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 مهفتدرس                     

 در حقیقت عشق                   

 
 و روحانی از موجودند چه هر و .کمال یکی و است جمال یکی حُسن هاینام جملۀ از که بدان

 ،کنی اندیشه نیک چون پس نباشد؛ میلی جمال به را او که نبینی کس هیچ و .اند کمال طالب جسمانی،
 است مهه مطلوبِ که  حُسن به و رسانند حُسن به را خود که کوشندمی آن در و اند حُسن طالبِ همه

 به را کسی هر عشق و عشق، واسطۀ به الّا نشود؛ ممکن حُسن به ولوص که زیرا رسیدن؛ توانمی دشوار
 .ننماید روی دیده هر به و نکند مأوا جایی همه به و ندهد راه خود

 : زباني قلمرو

 / بودن ملکا: کمال/  زیبایي: جمال /زیبایي، نيکویي)در اصطالح عرفان یعني ذات احدیت( ،خوبي: حسن
مفعولي،  گروه: عالم پایين و موجودات زميني(/هيچ کس)ح)عالم باال( و جسممنسوب به رو: روحاني و جسماني

ب ه در کتاته باشد کاو به جمال ميلي نداش: راي مالکيت: بيني، مضارع اخباري/او رانمي: ترکيب وصفي/ نبيني
نهاد/ طالب  :همه /درست و دقيق، قيد: همان راي حرف اضافه، براي او به جمال ميلي وجود نداشته باشد / نيک

 اهر خود به را سيک هر عشق و/  به جز: الّا/  رسيدن: وصول/  خواهان: گروه مسندي، ترکيب اضافي/ طالب: حسن
: مضارع بن نمود،: ضيما بن) دادن نشان: نمودن/  چشم: دیده/  پناه: مأوا/  شود عاشق تواند نمي کسي هر: ندهد

 ( نما

 : ادبي قلمرو

 جناس: کمال جمال،
 تضاد: جسماني روحاني،

   تشبيهي اضافه: عشق عالم
 انسان از مجاز: دیده

 تشخيص: عشق به هرکس روي نشان نمي دهد
 جمال، کمال: سجع
 ندهد، نکند، ننماید: سجع

 : قلمرو فكری

و همه موجودات  .هاي حضرت احدیت یکي زیبابودن و دیگري کامل بودن استآگاه باش که از تمامي نام
دارند، از طرفي هم کسي را یين خواهان کامل بودن هستند ودر مسير تکامل خودگام برميعالم باال وعالم پا

اي به زیبابودن در وجودش نباشد؛ پس وقتي دقيق فکر کني همه خواهان حضرت احدیت هستند نميبيني که عالقه
همه است، دشوار و  کنند که خود را به ذات احدیت برسانند و رسيدن به حسن که مورد دلخواهو در آن سعي مي
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 تواندنمي کسي و هر .سخت است؛ زیرا رسيدن به حضرت احدیت امکان ندارد مگر با کمک و وساطت عشق
 .دهددهد و به هر کس روي خود را نشان نميشود و عشق به هر کسي اجازة ورود و پناه گرفتن نمي عاشق

 
 عشقی همه که زیرا است؛ محبّت زا تر خاص عشق و .خوانند عشق را آن رسد، غایت به چون محبّت
 عرفتم محبّتی همه که زیرا است؛ معرفت از تر خاص محبّت و .نباشد عشق محبّتی همه امّا باشد؛ محبّت
 و .عشق ،پایه سیُم و محبّت پایه، دوم و است معرفت پایه، اوّل پس .نباشد محبّت معرفتی همه امّا باشد؛

 .نسازد نردبان پایۀ دو محبّت و معرفت از تا رسیدن نتوان است همه باالی که  عشق عالم به
 سهروردي الدین شهاب العشق، حقيقه في                                

 : زباني قلمرو

 :همه عشقي/جملۀ چهار جزئي مفعولي و مسندي: خوانند عشق را وقتي که، حرف ربط وابسته ساز/ آن: چون
/  برسيم توانيم ينم: رسيدن نتوان/  سوم: سيم/  شناخت: معرفت/  یژهو: خاص/  نهایت: صفت مبهم)همه( /غایت

 صفت شمارشي ،ترکيب وصفي: ....اول پایه

 : ادبي قلمرو

 تشبيهي اضافه: عشق عالم
 مضمر تشبيه: نسازد نردبان پایۀ دو ...معرفت از تا
 

 : قلمرو فكری

از  ايیژهشود و عشق حالت وق ميمحبت چون به نهایت خود برسد و از حد خود بگذرد، تبدیل به عش
از  ايت ویژهباشد و محبت نيز حالها عشق نميباشد ولي همۀ محبتها محبت ميمحبت است زیرا همۀ عشق

ه حبت نشدمها منجر به اند ولي همۀ شناختها از معرفت و شناخت حاصل شدهمعرفت است زیرا همۀ محبت
ست و حبت ارفت است و دومين مرحله براي رسيدن به عشق، ممع ،پس مرحلۀ اول براي رسيدن به عشق .است

ت بعد محب رفت وبراي رسيدن به عشق که بلندترین مرتبۀ عالم است باید ابتدا به مع .عشق است ،مرحلۀ سوم
 .رسيده باشيم و محبت و معرفت  همانند دو چوب نردبان هستند براي رسيدن به عالم عشق
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 سودای عشق                            

 
 

 .کند عشق ایثار را خود و بکند خود ترک و نباشد خود با که شود مسلمّ را کسی نهادن قدم عشق در
 خود رنگ به و سوزد رسد، که جا هر .ننهد دیگری رخت، او جز باشد، که جا هر است، آتش عشق،

 .گرداند

 : زباني قلمرو

متمم/ : ه/ کسيحرف اضاف: وندي مرکب/ را ،نهادن قدم عشق در: ادنه: شود مسلمّ را کسي نهادن قدم عشق در
 شود، فعل مضارع اخباريمي: مسند/ شود: مسلم

 فعل اسنادي: متمم موول به مسند/ نباشد: او محذوف/ با خود: نهاد: نباشد خود با
، بکند: ي/ کندافگروه مسندي، ترکيب اض: مفعول/ ایثار عشق: اومحذوف/ خود: نهاد: کند عشق ایثار را خود

 مضارع التزامي
ول به متمم مو: ودخحذف به قرینۀ لفظي/ به رنگ  ،آن دیگري را: او محذوف/ مفعول: نهاد: گرداند خود رنگ به

 فعل اسنادي: مسند، ترکيب اضافي/ گرداند

: اضيم بن) خباريضارع امفعل  ،نهدنمي: ننهد/  اثاثيه و اسباب: رخت/  کردن فدا: کردن ایثار /قطعي ثابت،: مسلم
 کند رها را خود: نباشد خود با /( سوز: مضارع بن سوخت،: ماضي بن) سوزاندن،: سوختن(/ نه: مضارع بن نهاد،

 : ادبي قلمرو 

 کنایه از به فکر خود نبودن: باخودنبودن
 هاي خود کردنکنایه ازترک تعلقات و دلبستگي: ترک خود کردن

 خود یکي کردنکنایه از  با : به رنگ خود گرداندن
  شدن مقيم از کنایه: نهادن رخت

 تشخيص: رخت نهادن و قدم نهادن عشق
 شدن وارد از کنایه: نهادن قدم

  تشبيه: است آتش عشق
 کردن نابود از کنایه: سوختن 

  آميزي حس: گرداند خود رنگ به

 : قلمرو فكری

 ترک تعلقات مادي در راه عشق/ مقدم داشتن عشق بر خود
 

 نیست سامان در عشق به بودن جان اــب       نیست جان شک نهد قدم کسی عشق در

 : زباني قلمرو
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 : ویک جملۀ مستقل ساده دارد بيت یک جملۀ مستقل مرکب
 رع اخبارينهد، فعل مضامي: مفعول/ نهد: نهاد/ قدم: متمم/ کسي: در عشق :جملة مستقل مرکب جملة هسته

 حرف ربط وابسته ساز: او / که که: کش 
ه)ش(/ نهاد)جان( + مضاف الي: گروه نهادي، ترکيب اضافي: جانش: ش :جملة وابستة جملة مستقل مرکب

 فعل غير اسنادي: نيست
ند/ م موول به مسمتم: سامان در/  عشق، متمم در: عشق به/  باجان بودن، وندي مرکب: نهاد :جملة مستقل ساده

 فعل اسنادي: نيست

 : قلمرو ادبي

 شدن وارد از کنایه: نهادن قدم
 شود در آن قدم نهادعشق مانند راهي است که مي: استعاره مکنيه

 : قلمرو فكری

ده بودن در عشق جان داشتن و زن بدهد زیرا که  دست از را جانش و بميرد که شودوارد مي عشق راه در کسي
 .ميسر و مقدور نيست

  يریدبميرید قبل از اینکه بم: موتوا قبل ان تموتوا: قرابت معنایي
 

 نزدیک به باشد فرض رسند، خدا به آن واسطۀ به چه هر البد و است، فرض رسیدن خدا به عزیز، ای
 که تاس آن طالب کار .آمد راه فرضِ معنی، این بهر از عشق پس برساند؛ خدا به را بنده عشق، .طالبان

 عشق از حیات !کند؟ زندگانی چگونه عشق بی است؛ عشق از عاشق وجود .نطلبد عشق جز خود در
 .یابمی عشق بی مَمات و شناسمی

 : زباني قلمرو

گروه متممي/ : عنيمحرف اضافه/ این : عشق/ از بهر: قيد/ نهاد: پس: آمد راه فرضِ معني، این بهر از عشق پس
 شد، فعل اسنادي: آمد

ل بشناس، فع: شناسميمتمم موول به مسند/: مفعول/ از عشق: تو محذوف/ حيات: نهاد: شناسمي عشق از حيات
 امر

 /یاب، فعل امرمسند/ مي: مفعول/ بي عشق: تو محذوف/ ممات: نهاد: یابمي عشق بي مَمات
 انيزندگ چگونه عشقبي / نجوید: نطلبد/  خاطر به: ازبهر/  خواهان جوینده،: طالب/  ناچار به: البد/  واجب: فرض
  مرگ: ممات/  زندگاني: حيات/  انکاري استفهام: کند؟

 : ادبي قلمرو

 تضاد: ممات حيات، 
 .رساندعشق انسان را به جایي مي: تشخيص

  مجاز از طریق عرفان: راه در فرض راه

 : قلمرو فكری
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 .ها و حرکتها از عشق استجوهرة زندگي عشق است و تمامي جنبش

 آتش عشق است کاندر ني فتاد/ جوشش عشق است کاندر مي فتاد: قرابت معنایي
 

 ست،نی عاشق که هر .آید افزون هاعقل همه بر عشق دیوانگی و ارزد بهتر جهان زیرکی زا عشق سودای
 .باشد رایی بی و خودی بی عاشقی .بود خودرای و باشد، پرکین و خودبین

 : زباني قلمرو

م گروه متم: هانگروه نهادي، ترکيب اضافي/ از زیرکي ج: سوداي عشق: ارزد بهتر جهان زیرکي از عشق سوداي
 ارزد، فعل مضارع اخباريمي: قيد/ ارزد: ترکيب اضافي/ بهتر،مي براي بهتراس

مي گروه متمم اس: اهدیوانگي عشق، ترکيب اضافي/ برهمه عقل: نهاد: آید افزون هاعقل همه بر عشق دیوانگي
ز مجا ،يالخ :ي/ سوداشود، فعل اسنادي، مضارع اخبارآید، ميمي: مسند/ آید: براي افزون، ترکيب وصفي/ افزون

دن و تي از خود رها شحال: هوشيخودپسند/ بي: خودبين / باشد مي: بود/  باشد مي برتر: آید افزون /از دیوانگي
 وارستگي

 : ادبي قلمرو

 تضاد: عقل عشق،
 کنایه از مغرور: خودبين

 کنایه از رهایي از تکبر: خوديبي

 : قلمرو فكری

 برتري عشق بر عقل )تقابل عقل و عشق(
 عشق داند که در این دایره سرگردانند  /عاقالن نکتۀ پرکاروجودند ولي: بت معنایيقرا
 

 است سودایی خوش عشق که بادا عاشق     است رناییــب   کجا رـه رـپی مـعال در

 : زباني قلمرو

 : یک جملۀ مستقل مرکب تشکيل شده استسه جمله در قالب  بيت از 
 گروه: جاکهر  /رناگردد به باو محذوف بر مي: نهاد قيدي، ترکيب وصفي / گروه متمم: در عالم پير :جملة هسته

 قيدي، ترکيب وصفي
 حرف ربط وابسته ساز محذوف : که 
 ارد /دسنادي، وجود فعل غيرا: برنایي، وندي/ است: نهاد: شود)برنا باشنده(تبدیل به صفت مي :1جملة وابستة  

 ل اسناديفع: مسند/ بادا: عاشق  :ادامة جملة هسته
 زیرا که،حرف ربط وابسته ساز: که

: برنا  فعل اسنادي: گروه مسندي، ترکيب وصفي مقلوب/ است: عشق/ خوش سودایي: نهاد :2جملة وابستة 
 خيال: سودا(/ بادا ← باد ← بواد ← بود) دعایي فعل: بادا/  همریشگي اشتقاق،: عشق عاشق،/  بالغ جوان،

 : قلمرو ادبي
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 پير و برنا: تضاد
 اشتقاق، جناس ناهمسان: عشق عاشق،

 تشخيص: عالم پير
 معامله (2دیوانگي  (1: ایهام دارد: سودا

 : قلمرو فكری

 زیرا باشد؛ اشقع که اميدوارم دارد، وجود جواني کجاي )جوان وجود دارنده(= و کهنه هر فرتوت جهان این در
 .است و معاملۀ نيکویي است زیبا خيالي عشق

 
 که آنگاه تا ندارد وجود آتش در و ندارد قرار آتش بی خورد، آتش عشق از قوت پروانه، عزیز، ای

 خود .زند میان بر را خود رسد، آتش به چون بیند؛ آتش جهان همه که گرداند چنان را او عشق آتش
 .است آتش خود همه عشق، که زیرا چرا؟ آتش، غیر و آتش میان کردن فرقی نداند

 : زباني قلمرو

 بدون آتش، متمم : رد، مضارع اخباري/ بي آتشخومي: خورد
 : مفعول/ چنان: گروه نهادي، ترکيب اضافي/ او را: آتش عشق: گرداند چنان را او عشق آتش

 گرداند، مضارع اخباري فعل گذرا به مفعول و مسندمي: مسند/ گرداند
: يب وصفي/ آتشمفعولي، ترک گروه: گردد به پروانه/ همه جهاناو محذوف برمي: نهاد: بيند آتش جهان همه

 بيند، فعل مضارع اخباري گذرا به مفعول و مسندمي: مسند/ بيند
  آرامش: قرار/  خوراک: قوت /داندتواند، نمينمي: نداند

 : ادبي قلمرو

 نماد عاشق: پروانه
 تشبيه: است آتش عشق، که زیرا

 مراعات النظير : قوت و خوردن /پروانه و آتش
 تشبيه: دهمه جهان آتش بين

 استعاره از عشق: آتش

 : قلمرو فكری

 .یابدعاشق در همه جا عشق را مي
 را بنگرم صحرا تو بينمــه صحــب مــو بينــا تــا بنگرم دریـه دریــب

 ا تو بينمــامت رعنـــشان از قـــن دشت به هرجا بنگرم کوه و در و

 
 عَلَیهِ عَشِقَ و عَشِقَهُ عَبدا اهللُ أحبَّ ااذِ»: گفت  السّالم علیه مصطفی که دار گوش را حدیث ینا

 خود دةبن او»: گفت «تُرِد لمَ أوَ أرَدتَ انِ لکَ مُحِبُّ و لکَ عاشِقٌ أنا وَ مُحِبّی، و عاشِقی أنَتَ فَیَقولُعَبدی
 و قمعشو ما و مایی، محبِّ و عاشق تو: گوید را بنده و باشد عاشق بنده بر آنگاه کند، خود عاشق را

 همداني القضات عين مهيدات،ت                                                    «[نخواهی چه و بخواهی چه] توایم حبیب
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 : زباني قلمرو

 گروه مسندي،: دگروه مفعولي، ترکيب اضافي/عاشق خو: او/ بندة خود: نهاد: کند خود عاشق را خود بندة او
 ريکند، مضارع اخبامي: ترکيب اضافي/ کند

 همریشگي: حبيب محبّ،/  یار: حبيب/  دوستار: به این حدیث/ محبّ: این حدیث را

 : قلمرو ادبي

 آوردن عين حدیث نبوي: تضمين
 جناس اشتقاق: حبيب محبّ،

 : قلمرو فكری

 .انسان هم عاشق است و هم معشوقو بالعکس خدا نيز هم عاشق است و هم معشوق
 دید همچوني دمساز و مشتاقي که                              همچوني زهري و تریاقي که دید

 

 پژوهيمتن کارگاه

 زباني قلمرو

 .بيابيد شده مشخّص هاي قسمت براي معنایي معادل درس، متن از -1
  البد: ناگزیرم                                             سودا :شيدایي

 .بنویسيد و بيابيد درس متن در را امالیي مهمّ واژهاي -2

 القضات عين،حيات،بهر از،دیوانگي ،فرض ،معرفت ،تر خاص ،غایت ،مأوا ،واسطه ،طالب

 .بنویسيد و بيابيد اي نمونه زیر الگوهاي از یک هر براي درس متن از اکنون -3

 است فرض رسيدن خدا به  ---  فعل + مسند + نهاد( الف

 دیوانه را عاشق برخي / خوانند عشق را آن / بيند آتش را جهان همه او   --- فعل +مسند + مفعول + نهاد( ب

 پندارند مي

 ادبي قلمرو

  .نيدک مقایسه و بررسي زیر سرودة و درس متن در را«پروانه»نمادین  کاربرد -1

 را خودش روانهپ درس متن در موارد تمام در .سوزد مي آتش ميان در پروانه ،دو هر در «است عاشق نماد پروانه»

 آتش به را دشخو پروانه بعد دهدمي نشان نوري شمع ابتدا ،عطار شعر در .دارد نياز آن به چون زند مي آتش به

 .زند مي

  .بيابيد درس متن از اي نمونه زیر، هاي آرایه از یک هر براي -2

 ...بکند خود ترک و نباشد خود با که شود مسلم را کسي نهادن قدم عشق در :کنایه

 .است آتش عشق ،عشق سوداي.نسازد نردبان پایه دو محبت و معرفت از ات ،عشق عالم :تشبيه

 است یکسان هاآن وزن فقط چون: متوازن سجع: وجود ،قرار) ندارد وجود آتش در و ندارد قرار آتش بي :سجع
 (جود / وُ ؛  رار)قَ/ 
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 چون هم: سجع متوازي: کمال )جمال، کمال یکي و است جمال یکي حُسن هاي نام جمله
 ن و هم حرف آخرشان یکسان است(وز

 فكری قلمرو

  داند؟ مي چه را عشق عالم به یابي دست شرط سهروردي، -1
 .نسازد نردبان پایۀ دو محبّت و معرفت از تا رسيدن نتوان عالم به

  .بنویسيد زیر هاي عبارت از را خود دریافت و درک -2

 .لعاق بر عاشق دیوانگي ارزشمندي :عقل بر عشق برتري (الف

 .رساند مي خدا به را انسان عشق :است واجب خدا به رسيدن (ب

  .دهيد توضيح درس متن با زیر بيت هر معنایي ارتباط دربارة -3

 زم تو شدن آسان نیستــالیق صحبت ب       صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع (الف

 : قلمرو زباني

 : است بيت از دو جمله در قالب یک جملۀ مستقل مرکب آمده
: صفيگروه متمم اسمي، یک ترکيب اضافي و یک ترکيب و: صبر/ بر داغ دل سوخته: نهاد :جملة هسته

: ه/ شمعف اضافحر: الزم است، فعل ناگذر / چون: متمم)داغ( + مضاف اليه)دل( + صفت)سوخته، وندي( / باید
 متمم

 زیراکه، حرف ربط وابسته ساز محذوف: که
و م اسمي، دمتم گروه: حرف اضافه محذوف/ صحبت بزم تو: هاد، وندي مرکب / بهن: الیق شدن :جملة وابسته
 /اسنادي فعل: يستمسند/ ن: آسان /)تو( اليه)بزم( + مضاف اليه مضافمتمم)صحبت( + مضاف اليه: ترکيب اضافي

 محفل، ضيافت: بزم

 : قلمرو ادبي

 .د( داغ کردن که با سوخته تناسب دار2( غم 1: ایهام تناسب: داغ
 تشبيه : چون شمع

 کنایه از بسيار مصيبت و غم دیدن: دل سوخته داشتن
 مراعات النظير: شمع و بزم

 : قلمرو فكری

 الزم است که بر غم دل مصيبت دیده همانند شمع صبر کرد زیراکه پيداکردن شایستگي
  .جهت هم صحبتي در محفل تو کار آساني نمي باشد

ي را ن شایستگالش ایي قابليت بهره مندي از آن را ندارد، مگر اینکه با تلزوم شایستگي در عشق؛ هرکس: مفهوم
 .کسب کند

 آتش که گاهآن تا ندارد وجود آتش در و ندارد قرار آتش بي خورد، آتش عشق از قوت پروانه،: قرابت معنایي

 .بيند آتش جهان همه که گرداند چنان را او عشق
 



 

 137 درس هفتم در حقیقت عشق                                   

 بگو    الیقماگر که  حال برای چون تویی       هر آنچه داشتم اول ره گذاشتمکه  من (ب

 : قلمرو زباني

 : جملۀ مستقل مرکب آمده است دو بيت از پنج جمله در قالب
راي گر)حال با ل محذوف(مفعو جملۀ وابسته در نقش  : بيایمکه )بگو  (گذارنده ((هشتدا)) اول ره هرآنچه)به من ِ 

    (چون تویي الیق هستم
 ته  اول بيگاهي  متممي ک: نکته)متمم فعلي: تو محذوف/ به من: نهاد :ستقل مرکب اولجملة م جملة هسته

: وفمحذ3ۀ جملۀ وابست: فعل امر / مفعول: مي آید حرف اضافه اش به ضرورت وزن شعر  حذف مي شود(/بگو
 آمدن را

 حرف ربط وابسته ساز : که
 : رکب دومي استخود یک جملۀ مستقل م جملۀ مستقل مرکب اول، 1جملۀ وابستۀ 

            اول ره گذاشتم    داشتم   هر آنچه
گروه : مفعول، یک واژة مرکب/ اول ره: من محذوف/ هر آنچه: نهاد :جملة هستة جملة مستقل مرکب دوم

 فعل ماضي ساده : قيد)اول( + مضاف اليه)ره( / گذاشتم: قيدي، ترکيب اضافي
 فعل : آن محذوف/ داشتم: من محذوف/ مفعول :نهاد :جملة وابستة جملة مستقل مرکب دوم

ف حر: متمم محذوف/ چون: حرف اضافه/ کسي: قيد/ براي: حال :جملة مستقل مرکب اول2جملة وابستة 
 اسنادي  فعل،مخفف هستم: مسند/ م: من محذوف/ الیق: متمم، وندي)تو + ي نکره( /نهاد: اضافه/ تویي

 محذوف )آمدنم را(  کال :جملة مستقل مرکب اول 3جملة وابستة 

 : قلمرو ادبي

 استعاره از عشق: ره
 کنایه از رها کردن : گذاشتن

 : قلمرو فكری

ي کسي   من براگرحاالاتو به من که تمامي تعلقات و داشته هایم را در سرآغاز راه عشق رها کردم بگو که بيایم 
 .چون تو الیق و شایسته باشم

ز وصال اند تا کعاشق باید تعلقات مادي را رها  .صال داللت داردبه ترک تعلقات مادي براي کسب و: مفهوم
 .عشق بهره مند گردد

 ...و بکند خود ترک و نباشد خود با که شود مسلّم را کسي نهادن قدم عشق در
 
 

 کار دلم تمام است ، اگر نباشی  یعنی       ؟  چه نام است ،بی عشق زیستن را جز نیستی( پ

 : قلمرو زباني

چهار جمله در قالب یک جملۀ سه جزئي استثنایي ساخته شده است که گروه نهادي این جمله خود یک  بيت از
هم یک جملۀ استثنایي / گروه مسندي این جمله  جملۀ استثنایي معادل فعل: جمله مستقل ساده هست / یعني
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شدن کار دل=  بي عشق یعني بدون تو تمام  ؛ این نامي جز نيستي ندارد )بي عشق زیستن: مستقل مرکب است
 زیستن بدون تو تمام شدن کار دل است(

: تيافه/ نيسحرف اض: وندي مرکب / جز ،متمم: براي، حرف اضافه/ بي عشق زیستن: را :ۀ اولجملة مستقل ساد
 فعل غيراسنادي: گروه نهادي، ترکيب وصفي / است: چه نام / ،ونديمتمم

ادة اول/ سجملۀ مستقل  این محذوف برمي گردد به: نهاد /معادل فعل است : یعني :جملة مستقل سادۀ دوم
 جملۀ مستقل مرکب : مسند

 حرف ربط وابسته ساز: اگر
  موجود نباشي فعل غيراسنادي،: نباشي /تو محذوف: نهاد :جملة وابستة جملة مستقل مرکب
 ه)دل( +ضاف الينهاد)کار( + م: گروه نهادي، دو ترکيب اضافي: کار دلم :جملة هستة جملة مستقل مرکب

 فعل اسنادي : مسند/ است: مضاف اليه مضاف اليه)م( / تمام
 استفهام انکاري در مصرع اول

 : قلمرو ادبي

 کنایه از مردن: کار چيزي تمام شدن
 تشخيص : کار دل

 : قلمرو فكری

شق بودن ع دونبیعني این  ،چه نامي براي بدون عشق زندگي کردن وجود دارد جز اینکه نيستي و مرگش بناميم
  .یعني اینکه بدون تو که عشق من هستي دلم مي ميرد و نابود مي شود

نسان اشي به عشق اصل زندگي و زندگي راستين است که موجب حيات بخ .به عشق ورزیدن داللت دارد: مفهوم
 .مي شود

 ...و شناس مي عشق از کند؟حيات زندگاني چگونه عشق بي است؛ عشق از عاشق وجود
 

 پیچ و تاب هست ،را چون زلف  هر که ،در رگ جان     حلقه بر در زد حریم حسن راتواند می

 : قلمرو زباني

 .تواندحلقه زدن بر در حریم حسن را مي ،(در رگ جان چون زلف پيچ و تاب دارنده)هرکس ِ 
 : بيت از دو جمله در قالب یک جملۀ مستقل مرکب آمده است

: سنحدر حریم  مصدر مرخم/ بر: حلقه زد= حلقه زدن را: باري / مفعولفعل مضارع اخ: مي تواند :جملة هسته
 نشانۀ: ارسن( / متمم)در( + مضاف اليه)حریم(+ مضاف اليه مضاف اليه)ح: گروه متمم اسمي، دو ترکيب اضافي

 راي نهادي، زاید: ترکيب وصفي / را: هرکس: هرکه: مفعولي/ نهاد
 :چ و تابمتمم/ پي: حرف اضافه/ زلف: ترکيب اضافي / چون ،يگروه متمم قيد: در رگ جان :جملة وابسته

 وجود دارد، فعل غيراسنادي: نهاد، وندي مرکب/ هست

 : قلمرو ادبي

 کنایه از متوسل شدن، رسيدن: حلقه بر در زدن
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  .ي است، حسن و زیبایي مانند حریمتشبيهياضافۀ : حریم حسن
 تشبيه: پيچ و تاب داشته باشد چون زلفهر کس 

 تشبيه: ف پيچ دارنده مانند حلقۀ در هستزل
 استعاره از چهرة زیباي معشوق: حریم حسن

 ، اضافۀ استعاريتشخيص: رگ جان
 کنایه از پر تالش و پرشور بودن: پيچ و تاب داشتن

 : قلمرو فكری

 که م حسنر حریهرکسي که در تاروپود روح و جانش شور و تقالیي مانند زلف پيچ دار  باشد مي تواند بر د
 .توق اسهمان چهرة زیباي معشوق است برسد همچنانکه جاي زلف پيچ و تاب دارنده در کنار چهرة معش

 دشق در وجود که عشکسي مي تواند به حریم حسن راه یاب .به داشتن روحي ناآرام و پرشور داللت دارد: مفهوم 
 .باشد شور و غوغایي برپا کرده 

 ... حُسن به و رسانند حُسن به را خود که کوشند مي آن در و اند حُسن طالب همه

 دريافت و درک

 .کنيد مقایسه خوانش آهنگ و لحن نظر از ،ششم درس متن با را شعر این -1

 لحني کالم .زندمي موج آن در فراق درد .عاشقانه عواطف و احساسات از سرشار و است تغزّلي شعر این لحن

 چون ماا .دارد یکسان وضعيتي ،ششم درس با آهنگ و لحن نظر از .گيرد مي خود به عاشقانه و حزین آرام و

 .شود مي ادا تر حماسي و تر محکم آن اندکي آهنگ و لحن است عرفاني لحني)ششم مثنوي)درس

 .دهيد توضيح ؟ است گرفته تأثير پيشين شاعري از ،بيت کدام در ،کدکني شفيعي -2
 بيرون / دل بر نشسته مهري روزگاران به سعدي»سعدي  شعر ازتغيير  اندکي با است تضميني بيت ؛ این ،پنجم بيت

 «روزگاران به الّا کرد توان نمي
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 شعرخوانی                           

 صبح ستاره باران                           

  سرشک( .)م کدکني شفيعي دکتر: شاعر     غزل : قالب                            
 

 نویباراــج شمــچ در ارهــست داریــبی        باران هایبوسه در برگ از تر مهربان ای

 : زباني قلمرو

 : بيت از دو جملۀ مستقل ساده ساخته شده است
 +مهربان تر( )حرف ندا)اي( + منادا: باران هايبوسه در برگ از تر مهربان اي :جملة اول

 حذفوف،  عل محذف: متمم قيدي، ترکيب اضافي/ گوش بده: سه هاي بارانمتمم اسم مهربان تر)از برگ( / در بو
  معنایي قرینه به فعل

شم در چ /افيگروه مسندي، ترکيب اض: بيداري ستاره /گردد به مهربانترتو محذوف برمي: نهاد :جملة دوم
 معنایيقرینۀ هستي حذف : روه متمم قيدي، ترکيب اضافي/ فعلگ: جویباران

 : ادبي قلمرو

 نماد مهرباني: برگ
 نماد لطافت: باران

 تشبيه تفضيلي و تشخيص: برگ هستي از تر تو مهربان
  زمين بر باران هايچکه خوردن اضافه استعاري، تشخيص؛: باران بوسه

  تشبيه: هستي ستاره بيداري همچون تو
  ستاره اضافه استعاري، تشخيص ؛  کنایه از انعکاس و درخشش: ستاره بيداري

  جویبار اضافه استعاري، تشخيص ؛ چشمه: ویبارانج چشم
  ب: آرایي واج

 چشم بيداري، ستاره؛ جویبار، باران،: مراعات النظير

 : قلمرو فكری

 .هستي زیبا  جویباران چشمۀ در ستاره انعکاس درخشش و مانند، تباران بارش هنگام برگ از تر مهربان اي
 

 باران ستاره صبح گاهت اهگ لبخند  ساحل و صبح پیوند نگاهت هــآیین

 : زباني قلمرو

 : بيت از دو جملۀ مستقل ساده ساخته شده است
نهاد)آیينه( + مضاف اليه)نگاه( + مضاف اليه مضاف : گروه نهادي، دو ترکيب اضافي: آیينۀ نگاهت :جملة اول
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)واو : و /حل( مسند)پيوند( + مضاف اليه)سا: ترکيب اضافي: گروه مسندي: اليه)ت(/ پيوند صبح و ساحل
 معنایي قرینه به فعل است محذوف،حذف: متمم / فعل: ساحل /حرف اضافه«با»همراهي( در معناي 

 : گروه نهادي، یک ترکيب وصفي و یک ترکيب اضافي: لبخندگاهگاهت :جملة دوم
ح( + بسند)صم: گروه مسندي، ترکيب وصفي: صبح ستاره باران/+ مضاف اليه)ت( (نهاد)لبخند( + صفت)گاهگاه

 معنایي قرینه به ،حذفران، وندي مرکب( فعل استصفت)ستاره با

 : ادبي قلمرو 

  تشبيهي اضافه: نگاه آیينه
 است، ساحل در بامداد مانند نگاهت تشبيه

 است روشن صبح مانند لبخندت
  است سپيد و درخشان ستاره، مانند دندانت : استعاره

  پرستاره بامداد کنایه،: باران ستاره صبح
 پارادوکس: باران ستاره حصب

 ساحل ستاره، صبح،: مراعات النظير
  صبح گاه،: آرایي واژه

 : قلمرو فكری

 و زیبا درخشان اران،ب ستاره صبح مانند گاهت گاه لبخند و ست دریا کنار در صبح زیبایي مانند وارت آیينه نگاه
 .هایت مانند ستاره استست چون زیبایي و درخشش دندان

 کوهساران سنگ از برانگیخت فریادها جنونم اموشیـخ تـهوای در که ازآـب

 : زباني قلمرو

 : یک جملۀ مستقل مرکب استبا دو جمله در قالب  بيت 
 فعل امر پيشوندي ،بازآ: تو محذوف/ فعل: نهاد :جملة هسته

گروه : جنونمشي متمم)هوا( + مضاف اليه)ت(/ خامو: گروه متمم قيدي، ترکيب اضافي: در هوایت :جملة وابسته
 مفعول،: ریادهانهاد)خاموشي( + مضاف اليه)جنون( + مضاف اليه مضاف اليه)م(/ ف: نهادي، دو ترکيب اضافي

ه گرو: ساراناز سنگ کوه /(برانگيز: مضارع بن برانگيخت،: ماضي بن)فعل ماضي پيشوندي: وندي/ برانگيخت
 وندي( متمم)سنگ(+ مضاف اليه)کوهساران،: متمم قيدي، ترکيب اضافي

 نکوهسارا سنگ،: بتناس / کرد بلند: برانگيخت/  دیوانگي: جنون/  سکوت: خاموشي/  عشق: هوا/  بازگرد: بازآ

 : ادبي قلمرو 

 آرزو( 2فضاي اطراف( 1: ایهام دارد: هوا
  اغراق تضاد،: کرد بلند را سنگ فریاد ام، خاموشي

 تشخيص: سنگ فریاد
 ناپذیري نرمش و سختي نماد: سنگ

  کوهساران سنگ،: ات النظيرمراع
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 : قلمرو فكری

 .کرد بلند زني را کوهسار سنگ فریاد وارمدیوانه سکوت ،تو و آرزوي دیدار تو عشق خاطر به که بازگرد

 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران/ کز سنگ ناله خيزد روز وداع یاران : قرابت معنایي
 

 شماران بی دادند کف از فرصت گونه ینکا           مگریز برگ سایه زین! اریـج ارــجویب ای

 : زباني قلمرو

 : است مستقل ساده و یک جملۀ مستقل مرکبۀ یک جملدر قالب  بيت از سه جمله 
 وفعنایي محذمترکيب وصفي/ فعل گوش کن به قرینۀ : منادا: حرف ندا/ جویبار جاري: اي :جملة مستقل ساده

صفي و گروه متمم فعلي، یک ترکيب و: تو محذوف/ زین سایه برگ: نهاد :جملة هستة جملة مستقل مرکب
 ت،گریخ: يماض بن) فعل نهي: صفت اشاره)این(+ متمم)سایه(+ مضاف اليه)برگ(/ مگریز: یک ترکيب اضافي

 (گریز: مضارع بن
 حرف ربط وابسته ساز: که

گونه، ره)این( + قيد)صفت اشا: ترکيب وصفي: گروه قيدي: این گونه :جملة وابستة جملة مستقل مرکب
ي شده، وند نهاد، صفت جانشين اسم: فعل ماضي / بي شماران: متمم/ دادند: مفعول/ ازکف: وندي(/ فرصت

 بسيار گروه: شمار نکن/ بي فرار: مگریز/   این از: زین/

 : ادبي قلمرو

 دلبریا به قول دیگر، استعاره از عمر از استعاره: جاري جویبار
 شاعر خود زا استعاره: برگ سایه
 مجاز: کف

 دادند دست از کنایه،: دادند کف از 
  تناسب جویبار با دریا کف معناي در دریا؛ کف (2 دست کف (1: تناسب ایهام دست،: کف
 «ر»: آرایي واج

 : قلمرو فكری

 همين به شماريبي هگرو زیرا .نکن فرار برگم سایه مانند که من از جاري یا اي عمر، جویبار اي معشوق همانند
 .دادند دست از را فرصتها شيوه، 

 فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل/ چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسيدن
 

 روزگاران به حتی کرد تواننمی بیرون  گفتم  نشسته مهری روزگاران به: گفتی

 : زباني قلمرو

 : چهار جمله در قالب دو جملۀ مستقل مرکب آمده است بيت از
 اشجملۀ وابسته: فعل / مفعول: تو محذوف/ گفتي: نهاد :اول جملة مستقل مرکب جملة هستة

نشسته : نهاد، وندي/ نشسته: متمم قيدي، وندي/ مهري: به روزگاران :اول جملة وابستة جملة مستقل مرکب
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 ماضي نقلي ،است
 اشتهجملۀ وابس: فعل / مفعول: من محذوف/ گفتم: نهاد :جملة هستة جملة مستقل مرکب دوم

يد/ به ق: بيرون کردن را/ حتي: فعل غير شخصي/ مفعول: توانمي :مرکب دومجملة وابستة جملة مستقل 
 متمم قيدي، وندي: روزگاران

 زپسوند زمان هست« ان»در طول روزگار: روزگاران / عشق: مهر

 : ادبي قلمرو

 : سعدي شعر تضمين
 روزگاران به الّا کرد نتوانمي بيرون /دل بر نشسته مهري روزگاران به سعدي

  روزگاران: آرایي واژه
 تشخيص: نشسته مهري

 کنایه از عاشق شدن: مهر بر دل نشستن

 : قلمرو فكری

عشق   دل این از يزن روزگاران گذر نمي توان حتي با: گفتم من .است نشسته دلم بر عشق زمان گذشت با: گفتي تو
 .کرد را بيرون

 زل مرا در سر بود/ کاري است که تا ابد مرا در پيش استعشقي است که از ا: قرابت معنایي
 

 ادگارانــی گونه زین را دگیـزن وارـدی   بستند نقشو   بودند بسیار تو و من از پیش

 : زباني قلمرو

 : است آمده« و»بيت از دو جملۀ مستقل ساده با حرف ربط همپایه ساز 
تمم عطوف به مم: حرف عطف/ تو: متمم اسم براي پيش/ و :قيد / از من: آنهاي محذوف / پيش: نهاد :جملة اول
 وجود داشتند،فعل غير اسنادي: قيد/ بودند: اسم/ بسيار
ي، لگروه متمم فعبر دیوار زندگي،: آنها ي محذوف/ دیوار زندگي را: فعل مرکب/ نهاد: نقش بستند :جملة دوم

این( + ت اشاره)صف: ترکيب وصفي: گروه قيدي: متمم)دیوار( + مضاف اليه)زندگي(/  زاین گونه: ترکيب اضافي
 مفعول، وندي: قيد)گونه، وندي(/ یادگاران

 کشيدند کردند، حک: بستند نقش 

 : ادبي قلمرو

  ماندگاري از کنایه: بستند نقش
  تشبيهي اضافه: زندگي دیوار

 «گ»: آرایي واج
 دیوار و نقش: مراعات النظير

 : قلمرو فكری

 بستند نقش عشق از بسياري هايیادگاري زندگي دیوار روي بر که بودند سياريب عاشقان تو و من از پيش
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 .رفتند وماندگار کردند و

 هاها رفته بر دارها/ چه فرهادها مرده بر کوهچه حالج: قرابت معنایي
 

 باران و باد آواز ست باقی زمانه در تا  ماند تو و من از بعد محبّت نغمه وین
 

 باران شب در درخت، مثل: برگرفته از کتاب

 : زباني قلمرو

 : بيت یک جملۀ مستقل مرکب با دو جملۀ هسته و وابسته است
 حرف ربط همپایه ساز که بيت قبلي و این بيت را به هم پيوند داده است : و

ن( + صفت اشاره)ای: گروه نهادي، یک ترکيب وصفي و یک ترکيب اضافي: این نغمۀ محبت :جملة هسته
 ممعطوف به متم :حرف عطف/ تو: متمم اسم براي پيش/ و: قيد/ از من: ضاف اليه)محبت( / بعدنهاد)نغمه( + م

 ماند، فعل مضارع اخباري مي: اسم/ ماند
 حرف ربط وابسته ساز: تا

 گروه: فعل اسنادي/ آواز باد: مسند/ است: متمم قيدي، وندي/ باقي: در زمانه :جملة وابسته
 اران(آواز ب آواز باد*: معطوف به مضاف اليه )دو ترکيب اضافي: طف/ بادحرف ع: نهادي، ترکيب اضافي/ و

 : ادبي قلمرو

 تشبيهي اضافه: محبت نغمه 
  برپاست دنيا تا کنایه،: است باقي باران و باد صداي

 باران باد،: مراعات النظير 
 دوتا تشخيص: آواز باد و باران

 : قلمرو فكری

 و ماند خواهد تو و نم از پس اي عشق همانند نغمه است و دنيا پابرجاست، يباق باران و باد صداي زمانه در تا
 .گشت نخواهد نابود

 از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاري که در این گنبد دوار بماند: قرابت معنایي


