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 زیبا کاظمی لی منتی وابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، عزهرا کوشکی، دکتر احمد کنجوری، 

 

  

 

 
 فصل اول

 ستایش

 هاعنوان ه د زینت ،روی تو لعت ی طو              ها  دیوان سر دفتر   ،وی تونک ای نام  

 مستوره کردستانی                                                                                                                 

عنوان: آغاز / زیبا کننده/ دیوان: دفتر شعربخش، زینتده: / زینتچهره، رخسار، طلعت: دیدن، دیدار های مهم:واژه

 .موضوع کتاب و دفتر، دیباچه،

 ،(جدا) لنفصِ نکو: ترکیب وصفی/ تو: ضمیر شخصی مُ نامِاست/ نادا که حذف شدهمُخدا:  ای: حرف ندا/ دانش زبانی: 

 «.ای و» فِی: مخف  خدا/ وِ :مرجع آن، دوم شخص مفرد

 دهزینت، است و ای خدایی که دیدن رویت شعرهای آغاز تمام کتابکه نام زیبای تو سرای خدایی  :ا و مفهوممعن

 ست.هانوشتهۀ همسرآغاز  )آرایش(

 

 آثار .است کُرد نویسِ تاریخ زنِ  نخستین و شاعر ،نویسنده :مستوره کردستانی

  .«اشعار دیوان» و «اردالن تاریخ» عبارتند از: او
 

 

 نام خدایی که جان آفریدبه                      
 شعری از بوستان سعدی

 مثنوی :قالب 

ای جداگانه قافیه ،آن که هر بیتِ شودمی گفتهو در اصطالح به شعری « دوگانی»، «دو تایی»در لغت به معنی  مثنوی:

بلند مناسب  هایسرودن منظومهبرای  ،شعری این قالبِ. اندقافیهدو به دو هم ،آن هایمصراع. به بیانی دیگر، دارد
 .است
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+ ----------------       + ----------------- 
#-----------------        # ----------------  
&-----------------        & ----------------  



 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (ستایش و درس نخست)  فارسی هشتم
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  .با او مناجات و راز و نیاز خداوند و ستایش موضوع:

میخته به نثر آ)گلستان  و (نظم به) بوستان .م استهفت قرن ۀ نامدارشاعر و نویسند :سعدی

  ( از آثار اوست.منظ
 
 

 آفرید زبان اندر گفتن سخن                   نام خدایی که جان آفرید به. 1

 .)در گذشته کاربرد داشته است.( به معنای در: اندر/ .حذف شده است( کنممیفعل )در مصراع نخست،  های مهم:واژه

انسان را آفرید : عَلَ مَهُ البَیان» سوره الرحمن: 4ۀ به آی : اشارهتلمیح /سخن، گفتن، زبان :مراعات نظیر :های ادبینکته

 .آفرید ردیف:/ زبان قافیه: جان،/ «.بیان داد به او قدرت تکلم و و
 .گویندمی را در شعر تلمیح تلمیح: اشاره به داستان، حدیث، آیه، وقایع تاریخی

 .آموختسخن گفتن را به انسان  و کنم که جان را آفریدمی زنام خدایی آغا اب :ا و مفهوممعن

 پذیرپوزش بخش   خطا کریم                     بخشندۀ دستگیر  خداوند  . 2

/ واج ندهدهدستگیر: کنایه از یاری /پذیربخش، پوزشخطا، دستگیر، کریم بخشنده،: مراعات نظیر :های ادبینکته

 .رپذیپوزش دستگیر، قافیه: /بخشنده، خداوند :مراعات نظیر: مترادف/ پذیربخش و پوزشخطا /«ش» و« ـِـ: »آرایی

اشد و مد نظر نب طوری که معنای ظاهری عبارت به ،پوشیده سخن بگوید ،امری ۀهرگاه نویسنده یا شاعر دربار کنایه:

را  دستمعنای نزدیک: ـ ۱: «دستگیر»؛ مانند است شده صحبت گوییم به کنایهمی ،باشدوی ر ونظممعنای دورتر آن 
 .دهندهیاری معنای دور: ـ ۲ ؛نگرفت

آمرزد می را ما اشتباه و خطا و خدایی که بخشنده است شتیبان ماست.پ که یاور وای هبخشند خداوندِ  :ا و مفهوممعن

 .پذیردمی ار ما بۀتؤ و کند()عفو می

 سمگ و مورو  مرغ و آدمبنی                    کس  و امرش همه چیز رستار پ. 3

 .فرمانبردار، مطیع :پرستار های مهم:واژه

 واج آرایی ) /هستند.امرش  مرغ و مور و مگس پرستارِ : تشخیص/ مگسو مور ، مرغ :مراعات نظیر :های ادبینکته

 .«و»،  «م»تکرار (: حروف نغمه

 در مصراع اول، حذف شده است.« هستند»فعل  های زبانی:دانش

تواند از نظر جنس، نوع، مکان، می هایی از یک مجموعه که با هم تناسب دارند، این تناسبآوردن واژه مراعات نظیر:

 .باشد... زمان، همراهی و 

همه  همه وپرندگان و حشرات و... از انسان که اشرف مخلوقات است تا همه موجودات، خداوندی که  :ا و مفهوممعن

 .فرمانبردار او هستند کنند ومی را اطاعت او امر

 تخت ز   آرد اندر خاک به را یکی            برنهد تاج بخت، یکی را به سر. 4

 کنایه :از تخت به خاک آوردن./ بخشیدن کنایه از عزت و بزرگی به کسی :تاج بر سر کسی قرار دادن :های ادبینکته

  :لمیحت /ست.اکرده تشبیه تاج به را بخت که ،بخت تاجِ : تشبیهی ۀاضاف/ خاک و تخت: تضاد/ کردن پستخوار، ذلیل و  از
 و دهدمی بزرگی و عزت بخواهد که را یکس هر خداوند :تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ سورۀ آل عمران ) ۲2اشاره به آیۀ 

 (.کندمی پست و خوار ،نخواهدکه  را یکس هر
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می« شبیهیاضافۀ ت»، به آن تشبیه شده باشد ها به دیگرییکی از واژه ،در یک ترکیب اضافی اگر تشبیهی: ةاضاف

 (.شده است بخت به تاج تشبیهگویند؛ مانند تاجِ بخت )

 

 آوردمی که نخواهد از تخت پادشاهی به زیررا بخشد و هر کس می عزت و بزرگی هر کس را که بخواهد :ا و مفهوممعن

 کند.و خوار و بدبخت می
 5. گلستان کند آتشی بر خلیل            گروهی بر آتش برد ز   آب نیل

و اشاره  «در آب نیل غرق شدن فرعونیان» و «عبور حضرت ابراهیم از آتش»اشاره به داستان  تلمیح: :های ادبینکته

 سالم و ردس ابراهیم برای ،آتش ای که کردیم خطاب ما: إِبْرَاهِیمَ  عَلَى وَسَلَامًا بَرْدًا کُونِی نَارُ  یَا قُلْنَا»سورۀ انبیا:  26به آیۀ 
 .شآب و آتتضاد:  /.«باش

 :روهیگخلیل: متمم/ / است(. حذف شده مصراع هر دودر ) نهادخداوند : / مفعول :آتش در بیت اول های زبانی:دانش

 ./ آتش: متمممفعول جمله دوم

نابود  یلآب ن با فرعونیان را ی ازو گروه کندمیرا برای ابراهیم به گلستان تبدیل  نمرود خداوند آتش :ا و مفهوممعن

  .بردمیبه جهنم  کند ومی

 سر بزرگان نهاده بزرگی ز              ربَلطف و بزرگیش  به درگاه . 6                              

 .مراعات نظیر: بزرگان و بزرگی/ فراموش کردنکنایه از  :سر نهادن از :های ادبینکته

: در ربَ بزرگیش و لطف درگاهِ  به // بزرگی: مفعول/ درگاه لطف و بزرگیش: متممنهادرگان: بز های زبانی:دانش

   یعنی دو حرف اضافه برای یک متمم.آوردند؛ گذشته، گاه پیش و پس از متمم حرف اضافه می

 فراموش را ویشخ یپادشاهان بزرگ بزرگان و ۀاست که هم بزرگ کرم خداوند درگاه لطف و قدرآن :ا و مفهوممعن

 با وجود بزرگی پروردگار، هیچ کس شایستۀ عنوان بزرگی نیست(.) شمرندو خود را حقیر می کنندمی

 .تکرار شود بار عیناً  دو یا چندوقتی یک کلمه در متن یا شعر  تکرار:

 ماهیتش نه  کُ از ماندهفرو                            ق بر الهیتشف تَّجهان مُ. 7

 ندی.خداو :شدن/ الهیت و ناتوان ی/ فرومانده: درماندهأرهمنظر، هم تفق:مُ/ ذات ماهیت: عمق/ نه:کُ های مهم:واژه

 / جهان: منظور مردم جهان است.شدن کنایه از درمانده و ناتوان :نفروماند :های ادبینکته

 .: فعلنه ماهیتش: متمم/ فروماندهکُ/ : متمم/ متفق: مسند/ الهیتش(هر دو جمله) نهادجهان:  های زبانی:دانش

واقعی خداوند شناخت  همگان در (اندعقیدههم) نظردارند ات فاقِ ،جهان بر یکتایی خداوندمردم  ۀهم :ا و مفهوممعن

 .(خداوند ذاتدرک از ان بودن انسان ناتو) انددرمانده

 نیافت جمالش   نتهایمُ  صربَ                 نیافت  جاللش  شر ماورایبَ. 8

  .اییزیب :جمال/ آخر :منتها ظمت/ بصر: دیده و چشم/ع و بزرگی جالل: /فراتر و باالتر :ماورا بشر: انسان/ های مهم:واژه

 .قافیه :جمالش و جاللش/ ردیف: و نیافت نیافت :های ادبینکته

 .فعل: نیافت/ : مفعول«منتهای جمالش»و « شاللماورای ج»/ نهادو بصر:  بشر های زبانی:دانش

د نوانتبه نهایت زیبایی خداوند نمیها چشم د ونتر از خدا پیدا کنکسی را باشکوه ندانتوانسته هاانسان :ا و مفهوممعن

 تواند درک کند(.تر و زیباتر است و آدمی، حقیقت ذات او را نمیچیز و همه کس باعظمت)خدا از همه  دست پیدا کنند
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 کنی حاصل  تدریج به صفایی                       کنی     دل  ةمل در آیینأت. 9

 .آوریدسته کنی: بحاصل /پاکی: صفا /کردناندیشه مل:أت های مهم:واژه

 (.دل را به آیینه تشبیه کرده) دل آیینۀ: تشبیهی ۀاضاف :های ادبینکته

 .اصل کنی: فعلحم/ تأمل کنی: فعل/ صفایی: مفعول/ : متمدل نۀآیی های زبانی:دانش

 شود.کم درونت پاک و خالص میکم اگر به درون )دل( خودت که مثل آینه است بنگری و بیندیشی، :ا و مفهوممعن

 مصطفی ی  پ  بر جز رفت توان                 حال است سعدی که راه صفا مُ. 11

 محم د )ص(. حضرت لقب برگزیده، :مصطفی/ رویدنبالهپا، : پیحال: غیر ممکن/ مُ های مهم:واژه

 .: فعلرفت /: مفعولسند/ است: فعل اسنادی/ راه صفا: محالم منادا/ :سعدی های زبانی:دانش

 .سعدی: تخل ص :های ادبینکته

. تسو نام ویژۀ اوشاعر  شعریِ در اصطالح ادبی، نامِ اما ؛است« یافتنرهاییو  خالص شدن»در لغت به معنی ص: تخل 
 .آیدعر میدر پایان شمعموالً است که  یشود. تخل ص مانند امضا و نشانگویی، شاعر با نوشتن تخل ص از بند سخن آزاد می

ت. دست یافصفا و پاکی  به بتوان)ص(،  پیروی از حضرت محمدجز با ممکن است که ای سعدی غیر :ا و مفهوممعن

  ، پیروی از رسول اکرم )ص( است(.)تنها راه پاک و خالص شدن

 

 فصل اول

 زیبایی آفرینش

 بینی آن است نادیدنی آنچه                      چشم دل باز کن که جان بینی 

 هاتف اصفهانی

 جناس: جان و آن.«/ ن»آرایی: تکرار حرف دل: تشخیص/ مراعات نظیر: چشم، دل و جان/ واجچشم : های ادبینکته

 که با اآنچه رو  حقیقت هستی کن تانگاه اطراف را ،باتمام وجودبا بصیرت و  :ا و مفهوممعن

 .، ببینیدیدنی نیست چشم ظاهر

و دورۀ  دوازدهمشاعران قرن  سی د احمد از :ه. ق.( 1198)درگذشت:  هاتف اصفهانی

  .کردمی حافظ پیروی سرودن غزل از سعدی و در کهاست افشاریه و زندیه 
 

 نخستدرس 
 پیش از اینها

کوچه آفتاب، تنفس صبح، مثل چشمه »توان در می شاعر معاصر از آثار او :قیصر امین پور

 را نام برد. «ناگهان  هایمثل رود، به قول پرستور و آینه
 

 ابرها میان دارد ایخانه                    کردم خدامی اینها فکرپیش از . 1

 .ای در آسمان و میان ابرها داردکردم که خداوند خانهمی فکرها قبل از این :ا و مفهوممعن

 خشتی از طال و لماسا از خشتی                 ها مثل قصر پادشاه قصّه. 2
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/ لدر مصراع او «ِِ-»تکرار آرایی : واج  / طال الماس و: نظیرمراعات یه خانۀ خدا به قصر پادشاه/ تشب :های ادبینکته

 و خشتی. : خشتیتکرار

 است.شدهاش از طال و الماس ساختهخانهآجرهای ، هاقصه مانند کاخ پادشاه :ا و مفهوممعن

 غرور با نشسته تختی سر بر                بلور  برجش از عاج و هایپایه. 3

 .ستاو غرور نشسته شاهی با تکبرپادخت و شیشه است و بر روی ت فیل قصرش از عاج هایستون :ا و مفهوممعن

 او تاج از پولکی ستاره، هر                          ، برق کوچکی از تاج او ماه. 4

 «.ستاره به پولک»و  «کوچکماه به برق »ه: / تشبیستاره و برق ،ماه: نظیر مراعات :های ادبینکته

 .: متمم: مسند/ تاج اوپولک : مسند/برق کوچک/ : نهادهر ستاره : نهاد/ماه :زبانی هایدانش

روی  هایپولکیکی از  ،ههر ستار درخشش کوچکی از تاج خداوند است و کردم ماه درخشان،می گمان :ا و مفهوممعن

 .تاج اوست

 اشتوفنده ۀطوفان نعر و سیل                اش برق شب طنین خنده رعد و. 5

 .طنین: صدا، آواز، پژواک/ نعره: فریاد بلند/ توفنده: خروشان، پر سر و صداهای مهم: واژه

.سیل طوفان و ،برق ،رعد مراعات نظیر:: ادبی ةنکت  

 د.: مسن«اشنعرۀ توفنده» و« اشطنین خنده»/ نهادرعد و برق شب:  :دانش زبانی

طوفان را  مثل سیل و یحوادث وحشتناک .کردممی خداوند تص ور هایرعدوبرق شبانه را صدای خنده :مفهوما و معن

 .دانستممی خشم او صدای عصبانیت و

 6. هیچ  کس از جای او آگاه نیست               هیچ کس را در حضورش راه نیست

 .هیچ کس: تکرار /نشدنپذیرفته کنایه از :حضورش راه نیست کس را درهیچ: های ادبینکته

 در :نیستم/ : متمشحضور /: فعل/ نیست/ جای: متمم/ آگاه: مسندنهاد :مصراع اولدر  «کسهیچ» :دانش زبانی

 .است اسنادیفعل غیر ،«وجود ندارد»ی به معنامصراع دوم، 

 یند.را بب او برود وکس اجازه ندارد به حضور او هیچ کجاست و داند جای اوکس نمیهیچ :ا و مفهوممعن

 زمین از دور آسمان، در اشخانه                     خشمگین  و رحم بودیآن خدا ب. 7

 .خ :آرایی/ واجزمین و آسمان :و تضاد مراعات نظیر :های ادبینکته

عل ف /: متمم/ زمین: مسندرآسمان: متمم/ دو /: مسنداشرحم و خشمگین: مسند/ خانه/ بینهادآن خدا:  :دانش زبانی

 .لفظی حذف شده است ۀبود به قرین

 .دور از زمین بود آسمان و اش درخانه خشمگین بود و رحم وکردم بیمی رو آن خدایی که من تص :ا و مفهوممعن

 8. بود اما در میان ما نبود                                                  مهربان و ساده و زیبا نبود

د/ اسنادی هستنغیر هایفعل ،«نداشتوجود » و« وجود داشت»: به معنای در مصراع اول «نبود»و  «بود» :زبانیدانش 

 است(.حذف شده) : خدا/ نهاد.دوم: فعل اسنادی است در مصراع «نبود»/ ساده، زیبا: مسند مهربان،

 .نبود داشتنیدوست و زیبا و مهربان او .نبود  اما در بین مردم ؛وجود داشت آن خدا، :ا و مفهوممعن

 9. در دل او دوستی جایی نداشت                                  مهربانی هیچ معنایی نداشت

  .ی: آراییواج ادبی: نکتة



 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (ستایش و درس نخست)  فارسی هشتم

 زیبا کاظمی لی منتی وابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، عزهرا کوشکی، دکتر احمد کنجوری، 

 ./ نداشت: فعل: مفعول/ جایی و هیچ معناییدل او: متمم/ : نهاددوستی و مهربانی :دانش زبانی

 .معنا و مفهومی نداشت، مهربانی عشق و ،داشتندر قلب او دوست  :ا و مفهوممعن

 ابرها از آسمان از زمین از                                 پرسیدم از خود از خدا می هرچه. 11

 .: زآرایی/ واجابرها ،زمین، آسمان: مراعات نظیر :های ادبینکته

 .متمم :خود، خدا، زمین، آسمان، ابرها :دانش زبانی

 .کردممی السؤآسمان و ابرها  ،زمین ،خودم ،خدا ۀهرچه از دیگران دربار :مفهوما و معن

 خطاست کاری او کار از جو و پرس                      این کار خداست  گفتند:می زود. 11

 .و کار کار :رتکرا/ آ، ک، رواج آرایی:  :های ادبینکته

 .مسند :«کاری خطا» و «خداکارِ »/ نهاد: جو پرس وکار و  :دانش زبانی

 .ال کردن در مورد او اشتباه و خطاستؤاین کار خداست و س گفتند:می همه :ا و مفهوممعن

 وحشت از خشم خدا و بود ترس                                     دعا در  نیّت من در نماز و. 12

  «.خشم، ترس، وحشت»و  «نیت، نماز، دعا»: مراعات نظیر :های ادبینکته

 .: متممخشم خدا ،/ دعا، نماز/ ترس و وحشت: مسندنهاد :نیت من :زبانی هایدانش

 .خواندممی به دلیل ترس و وحشت ازخشم خدا نماز و دعا :ا و مفهوممعن

 13. پیش از اینها خاطرم دلگیر بود                               از خدا در ذهنم این تصویر بود

 ذهن، یاد، درون.خاطر: واژۀ مهم: 

 .ی :واج آرایی ادبی: هاینکته

: خدا: متمم/ ذهنم/ : فعل اسنادی)در مصراع او ل( بود /سند: م/ دلگیرنهاد: «این تصویر»و « خاطرم» زبانی: هایدانش

 .اسنادی: فعل غیرداشتن وجود به معنای )در مصراع دوم( / بودمتمم

 .در ذهنم بود از خدااین تصویر بودم و خدا ناراحت و دلگیر این از از قبل  :ا و مفهوممعن

 

 سفر یک قصد به افتادم راه                             دست در دست پدر  تا که یک شب،. 14

 .کنایه از همراهی :، راه/ دست در دستقصد، سفر :دست/ مراعات نظیر: تکرار ادبی: هاینکته

 .به همراه پدرم عازم یک سفری شدمتا اینکه یک شب  :ا و مفهوممعن

 15. در میان راه، در یک روستا                                          خانهای دیدیم، خوب و آشنا

 .را دیدیم ای خوب و آشناخانه، روستا در یک، در میان راه سفر :ا و مفهوممعن

 16. زود پرسیدم پدر، این جا کجاست؟                        گفت: اینجا خانة خوب خداست

 .«ج» و« خ»تکرار حروف : آراییواج :های ادبینکته

 .: مسندخوب خدا نۀخا /کجا: مسندنهاد/  :جااین/ / پدر: منادا/ پرسیدم: فعلزود: قید :دانش زبانی

 .خوب خداست ۀپدرم گفت اینجا خان ؟جا کجاستزود از پدرم پرسیدم این :ا و مفهوممعن

 خلوت نمازی ساده خواند ایگوشه              شود یک لحظه ماند می اینجا» گفت:. 17



 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (ستایش و درس نخست)  فارسی هشتم

 زیبا کاظمی لی منتی وابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، عزهرا کوشکی، دکتر احمد کنجوری، 

به دور از ریاکاری و  ای خلوت نماز و دعاییگوشهای ماند و در توان لحظهمی : در این محلپدرم گفت :ا و مفهوممعن

 .خواند ظاهرپرستی

 کرد تازه وگوییگفت خود دل با                            کرد ورویی تازهوضویی دست با. 18

/ مراعات نظیر: دست، رو، «نو کردن» :«کرد تازه»و  «شستن» مصرع اول: «تازه کرد»جناس تام:  :های ادبینکته

.: گفتگو با دل/ تشخیصدل  

 خواند.و نمازی  نیاز کرد و دعا توان وضو گرفت و شاداب و سرحال با خدا راز ومی اینجا :ا و مفهوممعن

 19. گفتمش: پس آن خدای خشمگین                  خانهاش اینجاست؟ اینجا در زمین؟

 .اینجا :/ تکرارخ :واج آرایی :های ادبینکته

 .آن خدای خشمگین و عصبانی، اینجا در روی زمین است ۀبه پدرم گفتم: پس خان :ا و مفهوممعن

 21. گفت: »آری خانة او بیریاست                             فرشهایش از گلیم و بوریا ست

 بوریا: حصیری از نِی. /ناپاکی و آالیش بدون: ریابی دورویی، نفاق/های مهم: ریا: واژه

 .: خانه، فرش، گلیم، بوریامراعات نظیر :های ادبینکته

اش از حصیر و خانه هایفرش .است بدون ظاهرپرستی و دورویی )ریاکاری( خدا ۀپدرم گفت: آری خان :ا و مفهوممعن

 .است ساده گلیم

 21. مهربان و ساده و بیکینه است                                    مثل نوری در دل آیینه است

 .: تشخیص/ دل آیینه.استخداوند به نور تشبیه شده :های ادبینکته

 .آیدمی تشخیص پدید ۀآرای ،بدهیم نسبت انسان،به غیر را حالت و یا صفت انسانی ،هرگاه عمل رایه تشخیص:آ

 .)خدا( که حذف شده است« او»/ نهاد: ضمیرِ : متممدل آیینه :دانش زبانی

 .است خداوند مانند نوری در دل آینه بدون کینه است. ساده و مهربان و خداوند، :ا و مفهوممعن

 22. عادت او نیست خشم و دشمنی                                  نام او نور و نشانش روشنی

 .«وَالْأَرْضِ السَ مَاوَاتِ نُورُ  اللَ هُ »سورۀ نور:  53 آیۀ / تلمیح به، و، شن: آراییواج :های ادبینکته

 نهاد.: / عادت او، نام او، نشانشروشنی: مسند و ، نورخشم و دشمنی :زبانی هایدانش

 .ستا نشانۀ حضور روشنایی است و خدا نور هاینام یکی از .خدا نیست هایخشم و دشمنی از ویژگی :ا و مفهوممعن

 23. تازه فهمیدم: خدایم این خداست                              این خدای مهربان و آشناست

 .: آآرایی/ واجتکرار: واژه خدا :های ادبینکته

 .مهربان و دوست داشتنی است خدای من است خدایی که که این خدا، تازه فهمیدم :ا و مفهوممعن

 ترنزدیک من به گردن رگ از                                      تر من به من نزدیک دوستی از. 24

 .(تریمنزدیک گردن رگ از او به ما و) نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ :«ق»سورۀ  ۱2 ۀتلمیح به آی :های ادبینکته

 .تر استاز رگ گردن هم به من نزدیک ،تر استاست که از خود من هم به من نزدیکاو دوستی  :مفهوما و معن

 25. میتوانم بعد از این، با این خدا                             دوست باشم، دوست، پاک و بیریا

فریب  برای، خودنمایی ظاهرسازی و ریا:/ ویران کننده خشمگین، وفنده:/ تبدون آالیش وناپاکی یا:ربی های مهم:واژه

 .خلق نیکو جلوه دادن خود یا چیزی



 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (ستایش و درس نخست)  فارسی هشتم

 زیبا کاظمی لی منتی وابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، عزهرا کوشکی، دکتر احمد کنجوری، 

 اند.دو بار آمده« این»و  «دوست» :تکرار :ادبی ةایرآ

 .صمیمی یک دوست پاک و صاف و ،توانم با این خدا دوست باشممی ز این به بعدا :ا و مفهوممعن

 
 
 

شود. دانیم که ساختمان زبان از عناصری تشکیل میو تفاوت آن دو آشنا شدیم. میدر سال پیش با مفهوم زبان و ادبیات 
دهند. ما باید هنگام خواندن هر اثر و هایی هستند که فکر ما را در خود جای میزبان، مانند ظرف هایها و جملهواژه

 رکد برای پس کنیم؛ وجوجست را آن فکری ۀ زمین و هاواژه گزینش ۀ شنیدن گفتار هر شخص، با درنگ و تأمل، نحو
م از این توانیهر اثر، می( شکل بیرونی) رای بررسی ساختار. بآن توجه کردی  «محتوا»و  «ساختار» به باید اثر هر بهتر

 م.بگیریها بهرهپرسش
 ؟«نظم»ا به است ی« ثرن»متن اثر، به

 ؟«ادبی»ااست ی «زبانی» نوشته، بیان ۀ شیو
 قابل فهم هستند یا دشوار و دیریاب؟های متن، ساده و واژه

 نامند.شود و نوشتۀ غیر شعر را نثر میمی ، نظم نامیدهباشد شعر به که اینوشته  :نظم و نثر

 طلوع صبح ؛ مثال: خورشید دران کنیم، شیوۀ بیان ما زبانی استهرگاه بخواهیم فقط مقصود خود را بی :نوشتة زبانی

  . کندمی

گذارتر بیان کنیم، شیوۀ بیان ما ادبی است؛ صود خود را زیباتر و تأثیرقبخواهیم م هرگاه :نوشتة ادبی

 زند.می رۀ شهر لبخندهچ به خورشید صبحگاهان مثال:
 

 زبانیدانش 
  .بن ماضی، بن مضارع مصدر،، زمان، و بن فعل
 

پیش  اده و یا حالترویداد اتفاق افت، کار انجام شده ۀهندشود که نشان دمیبه قسمتی از جمله گفته فعل  ن:و بُ فعل

است که معنای جمله را کامل ترین بخش جملهو در واقع مهم دن، شنیدن، بودن(ی)مثل: خواندن، بردن، د است.آمده

 .گویندمی نبُرا در بر دارد. به این بخش  فعل بنیادی معنی که دارد وجود ثابتی جز فعل در هرکند. می

 :شودمی اصلی تقسیم ۀزمان به سه دست  :زمان

 است. انجام گرفته ی(ماض) رای بیان کاری که در گذشتهب گذشته:

 ( در حال انجام است.مضارع) برای بیان کاری که در حال حال: 

 .فتدااتفاق می( مُستَقبَل)برای بیان کاری که در آینده  آینده: 

 .رساندمی را فعل اصلی مفهوم واقع در که استای هواژ مصدر :مصدر

 . ... رفتن، دیدن، نشستن، گفتن، چرخیدن، خواندن و ،خوابیدن خوردن،، شنیدنمانند: 

 :کنیممی مطرح ال زیر را در مورد آنؤو سخوب دق ت کرده مصدر آن را پیدا کنیم،  را به ما دادند تا یفعلهرگاه  

 کند؟می داللت حالتی یا کار چه بر کلمه این 

 ادبیدانش 



 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (ستایش و درس نخست)  فارسی هشتم

 زیبا کاظمی لی منتی وابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، عزهرا کوشکی، دکتر احمد کنجوری، 

؛ است «آموختن» جواب،. پرسیممی را باال السؤ ،کنیممی او لین کاری که« آموزممی» ۀواژمصدرِ برای پیدا کردن  الًمث
 .است «آموختن» مصدرِ از « آموزممی» پس
 

 .زمان حال( در )ریشۀ فعل« بُن مُضارع»زمان گذشته( و  در )ریشۀ فعل« بُن ماضی» و بن مضارع: بن ماضی

 اند یا با بن مضارع.بن ماضی ساخته شده ها یا باهمۀ فعل *

ف ن( مصدر را حذفقط باید ) ،ربرای به دست آوردن بن ماضی از مصد به دست آوردن بن ماضی از مصدر: ۀشیو

 کرد.
 .: شنید )بن ماضی(«ن»بعد از حذف  «شنیدن»مثال: 

ابتدا بن ماضی آن را به  ،برای به دست آوردن بن مضارع از مصدر از مصدر: مضارعبه دست آوردن بن  ۀشیو

 حذف را از آغاز آن« ب»ی ( و بعد از آن حرف بریم ) حالت دستورمی به فعل امر آوریم و بعد بن ماضی رامی دست
  .چرخچرخیدن: چرخید ـ بچرخ ـ  ؛ مثال:کنیممی
 

 بن مضارع فعل امر بن ماضی مصدر
 شنو بشنو شنید شنیدن

 ود وبد دوید دویدن

 
 
 

ر تاری آنها متفاوت است. با دقت داما شکل نوش ؛ذ، ز، ض، ظ( تلفظ یکسانی دارندسی، بعضی حروف مانند )در زبان فار
 گونه کلمات توجه نمایید.معنا به امالی این

 

 حکایت

این جا  در خداوند:ر/ خدمتکا غالم: /هیچ وقت هرگز:/ فراوان زیاد، مقدار انبوه: /صاحب مالک، ارباب: های مهم:هواژ

 .به معنی صاحب است

از امانت  انسان باید است وتی است که بسیار به آن سفارش شدهترین صفاداری یکی از بزرگامانتو مفهوم: مفهوم 

 .برسد درست اوست، به هیچ قیمتی نگذارد که آسیبی به امانت دیگران که اکنون در و دیگران مراقبت کند

 

 و آن را به صوفیان ی است که ابوالقاسم قشیری،هایپیام وها نامه ۀمجموع :قشیریّه ةرسال

شرح احوال  در است،ضوع کتاب که از دو باب تشکیل شده. مواستفرستادهمی شاگردان خود
  .تعبیرات عرفانی است شرح اصطالحات و مشایخ صوفی ه و

 
 
 

 امالیی ۀنکت


