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 مغول است.  ۀدور  سندگانیو از نو  ی قرن ششم و هفتم هجراز عارفان  *  

 معروف بود. «هینجم دااو به »*  

 است.   نثر « به  المعاد  یمرصادالعباد من المبدأ اِلَاثرش » *

 داشت.  شیگرا «ییو به سبک »سنا  سرودیشعر هم م   ،یسندگینوعالوه بر  *

 ی      عرفان -یی غنا: ینوع ادب              ی نثر داستانقالب: 

 اختر، ستاره : نجم / جمعِ عبد، بندگان: عباد / کمینگاه: معنی لغت: مرصاد*

 

 

 

وسائط گوناگون در هر مقام، بر کار کرد، چون کار به  د، یآفرمی موجودات اصنافِ چون –  تعالی – »حق 

را مُشتِبه شد،   ی. جمعسازمیآب و گِل آدم، من م ة.« خاننٍی خالِقٌ بَشَراً مِن ط یگفت: »إنّ د،یخلقتِ آدم رس

 ؟«یا گفتند: »نه همه تو ساخته

ها / وسائط: جمع »واسطه« و ها، گروه/ اصناف: جمع صنف، انواع، گونه  ی: خداوند بلندمرتبه / چون: وقتیحق تعال قلمرو زبانی:

خلقت:   /زی/ در هر مقام: در هر چ  گاهی/ مقام: جا  رسندیآن به مقصود م  قیاز طر  ا یچه که به َمدَد  ها آنواسطه  ها، لهیوس  طه«، ی»وس

را«: حرف اضافه   ی»را« در »جمع /.ه شد: به اشتباه افتادکننده، دچار اشتباه / مشتب: اشتباهشتبه: گِل / م نی/ ط  ش یدایپ  نش،یآفر

 ( یبه جمع  ، یجمع  ی)برا 

( / نمیآفریاز گل م  ی »ص« )من بشر  ۀ، سور۷۱  یۀ از آ نی : تضمنٍیخالق بشراً ِمن ط  یاز استفاده کرد / انّ هیبرکار کرد: کنا قلمرو ادبی:

 به( )آب گل: مشبّه؛ خانه: مشبّه هیآب و گل: تشب  ۀجسم انسان / خان  ، ی وجود  ۀمجازاً ماد  ر،نظی آب و گل: مراعات

نوبت به   یاستفاده کرد. وقت  یا لهیاز واسطه و وس  ز یدر ساختن هر چ  د، ی آفریخداوند بلندمرتبه انواع موجودات را م   یوقتی: بازگردان

مشتبه شد و   یگروه  یامر برا  ن ی. اکنمیوجود آدم را خلق م. من شخصاً نم«یآفریاز گِل م   ی فرمود: »من بشر  د، یانسان رس نشیآفر

  هفتم:باران محبّتدرس  :واژگان امالیی

 :اتیّادب خیتار

 یراز  نیالدّعبداللّه بن محمّد، نجم*  
 

  قُرب  طاقت  –  ذوالجاللی  و  عزّت  – ن یو جانش  فتخلی  –  لجبرئی  –   مشتبه  –و گل    نطی  –  گوناگون  وسائط   –»اصناف موجودات  

 ک ی  –  خشم  و  قهر   –  اجبار  و اکراه  –  رغبت  و   طوع  –  لیو اسراف  لیکائمی  –  یکنزدی  و  قربت  –بُعد   تنهای  –  توان  و  تاب  –

  – ییاکبری   –  خواری   و  مذلّت  –  اعزاز –  عزّت  حضرّت  –  یو سرگشتگ  ر تحیّ  –  ه مالئک  –و اکنون    حالی  –  طائف  و  مکّه   –قبضه  

 سرنشتر  –  کرنش   و   سجده  –بوقلمون    های نقش  –  بودن  معذور  –  تربوبیّ  حکمت  –  تالوهیّ الطاف –  راز  و   سرّ  –   یازینیب  و   غَنا

 نیخزا   س نفای  –  بیغ  ن خزای  –  بی و عج  هطُرف  –  ت عنای  نظر  –کرد    هتعبی  –  کرد  تصرّف   –  جلّت حضرت  –  وارمتعجّب –  چاقو  و

 –  مقرّب  مالئکه   –  ی دارو خزانه  خزانگی  –  داشت  عرضه  –و درخور    قالی  –   یشگیو هم  ابدی  –  اتحی  آب –کردند    ندفی  –

  –   مکان  و   موضع  –   صدمه  و  آفت –  مشکل  و  سهل  –   کاخ  و  کوشک  –  مثالِ  بر  –  آدم  قالب  – کرد  طواف   –  س یپر تلب  سابلی

 معاد« و  مبدا   –  نگاهکمی   و  مرصاد  –   وسیو مأ  دنومی



 

65 
 

 واه افشین طالب خ                                                                                                                                                                                                                                                          یازدهم جزوه افرسی  
و فقط   واسطهیموجودات، ب  گر ید  نشیانسان برخالف آفر نشیآفر پیام :؟« یدیافر یرا ن  هادهیپد  ۀبه غلط افتادند و گفتند: »مگر تو هم

 به دست خدا انجام گرفته است.

  ه یکه درو گنج معرفت، تعب واسطه«،یب سازم یخود م یرا به خود ن یهست که ا گرید  یاختصاص نجا ی»گفت: »ا

 خواهم کرد.« 

: ساختن، هی/ معرفت: شناخت / تعب  تنهایی  به  ، کسی  دخالت  بدون:  واسطه  ی/ ب  لیتفض  ها، دهیبرگز  ،یژگیاختصاص: و :قلمرو زبانی

 آراستن، آماده کردن، قرار دادن / درو: مخفّفِ »در او« 

 به( )معرفت: مشبّه؛ گنج: مشبّه  یهیتشب  ۀمعرفت: اضاف گنج   : قلمرو ادبی

خواهم گنج کنم زیرا میخداوند فرمود: در این مورد ویژگی دیگری هست که وجود آدم را، خودم بدون واسطه خلق می ی:بازگردان

 دار معرفت خداوند است. انسان امانت پیام :.معرفت وشناخت را در آن قرار دهم

  برفت، –  الساّلمهعلی  – لی. جبرئاور یمشت خاک بردار و ب  کی ن یزم یرا بفرمود که برو از رو لیپس جبرئ

 ؟« یکنیچه م ل،یجبرئ یمشت خاک بردارد. خاک گفت: »ا  ک ی که خواست 

 .«ند یآفریم  یفتی که از تو خل برمی: »تو را به حضرت م گفت

بُعد   تِی من نها ارم؛یحق که مرا مبر که من طاقتِ قُرب ندارم و تاب آن ن ذوالجاللی  و  عزّت به داد بر  سوگند 

 است.  اریکردم، که قُربت را خطر بس اریاخت

 ل، یاسراف ل، یکائیم  ل، ی)فرشتگان مقرّب: جبرئ  امبرانی پ  یبرا   یحامل وح  ، یمقرّب اله  ۀاز چهار فرشت  یکی:  لیجبرئ :یزبان قلمرو

جمع آن: خلفا /   ن،ی جانش  فه، ی: خلفتی/ خل  یکیحضور، نزد  شگاه،یداد، امر کرد /  حضرت: آستانه، درگاه، پ( / فرمود: دستور  لیعزرائ

 ، یی/ مبر: نبر / طاقت: تاب، توان، توانا  یسرفراز  ،یسربلند  ، یارجمند  ،یز ی/ عزّت: عز  وارذوالجالل: صاحب عظمت و جالل، بزرگ

بُعد:   تی فاصله / نها  ،ی/ بُعد: دور  انی : انتها، پاتیتاب: توان، طاقت، تحمّل / نها  شدن /  کینزد  ، یجوارهم  ،یکیتحمّل / قُرب: نزد

تقرّب به خدا / قربت را خطر است: در قربت خطر   ،یکیکردم / قُربت: نزد  تخابان  دم،یکردم: برگز  اری/ اخت  ی دور  یمنتها اد، یز  یدور

  خورم«یحق«: به سوگند فعل »قسم م ی( / »به« در »به عزّت و ذوالجالللیرا فرمود« حرف اضافه )به جبرئ  لی»را« در »جبرئ  /است.

 / »را« در »قربت را«: حرف اضافه )در قربت( دیحذف گرد  یمعنو  ۀنیعبارت به قر  انیدر پا

: سجع / قُرب و بُعد: ارمی و استعاره / ندارم و ن صتشخی:  داد ُمشت: مجازاً مقدار اندک / خاک گفت، خاک سوگند بر  کی :یادب قلمرو

 )ناهمسان(  یشیتضاد / قرب و قربت: اشتقاق، جناس ناقص افزا

 –  باد   او   بر  درود  و سالم  –  لی. جبرئاوریخاک بردار و ب  یاندک نیزم   یدستور داد که برو و از رو  لیخداوند به جبرئ  ن یبنابرا :یبازگردان

 ینیتا از تو جانش بَرَمیم   یاله  شگاه یگفت: تو را به پ  ؟یکنیتو چه کار م   ل،یجبرئ  ی خاک بردارد. خاک گفت: ا  مقداری   خواست  و  رفت
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 راینبر ز  یکه مرا به درگاه اله  دهمیخداوند قسم م   مقامی . خاک گفت: تو را به عزّت و عظمت و واالندیافر ین( بی زم   یخود )بر رو  ی برا

 خطرناک است.  اری به خدا بس  یکینزد  رایز  نم یگزیرا بر م   یدور  یتحمّل کنم. ُمنتها  توانم یبه خداوند را ندارم و نم  یکیمن توان نزد

 او   یاله ۀفیخلقت انسان از گل و مقام خل پیام :

 .دهد«یخاک تن در نم  ،یبه حضرت بازگشت، گفت: »خداوندا، تو داناتر د،یچون ذکر سوگند شن ل،یجبرئ

 سوگند برداد. نن یرا فرمود: »تو برو.« او برفت. همچ لیکائیم

 سوگند برداد، برگشت.  ن یرا فرمود: »تو برو.« او برفت. همچن لیاسراف

 ۀفرشت  ، یُمقرّب اله ۀاز چهار فرشت  یکی:  لیکائی/ م   شگاه ینام / حضرت: درگاه، حضور، آستانه، پ  اد،ی/ ذکر:    یچون: وقت :یزبان قلمرو

را فرمود«:    لیرا فرمود« و »اسراف  لی کائی»را« در »م   /زنده کردن مردگان  ۀفرشت  ، ی: از فرشتگان مقرّب الهلی/ اسراف  یرزق و روز

 «(به»  یحرف اضافه )به معنا 

 ص یتشخ  کند«، یقبول نم  رد، یپذیاز »نم  هی: کنادهدینمخاک تن در   :یادب قلمرو

. خداوند  کندیخاک قبول نم  ،یدانیتو بهتر م   ا، یخدا بازگشت و گفت: خدا  شگاه یبه پ  دیسوگندِ خاک را شن  یوقت  لیجبرئ :یبازگردان

رفت و ]خاک[   ز یگفت: تو برو، او ن  لیبرفت و ]خاک[ دوباره ]او را[ سوگند داد. ]خداوند[ به اسراف  ز یدستور داد؛ تو برو، او ن  لیکائیبه م 

 [ برگشت. لیدوباره ]او را[ سوگند داد، ]اسراف

 لیعزرائ اور، یو ب ریبه اِکراه و اِجبار، برگ د، یایرا بفرمود: »برو، اگر به طوع و رغبت ن ل عزرائی –  تعالی – حق 

مکّه و طائف، فرو کرد؛   انیآن خاک را م اورد،یبرگرفت. ب ن ی زم ةجمل ی قبضه خاک از رو کیو به قهر،  امد یب

 . آمد می  اسبه دو یعشق، حال

  لیچه سرّ است که خاکِ ذل نیا ایبمانده که آ ریّمالئکه را در آن حالت، انگشتِ تعجّب در دندان تح  یجملگ

 ،ییایبا حضرت عزّت و کبر ،یو خاک در کمال مذلّت و خوار خوانندیاِعزاز م نیرا از حضرتِ عزّت به چند 

 ننهاد. انی در م یگریسرّ با د نیو ا  نخواند او  یرا به جا یگریهمه، حضرتِ غَنا، د نی و با ا کند یناز م نیچند 

 یآورد / اکراه: به زور و ستم کس نییو عالقه / فرو کرد: نهاد، قرار داد، پا  لیطوع: فرمان بردن، اطاعت کردن / رغبت: م  :یزبان قلمرو

در کشور   ی می/ مکّه: نام شهر قد  زیمشت از هر چ کیشدن / قبضه:    رهی/ قهر: غضب، خشم، غلبه، چ  ی لمی یواداشتن، ب  ی را به کار

:  ی: آنگاه، آن زمان / جملگیشرق مکه / حال  ینگفرس  ۱۲در    یدر حجاز جنوب  ی / طائف: شهر  رخ س  یا یدر  کیعربستان در حجاز نزد

 زی/ اعزاز: عز  یدرگاه اله  ،یز ی/ حضرت عزّت: بارگاه عز  ر ی: خوار، زبون، حقلی/ ذل  یسرگشتگ  ،یرانی: تعجّب، حریّ / تح  ی همه، تمام 

: ای/ کبر  یگی فروما  ،یپست ، ی/ مذلّت: خوار  کنندیدعوت م   خوانند، یم  ا: فرخوانندیبزرگداشت / م   ، یشمردن، ارجمند  ی داشتن، گرام 
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/ حضرت غَنا: بارگاه   ی دولتمند  ، یازین یب  ، ی خداوند / غَنا: توانگر  یعزّت و بزرگ  شگاه ی: پییای/ حضرت عزّت و کبر  یعظمت، بزرگ

 ریّمالئکه را انگشتِ تعجّب در دندان تح  ی»را« در »جملگ   /خداوند متعال / سرّ: راز: منظور »خلقت آدم )ع(« است.  ،یازینیثروت و ب

 : ترادف یمالئکه مانده( / مذلّت و خوار  یجملگ  رِیّمانده«: فکّ اضافه )انگشت تعجّب در دندان تح

و باشتاب آمدن / »دواسبه آمدنِ عشق«:   ع یاز سر  ه کنای:  آمدن اسبه  »طوع و رغبت«، »اکراه و اجبار«: تضاد / دو :یادب قلمرو

زده و متعجّب از شگفت  ه یماندن: کنا  ریّانگشت تعجّب در دندان تح  /یاقتران  ۀ: اضافریّ استعاره / انگشت تعجّب، دندان تح  ص،یتشخ

مطرح کردن / سرّ: از بازگو کردن،   هینهادن: کنا  ان یاستعاره / در م  ص، ی کردن خاک: تشخ  زنا  خاک،  خواندن فرا   ل، یشدن / خاکِ ذل

 مجازاً خلقت آدم / اعزاز و مذلّت: تضاد / کمال و مذلّتِ خاک: پارادوکس )تناقض( 

ما   ی به زور و اجبار آن را بردار و برا  د، ی این  ی و فرمانبردار  لیدستور داد: برو؛ اگر خاک با م   لیخداوند بلندمرتبه به عزرائ :یبازگردان

مکان مقدس   انی برداشت و آورد و آن خاک را م   ن یسراسر زم   ی ُمشت خاک از رو  ک یآمد و به زور و غضب،   نیبه زم   لی. عزرائاوریب

 . آمدیآن زمان با شتاب م  ، مکّه و طائف قرار داد؛ عشق 

با احترام و   یاست که خاکِ زبون را از درگاه اله یچه راز  ن، ی از کار پروردگار در شگفت ماندند که ا تیفرشتگان، در آن وضع  ۀهم

و با   کندمی کرشمه  و  ناز  همه ن یخداوند ا  یعزّت و بزرگ  شگاهی و خفّتش، در برابر پ  یو خاک با تمام پست  خوانندیفرا م   داشتیگرام 

و  کندیمحوّل نم  ی گریو رازِ عشق را به کس د  دهدینم  حیرا بر او ترج  ی کس  از، ی نیو ب  یخداوند غن  ،یخهمه گستا  نیوجود ا

 .دیگوینم

که ما را با    د یأعلَمُ ما ال تَعلَمُون« شما چه دان ی : »إنّگفت یبه سرّ مالئکه فرو م ت،یّو حکمتِ ربوب  تیّالطافِ الوه

 که شما را سروکار با عشق نبوده است؛ د،یاست؟ معذور شیخاک، چه کارها از ازل تا ابد در پ یمشت نیا

/ حکمت: علم، دانش،   ییخدا  ت، یّربوب  ، ی خداوند  ، یپروردگار  ، ی: مقام الهتیّ/ الوه  هایالطاف: جمع »لطف«، مهربان :یزبان قلمرو

 دیدانیکه شما نم  دانم یم  یزیأعلمُ ما ال تَعلَمون: من چ  ی / سرّ: منظور »باطن، قلب« / انّ  تیّالوه ، ییخدا  ، ی: خداوندتیّ/ ربوب  ییدانا

»را« در عبارت »ما را...«   /انی پا  انِ ی/ ابد: پا آغازی/ ازل: زمان ب  دیندار  یاست، گناه  رفتهی : عذر شما پذدیمعذوربقره( /    ۀ، سور۳۰ یۀ)آ

ما است؟( / »را« در »شما را سر و کار«: فکّ اضافه )سروکارِ شما( / »مشت«   شِیکارها در پاست؟«: فکّ اضافه )چه    شیچه کارها در پ

»ما«: خداوند / مرجع   ری ( / مرجع ضمدی دانی)شما نم  ی : استفهام انکارد؟یدانی)واحد شمارش( / شما چه م  زیّخاک«: مم  یدر »مشت

 که ی»شما«: مال  ریضم

از »آشنا   ه یخاک / سروکار نبودن: کنا  یخاک: مجازاً اندک  یمشت  ن یبقره / ا  ۀسور  ۳۰  یۀ آ  ن یاَعلَمُ ما ال تَعلَمُون: تضم  یانّ :یادب قلمرو

 / ازل و ابد: تضاد / سرّ: مجازاً باطن، فطرت، سرشت، قلب  شهیاز هم هینبودن« / ازل تا ابد: کنا

شما چه    د«یدانیکه شما نم  دانمیم یز یکه »من چ  کردیبه دل فرشتگان الهام م   یی و علم خدا  یمحبّت و لطف اله :یبازگردان

شما هرگز عاشق   را یاست ز  رفتهیدارم؟ عذرتان پذ  شیدر پ  ییچه کارها  انی مشت خاک از آغاز خلقت تا پا کی  ن یکه من با ا  دیدانیم 

 توانندیمادّه( هستند، نم ریها چون از عالم مجرّدات )غفرشتگان از عشق )فرشته  یخبر یب:  پیام.دیشناسیو عشق را نم  دینبود

 ز« یبه جام آدم ر  یبخواه جام و گالب  /یساق  یا  ستی»فرشته عشق نداند که چ :ییارتباط معنا عشق را درک کنند.(
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 یهانقش نه،یآ ن یتا شما در ا م،یقدرت بنما  یمشتِ خاک، دستکار ک ی نیتا من بر ا د، ی چند صبر کن یروزک

 کرد.  دیاو با ۀ. اوّل نقش، آن باشد که همه را سجد دینیبوقلمون ب

 زیاست و ن  آمده یکه رنگارنگ و چند رنگ به نظر م   یروم   ی باید  ی/ بوقلمون: نوع  یمدّت کم ، یچند: چند روز کم  یروزک :یزبان قلمرو

گوناگون و   یها : تا جلوهدینیبوقلمون بب  یها نقش  نهیآ نی رنگارنگ / تا شما در ا  ز یهر چ  ان،یاست از نوع ماک ی»بوقلمون« مرغ

 )واحد شمارش( زیّ مشت خاک«: مم  کی»مشت« در »  /.ندیبب  انانس   نشیآفر   ۀ نیرنگارنگ در آ  یهانقش

 یینما»قدرت   «،یزیدادن«، »تصرّف کردن چ  رییاز »تغ  هیکردن: کنا  یکاررنگارنگ( / دست  زیبوقلمون: نماد )هر چ :یادب قلمرو

»ص«: فَسَجَدَ المالئکه کُلّهُم اَجمَعُونَ )پس آنگاه تمام   ۀسور  ۷۲  یۀدارد به آ  حیانسان« / تلم  نشی : استعاره از »آفرنهیکردن« / آ

 فرشتگان بر او سجده کردند(

رنگارنگ در    یهاگوناگون و نقش  یهاکنم، تا شما جلوه  یینمامشت خاک قدرت کی  ن یتا من با ا  دیتحمّل کن  یمدّت کم :یبازگردان

 .دیموجود را سجده کن  نی ا  دیشما با  ۀنقش آن است که هم  نی. اوّلدینیانسان بب نشیآفر  ۀنییآ

قدرت در گِل از گِل، دل کرد.  ِدیو خاک را گِل کرد، و به   دیپس، از ابرِ کرم، بارانِ محبّت، بر خاک آدم بار

 محبّت حقّ است.  ةجی عشق، نت

 تعالی ی / حق: خداوند، بار  دی: دست / کرد )از گِل دل کرد(: ساخت، آفردیبه آب /    ختهی گِل: خاک آم  :یزبان قلمرو

و باران:  دی»گِل« / ابر، بار  ۀ به( / تکرار واژ)کرم و محبّت: مشبّه؛ ابر و باران: مشبّه  یهیتشب  ۀاَبر کرم، باران محبّت: اضاف :یادب قلمرو

، ۷  یۀدارد به آ  حی»ل« و »د« / تلم  یها: تکرار صامتییآرا)ناهمسان( و سجع / واج ی/ گل و دل: جناس ناقص اختالف  رنظی مراعات

 ص یاستعاره و تشخ  قدرت:  دی  /نٍ«یخَلقَ االنسانِ ِمن ط  أسجده »بَدَ  ۀسور 

کرد و با دست    لیو خاک را به گل تبد  دیپس خداوند از ابر کرم و بخشش خود باران محبّت بر خاک وجود آدم بار :یبازگردان

 . خود از گل، در وجود انسان دل را خلق کرد  یِقدرتمند اله

 از شبنم عشق خاک آدم گل شد /  صد فتنه و شور در جهان حاصل شد -۱

 و شوق /   جانی/ شور: ه  ی / فتنه: بال و گرفتار  ندینش یم   اهان یگ  یکه شب بر رو  یرطوبت  ، شبنم: ژاله :یزبان قلمرو

آدم      نشی( آفر ۱دارد به    حی/ تلم  رنظی به( / خاک و گل: مراعات)عشق: مشبّه؛ شبنم: مشبّه  یهیتشب  ۀشبنم عشق: اضاف  :یادب قلمرو

دارد به اعتراض فرشتگان به    ح ی( / مصراع دوم تلمدمیاز گل آفر ی)من بشر  ن«یخالق بشراً من الطّ  ی: »انَّ هی( خلقت انسان از گِل، آ۲

 خاطر خلقت انسان 

  دی پد  یی)فرشتگان( شور و غوغا  انیعشق در جهان نیبا عشق همچون شبنم سرشته شد و از ا  ی وجود خاک آدم  :یبازگردان

 بودن عشق، وجود عشق در خلقت انسان   یازل:  پیامآمد.
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 و نامش دل شد  دیقطره فرو چک کی سرنشتر عشق بر رگ روح زدند /  -۲

 یجرّاح  غیت  ز، تی نوک   یفلز   یچاقو  شتر، ینشتر: ن :یزبان قلمرو

( و هیّمکن ۀ)استعار  ،یاستعار  ۀبه( / رگ روح: اضاف)عشق: مشبّه، سرنشتر: مشبّه  یهیتشب  ۀسرنشتر عشق: اضاف :یادب قلمرو

 انسان«  نش یبه »آفر  حی/ تلم رنظی : مراعاتد«ی/ »سرنشتر، رگ«، »قطره، چک  صیتشخ

»وجودِ عشق   انگری ب:  پیامشد.  ده یو دل نام   دیاز آن چک  ی ا(، قطرهختندی عشق را بر رگ روح زدند )عشق را با روح آم   غیت :یبازگردان

 آن در خلقت انسان  ریو عظمت عشق و تأث  نات«یدر کا

در آب و گل آدم، چهل   ش،یخو یکه حضرتِ جلّت به خداوند ستند،ینگریوار مجمله، در آن حالت، متعجّب

 . کردیشبانروز تصرّف م

روز، زده / جلّت: بزرگ است ./حضرت جلّت: خداوند بزرگ / شبانروز: شبانهوار: با تعجّب، شگفت/ متعجّب  یجمله: همگ :یزبان قلمرو

 دیوار، چهل شبانروز: قمتعجّب /زدیدست به کار م   داد، یم  ریی خود تغ  لی: به م کردیساعت / تصرّف م   ۲۴مدّت  

صَباحا )خاک آدم را   ناً یاربع  ی دیَآدم بِ  نتَیدارد به »خَمَّرتُ ط  حی/ تلم  رنظی  انسان، مراعات  یوجود  ۀآب و گل: مجازاً ماد :یادب قلمرو

 ( سرشتم  دستم  با  روز چهل

خود چهل شبانه روز    ییکه پرورد گار بزرگ با قدرت خدا  کردندیهمه موجودات عالم باال در آن حال با تعجب نگاه م  :یبازگردان

 پروردگار به دل   ۀژوی توجّه/    روز انسان از آب و گل ظرف مدّت چهل نشیآفر:  پیاممشغول ساختن گل انسان بود.  

: شما در  گفت یو با مالئکه م دادیپرورش م   ت،عنای نظر به را و آن کردیم هیتعب یو در هر ذرّه از آن گِل، دل

 . د یدر دل نگر د،یگل منگر

 )فعل امر(  دی: نگاه کندی( / نگری)فعل نه دی: نگاه نکندی: لطف، توجّه، احسان / منگرتی/ عنا  ساختی: م کردیم   هیتعب :یزبان قلمرو

 : تکرار صامت »د« و »ل«ییآرا)ناهمسان( / واج  ی : تضاد، سجع، اشتقاق / گل و دل: جناس ناقص اختالفدیو نگر  دیمنگر :یادب قلمرو

و به   دادیپرورش م   شیو لطف خو  تی ( و آن دل را با نگاه عناساختی)م   دادیقرار م   یدر هر ذرّه از آن گِل انسان، دل :یبازگردان

(  ۲از گِل است.    ی( اصل آدم ۱:  پیام.دیدل نگاه کن   یاست، بلکه به ارزشمند مقداریکه ب  دی: شما به گل توجّه نکنگفتیفرشتگان م 

 ارزش انسان به باطن و دل اوست

 

 آرم  رونیسوخته ب یبه سنگ بر، بگمارم / از سنگ دل یگر من نظر -۳



 

70 
 

 واه افشین طالب خ                                                                                                                                                                                                                                                          یازدهم جزوه افرسی  
از مصدر »گماشتن« و  یبگمارم: مضارع التزام   / چشم دوختن  ستن، نگری   دقّت  به   کردن،   نگاه:  گماردن نظر: نگاه / نظر :یزبان قلمرو

 »گماردن« )بن مضارع: گُمار( / به سنگ بر: متمّم با دو حرف اضافه )بر سنگ(

 از عاشق  هی»سنگ« / سوخته: کنا  ۀ/  تکرار واژ  یریسنگ: نماد اثرناپذ  :یادب قلمرو

 خداوند  تیتوجّه و عنا   ر یتأث:  پیام.آورمیم  رونیعاشق ب  یبه سنگ کنم، از سنگ، دِل  ینگاه  تیلطف و عنا  یاگر من از رو :یبازگردان

. آن چه  زدیاو به هزار دست در دامنش آو زد،یبگر یعشق معکوس گردد، اگر معشوق خواهد که از و نجا،یا

 ؟ یزیآویکه امروز در م ستیچ نیو ا یختیگریبود که اوّل م

/ دست:    یشویملحق م   ،یکنی: رها نمیز یآوی/ در م   ی کردی: فرار م یختی گریوارونه، قلب شده، باژگونه / م معکوس:   :یزبان قلمرو

 »او«: خاک  ری مرجع ضم /نوع، جور، روش

و   یختی گری: سجع مطرّف / م زد«یو آو  زدیاز »به او متوسّل شدن، رها نکردن« / »بگر  ه ی: کناختنی آو   ی در دامن کس :یادب قلمرو

 گوناگون   یهااز روش هکنای  اغراق، :  دست خانواده( / هزار: اشتقاق )همیختیگریو م   زدی: تضاد / بگریز یآویم 

که    خواهدیگوناگون از خداوند م   یها. اگر خداوند بخواهد از خاک فرار کند، خاک به روششودیعشق وارونه م   نجا،یا :یبازگردان

  دنیدست نکش:  پیام؟یکنینم  شیو رها  ی شویو امروز به او متوسّل م  یکردیخاک چرا ابتدا از عشق فرار م   ی بماند )و نرود(. پس ا

 عاشق از معشوق 

 زم یآویامروز همه دِل شدم، در م ختم،یگریآن روز گِل بودم، م

 از عاشق شدن   ه یدل شدن: کناهم: تضاد، سجع /  زمیآویو م  ختمیگری)ناهمسان( / م  یگل و دل: جناس ناقص اختالف :یادب قلمرو

امّا اکنون، سراسرِ وجودم عشق و دل شده )عاشق شدم( و از او رها   کردم؛یرو فرار م   نی نبودم از ا  شیب  یآن روز گِل :یبازگردان

 عاشق از معشوق  دنیدست نکش:  پیام.شومیبلکه به او متوسّل م   شومینم

بود،   بی غ   نِیخزا سِیتا هرچه از نفا کردند،یم  هیدر نهادِ او تعب ، یگوهر ب،یغ  نِیهر لحظه از خزا ن،یهمچن

 کردند.  نیجمله در آب و گِل آدم، دف

/ نهاد:   یمتی سنگ ق  ،یکان  ات، یاز معدن  کی / گوهر: معرّبِ آن »جوهر« است، هر    هانهیو خزانه، گنج  نهی : جمع خزنیخزا :یزبان قلمرو

: بیبها و مرغوب / غگران  ی زهایچ  سه، یو نف  س ی: جمعِ نفسیکردن / نفا  یکردن: قرار دادن، جاساز  هیباطن / تعب  ر، یسرشت، ضم

 ی کردن: پنهان ساختن، دفن کردن / جمله: تمام، همگ  نیخاک کرده / دف  ر یز  فون، مد ، ی: پنهان، مخفنی/ دف  یباطن، نهان

: نی گوهر و خزا  /رنظی / آب و گل: مجازاً جسم انسان، مراعات  یذات   ی استعدادهاگوهر: استعاره از معرفت و کمال،  :یادب قلمرو

 ر نظی مراعات
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ها و تا هرچه از کمال  دادند، یرا در سرشت انسان قرار م   یکمال و معرفت  ب،یعالم غ  ی هانهیهر لحظه از گنج  ن، یهمچن :یبازگردان

 است.  یاسرار اله ۀنیوجود انسان، گنج:  پیامباارزش خداوند بود، در جسم انسان پنهان کردند.  یاستعدادها

سرشتند، و به آفتاب نظر،    ی ابد  اتِ یو به آبِ ح اوردند یگِلِ دل را از بهشت ب  د، یچون نوبت به دل رس

 بپروردند. 

/ سرشتند: مخلوط کردند،   یشگیهم  د، ی: جاو یخانه( / ابد   ۀمحوّط:  اطیح هم آوا با  )  ی: زندگاتی/ ح  یزمان   ، یچون: وقت :یزبان قلمرو

 ختندیدرآم 

)نظر: مشبّه؛   ه ی)ناهمسان( / آفتاب نظر: تشب  ی و ساختن دل / گِل و دل: جناس ناقص اختالف  نشیدل )اوّل(: مجازاً آفر :یادب قلمرو

 به(آفتاب: مشبّه

مخلوط کردند و با نظر   دیجاو  یآن را از بهشت آوردند و آن را با آب زندگ  یّۀاول  ۀ . ماددیدل رس  نشی نوبت به آفر  یوقت :یبازگردان

 بودن دل  ی آسمان: پیامکه چون آفتاب است، پرورش دادند.  یخاص اله

که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود. فرمود   ب یغ  ۀبود در خزان ی گوهر د،یکمال رس نیچون کارِ دل به ا

دلِ آدم. آن چه بود؟ گوهرِ محبّت بود که در صدفِ امانت    ایالّا حضرتِ ما،  ست،ین قیخزانه ال  چیکه آن را ه

آن گوهر  یدارو خزانه یخزانگ  ستحقاقکس ا  چیکرده بودند، و بر مُلک و ملکوت عرضه داشته، ه هیتعب

 بود.  ستهیآن، جانِ آدم شا یداربود، و به خزانه قیآن را دل آدم ال یخزانگ. افتهین

:  حضرت/   جز سزاوار / اِلّا: به   بنده، یدرخور، ز  سته، ی: شاقیدار / ال/ خازنان: جمع خازن، نگهبان، خزانه  نهیخزانه: گنج :یزبان قلمرو

/    یپادشاه  ۀسلط  ن،یکرده، قرار داده / ُملک: زم   ی کرده: جاساز  هیجواهر / تعب  ، ی متی/ گوهر: سنگ ق شگاهپی درگاه،   آستان، بارگاه، 

/   یسزاوار  ، یستگیگذاشتن / استحقاق: شا  شیعالم فرشتگان/ عرضه داشتن: ارائه دادن، به نما اال،جهان ب   ب، یملکوت: عالم غ

 چی»ما«: خداوند / مرجع »آن« در »آن را ه  ریمرجع ضم /ینگهبان  ، ی: نگهداریدار/ خزانه  ینگهبان یدارخزانه  ، ی: نگهداریخزانگ

 چیآن .....«: گوهر عشق / نوع »را« در »آن را ه  یآن را دل آدم....« و »به خزانگ  ی: دل؛ مرجع »آن« در »خزانگست«ی ن  قیخزانه ال

 آن بود( یِخزانگ  قِ یآدم ال دلِ/    ستی آن ن قیخزانه، ال  چیبود«: فکّ اضافه )ه  قیآن را دل آدم ال  ی و »خزانگ  ست«ی ن  قیخزانه ال

به( / ُملک و )امانت: مشبّه؛ صدف: مشبّه هیبه( / صدف امانت: تشب)محبّت: مشبّه؛ گوهر: مشبّه  هیگوهر محبّت: تشب :یادب قلمرو

اشتقاق / گوهر: استعاره از عشق و محبّت / )آن گوهر را( بر ملک و ملکوت عرضه داشته:   ها، دهیپد ۀ ملکوت: مجازاً کُل جهان، هم

إِنْسَانُ وَحَمَلَهَا الْ إِنَّا عَرَضْنَا الْأََمانَۀَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ ِمنْهَا »  باحزا  ۀسور  ۷۲  یۀدارد به آ  حیتلم

ما امانت ]الهى و بار تکلیف[ را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از  :إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولً «

 ی بودن جان برا  ستهیشا   ، یخزانگ  یبودن دل برا   قیآن هراسناک شدند و]لى[ انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود / ال

 : اشتقاق، ترادف یدارخزانه  ، یاستعاره / خزانگ  ص،ی: تشخیدارخزانه
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بود که پروردگار آن را از نظر فرشتگان پنهان   بیعالم غ  ۀنیدر گنج  ی جواهر  افت،ی  ان یپا یدلِ آدم  نشیکار آفر   یوقت :یبازگردان

.آن گوهر چه بود؟ آن گوهر، عشق و ستیاز آن ن یدارنگهستهیشا  ی اخزانه  چیدل انسان، ه  ایکرده بود. خداوند فرمود: جز بارگاه ما و  

 کس   چیعرضه نمودند. ه بیو غ یموجودات عالم ماد  ۀمحبّت بود که آن را به عنوان امانت در صدف شناخت خداوند قرار داده، به هم

فقط دل انسان :  پیامدل بود.  یدارنگه  ق یآن بود و روح انسان ال  یدارنگه  ۀستیشا  ، یگوهر عشق نبود. فقط دلِ آدم   یدارنگه  قالی

 انسان  یاز سو  یامانت اله  رشی عشق خداوند است / پذ  قیال

چه نقش  نیا ای: آگفتندیو م  گذشتندیبر آدم م کی به ک ی. شناختندنمی را آدم  کس  چیمُقرّب، ه ۀمالئک

 نگارند؟یاست که م یبیعج

 نیتا من، سر از ا دیباش شناسم،یمن شما را م  د،یشناسی: »اگر شما مرا نم گفتیلب آهسته م  ریبه ز آدم

   برشمارم.« کی به  کیشما را  یخواب خوش بردارم، اسام

مقرّب:   ۀکرده باشد/ مالئک  دا یشده و در نزد او منزلت پ  ی به کس  کیفرشتگان / ُمقَرَّب: آن که نزدمالئکه: جمع َملَک،   :یزبان قلمرو

 /م  یها / برشمارم: بگو: جمع اسم، نامی / اسام   دی: صبر کندی/ باش  کنندیم   ی: نقّاشنگارندی/ م   لیعزرائ  ل، یکائیم   ل،یاسراف  ل، یجبرئ

 از مصدر »نگاشتن« )بن مضارع: نگار( ی: مضارع اخبارنگارندیم 

چه   نی : »اگفتندیو م   گذشتندیاز کنار آدم م   یکی یکی.  شناختندنمی  را(  ع)  آدم کدام چیبه خدا، ه  کیفرشتگان نزد :یبازگردان

تا من از عالم   دی. صبر کنشناسمیمن شما را م  د، یشناسی: اگر شما مرا نمگفتیآدم آهسته م   کنند؟«، یاست که خلق م  یا دهیآفر

 انسان   نشیتعجّب فرشتگان از آفر :  پیام .میبگو  یکی یک یشوم( آنگاه نام شما را    دهی)آفر می آ  یبه جهان هست  یستین

  ی بار کی  س، یپر تلب سِ یچه مجموعه است تا ابل نیکه ا دانستند ینم کردند،یهرچند که مالئک در او نظر م

امّا چون به    ست؛یدانست که چ د،یرا که بد  زیگِرد قالب آدم برآمد، هر چ س،ی. چون ابلکردیگردِ او طواف م

راه    چیتا به درون دل در رود، ه ابدی یکه راه دی. هرچند که کوشافتی یدل را بر مثال کوشک د،یدل رس

   .افتین

/   بیمکّار، پرفر  باز، رنگی: نسی/ پرتلب  ی سازرنگی: دروغ، نسی/ تلب من یاهر طان، ی: شسیظر کردن: نگاه کردن / ابلن :یزبان قلمرو

 ره،ی)غالب: چ  کری/ قالب: جسم، شکل، تن، پ  یزیگردش به دورِ چ  دن، یگشتن، چرخ  ی زیاطراف / طواف: گرد چ  رامون،یگِرد: دور، پ

  وارد شود  ابد، ی مرتفع / در رود: راه    ی مانندِ، مثلِ / کوشک: کاخ، قصر، هر بنا  ه مسلّط( / دانست: شناخت / بر مثالِ: ب

 (هیبه؛ بر مثالِ: ادات تشب)دل: مشبّه؛ کوشک: مشبّه  هیتشب :یادب قلمرو

و   بازرنگین  طانیکه ش  ن یاست تا ا  ی اچه مجموعه  نی ببرند که ا  یپ  توانستندینم  کردند، یهر قدر فرشتگان به آدم نگاه م  :یبازگردان 

آن را   د،یرا که د  ی ادهیکرد، هر پد یو بررس  دیبه دور جسم آدم گرد  س،یابل ی. پس وقتدیچرخیبه دور آدم م   کسرهی  بیپرفر
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 دا یورود به دل پ  یبرا   ی. هرچه قدر تالش کرد که راهدید  یدل را مانند کاخ  دیبه دل رس یامّا وقت  دانستیآن را م  ۀدیشناخت و فا

 به دل انسان   سیابل  افتن یدر شناخت دل / راه ن  طانیش  یناتوان:  پیام  نکرد.  دایپ  یراه  چیکند، ه

  نیشخص، از ا ن یرسد از ا آفتی را  ما  اگر جاست؛  نیسهل بود، کار مشکل ا دم، یبا خود گفت: »هرچه د سیابل

  هزار  موضع تواند بود.« با صد  نیخواهد بود، در ا ی قالب، سر و کار  نیرا با ا تعالی موضع تواند بود و اگر حق

   جهان گشت.  ۀندادند، مردود هم ربا یرا چون در دل آدم سیاز در دِل بازگشت. ابل د ی نوم شه،اندی

/   بیخا  وس، ی مأ د، ی: ناام دیصدمه / موضع: جا، مکان / قالب: تن، جسم، شکل / نوم   ب، یسهل: آسان، ساده / آفت: بال، آس :یزبان قلمرو

 دهیورود ندادند / مردود: رانده شده، رد شده، بازگردان ۀبار ندادند: اجاز

  ۀشیاز اند  هی: اغراق، کناشهیاز ارتباط داشتن، آشنا بودن / صد هزار اند هیسهل و مشکل: تضاد / سروکار داشتن: کنا :یادب قلمرو

  میعلّت رانده شدن )رج  سندهیدارد )نو  لیمردم / حسن تعل ۀ/ جهان: مجازاً موجودات جهان، هم  ه یمکن ۀفراوان / درِ دل: استعار

 (داندیبه دل انسان م   افتنی را به خاطر راه ن  طانیبودن( ش

شناختن آن آسان بود. کار مشکل، در دل انسان است. اگر از طرف انسان   دم، یبا خود گفت: هر چه را که د  طانیش :یبازگردان 

)دل( خواهد   گاه یجا  نی داشته باشد، در ا  یموجود )انسان( کار  ن یبه ما برسد، از دل او خواهد بود. و اگر خداوند بلندمرتبه با ا  یبیآس

طرد و مردودِ همه   انیجهان  ۀ راه ندادند، از هم  یدل آدم   را در  س یدل بازگشت. چون ابل  ش ید از پیهمه فکر، ناام   نیبا ا   طانیبود. ش

 ارتباط معنایی:و مردود شدن او    طانیناشناخته بودن دل انسان / رانده شدن ش:  پیام  شد.

 نامحرم زد  ۀنیآمد و بر س بیدست غ  راز /  به تماشاگه  دیخواست که آ  یمدّع*

  سروش   غام ی پ  یگوش نامحرم نباشد جا  ی/ نشنو  یپرده رمز  نیآشنا ز  ی تا نگرد  *

 متن پژوهی کارگاه 

 قلمرو زبانی 

 .دیسیمشخّص شده را بنو یها واژه یمعنا ( ۱

 خواست / منزلت: مقام، درجه   ل، ی: میرغبت /   (و دمنه لهیکل). افتینتوان  منزلت نیصادق نباشد، ا یرغبتفضل و ادب،  لیتا در تحص

 درگاه  شگاه، یحضرت: آستانه، پ/  )حافظ(تمناّ چه حاجت است؟   م،یکر حضرت/ در   ستیو زبان سؤال ن میارباب حاجت

 ی گیفروما ، ی مذلّتِ: خوار/   (ی)سعدخواست   مذلّتِبه از  یینوای کاست / ب میافزود و آبرو نانم

 . دیسی و بنو دیابیمناسب ب یمختلف همزه، شش واژه یها کاربرد شکل یبرا( ۲
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 ران یانجمن، ا <== یآغاز یهمزه

 اءیملک الشعراء، اش  <== یانیپا یهمزه

 آفتاب، قرآن <== یانیو پا  یانیو م یآغاز یهمزه

 توأم، خل  ن، یمتأثر، تأم  <== یانی و پا یانیم یهمزه

 مؤکد، تللؤ <== یانی و پا یانیم یهمزه

 شائبه، جرئت  یب <== یانی و پا یانیم یهمزه

 وابسته ّ ساز را مشخص کنید.  یمرکب و پیوندها  یدرس، جمله ّ ها  یپایاندر بند  -۳

 وابسته ساز: که  یوندهایپ /جاست.  نیسهل بود؛ کار مشکل ا دمی با خود گفت )که(هر چه د سابلی ◙

 وابسته ساز: اگر یوندهایپ /موضع تواند بود.   نیشخص از نیرسد، از یآفت وقتی را ما اگر ◙

 وابسته ساز: اگر یوندهایپ /موضع تواند داشت.   نیدارد در یاهیتعب ایباشد  یقالب سر و کار نیرا با ا تعالی حق اگر ◙

 وابسته ساز: چون  یوندهایپ /باز نهادند مردود همه جهان گشت.  شیرا چون در دل آدم بار ندادند و دست رد به رو سابلی ◙

 قلمرو ادبی 

 . دیکن یبررس ،یادب یها هی آرا دیرا از د ریعبارت ز -۱

 قدرت در گِل از گِل، دل کرد.  دیو خاک را گِل کرد و به  دیاز ابر کرم، باران محبّت بر خاک آدم بار پس،

 دن ی: خاک، گل، ابر، بار ری/ خاک آدم: مجاز از کالبد آدم / جناس: گل، دل / مراعات نظ یهی/ باران محبّت: اضافه تشب یهیابر کرم: اضافه تشب

 .دیینما  یو آن را بررس  دی»استعاره« را مشخّص کن ریز تی( در ب۲
 و نامش دل شد دیقطره فرو چک کی/   نشترِ عشق بر رگِ روح زدند سر

 به آن است، حذف و فقط مشبه»موجود جاندار« که مشبهروح در داشتن رگ شبیه به یک موجود جاندار شده است .  رایزرگ روح : اضافة استعاری )استعاره(  

 موجود جاندار )رگ داشتن( ذکر شده است.  یهایژگ یاز و یکیبه همراه 

 . دیسیو بنو دیاب یب ییاز متن درس، معادل کنا  ر،یهر مفهوم ز یبرا -۳

 .( آمدی)دو اسبه مشتاب داشتن   -                       .(زدی)در دامنش آومتوسّل شدن   -                                .(دهدی)تن در نم  رفتنینپذ -

 قلمرو فکری 

 ست؟یمشخّص شده چ یها مقصود از قسمت ر،یز یدر عبارت ها  -۱

 وجود انسان و قالب آدم . دینیبوقلمون ب یهانقش  ،نهیآ نی( شما در االف

 محبّت و عشق و معرفت. کردندیم هیدر نهاد او تعب ،یگوهر ب،ی غ نی( هر لحظه، از خزاب

 ر یباطن، ضم. گفتیفرو م کهیمال سِرّبه  تی ( ازحکمتِ ربوب پ

 

 دارد؟  یبا کدام قسمت از متن درس تناسب مفهوم ت،یهر ب -۲
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 (یمنزو نیحس)  من  ریناگز یشد، هست ریز تو دلپذ تا/  من ریتو شد، همه دلپذ ازِیو ن نازِ

 مفهوم : خوشایند دانستن ناز معشوق از سوی عاشق ، وجود عاشق به سبب عشق معشوق ، شاد و خوشایند می شود . 

که امروز در   ستی چ نیو ا یختیگری. آن چه بود که اوّل مزدیاو به هزار دست در دامنش آو زد، یبگر یعشق معکوس گردد، اگر معشوق خواهد که از و نجا، یا *

 ؟ یزیآویم

و   کندیناز م نیچند ییایبا حضرت عزّت و کبر ، یو خاک در کمال مذّلت و خوار  خوانندیاِعزاز م نیرا از حضرت عزّت به چند لیچه سرّ است که خاک ذل نیا*

 او نخواند. یرا به جا یگریهمه، حضرتِ غَنا، د نیبا ا

 ( یکرمان یخواجو )ستیکه را در جان، غم جانانه ن هر  /جانش محرم اسرار عشق ستین

 مفهوم: فقط انسان عاشق محرم اسرار عشق است. 

که شما را سر و کار با عشق نبوده   دیاست؟ معذور شیکارها در پخاک، چه یمشت نیکه ما را با ا  دیدانیشما چه م گفت، یفرو م  کهیبه سرّ مال تیالوه الطاف*

 .است

 (     یمولو )نیط ریغ ندیآدم را نب و،ید /ن یپسر، ظاهر مب یز قرآن، ا تو 

 بینانه شیطان انسان را فقط از بعد ظاهری و مادّی می نگرد. مفهوم: تاکید بر درک باطن به جای ظاهر ، نکوهش ظاهر 

 .)نکوهش ظاهر بینی( دیدر دل نگر د، یشما در گل منگر گفتیجلّت با مالئکه م حضرت

 .دیده حیو متن درس توض  ریز یفهیشر اتی آ ییارتباط معنا یدرباره -۳
 ( ۳۱ ۀیبقره، آ ی)سوره ها را به آدم آموخت.(نام یالف( و عَلَّمَ آدَمَ االَسماءَ کُلَّهَا. )همه 

خواب   نیتا من سر از ا دیباش شناسم، یمن شما را م د، یشناسی : »اگر شما مرا نمگفتیلب آهسته م ریقسمت متن درس ارتباط دارد: آدم به ز نیبا ا هیآ نیا

که فرشتگان از آن   یحال دراشاره دارند که خداوند »اسم اعظم« را به انسان آموخت؛  نیبرشمارم.« هر دو عبارت به ا کیبه  کیشما را  یخوش بردارم، اسام

 ها بود. انسان بر فرشته یبرتر لیخداوند دل یهااز نام یآگاه نیخبر نداشتند و ا

 (۷۲ یه یاحزاب، آ ی)سورههُولًاوَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَب( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ 

کردند و از آن هراس ناک بودند و انسان، آن را بر  یو حمل آن خوددار رفتنیپس، از پذ م؛یها عرضه کردو کوه نیها و زم)ما امانت را بر آسمان

 ستم گر و نادان بود.(  اریکه او بس  ی. به درستدیدوش کش

کس   چیکرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته، ه هیقسمت از متن درس ارتباط دارد: آن چه بود؟ گوهر محبّت بود که در صدف امانت معرفت تعب نیا با

 بود. ستهیآن، جان آدم شا یدار بود و بر خزانه قیآن را دل آدم ال یخزانگ افته، یآن گوهر ن یدارانهو خز یاستحقاق خزانگ

انسان بود. آن امانت »عشق، محبّت و معرفت« بود که  د، ی و آن را بر دوش کش رفتیکه امانت خدا را پذ  یمهم اشاره دارند که تنها کس ینکته نیدو متن، به ا هر

 ز دند.   وانهیکار به نام من د یقرعه /  دی بار امانت نتوانست کش آسمان :دی فرمایارتباط م نیدر ا زیتحمّل آن را نداشت جز انسان. حافظ ن کسچیه

 

 

 

 

 

 

 آفتاب حسن                                                                                                                                          شعر خوانی                                                         
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 تاریخ ادبّیات  

 (ی )مولو یمحمّد بلخ نیجالل الدّ 

 ی و عارف قرن هفتم هجر  سنده ی* شاعر، نو

 ( ریکب وانیشمس، د  وان یشمس )د ات یغزل( ۲      ی معنو یمثنو( ۱   :منظوم* آثار 

 مجالس سبعه ( ۳        بیمکات( ۲      ه یما ف ه یف( ۱    منثور: * آثار

 شمس« است.  اتی* شعر »آفتاب حُسن« از »غزل

 ی عرفان یی: غناینوع ادب *                  قالب: غزل*  

 لب که قند فراوانم آرزوست«  یبگشا /  رخ که باغ و گلستانم آرزوست ی»بنما ( ۱

علّت   ان یب یبرا  وند ی: فعل امر: که: حرف پیبنما /رایکن، نشان بده، عرضه کن )فعل امر از مصدر »نمودن«: نشان دادن( / که: ز انی: نمایبنما قلمرو زبانی:

/ »گلستانم و   فیمن است.( / آرزوست: رد ی من است / قند فراوان، آرزو  یدارد )باغ و گلستان، آرزو  ری»م« در »گلستانم، فراوانم«: جهش ضم /

 ه یقاف یهافراوانم«: واژه 

/ رخ و لب، باغ و گلستان، لب و   نینشاز سخن بگو / قند فراوان: استعاره از سخنان دل  هیلب: کنا ی / بگشا بایز ة باغ و گلستان: استعاره از چهر :ادبیقلمرو 

  اریمانند باغ و گلستان است؛ سخن  اریپنهان: رخ   هیتشب /: تکرار مصوّت بلند »ا« / تکرار واژه »آرزوست«ییآراموازنه دارد / واج  ت ی/ ب رنظی قند: مراعات

 مانند قند است. 

همچون    نینشسخنان دل  دنی شن رایچون باغ و بوستان تو را دارم. سخن بگو ز  یبایز ة چهر دارید یمحبوبت را نشانم بده که آرزو  ة چهر بازگردانی :

 و سخن گفتن با او  اری دن ید یآرزو  انیب  پیام :من است. ی قندت آرزو

 مُشَعشَعِ تابانم آرزوست«  ۀکان چهر    ز ابر یآفتاب حُسن، برون آ، دَم ی»ا( ۲

آفتاب // تابان: روشن، درخشان، برّاق  یآن / مُشَعشَع: درخشان، تابان، نوران رای/ کان: مخفّف »که آن« / ز ا ی/ آ: ب  ییبایز ،ییکویحُسن: ن قلمرو زبانی:

  هیالمن است(: »م«: مضاف یمشعشع تابان، آرزو   ة دارد )چهر ریمشعشع تابانم آرزوست«: جهش ضم ة حُسن: منادا / مشعشع و تابان: ترادف / »م« در »چهر

 آرزوست.  یبرا

کن، ظاهر شو /   یگراز رخ نشان بده، جلوه  هیابر: استعاره از حجاب / از ابر برون آ: کنا /آفتاب حسن: استعاره از  ی/ ا  ه یآفتاب حسن: تشب  :ادبیقلمرو 

  هیمکن ة مشعشعِ تابان: استعار ة / چهر رنظی ( و تضاد / حُسن چهره، آفتاب و مشعشع و تابان: مراعاترنظی / آفتاب و ابر: تناسب )مراعات حظه دم: مجازاً ل

 مانند شده که مشعشع و تابان است(  د ی)چهره به خورش

روشن و   ة چهر دن یو رخ نشان بده که د ا یب  رونیاز پس حجاب ابر ب  یالحظه ،ییبایحُسن و ز نیسرزم دیخورش  یا  ،یزیشمس تبر  یا بازگردانی :

 اری دن ید ی آرزو انیب  پیام : من است. یدرخشان تو آرزو 

 مرنجانم« آرزوست  شی آن گفتنت که »ب  /مرنجان مرا، برو« شیز ناز »ب یگفت( ۳
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/  «ی»گفت یمرنجان مرا، برو: مفعول برا  شیب /است. ن«یدادن معشوق به عاشق حز رو یکرشمه، در عرفان اصطالحاً »قوّت و ن ،یگرناز: عشوه  قلمرو زبانی:

 مرنجان(: مفعول  ش یمرنجانم«: )مرا، ب شی»م« در »ب

 : تکرار صامت »م، ت«ییآرامرنجان« / واج  ش،ی)ناهمسان( / تکرار کلمه »ب یو گفتن: اشتقاق، جناس ناقص اختالف یگفت :ادبیقلمرو 

  پیام :کن و برو. همان طرز سخن گفتنِ »مرا آزار نده« را دوباره دوست دارم از تو بشنوم. می: مرا آزار نده و رهایکرشمه به من گفت ی از رو بازگردانی :

 عاشق  یمعشوق برا ی صدا ینینشو دل  ت یّجذاب

 خدا و رستم دستانم آرزوست«  رشی /گرفت دلم عناصر همرهان سست  نی»ز( ۴

(، رستم  یبنوّت )فرزند پدر   ۀرستم دستان: اضاف /لقب زال )پدر رستم( له،ی/ عناصر: جمعِ عنصر / دستان: مکر، ح ارانیهمراهان: همسفران،  قلمرو زبانی:

 »آرزو« ی برا  هیالمن است(، مضاف  یخدا و رستم دستان، آرزو ری)ش ریپسر دستان / »م« در »دستانم«: جهش ضم

از آزرده شدم، ملول شدم،   هی/ دلم گرفت: کنا رتیغیکاهل، ب ال،یخ یبدون اراده، ب همّت،ی ب ه کنای عُنصر، سست جمع: عناصر سست :ادبیقلمرو 

خدا و   ریرستم / ش یبه پهلوان  حی/ تلم شان یا تی دارد به لقب آن حضرت »اسد اهلل« و قدرت و درا حی)ع( و تلم یحضرت عل منظورخدا:  ریناراحتم / ش

 : تکرار صامت »ش« و مصوّت »ـِ«ییآرادستان: نماد انسان کامل / واج ستمر

زال   ری)ع( و رستم پ یکه مانند حضرت عل یزیشمس تبر یهمراه  یرو آرزو نی. از ارمدلگی و  ناراحت اراده  همّت و سست  یب ارانی ن یاز ا :بازگردانی

 ت همّ  با همدردان  طلب و اراده  یاز همراهان ب تیشکا  پیام :)انسان کامل( است دارم.

 و دد ملولم و انسانم آرزوست«  و یکز د ر/گشت گردِ شه یبا چراغ هم خیش ی» د(  ۵

است. او در روز روشن   یونانی لسوفیف وژن«ی»د ا ی وجانس«ی»د خ،یمقصود از ش وخ؛یمرشد، جمع آن: ش  ر،ی: پخیروز گذشته / ش  روز،ی: دید قلمرو زبانی:

به شکل انسان با   یاافسانه  ی : موجودویاطرافِ / د رامون،ی.« / گرد: پمیجوی»من انسان را م گفتی و م گشت یشهر آتن م  یهاچراغ در دست در کوچه 

 من است(  ی دارد )انسان، آرزو ریزمان / »م« در »انسانم« / جهش ضم د ی: قید /و پلنگ و...  ریمانند ش یبلند و تنومند / دد: جانور درنده و وحش یقامت

و دد با انسان:    وی)ناهمسان( / د یو دد: جناس ناقص اختالف دی /  ذات  و بد دی پل یهاو دد: استعاره از انسان   وی: مجازاً زمان گذشته / دید :ادبیقلمرو 

 )ناهمسان(  یشی: جناس ناقص افزاویو د ی: تکرار صامت »ش« و »د« / دییآراواج  /تضاد

  پیام : هستم. یانسان واقع داری ام و آرزومند دآزرده   وصفتید یها: از انسان گفتیو م گشتی ما، در اطراف شهر م ری )زمان گذشته(، پ  روزید :بازگردانی

 یانسان واقع  یوجوجست

 « آرزوست آنم نشود یم افتیگفت آن که  /ما مایجسته  نشود یم افتی»گفتند ( ۶

 »آرزو« ی برا ه یالمن است(: مضاف ی دارد )آن آرزو ری »م« در »آنم« جهش ضم /.شودینم  افتینشود:  یم افتی قلمرو زبانی:

 نشود، آن«  یم  افت،ی»  یهاتکرار واژه  :ادبیقلمرو 
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  ی وجواست / جست  یافتنیدست نا یواقع یانسان  پیام : .شودینم  افتهیکه  طلبمیرا م  یگفت: آن کس خ ی. شمیافت یو ن میاگفتند: جستجو کرده :بازگردانی

 انسان کامل

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست«  /از اوست هادهیو همه د هادهی» پنهان ز د(۷

 آرزو   یبرا  هیالمن است(/ مضاف یدارد )آن آشکار صنعت پنهان، آرزو ری»م« در »پنهانم« جهش ضم  /: چشمده ید قلمرو زبانی:

  دیها او را درک ننمااألبصارَ« )چشم  درِکُ یُانعام )ال تُدرُِکهُ األَبصارُ وَ هُوَ  ة سور ۱۰۳ یۀدارد به آ حیاز اوست: تلم دهاید  ۀو هم  هاده ی پنهان ز د :ادبیقلمرو 

  ده«ی»دپنهان« /  ده،ی»د ۀکلم اراز خداوند / تکر  هینما(، کناها را درک کند( / پنهان و آشکار: تضاد / آشکار صنعت پنهان: پارادوکس )متناقض و او چشم 

 : تکرار مصوت »ا«ییآراواج /شود(  یم ده یآنچه د  -۲چشم  -۱)  هامی دوم: ا

  هستم که هنرش آشکار و خودش پنهان است.  یکس داریمن آرزومند د د،یرا آفر های دنیها و دچشم  ۀامّا او هم دی د توانی او را با چشم نم :بازگردانی

 پنهان است.  یدایخداوند پ: پیام

 درک و دریافت  

 ؟ کنید یبررس  «ی »ادب غنای ةگونسه بیت نخستین این شعر را با توجه به (۱ 
در سه بیت نخست شاعرآرزوی دیدار معشوق را و آرزوی شنیدن صدای وی را دارد که این یکی ازمفاهیم اساسی در ادب غنایی است و بیانگر  

 احساسات و عواطف وی است. 

 ی دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید. درباره -۲

حاکمان ظالم خسته شده و زندگی برای او در این دنیا مشکل شده است. فردی با روح لطیف عارفانه همچون موالنا  موالنا از همراهان سست عنصر و 

تابد؛ بنابراین، خالصانه آرزوی  ها را بر نمینوعان خود را ندارد. روح بزرگ او این خشونتهای هم ها و ستم خوییها، درنده گریطاقت دیدن وحشی 

ها و در یک  طلبی عارفان، وفای به عهد اسطوره کند و امیدوار است دنیایی را تجربه کند که در آن عدالت پیامبران، صلح یت« را میدیدار »انسان و انسان

 کالم »انسان کامل« وجود داشته باشد.
 

 

 

 

 

 

 


