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  خداوند حق، نماد: سیمرغ

.میکنند طی پایان تا را کمال راه که کسانی گرا، کمال انسانهای نماد: مرغ سی  

مرشد ، راهنما نماد: هدهد  

  طلب جاه افراد: نماد باز 

مجازی عاشق نماد: بلبل  

ظاهری و فناپذیر زیباییهای نماد: گل   

  ابلیس است، کننده اغفال که زمینی معشوق نماد: مار

دلخوشند بهشت به رفتن یعنی مزد امید به عبادت انجام در که افرادی نماد: طاووس  

معمولی انسانها نماد: مرغان  

خداوند تجلیات ازپرتوی  نماد: پرسیمرغ  

مردم چین از قدیم به نگارگری ونقاشی شهرت داشته اند. -نگار و ونقش زیبایی نماد :چین  

کوهی افسانه ای که برگردادگردجهان  کشیده شده وسیمرغ برفراز آن آشیانه داشته کوه قاف : 

از آن است وگاهی آن را فلک االفالک دانسته اند.است.از زمرد سبز است وسبزی آسمان   

شعر درحقیقت توصیفی از هفت مرتبه عرفان یاطریقت  است که هرسالک یا عارفی برای رسیدن به 

فقر وفنا -7حیرت  -8توحید  -5استغنا  -4معرفت  -3عشق  -2طلب  - 1کمال باید طی کند :  
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نهان و آشکارا بودند آنچه        جهان مرغان کردند مجمعی-1  

 = نهان/ شناخته =آشکارا/ نهاد پرندگان، = مرغان/  شدند جمع جایی در=کردند مجمعی: زبانی قلمرو

غیالب شیوه/ قافیه واژگان=جهان ،نهان/ قید نهان و آشکار/ مفعول: مجمعی/جمله دو  بیت/ ناشناخته  

موجودات همه از مجاز =نهان و آشکارا/  نهان ، جهان = جناس/  نهان ، آشکارا =تضادادبی:  قلمرو  

.آمدند گرد جایی در جهان پرندگان همةفکری:  قلمرو   

شهریار از شهـر هیچ خالی نیست             روزگار در زمان این:  گفتند جمله-2  

/  سرزمین کشور،= شهر/  پادشاه = شهریار/ تلفظی دو واژه =روزگار/  همه= جمله: زبانی قلمرو

غیالب شیوه/ شهر هیچ و زمان این=  وصفی ترکیبات  

اشتقاق =شهریار و شهر/  اقلیم،  کشور مجازا= شهر:  ادبی قلمرو  

.«نیست پادشاه بدون سرزمینی هیچ ،دوره وروزگار این در »: که گفتند نپرندگا همةفکری:  قلمرو   

نیست راه بودن شاه بی این از بیش         ؟ نیست شاه را ما کاقلیم بود چون -3  

 شاه بی/  نیست، مصلحت نیست، درست =نیست راه/ سرزمین = اقلیم /چگونه= چون: زبانی قلمرو

) رای مالکیت(ما اقلیم برای = را ما اقلیم/ خوب نیکو، ، درست =  راه/ نهاد= بودن  

را ، راه=جناس/  شاه ، راه= جناس/ «نبودن درست » از کنایه « نیست راه »:  کنایه: ادبی قلمرو  

 از بیشتر که نیست قاعده رسم طبق و درست/ ندارد؟ شاه ما سرزمین که است چگونه: فکری قلمرو

بمانیم پادشاه بدون این   

......... کارآسانی نیستبود دانایی پرندة که هدهد   

 در پرنده این اینکه مناسبت به راهنماست؛ و راهبر نماد, اینجا در.سر به شانه=  هدهدی: زبان قلمرو

 دنیا = گیتی/  ها کناره ، اطراف ؛ کَنَف جِ = اکناف/  تاج= افسر/  است مَثَل ، نظر بینی تیز و بینایی قوّت

  فعل غیراسنادی(«) نیست» برای( ، «)را» اورا همتایی نیست=  از ما / بدل پرندگان= را پرندگان ما/ 
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 = سیمرغ/  ازکاکل استعاره =  افسر/  مرشد ، راهنما نماد ونیز راهنما از استعاره = هد هد: دبیا قلمرو

/  حقیقت وطالبان ازسالکان استعاره=  پرندگان / معنا عالم از استعاره=  قاف کوه/ ازحقیقت استعاره

نگار و نقش و زیبایی نماد=  چین / خداوند تجلیات از ای نمونه نماد= پرسیمرغ  

ژرف ژرف دریا و دوراست ره که زان        شگرف را ره این باید مردی شیر -4  

/  « شگرف شیرمردی »استمرد شیر صفت, ،نیرومند قوی = شگرف/ است = الزمباید: زبانی قلمرو

شده حذف لفظی قرینه به آخر جمله فعل/  عمیق بسیار = ژرف ژرفِ  

 از کنایه ، ای واژه درون تشبیه= مرد شیر/   سیمرغ جوی و جستاز استعاره =  دریا و ره:  ادبی قلمرو

موانع نماد=  دریا/ آرایی واج/  عشق راه های سختی به اشاره شجاع،  

 ، راه این زیرا, است زمال آور شگفت و اراده با و شجاع راه،فردی این پیمودن برای:  فکری قلمرو

.است خطر از پر و نیالطو راهی  

.....چند روزی بیش نیست.مشتاق جملگی شنیدند، را هدهد سخنان چون پرندگان  

 چگونه/  شدند منصرف و کردند دوری از کنایه =  ایستادند باز: جملگی= همه /  زبانی قلمرو

پاک و درستکار انسانهای= اسم جانشین صفت=پاکان و راستان/ انکاری استفهام ؟....میتوانم  

 =بلبل/ کند توجه از کنایه= آرد رو بدو/ کردند عذرخواهی از کنایه=گشودند پوزش به زبانادبی:  قلمرو

زودگذر زیبایی نماد= گل/ پرست جمال و مجازی پیشة عاشق های انسان نماد  

زوال گیرد ای هفته در او حسن           جمال صاحب بس هست ، چه اگر گل-5  

/ مسند ، زیبا =جمال صاحب/  نابودی = زوال/  زود خیلی = ای هفته در/ زیبایی =جمال: زبانی قلمرو

شود نابود = گیرد زوال  

/ تشخیص استعاره، = میکنند گفتگو هم با بلبل و هدهد/ اندکی زمان از مجاز: ای هفتهادبی:  قلمرو

ظاهری و زودگذر زیبایی نماد= گل  

 بیش روزی چند او زیبایی و حسن اما/  است جمال صاحب و زیبا بسیار گل چه اگرفکری:  قلمرو

(ظاهری زیباییهای بودن زودگذر به شارها رود می بین از زود و نیست  ) 
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.مرابا سیمرغ کاری نیست، ......  ام بهشتی مرغی من که آورد عذر چنین نیز طاووس  

وصفی ترکیب =دراز روزگاری ،  بهشتی مرغی/ بهانه =عذر: زبانی قلمرو  

 امید به را مذهبی تکالیف که ظاهر اهل نماد =طاووس/بهشت از استعاره =گلزار و گلشن:  ادبی قلمرو

.دهند می انجام بهشت آرزوی ، یعنی ؛ مزد  

 سیمرغ جمال از پرتوی نیز بهشت زیبایی اما زیباست و خرّم جایگاهی بهشت» : گفت پاسخ هدهد

«. بهشت دربرابر سیمرغ چون ذره دربرابر خورشیداست. است   

 قلمروزبانی: نیز= قید / جایگاهی خرم= ترکیب وصفی/ زیبایی بهشت ، جمال سیمرغ= ترکیب اضافی

 جمال =سیمرغ جمال/ شده تشبیه سیمرغ ازجمال پرتوی به بهشت زیباییتشبیه = : ادبی قلمرو

خورشیدشده  تشبیه آفتاب به سیمرغ و ذره به بهشت=  تشبیهخورشید /  از استعاره سیمرغ   

؟ باز ذرّه یک از ماند تواند کی         راز خورشید با گفت داند که هر -6  

انکاری استفهام =دوم مصرع/ مجازی های عشق=  ذرّه یک/  تواند =داندزبانی:  قلمرو  

 = جناس/گفتن راز خورشید با =تشخیص/ همتا بی معشوق,ازخداوند استعاره =خورشیدادبی:  قلمرو

 به نرسیدن از کنایه =چیزی یا کسی از ماندن باز/ تقرب شدن، نزدیک از کنایه =گفتن راز/  باز ، راز

تضاد=ذره و خورشید/ چیز یا کس آن  

.ندارد توجّهی مجازی های عشق به دیگر کند برقرار ارتباط خداوند با بتواند هرکهفکری:  قلمرو  

دارید معذور نیز مرا که به آن..... نشاندند می شست روی را او شاهان که شکاری باز گاه آن  

قرینه به « است»فعل بِه= بهتر )صفت تفضیلی(  /انکاری استفهام=   است آن جای چه: زبانی قلمرو

/ بیابان های بی آب وعلف= ترکیب وصفیمعنایی حذف شده. / معذور دارید= عذر مرا بپذیرید  

 مردمان نماد= باز /است منصب و مقام نماد = شاهان دست/ دست از مجاز=  شستادبی:  قلمرو

 آب بی های بیابان. / نمایند می مباهات و فخر همیشه شاه به نزدیکی علّت به که قلم اهل و درباری

ها ازدشواری استعاره=  وعلف  



138 
 

خبر بی مشتی گفتند عـذرها      سر به سر دیگر مرغان آن از بعد -7  

 ای، عده گروهی،= مشتی/ است قید. یکی یکی همگی، = سر به سر/  سپس =آن از بعد: زبانی قلمرو

  /ناآگاه و گمراه= بیخبر/ بهانه= عذرمرغان /  از از بدل ، تعدادی

جمله یک =گفتند عذرها سر به سر بیخبر، مشتی ،دیگر مرغان آن از بعد = شده مرتب  

«ر» حرف آرایی واج/ همگی از کنایه= سر به سر/ تشخیص=  گفتند مرغان: ادبی قلمرو  

 آوردند، سیمرغ سوی به نرفتن برای عذرهایی پیاپی هرکدام دیگر های پرنده آن از بعد: فکری قلمرو

.سیمرغ سوی بهنرفتن  برای جویی بهانه= مفهوم./کردند عذرخواهی و دبودن وغافل خبر بی چون  

نبود پیدا راه پایان......... گفت پاسخ را آنان یک یک دانا هدهد اما  

/ بهره و نصیب= قرعه/ گذاشتند کنار=نهادند سو یکبه )حرف اضافه( / « = را» آنان را = : زبانی قلمرو

 راه های دشواری/ اتفاقاً قضا، از=  را قضا/کردن مشخص را او کار و بهره= افتادن کسی نام به قرعه

مسندی و مفعول جزیی 4 جمله =  ساخت نمی پنهان را  

 بیابان و ها دریا/ معنا عالم از استعاره=   قاف کوه/  شدند ازعاشق کنایه=  شدند دلباخته:  ادبی قلمرو

موانع از استعاره=  ها  

.ساخت نمی پنهان را راه های دشواری اما داد می جرئت همه به مهربانی به هدهد: فکری قلمرو  

است ،درگه وادی هفت گذشتی چون        است ره در وادی هفت را ما گفت -8  

  اضافه فک « = را »/  در جلوی آستانه، بارگاه، ، درگاه مخفف = درگه/ سرزمین =وادیزبانی:  قلمرو

جمله 4 بیت / اسنادی غیر =  اول مصرع در «است»است .  ما راهِ در وادی هفت  

حقیقت مجازا=   درگه/ بیابان مجاز =وادی/ هفت= تکرار:  ادبی قلمرو  

 مرحله هفت این از وقتی/  دارد وجود ( مرحله هفت ) بیابان هفت ما راه در:  گفت هدهدفکری:  قلمرو

 برای ( هفتگانه های وادی ) بسیار مراحل از گذشتن=مفهوم.  رسید خواهیم سیمرغ درگاه به گذشتیم،

.الهی قرب درگاه به رسیدن  
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کـس آگـاه آن فرسنـگ از نیسـت       کس ، راه زیـن جهان در وانیامد -9  

 معادل= فرسنگ/ وصفی ترکیب وادی، هفت ، راه این از=  راه زین/ بازنگشت = وانیامدزبانی:  قلمرو

نیست  آگاه آن فرسنگ از کس نیامد ووا راه زین ،جهان در کس= ی بیت شده مرتب/  کیلومتر شش  

اضافی ترکیب= آن فرسنگِ/  

 «/س» آرایی واج/ نظیر مراعات =فرسنگ و راه/  زیاد فاصلة ، مسافت از مجاز =  فرسنگ: ادبی قلمرو

الهی عشق مسیر و راه از استعاره = راه  

نیست آگاه راه این مسافت از کسی و است نگشته باز راه این از جهان در کس هیچ:  فکری قلمرو  

.کیفیت و کمیت نظر از عشق راه بودن نامشخص و عشق راه ناپذیری برگشت: مفهوم  

 

تَعَب صد زمانی هر آید پیشت      طلب وادیّ به آیی فرو چون-10  

 در قدم اولین= طلب/ ساز وابسته پیوند حرف که، وقتی= چون/  سختی و رنج= تعب: زبانی قلمرو

 جوی و جست به را او و میشود پیدا سالک دل در که است حالتی آن و است طلب ،وطریقت  تصوّف

/ نهاد =صدتعب /وصفی ترکیب=زمانی هر ،  تعب صد/ فعل= آیی فرو/ میدارد وا حقیقت و معرفت

اضافی ترکیبهای= پیشت ، طلب وادی  

 اضافه =طلب وادی/ کثرت نماد= صد/ (است وادی مانند )طلبطلبوادی  = تشبیهادبی:  قلمرو

تشخیص=آید تو پیش تعب/ تشبیهی  

 می برو رو فراوانی های سختی و رنج با لحظه هر/ شوی وارد طلب سرزمین به که وقتیفکری:  قلمرو

طلب مرحله سختی= مفهوممی شوی . )   (  

باختن در بایدت اینجـا مِلک      انداختن بایدت اینجـا ، مال -11  

 قلمروزبانی: باید= الزم است/  ضمیرمتصل »ت«= متمم ) انداختن مال برای تو الزم است/ 

 درباختن مِلک/  وثروت مال دادن دست از و کردن فدا کردن، رها از کنایه = مال باختن در: ادبی قلمرو

داریم آنچه کردن رها از کنایه=   
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 همگی توست، تصرّف در را هرچه باید نیز و بگذری ثروتت و مال از باید ، طلب وادی درفکری:  قلمرو

 ترک و دنیوی تعلقات از کردن دوری:  پیام/ ( است اول برمصرع تاکیدی دوم مصرع) .کنی رها

.وابستگیها  

 

رسید کانجا کسی شد آتش غرق       پدید آید عشق وادیّ ، این از بعد -12  

/ پدید=  اشتیاق از سرشار = آتش غرق/  عشق وادی = آنجا/  طلب سرزمین=  این: زبانی قلمرو

 مسند / آید= فعل اسندی

 را وجود تمام « شدن غرق » = کنایه/  عشق و « اشتیاق و شوق » از استعاره= « آتش »: ادبی قلمرو

« د » آرایی واج/  دریا از استعاره آتش =آتش غرق/  عشق وادی=  تشبیه/  گرفتن بر در   

 یافت راه جا آن به که کسی هر و/  شود می آشکار عشق وادی ، طلب مرحله از پسفکری:  قلمرو

گردد می آتش غرق   

(عاشق بودن پرشور و عشق مرحله گداز و سوز ، عشق بخشی قدرت =مفهوم)  

بود وسرکش سوزنده ، رو گرم        بود آتش چون که باشد آن عاشق -13  

/  مرخم مرکب فاعلی صفت = کوشا ، کالچا و رونده شتاب به ، مشتاق = رو گرمزبانی:  قلمرو

)صفت فاعلی(سرکشنده = سرکش  

= وجه شبه/ سرکش ، سوزنده ، رو ،گرم آتش=نظیر مراعات/  آتش مانند عاشق= تشبیهادبی:  قلمرو

افروزنده درباره آتش -2نافرمان-1سرکش= ایهام  

 از جز ) باشد عصیانگر و سوزنده و رو تند ، آتش همانند که است کسی آن واقعی عاشقفکری:  قلمرو

(نبرد فرمان کسی از معشوق  

 

سر و پا بـی ای وادی را معرفت      نظر پیش بنمایدت آن از بعد-14  

 انتها، بی و آغاز بی=  سر و پا بی/ «  تو نظر پیش » ضمیر جهش ، الیه مضاف = « ت»: زبانی قلمرو

میشود نمایان و آشکار =بنماید/ اضافه فک=  را/  است ناپیدا آن آخر و اول گویند می امروزه  
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انتها ازبی کنایه=   سر و پا بی/  وادی به معرفت =  تشبیه: ادبی قلمرو  

.کند می جلوه انتها بی و آغاز بی تو درنظر معرفت وادی ، عشق وادی از پسفکری:  قلمرو   

صفت عالی ره این سپهـر از        معرفت آفتاب بتابد چون -15  

 همان منظور سلوک و سیر ارزشمند راه =صفت عالی ره/  آسمان = سپهر/ حق= معرفتزبانی:  قلمرو

صفت مضاف الیه« = عالی صفت» و « این= » صفت عالی  رهِ این سپهرِ / است « معرفت » وادی  

سپهر و آفتاب=  تناسب / معرفت آفتاب =  تشبیه:  ادبی قلمرو  

 معرفت به وطلوع کند عشق وحقیقت عالی راه این درآسمان معرفت آفتاب که آنگاهفکری:  قلمرو

، برسیم   

صدرخویش حقیقت در یابد باز          خویش قدر بر شود بینا یکی هر-16  

جایگاه= صدرهریکی= نهاد / بینا = مسند / صدر خویش = مفعول / : زبانی قلمرو  

/ مقام از مجاز=صدر/  قید() حقیقتا=یقتقح در/  کنایه=شدن بینا / صدر ، قدر = جناسادبی:  قلمرو

اندازه -2ارزش  -1/ قدر= ایهام  «د » =آرایی واج  

 مقام آن به و شود می آگاه خود واقعی ارزش و قدر به هرکسی که است زمان این در: فکری قلمرو

.برد می پی خود یالوا  

 

بود معنا نه و دعویّ درو نه         بود استغنا وادی این از بعد-17  

 بود فعل حذف/  خدا جز چیز هر از سالک نیازی بی،  حالاصط در ؛ نیازی بی =استغنازبانی:  قلمرو

/ بُوَد= درمصرع اول اسنادی و در مصرع دوم = غیراسنادی لفظی قرینه به دوم درمصرع  

) اضافه تشبیهی(استغنا وادی =  تشبیه:  ادبی قلمرو  

 و ادعا هیچ آن در که ای مرحله/ است نیازی بی و استغنا وادی ، معرفت وادی از پسفکری:  قلمرو

)دراین مرحله عارف فقط خدارامی بیندوهمه چیز را یکی می بیند.(.ندارد وجود مقصودی   

است ای افسرده یخ همچو دوزخ هفت        است ای مرده اینجا نیز جنّت هشت -18  
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  منجمد= افسرده/  جهنم = دوزخ/  ، هشت جنت= هشت قسمت بهشتبهشت= جنتزبانی:  قلمرو

 هفت =تشبیه/مرده به جنت هشت=  تشبیه/ هفت ، هشت =تناسب/  دوزخ ، جنت= تضادادبی:  قلمرو

نما متناقض=  یخ دوزخ/ = هفت ، هشتجناس/ ارزش بی از کنایه=  مرده مثل/ یخ به دوزخ  

 است مرده جهنم هم و بهشت هم او برای دیگر برسد نیازی بی و استغنا مرحلة به آنکه: فکری قلمرو

.دارد توجّه معشوق به تنها و ندارد توجّهی آنها به او و  

 

آیدت تجرید و تفرید منزل         تدَآیَ توحید وادی این از بعد-19  

 آدمی گمان و فهم چه آن از است الهی ذات تجرید ، حقیقت اهل حالاصط در=  توحیدزبانی:  قلمرو

 حالاصط در ؛ شدن وتنها خلق از گرفتن کناره ؛ خدا دانستن یگانه و شمردن فرد = تفرید/  کند تصوّر

 به لغت در=  تجرید. / باشد بنده قوای عین ، حق که طوری به ؛ حق به است بنده تحقّق ، صوفیه

 ، تصوّف حالاصط در ، خداوند به تقرّب و دنیوی امور از اعراض و گناهان ترک ؛ گزیدن تنهایی معنای

.)برای تو می آید(آیدت فعل در متمم =  ت / خداست جز آنچه از سالک قلب شده خالی  

  جناس= وتجرید تفرید/ «ر» ، «ت»آرایی واج/ تفرید منزل = تشبیه/ توحید وادی = تشبیه: ادبی قلمرو

 غیر آنچه از را خود تو که است مرحله این در است توحید وادی ، استغنا وادی از پس: فکری قلمرو

 با و روی می فرو حق وجود در بیشتر لحظه به لحظه و شوی می گم حق در و کنی می پاک است حق

.شوی می یکی او  

کنند بر گریبان یک از سر جمله           درکنند بیابان زین چون ها روی-20  

  رسندمی جا یک به ، برآرند سر = کنند بر سر/  همه = جمله/  آورند بیرون = کنند در رویزبانی:  قلمرو

 به شدن یکی از کنایه= کردن بر گریبان یک از سر/ کردن ازعبور کنایه=  کردن در رویادبی:  قلمرو

/ « ن » آرایی واج/ جناس= در و سر و بر/ سر ، روی= تناسب/ وجود از مجاز= روی/ رسیدن وحدت

توحید از استعاره = بیابان  

)وحدت وجودرسند می یگانگی و وحدت به بگذرندهمگی ( توحید )مرحله از سالکان اگرفکری:  قلمرو   
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آیدت حسـرت و درد دائم کار        آیدت حیـرت وادی این از بعد -21  

 صوفیه حالاصط در و سرگردانی معنی به لغت در =حیرت/  توحید وادی = این از بعد: زبانی قلمرو

 در « ت » ، شود می=  آید. / شود می وارد عارفان قلب بر تفکّر و حضور و تأمّل هنگام که است امری

( تو کارِ ) است الیه مضاف دوم مصراع در « ت» /  « تو برای » است متمم اول مصراع   

اسنادی فعل: دوم مصرع در: آید  

تشبیه= حیرت وادی: ادبی قلمرو  

 را وجودت (وادی )مرحله این در که شود می شروع حیرت وادی توحید، وادی از پسفکری:  قلمرو

گمراهی خطر= مفهوم . /گیرد می فرا حسرت و درد سراسر  

راه کرده گم و مانده تحیّـر در         جایگاه این رسد چون حیـران مرد -22  

/مردحیران= وصفیسرگردانی و حیرت اوج = راه کرده گم/  سرگردانی=  تحیّر: زبانی قلمرو  

سرگردانی و حیرت اوج از کنایه:  راه کرده گم/ « ر» آرایی واج/ انسان از مجاز= مرد:  ادبی قلمرو  

 راه و ماند می سرگشتگی و سرگردانی در/  رسد می حیرت مرحلة به حیران سالک وقتی: فکری قلمرو

.کند می گم را   

 

روا گفتن سخن اینجا بود کی         فنا و است فقر وادیّ این از بعد-23  

 از آمدن بیرون و سالک نیستی و هللا فی فنای،  سالکان حالاصط در و درویشی = فقرزبانی:  قلمرو

 فقراء انتم آمنوا ایهاالذین یا: محمدی فقر) .است الکم مرتبة و سَیر نهایت این و است خود صفات

 شایستهروا=/ است مذمومه اوصاف سقوط ، حالاصط ودر شدن نیست: فنا (/حمید و غنی هللا و اهلل الی

انکاری استفهام ، نیست روا =  بود روا کی/  (  ا+  « ور»  مضارعِ بنروا=  )  

فقر وادی = تشبیهادبی:  قلمرو  



144 
 

 بیرون و خداوند در سالک نیستی ، یعنی ؛ است فنا و فقر مرحلة حیرت وادی از پس: فکری قلمرو

 و روا خود از گفتن سخن مرحله این در ( است مالک مرتبة و سیر نهایت آن و )خود صفات از آمدن

.نیست شایسته   

تو ، خورشیـد یک ز بینی شده گم           تو ، جاوید سایة هـزاران صد -24  

 صد/ خداوند = خورشید یک/  مادی های خواسته= جاوید سایة/  زیاد بسیار= هزاران صد: زبانی قلمرو

/ مسند= شده گم/  بینی مفعول= سایه هزاران  

تو/  مسند و مفعول به گذرا جزیی 4=میبینی خورشید یک از شده گم را جاوید سایه صدهزاران تو  

فانی=شده گم/  تکرار تبعی نقش دوم مصرع در و نهاد اول مصرع در  

  ،خداحقیقت استعاره = خورشید/  ازموجودات استعاره=  جاوید سایة/ هزاران صد = اغراق: ادبی قلمرو

 با و آمده وجود به خورشید یک از که دید خواهی را موجود صدهزاران مرحله این درفکری:  قلمرو

(کثرت عین در وحدت و وحدت عین در کثرت ) . اند شده گم ها ان حقیقی خورشید شدن آشکار   

نگریستند یکدیگر در شادمانی به... کردند وحشت سختی همه این از مرغان  

/  رسد می غیب عالم از که پیامی ، آور پیام فرشتة ، آور پیام = سروش/  اندک = قلیلزبانی:  قلمرو

 سخت= قید / روشنایی خیره کننده= ترکیب وصفی /   

 را کسی خواب=  تشخیص/  ازمردن کنایه = سپردن جان/  مردن از کنایه= درآمدن ازپا: ادبی قلمرو

 برباید

بود سیمرغ آن مرغ سی این شک بی           زود مرغ سی آن کردند نگه چون -25  

/ جناس=بود و زود / ( ای افسانه پرندة ) سیمرغ ، ( پرنده تا سی ) مرغ سی = تام جناسادبی:  قلمرو

: کسی که خود را بشناسد درحقیقت خدا را شناخته  بهرَ فرَدعَقَفَ فسهنَ فَرَعَ نمَ = تلمیح  

 به)دان یافته نمود سیمرغ صورت به که دیدند شدند، باخبر خود از مرغ سی آن وقتیفکری:  قلمرو

دیگر پیوندد می دریا به که آنگاه قطره، چون اند؛ یافته خدایی وجودی و اند رسیده حق حضرت  

دریاست نیست، قطره  
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تمام مرغ سی ، سیمرغ خود بود             تمام سیمرغ دیدند را خویش -26  

 سیمرغ را خود) مسند و مفعول به گذرا جزیی 4 اول مصرع/ مسندی گروه=  تمام سیمرغ:  قلمروزبانی

صفت=  مورد دو هر در تمام/ (یافتند   

=  سیمرغ/ «ی »و «س » آرایی واج/ تمام و سیمرغ =تکرار/ مرغ ، سمیرغ=  قافیهادبی:  قلمرو

ازحقیقت استعاره  

 فانی حق حضرت وجود در الًکام ، یعنی ؛ دیدند کامل مرغ سی را خودشان پرندگانفکری:  قلمرو

 کثرت در وحدت بیانگر )  بودند پیوسته حق به که مرغی سی همان حقیقت، در سیمرغ، آن و شدند

.بود کامل مرغ سی همان نیز،  سیمرغ آن که دیدند کامل سیمرغ را خود ( است  

مالوالسّ شد گـم خورشید در سایه           دوام بر آخـر گشتند او محو -27  

مسند= حق ذات در بنده فنای =  محو/  خداوند=  اوزبانی:  قلمرو  

/  (حقیقت) خورشید= استعاره/  ( مرغان ) سایه=  استعاره/  خورشید ، سایه =  تضاد: ادبی قلمرو

شدن یکی از کنایه=  شدن گم خورشید در سایه  

 ناپدید و گم خورشید مقابل در که ای سایه مانند شدند محو حق ذات وجود در مرغ سیفکری:  قلمرو

.شود  

 

 

  قلمروزبانی

:بنویسید زیر های بیت به توجه با را »جریدتَ» و « بعَتَ»،   «قبا» های واژه معنای-1  

 سرو و مَهت نخوانم، خوانم، چرا نخوانم؟       هـم مـاه بـا کالهـی، هـم سـرو بـا قبایی 

لباس نوعی = قبا  

 در این مقام، طَرب بی تعب نخواهد دید     که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید 
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سختی و رنج =تعب  

 اوالً تجریـد شــو از هـرچــه هسـت          وانگهـی از خــود بشـو یـکـبـار دســت 

گزیدن تنهاییتجرید =   

:بنویسید را جزء هر دستوری نقش سپس کنید؛ مرتّب معیار زبان طبق را زیر بیت اجزای -2  

آیـدت حسـرت و درد دائـم کار        آیـدت حیـرت وادی ایـن از بعد  

شود. می حسرت و درد دائم کارتو/  شود می آغاز تو برای حیرت وادی این از بعد  

اسنادی بعدازاین= قید / وادی حیرت= نهاد / تو= متمم/ آغاز= مسند / می شود = فعل  

 جمله دوم: کارتو= نهاد / دائم= قید / درد وحسرت= مسند / می شود = فعل اسنادی 

:کنید بررسی «تبعی های نقش»  به توجه با را زیر متن-3  

 روی کوه بلندترین قاف، کوه پس در و است سیمرغ نامش. است شهریاری و پیشوا نیز را پرندگان ما

.دارد آشیان بلند بردرختی زمین،  

از کوه قاف بدل =   زمین روی کوه بلندترین/  شهریار = معطوف /  از ما  بدل=  پرندگان   

ادبی قلمرو  

هستند؟ کسانی چه نماد زیر، پرندگان از یک هر درس، متن به توجه با-1  

پرست جمال و پیشه عاشق های انسان=  بلبل   

.نمایند می مباهات و فخر همیشه شاه به نزدیکی علّت به که قلم اهل و درباری مردمان نماد =  باز  

 آرایه کدام از شبه، وجه بیان برای شاعر دهید توضیح کنید؛ مشخص زیر، بیت در را «شبه وجه»  -2

.دهید توضیح است؟ گرفته بهره دیگر ادبی  

  تناسب ایهام،=کنایه،  سرکش ، سوزنده ، رو گرم 
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بُوَد سـرکش و سـوزنده رو، گـرم بُوَد آتش چون که باشد آن عاشق  

:دهید توضیح زیر بیت در رفته کار به تلمیح بارة در-3  

طانشساز از طاووس و شیز نیرنگ هوا واز فریب آز خاقانی      دلت خُلد است خالی   

 نهایت در و بدهد فریب را آدم تا بهشت به رفتن برای کرد کمک را شیطان که بود ای پرنده طاووس

.نصیبش شد دنیا پای ترین زشت  

فکری قلمرو   

بنویسید روان نثر به را زیر بیت مفهوم و معنی-1  

عطار زوال گیرد ای هفته در او حُسن            جمال صاحب بس هست چه اگر گل  

میرود بین از و پژمرد می کوتاه بسیار مدت در اما زیباست بسیار گل اگرچه: معنی  

بنویسید را خود دلیل دارد؟ مناسبت ششم درس از بیت کدام با زیر بیت -2  

عطار ژرف ژرف دریـا و اسـت دور ره زانکـه          شـگرف را ره ایـن بایـد شـیرمردی  

شد دیر روزش ، است روزی بی که هر         شد سیر آبش ز ماهی جز که هر: بیت  

است؟ عشق وادیّ هفت از وادی کدام یادآور زیر، بیت هر-3   

  است ای مردانه خود، ز شد فانی که هر          فنا شد خود کز یافت کس آن وصلت( الف

: فقر وفنا هفتم وادی  

  فــراز؟ بـه رسـد کــی پسـت همّـت          مجـاز؟ سـرای ایـن در بنـدی چه دل (ب

چهارم: استغنا وادی  

  خــار و گـل در صــاف آبِ جـلــوة           ببیـن و گلـستـان بـه بگشـا چشـم (پ

پنجم وادی  
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:دهید ارائه «سیمرغ و مرغ سی» داستان از کوتاه تحلیلی زیر، سرودة و شریفه آیة به توجه با -4   

 هایی نشانه ، یقین اهل برای زمین روی در و:«  تُبصِرُونَ الاَف أَنفُسِکُم وَفِی لِلمُوقِنینَ آیاتٌ رضِالا فِی و

21 و 22 آیات/  الذاریات(  بینید؟ نمی چرا پس.  است هایی نشانه] نیز[  شما دروجود و است ) 

تویی کـه ، شـاهـی جمـال آیـنـة وی            تویـی کـه ، الهـی نامـة نـسـخـة ای  

تویی ،که خواهی آنچه هر بطلب خود در           هست عالم در چه هر نیست تو ز بیرون  

 در وحقیقت دارد درخود را جهانی,است خداوند جمال وآیینه ارزشمنمد بسیار موجودی انسان:پاسخ

وخودشناسی مقدمه  باشد حقیقت دنبال به وجودخود در باید آدمی پس.  است نهفته آدمی خود وجود

.خداشناسی است  

سمرقندی ظهیری )سندبادنامه،ام وباربیشترکشیده..کردند مسافرت مصاحبت ازروی روباهی و گرگی، اشتری  

 از. /بَرَند می همراه سفر در که وآشامیدنی خوردنی ، توشه=زاد/  نشینی هم= مصاحبت: زبانی قلمرو

 ، دشمنی= مخاصمت/ نان نوعی ؛ نان قرص = گِرده/ آشامیدنی و خوردنی برای از = توشه و زاد وجه

و  معترضه جمله=تعالی/ آمد پیش فالاخت= رفت مخاصمت/  خرهالبا سرانجام، =مرالا آخر/  خصومت

 دست سر بر داشتن، نگه کردن، بلند=  فراداشتن/ غیالب شیوه= بزاد..... مرا/ مرتبه بلند =دعایی

 قرینه به( است) فعل حذف= اولیتر/ معنوی قرینه به(است) فعل حذف= بیشتر زاد به هرکه /گرفتن

اولی/سال و سن =زاد ؛ سن نظر از =  زاد به/  اضافه حرف را = داشتم راه فرا چراغ را شما/  معنوی   

 «تر » آن به گذشته در ؛ است تفضیلی صفت خود« تر اولی » آنکه با ) تر شایسته=  تر اولی ؛ شایسته

دادن یاری ، یاری= اعانت/  داشتم می نگه=داشتم می فرا/  جایگاه= موضعافزوده اند /   

تر بزرگ بیشتر، سن دارای=  تر نالک/  سخنان ، گفتارها= تالمقا  

 و مصاحبت/ نظیر مراعات=روباه و گرگ اشتر،/  «سال و سن » زاد ،« توشه» زاد= جناس:  ادبی قلمرو

 جهان/  بودن باتجربه از کنایه=کشیدن بیشتر بار/ از رودخانه  مجاز= آب   آب لب/ سجع= مخاصمت

ام ) جهاندیده= باتجربه تر( داشته عمر شما از بیشتر اینکه از کنایه= ام دیده زیاد شما از  

           سجع= ام کشیده.  ام دیده/ 

  حرف از عمل بودن بهتر /  ندیرِ =مفهوم: فکری  قلمرو 


