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  ششم:پروردة عشقدرس 

 :اتیّادب خیتار

 است. یهجر  ششمشاعر قرن    ی اگنجه  ینظام  اس یمحمدّ بن ال  می* حک

 است.  ی در ادب پارس  یبزم   یهاداستان  ۀندیسرا  ن یترمعروف  ی * و

 یپنج گنج نظام ای   مسه* آثار: خ

 اسکندرنامه   -۵  کرپی هفت  - ۴  ن یریخسرو و ش  - ۳و مجنون    یلیل  -۲االسرار  مخزن - ۱

 است.و مجنون«    یلی»ل  ی از مثنو  یا دهیگزعشق«    ۀ»پرورد* شعر  

 (ی)رشته انسان   مفعول مفاعلن فعولن وزن:           عشق یها  یسخت: محتوا     / عاشقانه  یی غنا: ینوع ادب   یمثنو قالب شعر: 

 

 

 

 ریآسمان گ یلی / شد چون مه ل ریعشق آن جهانگ  تیچون را -۱

جهان،   ۀرندی : گریگعَلَم، پرچم، درفش، لوا / جهان  رق،ی: بتیکه، )مصراع دوم( مانند، مثل / را  یچون )مصراع اوّل(: وقت قلمرو زبانی:

 است.  ی المعانموقوف گرید  تیبا ب  تیب نیا/ / َمه: مخفّف »ماه«  ایدن کنندۀفتح  عالم،   کننده مسخّر 

:  ریگجهانبه( /  : مشبّهتی)عشق: مشبّه / را  ه یعشق: تشب  تیکه(، چون )مانند( / را  یجناس تام )همسان(: چون )وقت قلمرو ادبی:

شدن: وجه شبه( / َمه:   ریگآسمان  ه؛یبه، چون: ادات تشب: مشبّهیلیعشق: مشبّه، مه ل  ت ی)را  هی/ تشب یاز مجنون مشهور و نام   هیکنا

 ریاز معروف و زبانزد شدن / مه و آسمان: مراعات نظ هیشدن: کنا  ریگ/ آسمان  یلیل  ۀاستعاره از چهر

 شدن عاشق  ر یگو عالم  افتنیشهرت   پیام :  .دیچیدر جهان پ  یلیل  یی بایعشق مجنون مانند ز  ۀآواز  یوقت ی:بازگردان

 تمام تر گشت یفتگیتر گشت / در شنام دهیهر روز خَن -۲

 /  ی: عاشقیفتگیش  /دنینام تر گشتن: مشهورتر شدن، پرآوازه تر گرد  دهی: مشهور، معروف، نامدار / خندهیخن :قلمرو زبانی

 : »ر« / جناس: هر، در ییواج آرا : قلمرو ادبی

 کمال عشق مجنون  پیام :کامل تر گشت.  یفتگ یهر روز نامش مشهورتر شد و در عشق و ش ی:بازگردان

 

 :واژگان امالیی

محملِ    -  دیطلب  -برخاست    -موسم حج    -محراب آسمان -   ازیحاجت و ن   -کعبه    ۀ خان  -   یبه اتّفاق و همگ - و پرچم   تیرا» 

  ثی حد  - عشق   ی مبتال -   یرستگار  -  قیتوف  -  ی کارگزاف  -  یساز چاره  - گوش   ۀحلق  - مهد و کجاوه   -جهد و تالش    -اشتر  

 « و بستان  یافزا  -  تیو نها  تی غا  -  ر یسرنوشت و تقد  - سرشت و ذات    -  ییآشنا قیطر  - 
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 برداشــته دل ز کـــار او بخت  / درمانده پدر به کار او سخت  -۳

 /بخت: اقبال، طالع/درمانده: درمانده شده / سخت: به سختی :یزبان قلمرو

و استعاره / بخت و   ص یبخت: تشخ  یشدن / »دل برداشتن« برا   دیرها کردن، ناام   دن،یبرگردان  ی از رو  هی دل برداشتن: کنا :یادب قلمرو

 )ناهمسان(  یسخت / جناس ناقص اختالف

  یدرماندگ ( ۲یو بدشانس  ی( بداقبال۱:  پیامبود و پدرش در کار مجنون درمانده شده بود.  دهیگردان  یروبخت و اقبال از کار او   :یبازگردان

 انسان  ی و ناتوان

 ساز با او شده چـاره ک یبا او / هر  ازیهمــه در ن شــانیخو -۴

 /  : اظهار حاجت کردنازی/ ن   ابی چاره    ، کنندهساز: عالجاقوام / چاره  ها، لی بستگان، فام   کان، ینزد  ش، ی: جمع خوشانیخو :یزبان قلمرو

 ی: مجازاً همدردازین :یادب قلمرو             پدر مجنون  »او«  ر یمرجع هر دو ضم

  یبستگان برا  یش یاندچاره:  پیامبودند.  ی ااظهار محبّت به پدر مجنون، به دنبال راه چاره  ی برا  کانیاز نزد  کی هر :یبازگردان

 ییگشامشکل 

 دندیزبان کـش یگــر / در چاره دندیورا  چـــو  د  یچـــارگیب -۵

  ،ییجو: چارهیگر/ ورا: مخفّف »او را« )پدر مجنون را( / چاره  ی ازمندیو ن  اج یاحت  ،عالجی یو عجز، ب  یدرماندگ :یزبان قلمرو

 که   یچاره / چو: وقت  وجوی  راه عالج، جست  وجوی جست

 .کردند  وگو از سخن گفتند، گفت  هی : کنادندیزبان کش :یادب قلمرو

بستگان  یش یاندچاره:  پیام.پرداختند  وگو راه عالج به گفت  وجوی  جست  یبرا   دندیپدر مجنون را د  یعجز و درماندگ  یوقت :یبازگردان

 ییگشامشکل  ی برا

 در  نیســـر / کز کعبه گشاده گردد ا کیگـــفتند بـه اتفـــاق  -۶

 خدا   ۀسر: تماماً / کز: مخفّف »که از« / گشاده: باز، مفتوح / کعبه: خان  کی/   یبه اتّفاق: همگ :یزبان قلمرو

 ی/ »در« و »سر«: جناس ناقص اختالف  شودیاز مشکالت حل م   هیدر: کنا ن یدر: استعاره از مشکل مجنون / گشاده گردد ا :یادب قلمرو

 )ناهمسان( 

 متوسل شدن به کعبه:  پیام.شودیخدا حل م   ۀمشکل با بردن مجنون به خان نیتماماً گفتند ا  یهمگ :یبازگردان
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 و آسمان اوست   ن یحاجت گـه جمله جهان اوست / محراب زم -۷

 گاهیجا  معنای  / جمله: همه، سراسر / محراب: در اصل به  ازیگه: محلّ برآوردن نخواهش، تقاضا / حاجت  از، یحاجت: ن :یزبان قلمرو

 »او«: کعبه   ری مرجع ضم /»قبله و محلّ توجّه« است.  معنی به   نجای( است. در اطانینبرد، محل جنگ )با ش

ها، مخلوقات / آسمان: مجازاً اهل آسمان، انسان ان، ینیزم   ن، ی: مجازاً اهل زم نی/ زم   انیجهان: مجازاً مردم جهان، جهان :یادب قلمرو

 تکرار صامت »ج«  یی آراتضاد / واج ر، یو آسمان: مراعات نظ  ن یفرشتگان / زم 

: پیامو فرشتگان است.  ن یگاه ساکنان زم خدا محلّ توجه و قبله  ۀاست. خان  ا یمردم دن  ی ازهاین  ۀکعبه محل برآوردن هم :یبازگردان

 کعبهبرآورده شدن دعا در  

 ل آراست حمِو مَ  د ی برخاست / اشتر طلب د ی چون موسم حج رس -۸

خدا در وقت مقرّر با   ۀخان  ارتیکه / موسم: فصل، زمان، هنگام / حج: آهنگ کردن، قصد کردن؛ ز  یزمان   ، یچون: وقت :یزبان قلمرو

اُشتر:   /)شبه هم آوا با ُمهمَل : بیهوده(تخت روان   ،یل: کجاوه، هُودَج، مهد، عمارحمِاعمال مخصوص / برخاست: بلند شد / َم

 یهر دو مصراع: عاد  انیب  ۀویش/: آراست، بن مضارع: آرا(  یآراستن: آماده کردن، )بن ماض/شتر

 سفر   یاز آماده شدن برا   هی »محمل آراستن«: کنا  دن«، ی)تناسب( / »اُشتر طلب  ریمراعات نظاُشتر و محمل:   :یادب قلمرو

کعبه    یسفر کرد. ]تا به سو  ۀ اش آمادرا با کجاوه  ی پدر مجنون بلند شد و شتر  د، یخدا فرا رس  ۀخان  ارتیکه زمان ز  یوقت :یبازگردان

 آماده سفر حج شدن: پیامحرکت کند[.

 مهد یکیرا به صــد جهد / بنشاند چو ماه در  زیفرزند عـــز -۹

( / صد نی: صفت پس زی )عز یوصف  بی: ترکزی فرزند عز/جهد: تالش، کوشش / بنشاند: نشاند / مهد: کجاوه، محمل، هُودَج :یزبان قلمرو

 ( نیشی: صفت پکی)صد و    یوصف   بیمهد: ترک  یکیجهد و  

: مشبّه؛ ماه: زی)فرزند عز  هی)ناهمسان( / تشب  یفراوان / جهد و مهد: جناس ناقص اختالف  ی از سع  هیصد جهد: اغراق، کنا :یادب قلمرو

 ار ی: تضاد / ماه: استعاره از معشوق،  کی( / صد و  هیبه؛ چو: ادات تشبمشبّه

: پیامکجاوه نشاند.  کیدر    کند،یکه در محمل سفر م   یهمانند معشوق  ار،یبس  ی را با سع  اش یپدر مجنون، فرزند گرام  :یبازگردان

 آماده سفر شدن

 پرجوش / چون کعبه نهاد حلقه بر گوش  نهیکعبه س ی آمد سو -۱۰

 : نهاد، بن مضارع: نه( ینهادن: )بن ماض  مانند/:  چون/   غلغله   پر  حرارت،  با  غوغا،   پرجوش: پر وِلوله، پر :یزبان قلمرو
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)پدر مجنون: مشبّه محذوف؛ کعبه:   هینگران / تشب  اری از غم و درد فراوان، بس هی: مجازاً وجود / پرجوش: کنانهیس :یادب قلمرو

 عیکردن، مط  یاز اظهار بندگ  ه ی( کنا۱تناسب دارد    هامیحلقه در گوش نهاد: وجه شبه( / حلقه در گوش: ا   ه؛یبه؛ چون: ادات تشبمشبّه

  صاحب  تیّرا که نشان مالک  یا غالمان، حلقه  م، ی)در روزگاران قد  خدا که با »کعبه« تناسب دارد  ۀخان  ر«د   ۀ( »حلق۲و فرمانبردار بودن  

 )ناهمسان(  یکعبه / جوش و گوش: جناس ناقص اختالف  ۀ[ / کعبه )مصراع دوم(: مجازاً از درِ خانحیشان بوده، در گوش داشتند ]: تلم

خدا متوسّل   ۀحلقه به گوش، به خان  یکعبه آمد و همانند غالم   سوی  از درد و اندوه و اضطراب، به  پر   یپدر مجنون با وجود :یبازگردان

 یبه درگاه اله  یاظهار بندگ:  پیامشد.

 است  یچاره ساز ی است / بشتاب که جا یباز ینه جا نیپسر ا یگفت ا -۱۱

: شتافت، بن ی)بن ماض، / بشتاب: عجله کن   ستیاست: نب / نه  عَلَ  ت،یمشغول  ح،یتفر  ، ی زی: سرگرم شدن به چیباز :یزبان قلمرو

 خدا   ۀ : خانن«ی»ا   ریمرجع ضم/ نجای: انی / ا  ییجو: عالج، چارهیساز/ چاره  مضارع: شتاب(

 «ی »جا   ۀ/ تکرار واژ  «ی: تکرار صامت »ییآراواج :یادب قلمرو

در    ییجوعالج و چاره  گاه یمکان، جا  ن یا رایعجله کن ز.  ستین  یگوشیو باز  حی تفر  ی جا  نجا،یفرزند، ا  یپدر مجنون گفت: ا  :یبازگردان

 و پند دادن فرزند شمردن فرصت  متیغن: پیام(یکن  دایکارت را پ  ۀچار  نجا، یکار است )عجله کن تا در ا

 ی دهــم به رستگـــار ق ی/ توف ی گـــزاف کار نیاز ا ارب یگو  -۱۲

 یکارهودهی: افراط، مبالغه، بیکار/ گزاف یادیز  هوده،ی/ گزاف: ب  ایرب: پروردگارا، خدا  ای گو: بگو / رب: خدا، پروردگار /   :یزبان قلمرو

:  ی/ رستگار  یاله  دییاسباب از جانب خدا؛ مدد کردن بخت و تأ  دنِی: موافق گردانقیمنظور عاشق شدن مجنون است( توف  نجا ی)در ا

 ندا / »م« در »دهم«: متمّم )به من(   ۀ: نشانای گو: فعل امر /    /نجات، خالص  ، ییرها

: پیامو نجات عطا کن.  ییرها  و  یرستگار  قیتوفبه من    نجات بده و    (عشق )هودهیکار ب  ن یفرزندم، بگو پروردگارا، مرا از ا :یبازگردان

 از عشق  ییدر رها  قیتوف

 عشــقم  یعشــقم / آزاد کــن از بال  یکــه مبتال ابیدر -۱۳

هستم   معنی   »م« در مصراع اوّل: به/دچار  ر،یچرا که / مبتال: گرفتار، اس  نکه، یا  ی برا  را، یبرس / که: ز ادمی: به فرابیدر :یزبان قلمرو

 (؛ در مصراع دوم: مفعول )مرا آزاد کن( ی)فعل اسناد

»عشق« / بال و مبتال:    ۀ به( / تکرار کلم)عشق: مشبّه؛ بال: مشبّه  هیعشق: تشب   ی / بال  ی استعار  ۀعشق: اضاف  ی مبتال :یادب قلمرو

 )رشتۀ انسانی( اشتقاق

جستن از   ییرها:  پیام  بده   ییاست، رها  ییدرد و رنج عشق شدم. مرا از عشق که چون بال  ریاس رایبرس ز  ادمیبه فر   ایخدا :یبازگردان

 عشق
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 دی پس بخنــد  ستی / اول بگــر دیعشق بشن  ثیمجنون چو حد  -۱۴

  دی: شندیکه / بشن  یزمان  ، ی/ چون: وقت  )ص( امبریسخن پ:  ثی/ حد  ی بن ملوّح عامر  س یزده، صفتِ قجن  وانه،یمجنون: د :یزبان قلمرو

 پس: سپس، بعد  /

 اوّل و پس: تضاد د، یو بخند  ستی : مجازاً سخن / بگرثیحد :یادب قلمرو

 عاشق  ی قراریو ب یتابیب:  پیام.دیکرد و سپس خند  هیابتدا گر  دیمجنون سخن عشق را شن  یوقت :یبازگردان

 از جای چو مار حلقه برجست / در حلقه زلف کعبه زد دست  -۱۵

 ریاست که بر چارچوب در نصب کنند و چفت و زنج یا ( حلقه۲مو   سو، گی (  ۱:  زلف/    زده چو: مانند / مار حلقه: مار حلقه :یزبان قلمرو

 را به آن اندازند. / برجست: برخاست، بلند شد.

)دوم(: فلز   ۀ حلق  دن،یپر  آمادۀ   و  زده )اوّل(: حلقه  ۀو حمله / جناس تام )همسان(: حلق  دنیپر  ۀ از مار آماد هیمار حلقه: کنا :یادب قلمرو

برجست:   یاز جا  ه؛یبه؛ چو: ادات تشب)مجنون محذوف: مشبّه، مار: مشبّه  ه ی/ چو مار: تشب  شدمی  نصب  خانه  در  بر   که  شکل یا رهیدا

 از به خدا متوسّل شد.   هیزلف کعبه زد: کنا ۀو استعاره / دست در حلق  صی تشخوجه شبه( / زلف کعبه:  

توسّل جستن به :  پیامخدا متوسّل شد(.  ۀخدا را گرفت )به خان  ۀدرِ خان  ۀو حلق  دپری آماده،  و  زده مجنون مانند مار حلقه :یبازگردان

 خدا  ۀخان

 گـــرفته حلقــه در بر / کامروز منم چو حلقه بر در   گفت یم -۱۶

 ه بود(گرفت  آغوش در  را  حلقه  که ی)در حال  دیگرفته حلقه در بر: ق/کامروز: مخفّف »که امروز« / بر: آغوش، پهلو :یزبان قلمرو

)من:   هیجناس تام )همسان(: بر )اوّل(: آغوش؛ بر )دوم(: حرف اضافه / »در بر« و »بر در«: عکس / »چو حلقه بر در«: تشب :یادب قلمرو

(  ۲  ییجوتوسّل  ، یاز بندگ  هی( کنا ۱دارد    هامیبر در بودن: وجه شبه( / چو حلقه بر در بودن: ا  ه، یبه؛ چو: ادات تشبمشبّه؛ حلقه: مشبّه

  یدر، اندرون  ۀ که در خانه بسته شود، حلق  ی درب قرار دارد. زمان  یرونیدر«، در بخش ب  ۀ»حلق  نکهیا   حی]توضاز محروم بودن    هیکنا

 افتن، یاز راه ن هیدارد[ / حلقه بر در بودن: کنا  یخواناست( هم  دهینرس  یلیقصّه )که مجنون به ل  یبا محتوا ریتصو  نی . استیخانه ن

 اریمحروم بودن از 

 ارمی از    ایام خدا به تو متوسّل شده  ۀدر خان  ۀکعبه را در آغوش گرفته بود، گفت امروز مثل حلق  حلقۀ  که یمجنون در حال :یبازگردان

 خدا   ۀ توسّل جستن به خان:  پیامام.جدا مانده

 یی آشنا قیطـر ست ین نی/ ا ییز عشق کن جـــدا ندیگـو -۱۷

 ی: مضارع اخبارندیاز عشق( / گو  یی: جدا ریاشاره )مرجع ضم  ری: ضمنیا   ی/: عشق، دوستییآشنا/ وهی: راه، شقیطر :یزبان قلمرو
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 : تضادییو آشنا  ییبه( / جدا: مشبّهقی: مشبّه؛ طریی)آشنا  هی: تشبییآشنا  قیطر :یادب قلمرو

 از عشق  ی ریناپذ  ییجدا:  پیام  .ستین یراه عشق و عاشق  ن،ی : عشق را رها کن. امّا اندیگویبه منِ مجنون م  :یبازگردان

 پرورده عشق شد ســـرشتم / جــز عشــق مباد سرنوشتم -۱۸

»م« در   /رینباشد / سرنوشت: تقد   یطبع وجود / مباد: اله  نش،ی/ سرشت: فطرت، آفر  افتهی پرورش  افته، ی تیپرورده: ترب :یزبان قلمرو

 هیال »سرشتم و سرنوشتم«: مضافٌ

 : تکرار صامت »ش« ییآرا»عشق« / واج  ۀ/ تکرار واژ  ص یعشق: استعاره و تشخ  ۀپرورد :یادب قلمرو

 از عشق یر یناپذ  ییجدا:  پیامکه فقط عاشق بودن سرنوشتم باشد.  یاست. اله  افتهیذات و سرشتم با عشق رشد   :یبازگردان

 ت یی/ وانگــه به کــمال پادشا ت ییخـــدا  ییبه خـــدا اربی -۱۹

هر دو   انیدر پا  دهم«ی»قَسَمت م   ای  خورم«ی»به«: به سوگند / فعل »سوگند م /ذات خدا  ی: عظمت و بزرگییخدا  ییخدا :یزبان قلمرو

 است. یالمعانبعد موقوف  تیبا ب  تیب  ن ی/ ا یمعنو   ۀ نیمصراع: حذف به قر

 ا«   : » یی/ واج آرا  یی : خداییواژه آرا :یادب قلمرو

 سوگند دادن خداوند :  پیام.دهممی قَسَمت  ات، یی به کمال عزّت و فرمانروا  ز یخدا، به عظمت خدا بودنت و ن  یا :یبازگردان 

 رسانم / کــو ماند اگــر چه من نمانم یتیکـــز عشق به غـــا  -۲۰

»م« در »رسانم«: مفعول )مرا برسان( /    // مانَد: بماند، زنده باشد.  ت ی: در حدّ نهاتی/ به غا  تی: نهاتیکز: که از / غا :یزبان قلمرو

 رسان: فعل امر 

 : تکرار صامت »ن« / ماند و نمانم: تضادییآراواج :یادب قلمرو

عاشق    یاز خودگذشتگ:  پیاماگر من ُمردم، معشوقم زنده بماند.  یبرسان که حتّ  ی و سرانجام   تیکه در راه عشق، مرا به نها :یبازگردان 

 عاشق  یمعشوق بر زندگ  یزندگ  حیترج  /

 کــنم که هستم نیتر ازگرچه ز شراب عشـــق مستم / عاشق -۲۱

 تر کن(، مفعولتر کنم«: )مرا عاشق»م« در »عاشق  :یزبان قلمرو

عاشق بودن« / عشق   اریاز »بس هیبه( / مست بودن از شراب عشق: کنا)عشق: مشبّه، شراب: مشبّه  هیشراب عشق: تشب :یادب قلمرو

)ناهمسان( / شراب و مست، عشق و عاشق:    ی)ناهمسان( / مستم و هستم: جناس ناقص اختالف  ی شیو عاشق: جناس ناقص افزا

 / مست: مجازاً سرخوش، شاد   ریمراعات نظ
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عاشق از عشق / عدم   ی ریناپذیریس:  پیامتر کن.عاشق  ز ین  نی عاشق هستم، مرا از ا  اریپروردگارا! هرچند که اکنون، بس :یبازگردان 

 به عشقِ کم   تیرضا

 ی افزا یلی/ بستان و به عمــر ل یاز عمر من آنچه هست بر جا -۲۲

 : اضافه کن ی/ افزا  ر بگی:  بستان/    است  مانده  یهست: باق   یبرجا :یزبان قلمرو

 : تضادیبستان و افزا :یادب قلمرو

عاشق / جاودان خواستن معشوق /   یاز خودگذشتگ: پیاماضافه کن.  یل یو به عمر ل ریبگ  مانده،باقی  من  عمر   از  چقدر هر :یبازگردان 

 عاشق  یمعشوق بر زندگ  یزندگ  حیترج

 داشت پدر به سوی او گوش / کاین قصه شنید گشت خاموشمی - ۲۳

 مجنون با خداوند  ازی قصّه: راز و ن  ن ی/ خاموش: ساکت / ا  ن«ی: مخفّف »که انیکا :یزبان قلمرو

   : تکرار صامت »ش«ییآرا/ واج  ریخاموش: مراعات نظ  د، یگوش دادن / گوش، شن  دن، یاز شن  هی گوش داشتن: کنا :یادب قلمرو

از   ی دیناام :  پیام  . نگفت  یسخن  گریساکت شد و د  د، یرا شن  یلیکه سخن عشق ل  یوقت  داد یپدرش به سخنان او گوش م  :یبازگردان

 بهبود عاشق

 دارد  رینه دوا پذ  یدارد / درد ر یدانست کـــه دل اســـ -۲۴

 هیدوا: دارو، جمع: ادو :یزبان قلمرو

گر / درد و چاره  ،شدنی از عالج  ه ی: کناریعاشق بودن« / درد: استعاره از عشق / دواپذ  اری از »بس  هیداشتن: کنا  ریدل اس :یادب قلمرو

 : تکرار صامت »د، ر«ییآرادوا: تضاد / واج

 ی ریناپذدرمان:پیام.ستین  شدنی دارد که درمان  یاست و او درد عشق  یل یعشق ل  ر یکه دل مجنون، اس دیپدر مجنون فهم :یبازگردان

 عشق

 پژوهی متن کارگاه 

 قلمرو زبانی 

 .دیسیمشخّص شده را بنو یواژه ها  ی( معنا ۱

 کردن   یاری یرا در کار ی: کس قی/ توف   یجهد: کوشش، تالش، سع /   (یی)سنا   قیو جهد هست رف قیتوف / زانکه  قیبرتوست و بر خدا توف جهد
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 : مشهور، معروف، نامداردهیخن/     (ی)فردوسدور و دور از جفا   یمنیبه مهر و وفا / ز اهر یتی به گ دهیخن

 . دیمرتبّ کن اریرا مطابق زبان مع ریز تیب یاجزا( ۲

 در  نیسر  / کزکعبه گشاده گردد ا کیبه اتّفاق  گفتند

 در از کعبه گشاده گردد  نیبه اتفاق گفتند که ا کسری 

 :دیکن ی م« را بررس-َنقش » ر،یز یها  تی( در ب۳
 

 عشق آزاد کن(  ی م« دوم: مفعول )من را از بال-َ/ » ی م« نخست: فعل اسناد-َ»/  عشقم یعشقم / آزاد کن از بال یکه مبتال  ابیالف( در

 هیدر هر دو مورد مضاف ال /( پرورده عشق شد سرشتم / جز عشق مباد سرنوشتم ب

 

 قلمرو ادبی 

 .دیسیآن را بنو لی دل نی. مهم تررندیگ  یبهره م یغالبا از قالب مثنو یداستان یسرودن منظومه ها ( شاعران، در ۱۱

  تیهزارها ب سختی و دشواری  چیه یتواند ب یدارد و داستان پرداز م یجداگانه ا هیقاف تیآسان است و هر ب یدر مثنو هیقاف رییتغ گرید یها به خالف قالب رایز

 . دیبسراو داستان های طوالنی 

 . دیکن یبررس یادب یها  هیرا از نظر کاربرد آرا ریز یها  تیاز ب کی( هر۲

 چون رایت عشق آن جهان گیر / شد چون مه لیلی آسمان گیر

/ / مَه:   یاز مجنون مشهور و نام هیکنا: ریگ به( / جهان: مشبّهتی)عشق: مشبّه / را  هیعشق: تشب تیکه(، چون )مانند( / را یجناس تام )همسان(: چون )وقت

 ر یاز معروف و زبانزد شدن / مه و آسمان: مراعات نظ هیشدن: کنا ریگ / آسمان یلیل ۀاستعاره از چهر

 برداشته دل ز کار او، بخت / درماند پدر به کار او سخت 

 یو استعاره / بخت و سخت / جناس ناقص اختالف صیبخت: تشخ یشدن / »دل برداشتن« برا دیرها کردن، ناام دن، ی برگردان یاز رو هیدل برداشتن: کنا

   /)ناهمسان(

 بهره گرفته است؟ هیخلق کنا یبرا هیشاعر چگونه از تشب ر،یز تی( در ب۳

 

 آمد سوی کعبه، سینه پرجوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش 

در ارتباط با کعبه کنایه از آویزان بودن  »حلقه در گوش نهادن« شاعر در تشبیه » چون کعبه نهاد حلقه در گوش «  از وجه شبه دوگانه بهره برده است 

 حلقه  و در پیوند با پدر مجنون متوسل شدن است 

 قلمرو فکری 

 .دیسیرا به نثر روان بنو ری ز تیو مفهوم ب ی( معن۱

 است  زمینیان و آسمانیان و عبادتگاه همه   انیکعبه محل برآورده شدن خواسته همه جهانو آسمان اوست    نیجهان اوست / محراب زمحاجت گهِ جمله 
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 مجنون است؟  یها  یژگ ی کدام و ستم،یهفدهم و ب یها  تیدر ب( ۲

 و فاداری به عشق لیلی   و گرانیبه سرزنش د  ی توجه بی  بیت هفده:

 و جان فشانی عاشق برای معشوقدر راه عشق   یاز خودگذشتگ بیت بیست :  

 .دیپدر مجنون ارائه ده یفکر ریاز س یلیتحل ر،یز یها  تیدرس و با توجّه به ب ی( بر مبنا ۳

 (ی)نعمت اهلل ولچه کار؟  کارانیبُوَد / عاقلش با کار ب کارانیکار ب ،یباز عشق
 

 ( دلی)ب  ختندیر رانیو رانه،یو نیدل بگذر که معماران عشق / روز اوّل، رنگ ا ریسر تعم از

اش را صرف   یداند و زندگان یموهبت م کی دلشده عشق را  یاوست؛ ول یخالص ی دانست و در پ یم ییو باعث رسوا هوده ی مجنون عشق را کار ب پدر

 عظمت آن پی می برد.و در نهایت پدر تسلیم قدرت عشق می شود و به کند. یآن م

 . دیکن سهی آنها مقا  یمجنون و چاره ساز شانِیرا با نگرشِ خو ریز تیمفهوم ب (۴

 ( یبهمن ی)محمّدعل/ بگذار که دل حل بکند مسئله ها را  شیندیعشقِ من از عقل م یبار هم ا کی

 یرا درم ی عاقالن نبود. عقل و عشق دو راه جداگانه ا یو در پ  دی شیاند یمجنون عاشقانه م یحل مشکل بودند ول  یمجنون عاقالنه در پ شاوندان یخو

 نوردند. 

 تذکره االولیا                                                                                                                                             مردان واقعی            گنج حکمت                   

 تاریخ ادبّیات  
 ی شابوریعطّار ن 

 ر یالطّمختارنامه، منطق نامه،بت یمص نامه،ی* آثار منظوم: اله     یقرن هفتم هجر ل یو عارف اوا  سنده ی* شاعر، نو

 است ا«یبرگرفته از کتاب »تذکرةاالول «ی»مردان واقع ت ی* حکا                        ایاالول: تذکرة ثور* تنها اثر من

در کوه ساکن شده است؟  یگفت: »و یسَر از کوه لُکام تو را سالم گفت.« ریآمد و سالم کرد و گفت: »فالن پ «یسَقَط   ی»سَر ارتیاز کوه لُکام به ز یکی

 نشود.« بی غا یلحظه از حق تعال کی که بازار مشغول تواند بود، چنان ان یدر م دینباشد. مرد با یبس کار 

قرن  انی: از عُرَفا و صوفیسَقَط یکوچک و ارزان / سَر یکاال فروشندة  فروش، خُرده  فروش، : سَقَطی/ سَقَط یدر لبنان فعل یلکام: نام کوه قلمرو زبانی:

فالن: صفت مبهم / »را« در »تو را«:  /.ستین ینباشد: کار مهم و باارزش یاست، اقامت دارد / بس کار می: مرشد، راهنما / ساکن است: مقری/ پ یسوم هجر

آمد و به او سالم کرد و گفت: فالن مرشد از کوه لکام به تو سالم رساند.   یسقط  یمالقات سر ی از کوه لُکام برا یفرد بازگردانی : حرف اضافه )به تو(

لحظه از خداوند    کیکه  یابازار مشغول باشد به گونه  ان یبتواند در م دیبا ی. انسان واقعستین  یاست؟ کار بزرگ و مهم میگفت: او در کوه مق یسر

 خدا بودن  ادیبا مردم و به   ینینش/ هم تی ترک رُهبان ،یمنف ینینشاز زُهد و گوشه  زیپره پیام : شود.«ن  فلبزرگ و متعال، غا

 


