
 

 

 16فحه ص -+ حکایت سفر  13صفحه  – درس اول
 

 ادبیات:_تاریخ#
 کتاب درسی 155 اسرار التوحید: صفحه  /156: صفحه کلیات/  150: صفحه سعدی/  148: صفحه خمینیامام 

 

 لغات:_معنای#
 ده: چشم / رخ: چهره / آوا: صدادی: 11صفحه 
خداوند دل / آفرینش: خلقت / تنبیه: بیدار کردن، هوشیار کردن /  ، پسندیدهدم / لیل: شب / نهار: روز / خوش: نیکوبامداد: سپیده: 13صفحه 
  / ندارد  کهدل ندارد خداوند: صاحب انگیز / فکرت: تفکر / نقش: نقاشی / : تصویر شگفت: آنکه / اقرار: اعتراف / نقش عجبکه

/ تسبیح: ستایش خدا / مستمع: شنونده / اَسرار: جمع سر؛ رموز / مرغان سحر: پرندگان آوازخوان در صبح / خفته: خوابیده / جهالت: نادانی 
زده / زرین: حیران: شگفت /خار: تیغ  /تواند : چه کسی / الوان: جمع لون؛ رنگارنگ / داند: میکه تواند  خبری / کهچو: مثل / غفلت: بی

 اندر مسخّر: رام شده، تسخیر شده /ی جواهرات / یاقوت: سنگ زینتی / عیب: ایراد / طالیی / عنب: انگور / عاجز: ناتوان / حقّه: صندوقچه
ن: روا/ راست )اَنعام: چهارپایان( بخشش / رحمت: مهربانی / ز عدد بیرون است: قابل شمارش نیست / اِنعام: نعمت دادن یدربارهکَرَم: 

 / قصاید: جمع قصیده / کج رفتار: انسان بدکار / منزل: مقصد راه راست / سعادت: خوشبختی هب روندگان
 : دائموستهیآرد کردن گندم / درنگ: توقف / معرفت: شناخت / گرد: دور / پ )یا جایی برای( لهی: وسابیآس پیر: مرشد و راهنما / :16صفحه 

 

 شعر:_معنای#

ی زیبای تو را نبیند و هیچ گوشی وجود ندارد که صدای تو را نشنود. )یعنی آثار وجود خدا برای چشمی نیست که چهره: آغاز فصلبیت 

 درک وجود او کافی است(

 

بخش های فصل بهار لذتزمان( شب و روز باهم فرقی ندارند، رفتن به صحرا و تماشای زیباییسحرگاه روز اول بهار که )در آن : بیت اول

 است.

نکار کند درک های خردمند است؛ آن کسی که با این همه نشانه، خداوند را اای برای آگاه کردن انسانتمام خلقت خدا وسیله: بیت دوم

  ندارد.

  روح و مرده است.ها فکر نکند، مانند یک نقاشی بیانگیز در عالم به خالق آنبا این همه تصاویر شگفتآن کسی که : بیت سوم

  کند.ای این راز را درک نمیی موجودات و کائنات عالم در حال نیایش خدا هستند؛ اما هر شنوندههمه: بیت چهارم

ای! سر از خواب نادانی بردار و آگاه گویند: ای کسی که خوابیدهها و پرندگان دیگر با صدای بلند میخبرداری که خروسآیا : بیت پنجم

  باش.

خبری باشی در حالیکه گل بری؟ حیف است که تمام عمر خود را در بیتا کی مانند بنفشه عمر خود را در نادانی به سر می: بیت ششم

 .نرگس بیدار و آگاه باشد

 برویاند.ی خار گل رنگارنگ تواند از بوتههای رنگارنگ تولید کند؛ هیچ کسی نمیجان، میوهتواند از درخت بیهیچ کسی نمی: بیت هفتم

های انار که مانند یاقوت شود و فهم انسان از درک زیبایی و ظرافت دانهی طالیی انگور متحیر میعقل آدمی از زیبایی خوشه: تمشبیت ه

 درخشد ناتوان است.میسرخ 

 کند.پاک و منزه است خدایی که به فرمان او تمام عالم را فرمانبردار خویش می: نهمبیت 

 توانند بیان کنند.اگر تمام مردم تا روز قیامت از بخشش و مهربانی تو حرف بزنند، باز هم یکی از هزاران لطف تو را نمی: مدهبیت 

 ها باشد.تواند قدردان آنای بیشمار است و هیچ شکرگزاری نمیه ما دادههای که بخدایا! نعمت: میازدهبیت 

 رسد.های درستکار به خوشبختی رسیدند؛ تو هم درستکار باش که انسان بدکار به مقصود آفرینش نمیای سعدی! انسان: مدوازدهبیت 

 مدرس: حسین رضائیان                      (farsitadris@فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )       م                نهجزوه ادبیات فارسی 

 



 یکانال تدریس ادبیات و زبان فارس –فارسی تدریس 

@farsitadris                                             

 ها:_آرایه#
 /جناس تام: خداوند )مصراع اول( = صاحب؛ )مصراع دوم( = خدا  /ی استعاری / ندارد که ندارد: تکرار لیل و نهار: تضاد / دامن صحرا: اضافه

بیت  نقش بود بر دیوار: تشبیه / ی تشبیهی /بر، در: جناس ناقص اختالفی / در و دیوار: تناسب / دیوار وجود: اضافهمصراع اول بیت سوم: 
ی تشبیهی / ت: اضافهگویند: تشخیص / خواب جهالمرغان سحر می/ کوه، دریا، درختان: تناسب /  ءسرای اَسوره 44ی چهارم: تلمیح به آیه

خبری؛ نرگس: نماد بنفشه: نماد غفلت و بی  بیت ششم: نمادینسحر، خفته، خواب: تناسب / سر از خواب برداشتن: کنایه از آگاه شدن / 
ی استعاری / سر، در: جناس ناقص اختالفی / خواب، بیدار: تضاد / نرگس بیدار، / چو بنفشه: تشبیه / سر غفلت: اضافه بیداری و هوشیاری

میوه، گل، برگ، خار: تناسب / چوب: مجاز از درخت / گل، خار: تضاد / عنب، انار:  ی غافل: تشخیص / بیت هفتم: استفهام انکاری /بنفشه
لیل و  ماه و خورشید + ی نحل /سوره 12ی های انار / حقّه: تشبیه انار به صندوقچه / بیت نهم: تلیمح به آیهدانه استعاره ازتناسب / یاقوت: 

بیت یازدهم تلمیح دارد  /د بیرون: کنایه از فراوان بودن نعمت، شکر، شکرگزار: تناسب / ز عد / ه، خورشید، لیل، نهار: تناسب/ ما نهار: تضاد
راست، کج: تضاد / گوی سعادت:  /ایمته عبادت توست، تو را عبادت نکردهآنگونه که شایس اک حق عبادتک )خدایا!به حدیث نبوی: ما عبدن

 «رسدبار کج به مقصد نمی»ی تشبیهی / گوی بردن: کنایه از سبقت در کاری / مصراع آخر: تلمیح به ضرب المثل اضافه
 گوید: تشخیصباب چه میآس: 16صفحه 

 

 :معنایی_قرابت#
 ی شکرش به درآیدبیت دهم: از دست و زبان که برآید / کز عهده

 

 :دستوری_ینکته#
 هزار: عدد کثرت/  «و ماه لیل»و « و خورشید نهار»بین « تضمن»ی رابطه

 

 :مفهوم_معنی#
 معصوم را قبول ندارد. 14کسی که امامت  معصوم باش / کج رفتار  14و پیرو شیعه  معصوم / راستی کن   14راست روان 

 عبارت:_معنای#
ای ، با گروهی از همراهان خود به آسیابی رفت. اسب خود را از حرکت باز نگه داشت و لحظه)منظور ابوسعید ابوالخیر است( روزی راهنمای ما

گوید شناخت حقیقی در همین جایی است که من در آن گوید؟ میدانید این آسیاب چه میگفت: میتوقف کرد. سپس به همراهان خود 

کنم و هرچه نباید کنم و از خویش و افعال خویش، شناخت پیدا میچرخم و دائم به درون خود و احواالت خود سفر میهستم. دور خود می

 کنم.درون من باشد را از خود دور می

 

 


