۀ احزاب: »اِّن اهللَ و َمالئَکَتُه یَُصلّوَن َعلَی النَّبیِّ یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا 
َصلّوا َعلَیِه و َسلِّموا تَسلیماً«. 

قلمرو فکری: به واسطۀ کمال خود به مرتبۀ بلند رسید و با جمال نورانی خود، تاریکی ها را برطرف کرد. همۀ خوی ها و صفات 
او زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید. 

5  ـ قلمرو زبانی: اّمت: ملت، پیرو دین. جمع آن: اَُمم / پشتیبان: پشت وپناه. در اصل چوبی که برای نگهداشت و استواری دیوار، 
پشت آن نصب می کنند. مرکب از پشت + ی + بان = وان )پسوند نگهبانی(. حرف »ی« میان پشت و بان برای آسانی تلفظ افزوده 

شده است )ن.ک شرح خطیب، 1370: 8(.
قلمرو ادبی: دیوار اّمت:  هم می توان اضافۀ استعاری گرفت )اّمت به سرایی مانند شده که دیوار از لوازم آن است( و هم اضافۀ 
تشبیهی )امت، مانند دیوار است(  و با تّوجه به سیاق کالم و قرینۀ »پشتیبان« به نظر می رسد اضافۀ تشبیهی مناسب تر است./ این 

. / موج بحر: استعاره از تالطم و اتفاقات ناموافق بیت تلمیح دارد به داستان حضرت نوح 
قلمرو فکری: مردم چون دیواری هستند که پشتیبانی چون تو دارند پس نگران ریزش و سرنگونی نیستند. ملّتی که رهبر و 

ناخدایی چون تو دارد، ترسی از تالطم و اتفاقات ناموافق نخواهد داشت. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

قدم هر  باشد  دام  هزاران  غمگر  هیچ  نباشد  مایی  با  تو  مولویچون 

اوست عنایت  سایۀ  در  که  دوستهر  دشمن  و  است  طاعت  سعدیگنهش 

مقیم ما  با  بود  عنایاتت  لئیمچون  دزد  آن  از  بیمی  بود  مولویکی 

کرم دریای  موج  اّما  سامانیم  ماقطره  دشوار  می کند  آسان  که  آغوشی   بیدلدارد 

ولی نیست  غم  و  محنت  به جز  عشق  ره  دهلویبیمی از محنت و غم نیست چو همراه توییدر 

گذرم آتشین  بحر  از  کاغذی  بال  باشدبه  من  پاسبان  اگر  تو  صائبحمایت 
و با بیت زیر تقابل معنایی دارد:

بیم و  غم  به  نباشد  ستمکاره  چرخ  نباشداز  بی باک  دلبر  تو  چو  که  را  سناییآن 
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هرَگه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار،1 دسِت انابت به اّمید اجابت2 به درگاه 
حق ـ َجلَّ و َعال ـ3 بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند. بازش بخواند، باز اعراض کند.4 بار 
دیگرش به تضّرع و زاری بخواند. حق ـ ُسبحانَُه و تعالی ـ فرماید: »یا مالئَِکتی َقْد اْسَتْحَیْیُت 
ِمْن َعْبدی و لَیَس لَُه َغْیری َفَقْد َغَفْرُت  لَُه.« 5 دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از 

بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.6
کرم بین و لطف خداوندگار         گنه بنده کرده ست و او شرمسار7

عاکفان کعبۀ  جاللش به تقصیر عبادت معترف8 که: 

1ـ قلمرو ادبی: پریشان روزگار کنایه از بدبخت
مانند جیِب  اقترانی،  اضافۀ  انابت:  پذیرفتن، قبول کردن/ دسِت  اجابت:  به سوی خدا/  بازگشت  توبه،  انابت:  2ـ قلمرو زبانی: 

مراقبت
3ـ قلمرو زبانی: حق:  از نام های خداوند است در معنی درست و راست و ثابت/ جّل و عال:  بزرگ و بلندقدر است.

4ـ قلمرو زبانی: ایزد:  لفظ مفرد به معنی خدای یگانه )در آیین زرتشتی به فرشتگان درجۀ  دوم اطالق می شده است.( یزدان 
هم که لفظ جمع و مخفف ایزدان است، نام خداست. / باز: قید / اعراض: روی برگرداندن/ ش در بازش و دیگرش: مفعول

قلمرو فکری: سعدی تقریباً عین عبارت های قشیری را نقل می کند:  »و پیغامبر  گفت که: بدان خدای که جان من به 
حکم اوست که بنده خدای را بخواند و خدای بر وی به خشم باشد، ازو اعراض کند؛ پس دیگر بار بخواند،  اعراض کند سه دیگر بار 
بخواند ]خدای تعالی[ فرشتگان را گوید: بندۀ  من از دیگر کس حاجت نمی خواهد ]و از من می نگردد[ حاجت وی را روا کردم.« 

)قشیری،1381: 440(. 
معني: هر زمان که یکی از بندگان آشفته حال و بداقبال برای توبه به امید قبول حق، دست به درگاه الهی ـ که بزرگ و بلند 
مرتبه است ـ دراز کند، خداوند متعال به او توّجهی نمی کند و اگر دوباره خدا را بخواند، باز از او روی بگرداند و اگر بار دیگر با زاری 

و التماس خدا را بخواند، خداوند می فرماید:...  
5  ـ قلمرو فکری: ای فرشتگانم، من از بندۀ  خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد، پس آمرزیدمش. عبارت بر مفهوم مداومت 

بر انابت و استغفار تکیه دارد. ارتباط معنایي با:

نیستش هنر  چه  اگر  است  نیستشقبول  دگر  پناهی  ما  جز  سعدیکه 

صائبآیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال هاپیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما

6  ـ قلمرو زبانی: همی:  پیشوند فعل که در گذشته استفاده مي شده است.
7ـ قلمرو زبانی: شرمسار: شرم+ سار)پسوند دارندگی( 

قلمرو فکری: بزرگواری و لطف خدا را ببین که بندگان گناه می کنند و او شرمنده می شود. ارتباط معنایی با بیت:
شرمنده از آنیم که در روز مکافات           اندر خور عفو تو نکردیم گناهی          قاآنی

8ـ قلمرو زبانی: عاکف: کسانی که در گوشه ای به عبادت بپردازند. )اسم فاعل از »ُعکوف«  است به معنی گوشه نشینی( / عاکفان 
کعبۀ  جالل: گوشه گیران برای عبادت در خانۀ  جالل او 
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ما َعَبْدناَک َحقَّ ِعبادتَِک1 و واصفان ِحلْیۀ جمالش به تحّیر منسوب2 که:  ما َعَرْفناَک حقَّ معِرفِتَک.3
گر کسی وصف او ز من پرسد         بی دل از بی نشان چه گوید باز؟4

عاشقان  کشتگان  معشوق اند          برنیاید   ز  کشتگـــان   آواز5
یکی از صاحبدالن سر به َجیِب مراقبت فروبرده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده6؛ 

1ـ قلمرو فکری: تو را چنان که شایسته است پرستش نکردیم. کسانی که پیوسته در پرستشگاه الهی مقیم اند و با مشاهدۀ  
جالل حق، غرور از سر فرونهاده اند، باز به کوتاهی و ناتوانی خود در عبادت اقرار دارند و می گویند ما تو را چنان که باید نپرستیدیم.

2ـ قلمرو زبانی: واصف: ستاینده/ ِحلیه:  زیور/ تحّیر: حیرانی و سرگشتگی
قلمرو ادبی: حلیۀ جمال: اضافۀ تشبیهی 

قلمرو فکری: واصفان حلیۀ جمالش:  ستایندگان زیور جمال او. کسانی که همواره به ذکر خداوند و تفکر در حقایق می پردازند، 
در سرگشتگی فرورفته اند که او را چنان که باید نشناخته اند. ارتباط معنایی با بیت زیر:

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند         وان که دید از حیرتش کلک از بَنان افکنده ای                        سعدی
3ـ قلمرو فکری: تو را چنان که سزاوار شناسایی توست، نشناختیم. ارتباط معنایی با بیت های زیر:

داند  را  پای  و  دست  که  داند وان  را  خدای  چگونه  هاتف اصفهانیاو 

نرسد اعمی  شب پّرۀ  به  خورشید  حیرانندوصل  آینه صاحب نظران  آن  در  حافظکه 

آنجا سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت  رسد  کی  وهم  تو  کمال  ورنه 

کاینجا منم  نه  حیران  تنها  معرفتت  صغیر اصفهانی هم عقِل کل استاده اندر صف حیران هادر 

است بی زوال  ُملکش  که  آن  نام  عّطاربه وصفش نطق صاحب عقل الل استبه 

4  ـ قلمرو زبانی: بی دل:  عاشق / بی نشان: خداوند که نشانۀ خاصی برای او نمی توان در نظر گرفت. 
قلمرو فکری: اگر کسی وصف خداوند را از من خواستار باشد، باید بگویم:  من عاشق هستم و عاشق که از خود خبر ندارد، 

نمی تواند از معشوق بینشان بازگوید. ارتباط معنایی با بیت های زیر:

این حالت رسید  دریدچون سخن در وصف  کاغذ  هم  و  بشکست  قلم  مولویهم 

نکن وصف  زمانه  صفات  به  را  که هر سه وصف زمانه است هست و باید و بود خدای 
گفت  دانم  چه  او  خوبی  استوصف  چندین  هزار  گویم  عّطارهرچه 

خدا ابد  تا  ازل  ُملک  سریر  بر  کجا ای  از  من  بیان  و  کجا  از  تو  شهریاروصف 

5  ـ قلمرو فکری: عاشقان کشتگان معشوق هستند )در حق فنا هستند(. پس از کشته آوازی برنمی آید تا وصف خدا گوید. 
ارتباط معنایی با بیت های زیر از سعدی:

گشت  راز  محرم  سالکی  بازگشتوگر  ره  وی  بر  ببندند 

نبردکسی ره سوی گنج قارون نبرد بیرون  باز  ره  برد  وگر 

دردهندکسی را در این بزم ساغر دهند  بیهوشی اش  داروی  که 

6ـ قلمرو زبانی: صاحب دالن: عارفان/ مکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن و در اصطالح عرفانی پی بردن به حقایق است./ 
مستغرق: غرق گشته. اسم فاعل از استغراق

قلمرو ادبی: سر به جیب مراقبت فروبردن: کنایه از تأّمل و تفکر عارفانه است./ بحر مکاشفت:  اضافۀ  تشبیهی
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آن َگه که از این معاملت باز آمد1، یکی از دوستان گفت:  از این بوستان که بودی ما را چه 
تحفه کرامت کردی؟2

گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پرکنم هدیۀ اصحاب را3. چون 
برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.4

ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز          کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
این مّدعیان در طلبش بی خبرانند           کان را که خبر شد، خبری باز نیامد5

دیباچۀ گلستان سعدی

1ـ قلمرو زبانی: معاملت: سودا کردن، خرید و فروش. منظور همان مراقبت و مکاشفت است.
2ـ قلمرو زبانی: تحفه: ارمغان / کرامت: جوانمردی، بخشش
قلمرو ادبی: بوستان:  استعاره از عالم معارف الهی و مکاشفه 

قلمرو فکری: یکی از عارفان که در تفکر عارفانۀ خویش فرورفته بود، هنگامی که از دریای مکاشفت و مراقبت خود به درآمد. 
گفت: از این عالم معارف الهی چه تحفه ای برایمان آورده ای؟

دگر باره سر مستان ز مستی در سجود آمد       مگر آن مطرب جان ها ز پرده در سرود آمد        مولوی
3ـ قلمرو زبانی: اصحاب: یاران. اصحاب و صحابه هردو جمِع صاحب / »را« در »اصحاب را«: حرف اضافه به معنی »برای«

4  ـ قلمرو زبانی: »م« در »گلم«: مفعول/ دامنم از دست برفت: جهش ضمیر: دامن از دست من برفت.   
قلمرو ادبی: بوی گل: استعاره از لّذت تجلّیات/ دامن از دست من برفت: کنایه از اینکه اختیار را از دست دادم؛ غرق چیزی 

شدم و خود را فراموش کردم.
قلمرو فکری: لّذت تجلّیات الهی چنان مرا مست کرد که اختیار خود را از دست دادم و از خود بی خود شدم. ارتباط معنایی 

با ابیات زیر: 

فراموش  خودی  کند  که  کس  گوشآن  کند  کجا  دگری  نظامییاد 

حافظکه یاد خویش گم شد از ضمیرمچنان پر شد فضای سینه از دوست

5  ـ قلمرو زبانی: مرغ سحر: پرنده ای که به هنگام سحر می خواند./ سوخته: عاشق/ جان شد: جان از تنش جدا شد./ کان سوخته 
را...: »را« فّک اضافه )جاِن آن سوخته(. 

قلمرو ادبی: قالب شعر: قطعه / پروانه نماد عاشقی است که بارزترین ویژگی اش صبر و خاموشی است. 
قلمرو فکری: کان را که خبر شد خبری باز نیامد: مناسب است با این بیت ها:

سعدیتو مپندار که از سیل دمان اندیشدتشنۀ سوخته در چشمۀ روشن چو رسید

جانان حضرت  به  مزن  تقّرب  مقّرب الف  بندگان  خموشند  که  فروغی بسطامیزان 

قلمرو فکری: اینهایی که ادعا می کنند خدا را شناخته اند از او آگاهی ندارند، زیرا آنکه خدا را شناخت، از او خبری به دیگران 
نرسید. 

آموختند کار  اسرار  را  دوختندهرکه  دهانش  و  کردند  مولوی مهر 
آنجا در  که  مجلسی  به  زد  نتوان  قایلدم  لب  بر  زدند  خموشی  فروغی بسطامیُمهر 
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دانش های فرامتنی

گلستان سعدی با نثر آهنگین، گوش نواز، زیبا و روان و حکایت های کوتاه و متنّوع، حدود 
هشت قرن است که با ذهن و زبان ما پیوند دارد؛ آن گونه که بیش از چهارصد جمله و بیت از 
این کتاب، در شمار امثال و حکم درآمده است. سعدی در گلستان با روشن بینی و دل آگاهی 
در اوج بالغت و قدرت از تجربه های خویش می گوید و چشم اندازهای گوناگون زندگی و راه 
رسیدن به زندگی مطلوب و برتر را نشان می دهد. دیباچۀ گلستان که سرشار از معانی لطیف 

است، مانند شعری خوش ترکیب و موزون در خاطره ها می ماند.

کارگاه متن پژوهی 

آموزۀ قلمرو زبانی: حذف )حذف فعل یا قسمتی از اجزای جمله(
حذف به دو قسم است: الف( حذف به قرینۀ لفظی

ب( حذف به قرینۀ معنوی )معنایی(
الف( حذف به قرینۀ لفظی: اگر حذف برای پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را به قرینۀ 

لفظی گویند؛ مانند:
 بعد از ظهری بود. هوا آفتابی ]بود[ و بّچه ها سرشان گرم بود. 

 مسافران نیروی تازه یافته بودند. ]مسافران[ از هر دری سخن می گفتند؛ ]مسافران[ 
سخن هایی از خاطرات شیرین و رنگین ]می گفتند[.

ب( حذف به قرینۀ معنوی )معنایی(: اگر جزء یا اجزایی از جمله را حذف کنیم اّما 
لفظی معادل آن در جمله نباشد و بخش حذف شده را با تّوجه به معنی جمله تشخیص دهیم، 
حذف آن به قرینۀ معنوی است؛ مانند: »به نام نقش بند صفحۀ خاک ]سوگند می خورم[« یا 

»ای ]خدایی که[ فدای تو همه بزهای من ]شود[.«

است عشق  نوآموزی  ز  بلبل  صدایینالیدن  پروانه  ز  نشنیدیم  حزین الهیجیهرگز 
مجاز سرای  در  دوست  تن  رازاز  نیاید  و  آید  برون  سناییجان 
نه ای همدم  می زنی  دم  تو  که  نه ایتا  محرم  مانده ای  مویی  که  عّطارتا 
 فروغی بسطامیکه با حضور تو از خویش بی خبر مانداز سّر پردۀ غیب آن کسی خبردار است
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نکته
در  این طرح  مانند:  است؛  نادرست  ندارند،  یکسان  فعل  فعل در جمالتی که  1 حذف 

مجلس شورای اسالمی مطرح ]شد[ و به تصویب رسید.
٢ گاهی حذف فعل در بخش صرفی یا فعل های کمکی صورت می گیرد. این نوع حذف 

درست است؛ مانند: من او را دعوت ]کردم[ و با او صحبت کردم.
در  حذف  است.  درست  باشند،  تغییرکرده  شناسه ها  فقط  درصورتی که  فعل  حذف   ٣
چنین جمالتی به قرینۀ لفظی است و از نظر دستوری حذف فعل جایز نیست؛ زیرا شناسه ها 
به جهت مطابقت با نهاد با هم مغایرت دارند. مانند: »هم ما دربارۀ مطبوعات مقاله نوشتیم 

و هم آنان ]نوشتند[.«
٤ حذف نهاد پیوسته )شناسۀ فعل( جایز نیست اّما نهاد جدا را می توان حذف کرد. مانند 

جملۀ زیر:
»ما برای رفتن به اردو آماده شد]یم[.« نادرست 
»]ما[ برای رفتن به اردو آماده شدیم.« درست 

٥ نهاد جدای اول شخص و دوم شخص را همیشه می توان به قرینۀ نهاد پیوسته در 
جمله های هم پایه )ساده( و ناهم پایه )مرّکب( به قرینۀ لفظی حذف کرد؛ مگر آنکه با وابسته 

یا بدل همراه و یا تأکیدی درکار باشد.
6 در جمله های پرکاربرد، گاهی فعل به قرینۀ معنوی حذف می شود؛ مانند:»به سالمت 

]برو[«، »بسیار خوب ]است[«، »شکرخدا ]می کنم.[«
چه   « مانند:  می شود؛  حذف  معنوی  قرینۀ  به  اسنادی  فعل  مرّکب،  جمله های  در   ٧

بهتر]است[که شما این کار مهم را بر عهده بگیرید.«
از کسی  مانند:  می شود؛  معنوی حذف  قرینۀ  به  فعل  گاهی  پرسشی  در جمله های   ٨

می پرسیم: »کجا؟« یعنی »کجا ]می روی[؟«
ادا  گونه ای  به  جمله  اّما  می شود  فعل حذف  تعّجبی  و  دعایی  جمله های  در  گاهی   ٩

می شود که شنونده به منظور گوینده پی می برد. »چه شهر قشنگی! ]بود[«



٧6

گمان1
گویند که بّطي2 در آب روشنایي مي دید؛ پنداشت که ماهي است. قصدي مي کرد تا بگیرد و 
هیچ نمي یافت. چون بارها بیازمود و حاصلي ندید، فروگذاشت3. دیگر روز هر گاه که ماهي 
بدیدي، گمان بردي4 که همان روشنایي است؛ قصدي نپیوستي5، و ثمرت این تجربت آن 

بود که همه6 روز گرسنه بماند.
ترجمۀ نصراهلل منشی، کلیله و دمنه

تحلیل متن

حکایت بط، حکایت آدم هایی است که گرفتار وهم و تصورهای نادرست می شوند؛ چنان که 
در ماجرای »شیر و گاو«، »شیر« در حق »گاو« دچار این تصور نادرست می شود که از اساس 
نادرست است و او را بر این کار تحریک کرده اند و چون امواج این دمدمه ها و تحریکات بیشتر 
می شود شخص را کاماًل فرامی گیرد. این مصداق را از خوِد کلیله و دمنه می خوانیم: »... و در 
خدمت او طایفه ای نابکارند همه در بدکرداری استاد و امام، و در خیانت و درازدستی چیره 
و دلیر، ایشان را بارها بیازموده است و هرچه از آن باب در حّق دیگران گویند بر آن قیاس 
کند. و هر آینه صحبِت اشرار موجب بدگمانی باشد در حّق اخیار، و این نوع ممارست به خطا 

راه برد چون خطای بط« )نصراهلل منشی، 1383: 101و 102(.

شعرخوانی

در مکتب حقایق7
ای بی خبر! بکوش که صاحب خبر شوی               تا  راهرو  نباشی،  کی   راهبر  شوی؟8

1ـ کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، 1383، ص102. 
2ـ قلمرو زبانی: مرغابی 

گویی بّط سپید جامه به صابون زده است      کبک دری ساق پای، در قدح خون زده است      منوچهری
3ـ قلمرو زبانی: رها کرد.

4ـ قلمرو زبانی: گمان بردی: فکر می کرد، ماضی استمراری و نیز فعل های بدیدی، نمی یافت و می دید.
5  ـ قلمرو زبانی: قصدی نپیوستی: اقدام نمی کرد. تصمیم به انجام آن نمی گرفت.

6  ـ قلمرو زبانی: همه: صفت مبهم. همه روز: همۀ روز، همۀ طول روز
7ـ شرح ابیات این غزل برگرفته است از دکتر استعالمی، با اندکی دخل و تصرف

آگاه نشده است./  ـ  راه دل  از  نه  و  ارشاد  و  تعلیم  به  نه  ـ  از عوالم عاشقان حق  8  ـ قلمرو زبانی و فکری: بی خبر: کسی که 
صاحب خبر: عارف و دل آگاه/ راهرو: در کالم صوفیان سالک راه حق است./ راهبر: کسی است که دیگران را در راه حق هدایت می کند و 

صوفیان به او پیر یا مراد یا مرشد یا شیخ می گویند. در اینجا راهبر کسی است که راه را به پایان برده.
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در مکتب حقـــایق، پیش ادیب عشـق      هان  ای  پسر  بکوش  که  روزی  پدر  شوی1
دست از مِس وجود، چو مرداِن ره بشوی     تـا کیمیای   عشـــق  بیــابی  و   زر   شوی2
خواب و خورت ز مرتبۀ عشق دور  کرد       آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی3
گر نور عشق حق بـه دل و جانت اوفتد        بِـــاهلل،  کــز  آفتاب   فلک  خـوب تر   شوی4
یک دم غریِق بحِر   خدا شو، گمان مبر      کز آب   هفت  بحر، به  یک     موی،  تر   شوی5

از پای  تا سرت  همه  نـــور خدا شود       در  راه  ذوالَجالل،  چـو  بی پـا  و  سر   شوی6
وجـــه خدا  اگــر َشَوَدت  منظر  نظر        زین پس شکی نماند  که صاحب  نظر  شوی7

1ـ قلمرو زبانی: هان: )شبه جمله( هشیار باش، آگاه باش./ ادیب: معلّم
قلمرو فکری: پسر: منظور سالک و راهرِو بي تجربۀ بي خبر/ پدر: منظور رهبر و مرشد صاحب خبر 

ادیب عشق: کسی است که سالک را برای درک اسرار غیب می پرورد و آنگاه اسرار را به او می آموزد تا روزی به مقام راهبری و 
کمال برسد و کارآزموده گردد. این تعبیر در کالم حافظ همان معنایی را به ذهن می آورد که از تعبیرهایی چون پیر مغان، پیر میخانه، 

پیر میکده، پیر می فروش، خضر راه، مرغ سلیمان و مسیح دم در می یابیم.
2ـ قلمرو ادبی: مس وجود: اضافۀ تشبیهی / کیمیاي عشق: اضافۀ تشبیهي

قلمرو فکری: مس، هستی ماّدی و این جهانی ماست که عاشق جاه و مال و جلوۀ ناپایدار این زندگی است، و زر، روح متعالی 
است که جلوۀ این جهانی ندارد و نمی خواهد، اّما درکی از عالم معنا دارد. در کالم صوفیان این تبدیل مس به زر، برگرفته از آرزوی 
نابرآوردۀ کیمیاگران است و جست وجوی آنها برای عاملی که فلزات کم بها را به زر تبدیل کند؛ و اکسیر و آنچه مس وجود ما را زر 

می کند، عشق و کشش درونی ما برای رسیدن به آن مرتبۀ متعالی است.
3ـ قلمرو زبانی: »ت« در خواب وخورت: مفعول/ قلمرو ادبی: خواب و خور: مجاز از زندگی ماّدی

قلمرو فکری: رسیدن به خویش: یعنی آن مرتبۀ فکری و روحانی که انسان دریابد او را برای خواب وخور نیافریده اند. شاعر 
می گوید: دلبستگی انسان به تعلّقات او را از شأن و منزلتش دور کرده است. زمانی می تواند به کمال برسد که از زندگی مجازی رها 

گردد.
4ـ قلمرو زبانی: بِاهلل: بای سوگند 

قلمرو ادبی: از آفتاب خوب تر شدن: کنایه از رسیدن به جایی که زیباترین و درخشنده ترین جزء این عالم مادی به نظر انسان 
نیاید.

قلمرو فکری: نور عشق حق: منظور همان کیمیای عشق در بیت سوم است.
5ـ قلمرو زبانی: ترشدن: آلوده شدن/ هفت بحر: هفت دریای بزرگ در جهان شناسی قدماست که عبارت اند از: دریاي عمان ـ 

دریاي احمر ـ دریاي بربر ـ دریاي اقیانوس ـ دریاي روم ـ دریاي اسود ـ دریاي اخضر.
قلمرو ادبی: بحر خدا: استعاره از دریای معرفت حق 

قلمرو فکری: در اینجا هفت بحر یعنی تمام این دنیای مادی که عاشقاِن حق، خود را آلودۀ آن نمی کنند. شاعر می گوید: اگر 
عاشق حق باشی و غرق دریای معرفت الهی گردی، شک نکن؛ زیراکه یک موی وجود تو آلودۀ این دنیا نخواهد شد.

6  ـ قلمرو ادبی: کنایه: از پای تا سر: کنایه از همۀ وجود، مراعات نظیر و تضاد 
قلمرو فکری: بی پا و سر شدن در راه حق؛ یعنی چنان حالی که عاشق به داوری یا به مالمت دیگران توجه نداشته باشد.

7  ـ قلمرو ادبی: وجه خدا: جلوه یا تجلّی حق؛ و تعبیری است برگرفته از قرآن: »فاَیَْنما تَُولّوا َفَثمَّ َوْجُه اهلل« )سورۀ بقره، آیۀ 115(
قلمرو فکری: صاحب نظر: در کالم حافظ کسی است که عالم معنا را درک می کند. معنی: اگر تو در همه حال رضای خدای را 

پیشگیری به یقین به بصیرت و آگاهی خواهی رسید.
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بنیــاد  هستی  تـو چو زیر  و  زبر  شود        در دل  مدار هیچ، کــه  زیر  و  زبر  شوی1
گر در سرت  هوای  وصال  است،  حافظا        بـــاید  که خاک  درگِه  اهل  هنر   شوی2

1ـ قلمرو ادبی: منظر نظر: جناس ناهمسان افزایشی / کنایه: در دل مدار هیچ؛ یعنی نگران این زندگی دنیایی نباش./ زیر و 
زبر: تضاد 

قلمرو فکری: هستی تو: در متن یعنی هستی فردی و دلبستگی های این جهانی تو. اگر توجه تو از عالیق دنیایی دور شود، تازه 
آغاز زندگی روحانی و معنوی تو خواهد بود.

2ـ قلمرو فکری: اهل هنر:  در کالم حافظ یعنی آگاهان و صاحب دالن که عالمی ورای این هستِی مادی را می شناسند. 
قلمرو فکری: در این بیت، حافظ به خود و در واقع به طالبان حقیقت می گوید که صاحب دالن باید راه وصال حق را بر تو 

بگشایند. 
به دولت کسانی سر افراختند          که تاج تکّبر بینداختند              سعدی


