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 به نام خدا

 فارسی دوازدهم رشته عمومی مشترک با کارو دانش و هنرستان

 تنعم شکر:درس اول

. نعمت دیرا ،عزّ وجلّ، که طاعتش مُوجب قربت است وبه شکر اندرش مز یخدا منّت:نخست  بند

دونعمت  یدرهرنفس پس.مفَرّح ذات دیآ یاست و چون بر م اترود ممِدِّ حی یکه فرو م یهرنفس

 .واجب یشکر یموجوداست و برهرنعمت

 :قلمرو زبانی

 :قربت/سبب:مُوجب/یعبادت،فرمانبردا،اطاعت: طاعت/ ابر نیکیسپاس دربری،کین،سپاس،شکر:منت 

 یوجود،هست: ذات/بخش یشاد:مفرّح/رگ یاری:مُمِدّ/دم وبازدم:نفس/به قرب حق دنی،رسیکینزد

وبه ...است...طاعتش)بعد جمله وابسته اند ی دوجمله/وابسته ساز  وندیپ:که/هسته  یجمله : را یخدا منت

به  لیتاو یدرفارسیی ،وجمله دعا یدوفعل عرب:وجلّ عزّ/است محذوف:فعل/مسند:را یخدا/نهاد:منت/ (نعمت...شکر

 لیوجل زیعز  یِخدا:صفت می شود

 :بودن،آمده یکس یکیسپاس و هم چنین مرهون ن یمعن به:(منّت ) ر،یز تیدرب

 .یمنت چیخدا ه ریکس به غ چیازه/باب چیرا که ندارم به ه یخدا منّت
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 دیتاک یبرا اندر؛متمم کی یبرا اضافه دوحرف..اندر...به/هیمضاف ومضاف ال:طاعتش/مسند:قربت موجب/نهاد:طاعت

 نهاد :شکرش.ـ.شکر اندرش به/یلفظ ی نهیقر به است فعل حذف️/مسند:دیمز/حرف اضافه ،،به،، است

و مصدر به ی افزون:دیمز/یلفظ ی نهیاست به قر:حذف فعل /یاضاف بیترک:نعمت دیمز/هیمضاف ال؛ش:ندرشکرشا/

رود،  ی،م یفعل ها  نهاد/آن  نیجانش بیرغایوضم(:نفس) یهرنفس؛نکره ی+صفت مبهم :هر/ندهیافزا: فاعل یمعن

: و قربت اتیح/ یمضارع اخبار:دیآ یرود ،برم یفروم/مسند:و مفرحممِدّ/است( محذوف)و است  دیآ یاست برم

وابسته  وندیپ:و/ مسند:موجود/و نهاد یوصف بیترک:دونعمت/متمم:نفس/حرف ربط:پس/ییامال تیاهم

درمقابل :بر/یدیمتمم ق:نعمت/(یوصف)نقش صفت ،نکره:،یصفت مبهم:هر/ساز

 است( حیتوض)نکره  ی:ی،در شکری پسوند/مسند:واجب/نهاد:شکر/،درعوضِ

 یادب قلمرو 

/ موجود واجب:متوازن سجع/دیآ یبرم،رود یفرو م:تضاد/ذات،اتیح:مطرف سجع/نعمت ،قربت:یمتواز سجع

 میسوره ابراه ۷ هیآ:به حیتلم/کمیسوره حجرات انّ اکرمکم عنداهلل اتق۳۱ هیبه آ حیتلم:موجب قربت است طاعتش

 نعمت دیمز(:۳1)

 قلمرو فکری

 یواطاعت از امراو،سبب ارزشمند یاست،که فرمانبردار یهمتا وبزرگ یب یخدا یوسپاس تنها ویژه  شکر: یمعن 

زندگی  یفرو دادن هرنفس.گردد ینعمت م ی،سبب افزونشینعمت ها یشکرگزار.انسان به او می شود  یکیو نزد

 .است یبخش روح وجان آدم یشادد،یبرآ و چون نفس از درون(است یو سبب تداوم زندگ گریاری)بخش است

 .واجب است یدو نعمت ارزشمند وجود دارد،و در برابر هر نعمتی شکرگزار یانسان در هردم و بازدم یا پس

 یبه  نعمت ها توجه/و اطاعت سبب تقرب است یفرمانبردار/نعمت بودن قدردان/یبرشکرگزار دیتاک: میمفاه

 .نعمت است  شی،سبب افزا یشکرگزار/خدا

 :ییمعنا قرابت

 دیمده از دست کل یخواه گنج/دیگنج مز دیباشد کل شکر-

 کند رونی،نعمت ازکفت بکفر/نعمت ،نعمتت افزون کندشکر-

 کند حق برتو نعمت ها تمام تا/گو مدام یحق م یها شکرنعمت-

 د؟یشکرش به درآ ی کزعهده/دیوزبان که برآ ازدست :دوم بند
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 .الشَّکور یمِن عباد لیآلَ داودَ شکرا و قل إعمَلُوا

  قلمرو زبانی

 شکرگزار،سپاسگزار:شکور/بندگان من:عبادی/اندک:قلیل/فهی،وظد،تعهتیمسئول:عهده

که و  دست/یهمضاف ال،نیپس یوابسته ی،رپرسشیضم:که/ساز هیهمپا وندپی:و/معطوف به متمم :زبان/متمم:دست

-)/وابسته یوابسته +وابسته+هسته:شکرش ی عهده/ متمم:عهده/وزبان دست:تناسب/یاضاف بیترک زبان که

/ یاستفهام انکار: پرسش نوع/یمضارع التزام :دیدرآ به/یعل مضارع اخبارف:دیبرآ(هیمضاف ال هیمضاف ال:َش

 دست/(ازعهده شکرش برآمدن ایمصرع دوم  )برآمدن ازعهده شکر:تیب نهاد/حرف ربط:که/که از مخفف:کز

 دیخدا باش یخاندان داود،سپاسگزار نعمت ها یا:الشَّکُورُ یَمن عباد لوقلی شکرا داودَ آلَ اعمَلُوا/تناسب:وزبان

 .اندک ازبندگانم سپاسگزارند یگروه رای،ز

 ادبی قلمرو

 ۳۱ هیآ:نیتضم هیآرا/زبان،دست:یرنظ مراعات/زبان:مجاز سخن از/قدرت:دست از مجاز/دیو آ دیآ:فیرد/در،بر:هیقاف

سوره ۷ هیبه آ حیتلم/(ع)به داستان حضرت داود  حیتلم /الشکُور یمن عباد لیسوره سبا؛اعملو آلَ داودَ شکر و قل

 داشتن یکار ییتوانا:،کنایه ست و زبانبرآمدن ازد/ دَنَّکُمیشَکَرتُم  لَاز  لَئِن:میابراه ی

 قلمرو فکری

را   تیسزاوار نعمت های  توان شکرگزار یبنده ا چیه هدازه است کنحدّ وا یچنان ب تینعمت ها!  ایخدا: معنی 

 .از بندگانم شکرگزارند یگروه اندک رای،زدیخداباش یشکرگزارنعمت ها! خاندان داود یا.ندارد

 مردم اکثر/ یبرشکرگزار دیتاک/خدا یاندازه بودن نعمت هابی /حق  ینعمت ها ازشکرگزاری بنده عجز:ممفاهی

 .ستندنی شکرگزار

 :معنایی قرابت

 از هزار یینعمت نگو کیشکر/باشدت یزبان ییبه هرمو گر:یسعد-

 .از هزار کرد یکیآن که شکر  ستیک ای/را که تواند شمارکرد یخدا فضل-

 .دم کیکم از حق او بود ، هزارسال/که شکرنعمت او ییبارخدا سپاس-

 ز لبنکه پرورش کودکان بود  چنان/پرورش او،زشکرِ نعمت توست شهیهم:یرمعزیام-
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 آورد یبه درگاه خدا عذر/ شیخو رزتقصی که بِه همان بنده: سوم بند

 آورد ینتواند که به جا کس/ شیسزاوار خداوند ورنه 

 قلمرو زبانی

 تی،مالکینندگی،آفریپرودگار:یخداوند/در شکر و عبادت یو کوتاه یسست:ریتقص/،بهانهلیدل:عذر 

 قی،الستهیسزاوار، شا:سزا/خدا یوقهار

حذف   یمعنو نهیبه قر:است فعل/بِه است همان،هسته یاشاره و نهاد جمله  ریضم:همان/نهاد فعل آورد:بنده

 عذر/مفعول:عذر/.(آورد.....شیرخویزتقص:)وابسته جمله/وابسته ساز وندیپ:که/به خوب،صفت ساده: به/شده است

 .جزء اصل کلمه است یواژه ساده ،:یخدا/یمضارع التزام،(اوردیِب یبه معن):آورد/تناسب:ریوتقص

 هیمضاف ال+هسته،َش یخداوندسزاوار/تدرآغاز جمله آمده اس دیتاک لیکه به دل ینشان نف.:نه/ مخفف واگر:ور

اسم :سزاوار/یوند:سزاوار/شیخداوند( ۲خداوند،سزاوار (۳یاضاف بیدوترک/هیِمضاف ال هیوابسته وابسته مضاف ال+

 ریضم:کس/یمصدر:ی/(پسوند:وار+ا+دنیسز بن سز)/مفعول:نقش،عبادت وعمل سزاوار(اسم نیصفت جانش)،

،کس ورنه:تیب یمرتب اجزا شکل/یفعل مضارع التزام:آورد یجا به نتواند/تواند ینم،یمضارع اخبار:نتواند/مبهم

 .آورد یبه جا شیسزاوارِ خداوند(ِعبادت)نتواند

 قلمرو ادبی

 آورد:فیرد/یجای،خدا:هیقاف/،العجزُ عَنِ العرفانِ عِرفان حیتلم:اوّل تیب/قطعه:شعر قالب

 قلمرو فکری

درعبادت واطاعت حق،عدز و درخواست   یجبران،گناه و کوتاه یبرا وستهیخوب است که بنده پ همان: معنی

 یخدا را به جا یبزرگ ی ستهیبادت و اطاعت شاعتواند، ینم یبنده ا چیه رایز.بخواهد میرح یعفو خود را ازخدا

 .اوردیب

 .طلب عفو ازخدا/دررحمت حق گشاده است/ستیعبادت واطاعت سزاوار حق ممکن ن:ممفاهی

 معنایی قرابت

 کن درحال و عذر آن بخواه توبه/گناه یبنده گرکرد ی،اناگهان:عطار
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 یپرده  ده،یهمه جا کش غشیدر یوخوان نعمت ب دهیحسابش همه را رس بی رحمت باران:بندچهارم

 .منکر نبُرَد یبه خطا یروز ی فهیناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظ

  قلمرو زبانی

 شرافت،آبرو(یونانیاز ):ناموس /بی مضایغه،بی مانع:بی دریغ/فراخ وگشاده یسفره،سفره :خوان

 کیرزق،آنچه کفاف :یروز/یحقوق ومستمر:فهیوظ/آشکار،واضح:فاحش/(،عصمتیپاکدامن:نجایا)

 (انکارشده درعرف وشرع)زشت و ناپسند،:منکَر/(روز کی یبه اندازه  یهامیا یمعن)روز باشد

 یب/هیمضاف ال هیمضاف ال+هیصفت مضاف ال+ هیمضاف ال+هسته:حسابش بی رحمت باران/نهاد و ساده اسم:باران 

صفت :حساب یب/رحمتش باران،حساب یرحمت  ب باران/هیمضاف ال هیمضاف ال:َش -/هیصفت مضاف ال:حساب

 یواج ندیفرآ،واو معدوله:خوان/نهاد:قش،نسفره:خوان/،بهیحرف اضافه به معن:را/مبهم ریضم:همه/یوند

صفت :غیدر یب/.هیمضاف ال هیمضاف ال+  هیصفت مضاف ال+هیمضاف ال+هسته:غشیدر بی نعمت خوان/کاهش

صفت :غیدریب/دارد ییامال تیاهم:خوان/نعمتش خوان:غیدرینعمت ب خوان/هیمضاف ال هیمضاف ال:َش-/هیمضاف ال

 هیمضاف ال+هیمضاف ال+ هسته:ناموس بندگان ی ردهپ/مفعول :پرده/ینقل یماض:دهیکش/متمم :همه جا/یوند

حرف اضافه :به/مفعول:فهیوظ/یمضارع اخبار:ندرَد/است شیافزا یواج ندیفرآی،انجیصامت م،گ:بندگان/هیمضاف ال

 یمضارع اخبار:نبرد/ساده یانیصفت ب:ومنکر فاحش/منکر یگناه فاحش و خطا:ترکیب وصفی/لی،به دلیسبب

 ادبی قلمرو 

: یمتواز سجع/به همه دنیو رس یگستردگ(فرود آمدن):وجه شبه.مشبه+مشبه به،فشرده هیتشب:رحمت بارانِ

 سجع مطرف:و خوان باران/دهیکش،دهیرس

 یداشته باشد،اما خوان و باران سجع متواز عیتواند ترص یم؛دهیکش...و خوان دهیرس...باران:اوّل یجمله  دو:توجّه

 هیتشب:نعمت خوان/کردن یمحافظت و نگهدار:وجه شبه،مشبه+مشبه بهی؛فشرده اضاف هیتشب:ناموس پرده/ستندین

 یفشرده اضاف هیتشب:یروز فهیوظ/از رسوا کردن هیکنا:دنیدر پرده/دهیهمه جا کش:وجه شبه؛فشرده

 یچون حقوق و مستمر یو روز رزق،(قطع نشدن)دنیاستمرار و در رس:شبهمشبه به؛وجه :فهیمشبه؛وظ:یروز

هو  وبیبه ستار الع حیتلم:نَبُرَد یروز فهیناموس بندگان نَدَرَد و وظ پرده/رسد یم وستهیتصور شده که پ

 یسجع متواز: نَبُرَد ،نَدَرَد/الرزق

 قلمرو فکری
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  یعموم یچون سفره ا انشیپا یب یو نعمت هااست  دهیرس دگانیآفر یرحمت  عام خداوند به همه : معنی

آشکاررسوا  یگناه ونافرمان لیبه دل ی،حتااست،گنهکاران ر وبیستارالع خداوند.گسترده است یدرسراسر هست

 .کند یرا به سبب خطا وگناه ناپسند قطع نم دگانیآفر یرزق وروز و.کند ینم

 : ممفاهی

بندگان مقرر و  یو روز رزق/رزاق است خدا/است وبیستارالع خدا/راستیو نعمت خدا عام و فراگ رحمت

 .است یشگیهم

 (۴۴-۴۷ -۴1)کنکور:معنایی قرابت

 نبود مکاس هرگز کاورا/خواه یکس یزخزانه  یروز-

 ،چه دوستغمایخوان  نیدشمن برا چه/عام اوست یسفره  نیزم میاد

 خموش یسربسته چه دان ی نکته/ماست شترازجرمیخدا ب لطف-

 یزالیتوان بود ازلطف ال یک دینوم/عالم اهیده که گرچه گشتم نامه س یم-

 یخور دار فهیوترسا وظ گبر/بیغ یکه تز خزانه  یمیکر یا-

 در رزق برکس نبست انیعص به/خداوند باال وپست کنیول-

 است هم یعمر و روز ی سندهینو/کودک اندرشکم ی نگارنده-

 خورد یدرقاف روز مرغیس که/پهن خوان کرم گسترد چنان-

 را فرموده  یابربهار ی هیبگسترَد و دا نیبادصبا را گفته تا فرش زمرّد فرّاش:پنجم بند

 .بپرورد نیبنات نبات را درمهد زم تا

  قلمرو زبانی

جمع :بنات/دهد یم ریمادر به کودک ش یکه به جا یزن:هیدا /وزد یکه از مشرق م یباد:صبا باد

 ی،رُستَناهگی:نبات/بنت،دختران

 ینقل یماض:گفته/جمله وابسته:بگسترد نزمردی فرش/وابسته ساز وندیپ:تا/هسته ی جمله:راگفته بادصبا فراش
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فرش گستر، :فرّاش/متمم فعل.:بادصبا فراش/متعال یخدا:نهاد/یمعنو ی نهیبه قر،،استیحذف فعل کمک:است

سنگ سبز و :زمرّد/مفعول ِفعل بگسترد:نیزمرد فرش؛بگسترد نیزمرد فرش/،فعل گفتهمفعول/فرش یگسترنده 

 دو/یمضاف ال هیمضاف ال+ هیمضاف ال+هسته:فراش باد صبا/یمضارع التزام:بگسترَد/(بادصبا فراش)او:نهاد️/یمتیق

وابسته  وندپی:تا/هسته ی جمله:را فرموده یابر بهار هدای/به،یبه معن حرف اضافه:را/بادصبا،باد فراش:یاضاف بیترک

وابسته +هیمضاف ال+ هسته:یابر بهار ی هیدا/متمم فعل:یابربهار هیدا/بپرورد.....بنات نبات را:وابسته ی جمله/زسا

 یفعل کمکی،نقل یماض:فرموده/حرف اضافه:را/ینسب یانیصفت ب:یبهار/هیصفت مضاف ال:یبهار/وابسته  ی

 تیاهم:،بنات،نباتصبا/یالتزام مضارع:بپرورد/بپرورد نینبات را درمهد زم بنات:مفعول فرموده/خدا:نهاد/محذوف

 دارند ییامال

 ادبی قلمرو

سبزه از استعاره :نیزمرد فرش/گسترده :وجه شبه(مشبه+مشبه به)یاضاف هیتشب:باد صبا فراشِ

پرورش : وجه شبه(مشبه+ مشبه به)یفشرده اضاف هیتشب: یبهار یابر هیدا /یشیجناس ناقص افزا:فرش،فراش/زار

وجه ی،فشرده اضاف هیتشب:نیزم مهد/رشد کردن:وجه شبه،مشبه+مشبه به ،فشرده هیتشب:نبات بنات/دادن

امّا به .است صیباد صبا تشخ یبرا( گستردن،فرمودن و پروردن)انسانی اعمال و صفات آوردن/حرکت کردن:شبه

 بنات/یسجع متوار:بپرورد، بگُسترد/سجع مطرف:و فرموده گفته/تا کنون مطرح نشده است یاعتقادات مذهب لیدل

 .و مقلوب است ط،جناس خیادب یها هی،اما دربالغت وآراستیجناس ن یاگرچه براساس کتاب درس:و نبات

 قلمرو فکری

سبزرنگ بگستراند و  یسبزه زار را چون فرش(یهاگ پراکن)وزش خود  خداوند به با صبا امرکرده است تا با:معنی

 .را چون دختران بپرورد اهانیدستور داده که با باران ، گ یبه ابر بهار

 ...لَم نَجعَلِ االرضَ مِهادا أ:ی  فهیشر ی هیاشاره به آ:نزمی مهد

 ،جهان نظم استهستی جهان/تحت امر خداست هستی تمام:ممفاهی

 .اراستیصبا چمن ب نقّاش/فشاندیخزان ورق ب فراش:قرابت

سبز ورق دربرگرفته واطفال شاخ را به قدوم موسم  ی،قبانوروزی خلعت به را درختان:️ششم بند

 تشیبه ترب ییشده وتخم خرما قیبه قدرت او ،شهد فا یتاک یکاله شکوفه برسرنهاده، عصاره ،عیرب

 .نخل باسق گشته
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 قلمرو زبانی

 یبه کس یکه بزرگ یلباس:خلعت/نوروز ژهیو هیهد: ینوروز خلعتِ/ی،لباسهیهد.:خلعت

را با دکمه  شی،دو طرف پدنیباز است  وپس از پوش شیپ یکه از سو یه اجامه،جام:قبا/هیبخشد،هد

رخت د:تاک/بهار:عیرب/فصل ،زمان:موسم/قدم نهادن،دنیآمدن،فرارس:قدوم /تن:بر/گبر:ورق/وندندیپ

 بلند:باسق/(فوق ی شهیازر)،برتردهیبرگز:قیفا/درخت خرما:نخل/پروردن:تیترب /انگور،رَز

+ هسته:سبز ورق یقبا/ ینسب یانیصفت ب:ینوروز/یوصف بیترک:ینوروز خلعتِ/اضافهفکّ : را/هیمضاف ال:درختان

معادل )ینقل یاضم:گرفته/متمم:بر/مفعول: قبا/هیمضاف ال :ورق/صفت ساده:  سبز/۲نیوابسته پس+۳ نیوابسته پس

موسوم  دومق/فکّ اضافه:  را/یاضاف بیترک:شاخ  اطفال؛شاخ برسراطفال/سر  هیمضاف ال:اطفال/(پوشانده است

 بیفعول و ترکم:شکوفه  کاله/هیمضاف ال هیمضاف ال:عیرب/هیمضاف ال هیمضاف ال+هیمضاف ال+هسته:عیرب

 بیترک: خل باسقن،قیفا شهد/یاضاف بیترک:تشی،تربیی،قدرت او،تخم خرمایتاک عصاره/ینقل یماض:  نهاده/یاضاف

 قیفا/مسند: دشه/هیمضاف ال:یتاک/نهاد:عصاره/ریو تحق ریتصغ یوحدت به معن ی:ییو خرما یدر تاک ی/یوصف

 بیترک:باسق  نخل/یاضاف بیترک:  تشیترب/یاضاف بیترک:  ییخرما تخم/ینقل یماض:شده/ساده یانیصفت ب:

 یماض:  گشته/(یوصف)نقش صفت: باسق/مسند:نخل/یمضاف ال،نهاد،خرما:ییخرما خمت/ضمّنت:ونخل خرما/ یوصف

/ تناسب:،شکوفه و شاخ درختان/ییتناسب معنا:،کاله و خلعت قبا/ییامال تیاهم:قی،خلعت ،باسق ،فاقبا/ینقل

 ضمّنت:وشاخ درخت

  ادبی قلمرو

،ورق درخت/در گرفتن و بر تن کردن:مشبه به،وجه شبه :سبز یقبا ،مشبه:ورق،فشرده هیتشب:سبز ورق  یقبا

وجه شبه ؛نونهال و کم سن و ،فشرده هیتشب:شاخ  اطفال/ریمراعات نظ:،قبا وکالهخلعت/ریمراعات نظ:،شاخ ،شکوفه

: قیفا شهد/عیقدومِ موسمِ ربِ: –مصوت کوتاه :ییآرا واج/صی،تشخ هیاستعاره بالکنا: عیموسم رب قدوم/سال بودن

 یسجع متواز:باسق،قیفا/والنخل باسقاتِ ۳1هیبه سوره ق آ حیتلم:باسق نخل/سوره نحل ۸۶و  ۸۴ هیبه آ حیلمت

 یرمراعات نظ:و نخل تاک/

 قلمرو فکری

چون  یبهار ، شکوفه ها دنیفرارس یچون لباس سبز پوشانده و به مبارک ی،برتن درختان،برگ هاخداوند:معنی

شده  لیتبد یانگور به عسل عال یآب دانه  ،یحق تعال تیلطف وعنا به.درختان نهاده است یکاله برسرشاخه ها

 .بلند شده است  ی،به درخت ییخرما یهسته ، وبه امر و پرورش او
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 .ها  به امرخداست دهیتمام آفر نشیآفر:ممفاهی

 (۴۸کنکورهنر :)معنایی قرابت

 صباش خرده زر کرد دهن باد/یتیگفت با صبا ز رخت گل حکا یم

 تاتونانی به کف آری و به غفلت نخوری/و فلک درکارند و مه وخورشید باد ابرو:بند هفتم

 ط انصاف نباشد که تو فرمان نبریشر/سرگشته و فرمانبردار بهرتو همه از

 قلمرو زبانی

بی :غفلت/حق وعدل عدل،رعایت:انصاف/اطاعت کننده،مطیع:فرمانبردار/آشفته،بدحال:سرگشته

 خبری،غفلت ازحق تعالی

مخفف :ند(/متمم+حرف اضافه)مسند:درکار/و معطوف به معطوف معطوف به نهاد:باد،مه خورشید و فلک/نهاد:ابر

 :مه و خورشید/تناسب :ابرو باد/جمله وابسته:مصرع دوّم/پیوند وابسته ساز:تا/هسته جمله:اولمصرع /فعل اسنادی

 /متمم:کف/ی نکره+نان/مفعول:نانی/نهاد:تو ؛ضمیرجدا/پیوند همپایه ساز:و/تضمّن:با ابر،مه وخورشید فلک/تناسب

 /همپایه ساز پیوند:و/مضارع منفیفعل :نخوری/قید:به غفلت/به پیشوند قیدساز:به/مضارع التزامی،بیاری فعل:آری

 /مسند:سرگشته /مرکب -دیون:سرگشته وفرمان بردا/متمم:تو/ضمیر مبهم،نهاد جمله:همه/سه جمله:بیت

 :جمله هسته/وابسته ساز پیوند:که/فعل اسنادی:نباشد/ترکیب اضافی:شرط انصاف/معطوف به مسند فرمانبردار

شرط (/فرمانبری تو)نبردن تو فرمان:نهاد/تو فرمان نبری:بستهجمله وا/پیوندوابسته ساز:که/شرط انصاف نباشد

 امالیی دارند اهمیت:انصاف،شرط،غفلت/فعل مضارع:فرمان نبری/نهاد:تو/مسند:انصاف

  قلمرو ادبی

 :به کف آوردن/مجاز جزئیه،دست:کف/از موثر بودن،تالش کردن کنایه:درکار بودن/تشخیص:در کارند...ابر وباد و

جاثیه / ۲1لقمان آیه /۳۲نحل آیه / ابراهیم ۱۱تلمیح به آیه :بیت اول/،نبری ینخور:قافیه/قطعه:قالب شعر/کنایه

 از(جزئیه)مجاز:نان /کل آفرینشزمجاز ا:ابر و باد و مه و خورشید و فلک/ ضمه مصوت کوتاه:واج آوایی/۱۳ آیه

 رزق و روزی

 قلمرو فکری
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و آسمان،درتالش وکوشش هستند،تا تو  آفریدگان،ابر،باد،ماه،خورشیدبه امرحق،تمام هستی و !ای انسان:معنی

 .نخوری  با غفلت و بی خبری ازیاد خدای روزی رسان بیاوری و آن را رزق و روزی به دست( اشرف مخلوقات)

 تو این وجود،اگر آفریدگان به امر خدا،برای خدمت به تو،درتکاپوی و تالش و فرمانبردار و مطیع توهستند،با تمام

 .نیست و دوراز عدل وانصاف است فرمانبر ومطیع خدا نباشی،عادالنه 

 دائبین ِوسخّر لکم اللیلَ و النّهارَ سخَّرَ لکُم الشّمس َ والقّمرَ:اشاره به آیه:....ابر وباد و مه و خورشیدو

هستی فرمانبردار تمام /بر اطاعت و بندگی انسان تاکید/تمام آفریده هادر تسخیر و خدمت انسان است : ممفاهی

 انسان اشرف مخلوقات است/خداست

  :قرابت معنایی

 مرده ،با حق زنده اند برمن و تو/باد وخاک و آب و آتش بنده اند-

 دراین معنی که گوش است دلی داند/به ذکرش هرچه بینی درخروش است_

یان و تَتِمَّه ی موجودات و رحمت عالمیان،و صفوت آدم در خبراست،ازسرور کاینات و مفخَر:بند هشتم

  محمّد مصطفی،صَلَّی اهللُ عَلیهَ و سَلّمَ،  دور زمان،

 وَسیم  قَسیم جَسیم نسیم/ شَفیع مُطاع نبیّ کریم

 حَسُنَت جمیعُ خِصالِهِ، صَلُّوا علیه وآلِهِ/بجماله بَلَغی العُلی بِکَمالِهِ کَشَف الدُّجی

 باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه/چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان

 قلمرو زبانی

آنچه بدان فخر :مفخَر/کاینه،همه موجودات جهان جمع:کاینات/حدیث سخن پیامبر:در خبر است؛خبر

باقی :تَتِمَّه/از افراد بشر برگزیده،برگزیده(صَفوت:)صفوت/بخشایش،عفو و درگذشتن: رحمت/کنند

شفاعت کننده :شفیع/عالم مردم:عالمیان/وکمال گردش زمان رسالت مایه تمامی:تتمه دور زمان/مانده

 صاحب:قسیم/پیغمبر،رسول:نبی/فرمانروا،اطاعت شده،کسی که دیگری فرمان او را می بَرَد:مطاع/

 چوبی که برای استحکام بر دیوار:پشتیبان/دارای نشان پیامبری:وسیم/خوش اندام:جسیم/جمال

 :الدُّجی /کنارزد:کشف /بلندپایگی،بزرگی:العُلی /رسید:بلغ(/است( ص)اینجا منظور پیامبر)نصب کنند

 جِ خصلت،خلق وخوی:خصال/نیکو است :حسنت/تاریکی
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محمّد /ترکیب اضافی:عالمیان،صفوت آدمیان،تَتِمَّه یِ دورزمان سرور کاینات،مفخَر موجودات،رحمت/متمم:سرور

جمله هسته؛چه غم :مصرع اول/جمله دعایی:و سَلَّمصلی اهلل علیه /نسبت،وندی است ی+عالم:عالمیان/بدل:مصطفی

از موج بحر  جمله هسته؛چه باک:مصرع دوم/دارد چون تو پشتیبان:جمله وابسته/پیوند وابسته ساز:که/را دیوار امت

چه غم داردکه چون تو   امت دیوار:شکل مرتب بیت/پیوند وابسته ساز:که /باشد نوح کشتیبان:جمله وابسته/آن را

 :غم/صفت پرسشی:چه/نهاد :دیوار امت/که نوح کشتیبان باشد(است)از موج بحر چه باک ارد،آن راپشتیبان د

 :پشتیبان (/(ص)پیامبر)متمم:تو/حرف اضافه به معنی مانندِ:چون/ترکیب وصفی:چه غم/محذوف دارد:فعل/مفعول

 رای:را/استفهام انکاری:پرسشنوع /مفعول جمله:پشتیبان/بان+ی صامت میانجی+واجی افزایشی،پشت فرایند

 /نهاد:نوح/مسند:چه باک/ترکیب وصفی:چه باک/ترکیب اضافی:موج بحر/نهاد:آن(/مالکیت) تغییرفعل 

 /تناسب:موج،بحر،نوح،کشتیبان/تناسب: دیوار و پشتیبان/فعل اسنادی:باشد/مسند :کشتیبان/وندی اسم:کشتیبان

 دارند اهمیت امالیی:و بحر یم،صفوت،تتمه، شفیع،مطاعقسیم،جسیم،وس/بیت چهارجمله است/تضمّن:و بحر موج

 قلمرو ادبی

یده زآدم برگزیده،پیامبر برگ/تلمیح به اِنّ اهلل اصطفی آدمَ:آدمیان صِفوت/کاینات،موجودات،و عالمیان،آدمیان:سجع

بیت موازنه ...:شفیع مطاع/(۳1۷انبیا آیه )وَ ما ارسناکَ االّ رحمه للعالمیان:عالمیان؛تلمیح تمام آدمیان رحمتِ

مراعات :موج،بحر،نوح،کشتیبان/مشبه+تشبیه فشرده اضافی؛مشبه به:دیوارامت(/تنوین، س،ی:)واج آرایی/دارد

مثلُ اهلِ بیتیِ :به حدیث سفینه:دارد بیت تلمیح/مشبه به:، کشتیبان((ص)پیامبر)مشبه:تو/نوح داستان:تلمیح/نظیر

 .عنها غَرِق فمثل سفینه نوحِ مَن رَکَبَ فیها نجا ومَن تخلَّ

 قلمرو فکری

تمام آفریدگان و مایه ی افتخار موجودات،سبب رحمت  درحدیث وخبری نقل شده است از سرور وبزرگ:معنی

ها،وکامل کننده پیامبری و آخرین نبی در روزگار،محمدمصطفی،درود خدا  وعفو بندگان عالم،وبرگزیده ی انسان

 ه ی بندگان،سرور وفرمانروای عالم،پیامبر و بخشنده،زیبا،خوشبویباد؛پیامبری که شفاعت کنند براو و خاندانش

همانگونه .ندارد دارند غم وترسی(پیامبر)امّت ومردمی که پشتیبان و شفیعی چون تو.ودارای نشان پیامبری است

 .که کسی که نوح کشتیبان اوست از موج دریا ترسی ندارد

دلیل رحمت عالمیان آخرین پیامبر (ص)پیامبر/نان استمسلما سرورآفریدگان،دلیل افتخار(ص)پیامبر:مفاهیم

امید مسلمانان /شفیع مومنان است/مُهرپیامبری دارد پیامبر./شفاعتگر،زیبا،بخشنده،خوشبوست.عالم هستی است

 .به عفو ورحمت الهی است

 :قرابت معنایی
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 پاکش هزاران آفرین برجان/محمدکافرینش هست خاکش_

 عالم مصطفی صدر وبدرهردو/وفاخواجه ی دنیا و دین گنج _

 ۴۷:رکنکو

 نباشد هیچ غم چون تو با مایی/گرهزاران دام باشددرقدم_

 و دشمن دوست گنهش طاعت است/هرکه درسایه ی عنایت اوست_

 دزد لئیم کی بودبیمی ازآن/چو عنایاتت بود با ما مقیم_

 ن غم مخورنوح است کشتیبان زطوفا چون تورا/ای دل ارسیل فنا بنیادهستی برکند_

اجابت به درگاه  دیروزگار،دست انابت به ام شانیازبندگان گنه کارپر یکی که هرگاه️:نهم بند

 یتضرُّع وزار هیبازاعراض کند،بازش  نظرنکند،بازش بخواند یدرو،ی،تعالزدیالَّ وعال ،بردارد،جَِحق،

،فَقد غَفَرتُ یریلَهُ غَ سَیولَ یعبدن مِ  تُیی،قَد استَحَیمالئکَت ای:دیفرما ،یبحانَه وتعالسُحق، .دنبخوا

و لطف  نیب کرم.شرم دارم یبنده هم یدعا وزار یاریرا اجابت کردم که ازبس دعوتش .لَه

 بنده کرده است و او شرمسار گنه/خداوندگار

 قلمرو زبانی

/ بزرگ و بلندمرتبه:و عَال جَلَّ/یمانیخدا،پش یتوبه،بازگشت به سو:انابت/آشفته حال:روزگار شانیپر 

پاک و بلند  یخدا:یو تعال سبحانَهُ/،ناله،خواهشیزار:تضرّع/انصراف،یزیاز چ یگردان یرو:اعراض

پاسخ ، رفتنیپذ:اجابت /دمیآمرز:فرتُغ/کنم یشرم م،ایح شهیاز ر: تُیاَستَحَ /ییجمله دعا،مرتبه

 پروردگارخدا ،:خداوندگار/یمهربان :لطف/بخشش:کرم/تدرخواس:دعوت/دادن

صفت مرکب،صفت :کار گنه/نکره ی+یاسم مبهم،عدد اصل:یکی/زمان دیق،.اسم+صفت مبهمی،وصف بیترک:هرگاه

متمم :بندگان/نهاد:یکی/یاضاف بیترک:اجابت،درگاه حق دیانابت،ام دستِ/مرکب-یصفت وند:روزگار شانیپر/یفاعل

 بیترک دو/صفت+صفت+اسم(۲)نیوابسته پس(+۳)نیوابسته پس+هسته:روزگار شانیگنه کار پر بندگان/یدیق

: اجابت و به درگاه حق دیام به/هیمضاف ال+مفعول:انابت دستِ/روزگار شانیبندگان گنه کار،بندگان پر؛یوصف

/ (یشوندیپ)فعل مضارع ساده:بردارد/ییجمله دعا،بزرگ است و بلند مرتبه:و عالّ جَلَّ/هیمضاف ال+یدیمتمم ق

 :بخواند/ مفعول:ش/دیق:باز/یاخبار مضارع،فعل:نکند ظرن/متمم فعل:یو/بلند مرتبهیی،دعاجمله :یتعال/نهاد:زدیا

: بازَش/دیق: تضرّع  به/یمضارع اخبار: دکن اعراض/ "خواند یم" یمضارع اخبار یبجا یساخت مضارع التزام
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فرشتگانم ،همانا از  یا...: یمالئکت ای/یمضارع اخبار:دیَفرما/دیمعطوف به ق: یزار/وابسته ساز وندپی: و/مفعول+دیق

/ مفعول:دعوت/یاضاف بیترک:دعوتش/.دمیجزمرا ندارد،پس اورا  آمرز یخواهش بنده شرم دارم واو کس یاریبس

مضاف :ش/ مفعول:حاجت/یاضاف بیترک:حاجتش/(مرکب)ساده  یفعل ماض: کردم  اجابت/هیمضاف ال: ش

...  یاریبس از/وابسته ساز وندیپ:  که/ هسته جمله:مبرآورد حاجتش/(یشوندیفعل پ)ساده  یماض: برآوردَم/هیال

/ اسم،صفت:یاریبس/یزار یاریدعا،بس یاری؛بسیاضاف بیدو ترک:یدعا و زار یاریبس/جمله وابسته: شرم دارم 

:  و/مفعول:کرم/مفعول: شرم/یمضارع اخبار:دارم  یهم/دارم همی ،شرمشرم دارم یهم/اسم ی،مصدر ی+دیق

:  بنده/یاضاف بیترک: خداوندگار  لطف/یاسم وند:  خداوندگار/محذوف یلفظ نهیبه قر:  نیب/مفعول:  لطف/عطف 

: و خداوندگار روزگار/یصفت وند: شرمسار/سند: شرمسار/نهاد:  او/ینقل یماض: است  کرده/مفعول: گنه/فاعل

 حذف است یلفظ ی نهیبعداز شرمسار به قر:فعل ،است/یدوتلفظ

  ادبی قلمرو

از  هیکنا:کردن نظر/از خواستن دعا کردن هیکنا:برداشتن دست،ن ، الف ،ر گ،ِ -کوتاه کسرهمصوت :ییآرا واج

 (:بودن)روزگار شانیپر/یجناس ناقص اختالف:و اجابت انابت/ریمراعات نظ:و شرمسار،کرم و لطف گنه/لطف و توجه

 ...تییقد استح یمالئکت ای:ثیبه حد حیتلم...:و لطف نیب کرم/بودن چارهیاز بد حال و بدبخت و ب هیناک

 قلمرو فکری

دعا و درخواستش،به درگاه حق دست به دعا  رشیپذ دیگنهکار بدبخت وآشفته حال به ام یبنده ا هرگاه:معنی

 ردیپذ یدارد،خدا نم یبه دعا و خواهش برم گردستیکند، بارد ی،به او توجه نم هبزرگ و بلندمرتب یبردارد، خدا

،پاک خداوند.کند یازخدا طلب عفو و رحمت  م یبا ناله و زار  بنده.کند ینمتوجه  یگنهکاررو یوبه بنده 

. ندارد یکس رازمنیاو غ. بنده ام شرم دارم  یخواهش و دعا یاریمن ازبس!فرشتگانم  یا:  دیفرما یوبلندمرتبه ،م

 !انسان یا.شوم یبنده ان شرمسار م اریبس یازدعا رایز رفتمیرا پذ شیدعا یعنی. دمیاو را  آمرز نایقیپس 

که بنده گناه کرده است اما خدا از طلب عفو او  نیبزرگ را بب یو لطف ورحمت خدا یو بزرگوار یبخشندگ

 (یعفو ورحمت اله  ی نهیزم جادیا)شرمساراست

 است نیارحم الراحم خدا/بو دیناام دیخدا نبا ازرحمت/است یدعا حتم اجابت:ممفاهی

 :معنایی قرابت

 ستشیدگرن یجزما پناه که/ستشیاست اگرچه هنر ن قبول-

 .به درگاه خدا آورد عذر/شیخو ریهمان به که زتقص ندهب-
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 هیو واصفان حل.ما عَبدناک حَقَّ عِبادَتِکَ:عبادت،معترِف که  ریجاللش،به تقص ی کعبه عاکفان:دهم بند

 .ما عَرَفناکَ حَقَّ معرفَتِکَ:منسوب که ریُّجمالش به تح ی

 زبانیقلمرو 

 گناه،:ریتقص/ درمسجدبمانند و به عبادت بپردازند نیمع یکه مدت یجمع عاکفه ،کسان:نعاکفا

 :هیحل/،وصف کنندگانندگانیجمع واصف،ستا:واصفان /اقرارکردن:معترف/کردن ی،کوتاهیکوتاه

 نسبت داده شده:منسوب/یسرگردان ،یسرگشتگ:ریّتح/وریوز نتیز

مضاف +هیمضاف ال هیمضاف ال+هالی مضاف+هسته /اسم+اسم+نما نقش+اسم+نما نقش+اسم:کعبه جاللش عاکفان

 هیمضاف ال:ش/،جاللکعبه/نهاد:عاکفان/عاکفان کعبه،کعبه جالل،جاللش:یاضاف یها بیترک/هیمضاف ال هیال

متمم اسم  ریتقص: عبادت  ریبه تقص معترف/مسند: معترف/یاضاف بیترک: عبادت  ریتقص/متمم:ریتقص/(یاضاف)

 ما/جمله وابسته: عبدناک حق عبادتک  ما/وابسته ساز وندیپ:  که/جمله هسته:معترف ...کعبه فانعاک/است

مضاف +هسته:جمالش هیحل واصفان/میتورا عبادت کن میتوان یچنان که سزاوار عبادت توست نم.....:عبدناک

 :،جمال،شهیحل/نهاد:واصفان/(مانند عاکفان کعبه جاللش)هیمضاف ال هیمضاف ال+هیمضاف ال هیمضاف ال+هیال

: ریّتح به/بعداز معترف ومنسوب حذف است یمعنو ی نهیقر به:هستند ،فعل/مسند:  منسوب/(یاضاف) هیمضاف ال

منسوب ...واصفان/میچنان که حق شناخت توست تو را نشناخت...عرفناک ما/(هستند ریّمنسوب به تح)متمم 

 ندیفراو  یانجمی گ،صامت:کشتگان/جمله وابسته: عرفناک حق معرفتک  ما/وابسته ساز وندیپ: که/جمله هسته:

 ییامال تیاهم:منسوب ،مستغرق ر،یّ،تح هحلی/است شیافزا یواج

  ادبی قلمرو

 ریگ یجا،اعتکاف  یجا: وجه شبه ؛مشبه +مشبه بهی،فشرده اضاف هیتشب:جالل کعبه؛کعبه جالل  عاکفان

 هیحل/.ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک:  نیتضم/ریمراعات نظ: کعبه ،عبادت ، عاکفان/بودن

 یجناس ناقص اختالف:و جالل  جمال/مشبه+مشبه به،هیتشب: جمالش 

 قلمرو فکری

 یهستند به کوتاه نیکنندگان مقرب درگاه حق ،که در  عالم شکوه وعظمت خدا گوشه نش عبادت: معنی

 ندگانیوستا  مینان که سزاوار عبادت توست عبادت نکرده اتورا چ!  ایخدا:کنند که  یدرعبادت اقرار م

 ستهیتورا چنان که شا! ایاخد:دانند که یرا سرگشته م و خود رانندیجمال توح فیجمال حق،از توص فگرانیوتوص

 .میشناخت توست نشناخته ا ی
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 .خدا ناتوان است  فیاز عبادت و  توص بنده/است یناشدن فیتوص خداوند:ممفاهی 

 :معنایی قرابت 

 .ییایشبه توگفتن که تو در وهم ن نتوان/یوصف توگفتن که تو درفهم نگنج نتوان-

 .رسد آن جا یکمال تو وهم ک ورنه/از آن جا که فهم اوست سخن گفت یسعد-

 .فکرت به غور صفاتش رسد نه/ادراک درکنه ذاتش رسد  نه-

 باز دینشان چه گو یدل از ب یب/وصف او زمن بپرسد یگرکس:ازدهمی بند

 زکشتگان آواز دیایبرن/کشتگان معشوقند عاشقان

 نیکه از یحال.مراقبت فروبرده بود ودربحر مکاشفت مستَغرِق شده  بیاز صاحبدالن سربه جَ یکی

به خاطر :؟گفتیمارا چه تحفه کرامت کرد یبستان که بود نیاز:ازدوستان گفت یکیمعامله بازآمد ،

گلم چنان  ی،بو دمیبرس چون.اصحاب را ی هیپرکنم هد ینداشتم که چون به درخت ِ گل رسم ،دام

 .مست که دامنم ازدست برفت

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد/ ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 گلستان،سعدیکان را که خبر شد ،خبری باز نیامد  /این مدعیان در طلبش بی خبران اند

 قلمرو زبانی

دل آگاه،اهل  صاحب /خدا:نشان یب/حق ی ندهیعاشق،جو:دلیب/فی،توصیژگیصفت،و:وصف

که خداوند،درهمه احوال،عالِم  نیبرا نیقیکمال توجه بنده به حق،:مراقبت/ بانیرگ:بیج/دل

کشف کردن،آشکارکردن،دراصطالح :مکاشفت/حق رینگه داشتن دل از توجه به غراوست،یبرخ

مراقبت :،در درسیاحکام و عبادات شرع ،یعمال عبادا:معامله /است قیبردن به حقا یپ یعرفان

ادعا :انیّمدع/دنیبخش یبه جوانمرد:کردن کرامت/یبخشش،لطف و جوانمرد:کَرامت /ومکاشفت

 کنندگان

اسم :نشان یوب دلیب/یمضارع التزام:بپرسد،پرسد/متمم:من/مفعول:او وصف/نهاد:یکس/اگر مخفف:گر

مسند جمله ی،اسم وند(ه+کشت):کشتگان/نهاد:عاشقان/یاستفهام انکار:پرسش نوع/یپرسش ریضم:چه/یوند
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اسم :  صاحبدالن/نهاد:  یکی/نهاد:زآوا/یمضارع اخبار:دیآ یبرنم،دیایبرن/یفعل اسناد:مخفف هستند:َند - /است

از زبان ،. ییحول معنات:بیج/دیبع یماض: برده بود  فرو/متممی،اضاف بیترک: مراقبت  بِیج/مفعول:  سر/مرکب 

، حذف فعل  دیبع یماض:  شده/دنمس:  مستغرق/ یدیمتمم ق. یاضاف بیترک: مکاشفت  بحر/حذف شده است

 یماض: آمد  باز/وابسته ساز وندیپ:  که/ی، وند دیق:  یحال/تناسب:و مستغرق بحر/یلفظ نهیبود به قر یکمک

 یماض:  گفت/یاسناد ریفعل غ:  یبود/یدیمتمم ق:  دوستان/نهاد:  یکی/یوصف بیترک: معامله  نیا/هساد

 بی،ترک(هسته)اسم+یصفت پرسش:تحفه  چه/یبرا،حرف اضافه:  را/؟ یکرد... بستان  نیاز ا: گفت  مفعولِ/ساده

 یکرامت م "مضارع  یبه جا یماض دیشا:  یدکتر انور)  ساده یفعل ماض:  یکرد کرامت/مفعول:  تحفه/یوصف

از دست  دامنم/از دست به رفت...اطر داشتم،به خ:گفت  مفعولِ/ساده یماض:  گفت/(به کار رفته باشد " یکن

خاطر  به/دست است که به بعد دامن جهش کرده است هی، مضاف المَ -ی وستهیپ ریضم؛ریضم جهش: برفت

مفعول : وابسته  جمله/چون به درخت اصحاب را: وابسته  جمله/وابسته ساز وندیپ:  که/جمله هسته : داشتم 

) یمضارع التزام: کنم/مسند:پر/وحدت ینکره به معن ی+مفعول ، دامن:  یدامن/است "به خاطر داشتم  "فعل 

گل  یبو/دمیرس+دیساده ،ب تاک یماض: دمیبرس/یبرا یحرف اضافه به معن:  را/یدیمتمم ق:اصحاب هیهد/(بکنم

/ گلم چنان مست کرد یبو: هسته جمله/ یفعل اسناد: کرد/مسند : مست/مفعول:م /یاضاف بینهاد و ترک:

: عشق/منادا:سحر مرغ/ریجهش ضم:م در دامنم/دامنم از دست برفت:وابسته جمله/وابسته ساز وندیپ:که

 آن/فعل یخیاربرد تار،کرفت:شد/آن سوخته جان؛فک اضافه است را:سوخته را جان  آن/فعل امر: اموزیب/مفعول

 /نهاد :جان/هی،مضاف ال(اسم نیصفت جانش) هسته : سوخته/نیشی،آن صفت وابسته پیوصف بیترک:سوخته

و متمم  یاضاف بیترک:طلبش/و نهاد یوصف بیترک:انیّمدع نیا/یساده منف یماض:امدین/یاسناد ریفعل غ:شد

زائد  ای ینهاد:  را/نهاد:  آنوابسته ساز وندیپ:  که/که آن را:  کانرا/مسند : خبران  یب/یوند: خبران یب/یدیق

 تناسب:یگل و بو/ناسبت:،بوستاندرخت گل،/خبر:شده خبر/آگاه،مسند /یمعن یب: خبر/

 قلمرو ادبی

:  امدنیبرن آوازجناس تکرار:و کشتگان کشتگان//دیاین:فیرد/باز ،آواز:  هیقاف/قطعه:شعر قالب:......ـ..وصف او گرکسی

؛ هیتشب:بحرمکاشفت/( یشگیهم ر)جناس اشتقاق : عاشق ومعشوق /خبر بودن یخود بودن ،ب یاز ، ازخودب هیکنا

 سربه:اتیکنا/از عالم یخبر یشدن ،ب ستیخودو ن یغرق بودن ،ازخودب:شبه وجه؛مشبه به :بیج؛مشبه :مکاشفت

نماد عاشق ،سالک راه :رحس مرغ/.فرو بردن ،دربحرمکاشفت مستغرق شدن ،بازآمدن ،دامن ازدست رفتن بیج

عشق ( هیبالکنا) ستعاره:زامویب شقع/، عاشق واصل به معشوق ،عارف واصل به حق ینماد ،عاشق واقع:پروانه/حق

استعاره از :گل درخت/رینظ مراعات:سوخته اپروانه  ب ،با آواز  مرغ.تصورشده است یآموختن یچون کتاب وموضوع
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 مَن:هب حیتلم...شد یرا خبر کان/حق ی،نشان وتجلیستعاره از عشق الها:گل  یبو/کشف و شهود  و وصال حق

 جناس تکرار:خبر/.عرف اهللَ کلَّ لسانُه

 قلمرو فکری

 ینم یزیدل فنا شده در حق ،در توصف او چ ینشان ازمن بپرسد، عاشق ب یب یوصف خدا  یکس اگر:  معنی

 یعشق ازخودب یپس  کشته  ستندیخود قائل ن یبرا یدرعشق فنا شده اند و وجود یقیحق عاشقان.دیتواند بگو

حق  ریمتوجه خدا بود و دل  را ازتوجه به غاز عارفان واهل دل ،دلش  یکی.دیبگو  یتواند سخن یخوداست و  نم

و اعمال  یحال معنو نیازا یخودگشته بود،وقت یازخودب یواسرار اله قیکشف حقا یایپاک کرده بود،او در در

خوش گشتن دل و جان ،به  یو برا انهیدوست ی وهیاز دوستان به ش یکی،ارشدیخودآمد وهش هب ازیو رازون یعباد

به  یداشتم که وقت ادیبه :گفت.یبخش یبه ما م یا هی، چه هد یکه بود یعالم اسرار و اعمال عباد نیاز:او گفت

به درگاه حق  یاما وقت.اورمیب ارانی یبرا هیبه خاطربسپارم که به عنوان هد یقیبرسم،اسرار وحقا یعالم  اسرار اله

 .شدم رانیخود و ح یخودکرد که ازخود ب یچنان مرا از خود ب ی،اسرار ومعارف اله دمیرس

 رایز اموزیرا ب یقی،از عاشق وعارف فنا شده درحق عشق حقیقیرحقیعاشق غ یوا یعشق هست یکه مدع یا

از اسرار عشق  ی،فنا شد و درعشق سوخت اما حرف دهیوعارف به حق رس نیجان و وجود  آن عاشق راست

 ستندین یندارند و عاشق واقع ی،ازعشق واسرارحق ،خبر ندیگو یعشق که ازعشق م نیدروغ انیمدع نیا.نگفت

 .دیشن دیاز او نخواه یواسرار راافشانخواهدکرد و خبر شود یاست،درعشق فنا م یآن که عاشق واقع رای،ز

 ....و سرگشته ازبهرتو همه

 عایاالرض جم یخلق لکم ما ف یالذ هو:بقره۲۶ هیبه آ اشاره

 .،فقط ادعا داردیمدع عاشق/ادعا ی،راز داراست وبیقیحق عاشق/درعشق است یعشق فنا کمال:ممفاهی

 ( ۴۷ -۴۸ -۴۸)  کنکور: معنایی قرابت

 (ندهیگو)لیزدند برلب قا یمهرخموش/که درآن جا ینتوان زد به مجلس دم-

 .دردهند شیهوش یب یدارو که/بزم ساغردهند نیرا درا یکس-

 .و دهانش دوختند مهرکردند/را اسرار حق آموختند هرکه-

 .دهند یم شترشیبال ب جام/بزم مقرّب تراست نیدرا هرکه-

 :گردی نمونه چند
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 که منم دیایوجودش ز من آواز ن با/ شتنمیخبراز خو یخبردارم ازاو ، ب تا-

 جمله او دارد خبر انیازم/خبر یاثر هم ب یکه شد هم ب آن-

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 .متن درس کامل کنیدجدول زیر را به کمک -۳

 واژه ی معادل معنا

 وسیم دارای نشان پیامبری

 مفرِّح شادی بخش

 انابت به خدای تعالی بازگشتن

 وظیفه ی روزی بریدن قطع کردن مقرری

 

 .سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد-۲

 (شب بیداری)سهر_سحر/خان_خوان/حیاط_حیات/بهر_بحر/سبا_صبا/منصوب_منسوب/غربت_قربت

 .از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر،سه واژه مهم امالیی بیابید و بنویسید-۱

 ............( _.............  _) ............ ح 

 ............( _.............  _) ............ ق 

 ............( _.............  _) ............ ع 

 حلیه ، تحیّر، فاحش ، مفرح، بحر:ح

 تقصیر، فایق، باسق، قربت، قدوم، مراقبت، قبا، قلیل:ق

 ربیع، عاکفان، خلعت، عهده، عذر، معترف، اعراض، تضرُّع ، عصاره،  طاعت ،نعمت، شفیع، مطاع:ع

 .ده می شود؟دلیل خود را بنویسیددی«جهش ضمیر»در کدام قسمت از متن درس،-1



 
 /گروه دبیران ادبیات ایران / شکر نعمت /درس اول /فارسی دوازدهم 

11adabiyatjame/me.t://httpsادبیات جامع یازدهم و دوازدهم  کانال 

 

) جایگاه .،جهش ضمیر یافته است(دامنم )در(َم -)ضمیر:بوی گلم چنان مست کرد ،که دامنم از دست برفت

 .جهش کرده است«دامن»بعد از دست بوده،که به بعد از(َم

 .برفتبوی گل چنان مرا مست کرد که دامن از دستم .بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت

 .پس جهش ضمیر شمرده نمی شود.مفعول جمله است(گلم )در (م ) َ

از جهش ضمیر، منظور مولفان کتاب جهش ضمیر مضاف الیهی  ۶۷براساس تعریف کتاب فارسی دهم چاپ =

یعنی ضمیری که از بعد اسم،به بعداز واژه ی دیگر جهش کرده است واگر  به جایگاه دستوریش برگردد . است

 .لیه دارد،نقش مضاف ا

 .در متن درس،نمونه ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف بیابید-۸

 حذف فعل به قرینه ی لفظی و معنوی

 :حذف فعل به قرینه ی لفظی 

 )     (.طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت

 .درجمله ی اول خذف شده است«است»به قرینه لفظی«است»درجمله ی دوم فعل

 :قرینه ی معنوی حذف فعل به

 .که زتقصیرخویش عذر به درگاه خدای آورد)     (بنده همان به 

 به قرینه ی معنوی حذف شده است« است»درجمله ی اول ،فعل 

 ( ......است)همان بِه  

 نمونه هایی دیگر از حذف  اجزای جمله در درس ،شکــر نعمت

 : حذف نهاد وفعل اسنادی

 ( .است)مفرّح ذات ( هرنفس)برمی آید (هرنفس) ممدِّ حیات است و چون ( هرنفس) هرنفسی که فرومی رود 

درجمله « است»درجمله های دوم، سوم وچهارم به قرینه لفظی محذوف است و فعل اسنادی «هرنفسی»: نهاد 

 .ی پایانی به قرینه ی لفظی محذوف است

 :حذف نهاد ومفعول
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 .به غفلت نخوری( نانی( )تو)آری و تاتو نانی به کف/ابروبادومه وخورشید وفلک درکارند

 .مفعول به قرینه ی لفظی محذوف است:.نهاد   نانی:تو 

 (است.)درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق دربر گرفته:حذف فعل کمکی

 را کنم اصحاب(از گل)دامنی پر :حذف متمم اسم

 قلمرو ادبی  

 واژه های مشخص شده نماد چه مفاهیمی هستند؟ -۳

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد/ بیاموز پروانهعشق ز ! سحر مرغای 

 .عاشق حقیقی،عاشق واصل،عارف واصل به حق:پروانه./نماد عاشق غیرحقیقی،عاشق مدعی درعشق: مرغ سحر

 .با توجه به عبارت های زیر،به پرسش ها پاسخ دهید-۲

 ه جا کشیدهباران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش هم-

 .بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپروَرَد فرش زمردینفراش باد صبا را گفته تا -

 .آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسید(الف 

 خوان،مشبه به/نعمت،مشبه:خوان نعمت/*باران ،مشبه به/رحمت،مشبه:باران رحمت*تشبیه:در عبارت الف

دایه،مشبه /ابربهاری،مشبه:دایه ی ابربهاری/*فراش،مشبه به/بادصبا،مشبه:فراش بادصبا*تشبیه :بدر عبارت 

 مهد،مشبه به/زمین،مشبه:مهد زمین/*بنات،مشبه به/نبات،مشبه:بنات نبات/*به

 .استعاره ازسبزه زار، گل وگیاهان:قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایه ادبی است؟فرش زمردین(ب

 قلمرو فکری

 .عنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید م-۳

 عاکفان کعبه جاللش به تقصیر عبادت معترف که ما عَبَدناک حقَّ عِبادَتِکَ-

عبادت کنندگانی که به درگاه باشکوه الهی رسیده وپیوسته گوشه نشین درگاه باعظمت حق هستند ،به کوتاهی 

 .شایسته ی عبادت و بندگی توست،تورا عبادت نکرده ایمخدایا چنان که :درعبادت معترف اند که
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 یکی از صاحبدالن سر به جَیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده-

به غیرحق توجه نداشت ،در دریای کشف (دل را ازغیرخدا پاک کرده بود )یکی از عارفان وبندگان روشن دل که 

 ...ود شده بوداسرار وحقایق الهی محو وازخود بی  خ

 .مفهوم کلی مصراع های مشخص شده را بنویسید-۲

  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری/ ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارند

 غافل نبودن از یاد روزی دهنده -

 چه باک از موج بحر آن را که نوح باشد کشتیبان/چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

 .دلگرم و مطمئن هستند و ترسی ندارند( ص)انان به شفاعت و عنایت پیامبر مسلم-

 بی دل از بی نشان چه گوید باز ؟/ گر کسی وصف او زمن پرسد  

 . آن که خدا را بشناسد توان توصیف او را  ندارد-

 .عارف واصل و فنا شده درحق ، وجودی برای خودقائل نیست ،که سخنی بگوید-

 .س،مفهوم بیت زیر قابل استنباط استاز کدام سطر در-۱

 هیچ نقاشت نمی بیند که نقش برکند

 «سعدی»وان که دید از حیرتش کلک از بَنان افکنده ای

 برسیدم،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست.....چون به درخت گل : با عبارت 

 .برفت

 .هم چنین با مصرع دوم بیت زیر قرابت معنایی دارد

 کان را که خبرشد ،خبری باز نیامد/درطلبش بی خبراننداین مدعیان 

 ۶۷تاریخ تحلیل مردادماه سال / گروه دبیران ادبیات ایران /استاد جعفر میرزایی، استان کرمانشاه  :یه و تنظیم ته
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