
 

 

 

      

  به نام نقش بند صفحه ي خاك

  عذار افروز مه رويان افالك

  بررسي درس يازدهم پايه نهم�

 

 مدرس ارجمند:جناب آقاي محمد رسول پورمحمد علي�

 

شيخ فريدالدين عطارِ نيشابوري از شاعران و عارفانِ اواخرِ قرنِ ششم و اوايلِ قرنِ هفتم �
هجري است. از دورانِ كودكي و نوجوانيِ او اطالعات زيادي در دست نيست؛ جز 
اينكه پدرش در شهرِ شادياخ عطاري(دارو فروشي) داشته و بسيار در اين حرفه حاذق 

كند. تا اينكه در  رگ پدر به همين حرفه اشتغال پيدا ميبوده است. عطار نيز پس از م
 618سالِ  ي مغول به ايران، بدست سربازانِ مغول به قتل  هجريِ قمري، در پِيِ حمله

اكنون در شهرِ نيشابور در استانِ خراسانِ رضوي واقع است. رسد. مرقد او هم مي  

      و منثور(نثر) تقسيم نمود. اسرارنامه،  ي منظوم(شعر) توان به دو دسته آثارِ عطار را مي
الطير و ديوان اشعار جزوِ آثاِر منظوم و  نامه، مختارنامه، منطق نامه، مصيبت الهي

االوليا كتابي عرفاني است به نثرِ ساده و در  االوليا تنها اثرِ منثور اوست. تذكرة تذكرة



 

 

هايي مسجع، كه در  قسمت 72  ليا و مشايخِ صوفيه باب به شرحِ احوال بزرگان او
پردازد. مي  

 

محتوا و مفهوم درس: اين درس به جايگاه عرفانِ اسالمي و تاثيرِ آن بر ادبيات �♦
االولياي عّطارِ نيشابوري  اي از بابِ نهمِ كتاب تذكرة فارسي پرداخته كه متنِ آن، خالصه

ه اين مفهوم را ي عدويه خواست است. او در اين باب، با ذكرِ احوالِ زندگاني رابعه
نگرد بلكه نيت را  يادآور شود كه خداوند در اَعمالِ آدميان به ظاهر و صورت آن نمي

  دهد. مالك سنجش قرار مي

 

االوليا اومده، زني عرب، از اهاليِ بصره و همدوره با شيخ  رابعه بنت كعبي كه در تذكره
ي دوم هست. حسن بصري، عارف معروف سده  

 

ي بنت كعب قُزداري نام داره كه عربِ  داريم كه اون هم رابعه ي ديگري هم رابعه
زيسته و داستان عشقش به غالمِ  كوچيده به خراسانِ بزرگ هست كه در قرنِ چهارم مي

 برادرش مشهور هست

 

اما در اينكه اينها دو رابعه هستند يا يك رابعه، گاه ترديد هست چون هر دو از نژاد 
  عب هست،عرب و هر دو نام پدرشان كَ



 

 

  اما از تفاوت قرن و توصيفاتي كه از شخصيت اينهاست برمياد كه دو نفر باشند.

ي دوم، سخني از عارف و زهدش به ميان نيامده و فقط در  چرا كه در مورد رابعه
  ي آفاق هست. عاشقي شهره

  تحليلگر:جناب آقاي محمد رسول پورمحمد علي �♦

 

1.  ي پدرش چندان جامه نبود كه  آمد، در خانه نقل است آن شب كه رابعه در وجود
وي را در آن بپيچند و چراغ نبود. پدرِ او را سه دختر بود. رابعه چهارم بود. از آن، رابعه 
 گويند.

 

�  يقلمرو زبان  

 

  اند. اند، حكايت كرده نقل است: گفته

  

  قمري.ي عدويه، بانوي زاهد، صوفي و شاعرِ عربِ قرنِ دومِ هجري  رابعه: رابعه

  

  جامه: لباس.

 از آن: به اين دليل.



 

 

�  8نكته: پارگراف   جمله. 

� ي اول: نقل است(سه جزئي با مسند). جمله  

  جامه نبودن و چراغ نبودن: نهاد.

 : مسند. نقل

              

ي دوم: آن شب كه رابعه در وجود آمد(دو جزئي). جمله  

  رابعه: نهاد.

  

  در وجود آمد: فعلِ مركب

  تركيبِ وصفي.آن شب: 

 

� ي پدرش چندان جامه نبود(دو جزئي). ي سوم: در خانه جمله  

  جامه: نهاد.

  نبود: فعلِ غيرِ اسنادي(به معنيِ وجود نداشت).

  ي پدر: تركيبِ اضافي. خانه

  پدرش: تركيبِ اضافي.



 

 

 

ي چهارم: او را در آن پيچند(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  ها: نهاد محذوف. آن

  مفعول او:

  آن: متمم/ ضميرِ اشاره و مرجعِ آن، جامه است.

 

� ي پنجم: چراغ نبود.(دو جزئي). جمله  

  چراغ: نهاد.

  نبود: فعلِ غيرِ اسنادي(به معني وجود نداشت).

 

ي ششم: پدرِ او را سه دختر بود(سه جزئي با مفعول). جمله  

  آن، رابعه. پدرِ او: گروه نهادي/ تركيبِ اضافي/ او: ضميرِ شخصي و مرجعِ

  را: نهادي.

  سه دختر: گروه مفعولي/ تركيبِ وصفي.

 

� ي هفتم: رابعه چهارم بود.(سه جزئي با مسند). جمله  



 

 

  رابعه: نهاد.

  چهارم: مسند.

 

ي هشتم: از آن، رابعه گويند.(چهار جزئي با متمم و مسند.) جمله  

  ها: نهاد محذوف. آن

  از آن: قيد علّت.

  او: متممِ محذوف.

  رابعه: مسند.

  نامند). گويند: مضارعِ اخباري(به معنيِ مي

 

 قلمرو فكري: �

 

ي پدرش آن اندازه لباس وجود نداشت تا او  اند: شبي كه رابعه به دنيا آمد، در خانه گفته
را در آن قرار دهند. چراغ [هم براي روشنايي] وجود نداشت. پدرِ او سه دختر داشت. 

  نامند. به همين دليل [او را] رابعه ميرابعه چهارمين دختر بود. 

  



 

 

  تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

  
 

2.  پدرِ رابعه عهد ». به فالن همسايه رو و چراغي روغن بخواه«پس عيال با او گفت:
ي آن همسايه رفت و  كرده بود كه از مخلوق هيچ نخواهد. برخاست و به درِ خانه

».اند خُفته«بازآمد و گفت:  

 

�  رو زبانيقلم  

  

  عيال: همسر.

 

�  10نكته: پاراگراف   جمله. 

 

� ي اول: پس عيال با او گفت(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  عيال: نهاد.

  . روغن بخواه: مفعول.  به فالن همسايه . .



 

 

  او: متمم.

  گفت: ماضيِ ساده.

 

ي دوم: به فالن همسايه رو(دو جزئي). جمله  

  تو: نهاد محذوف.

  برو(فعلِ امر).رو: 

  فالن همسايه: تركيبِ وصفي

 

� ي سوم: چراغي روغن بخواه(سه جزئي با مفعول). جمله  

  تو: نهاد محذوف.

  روغن: مفعول.

  بخواه: فعلِ امر.

 

ي چهارم: پدرِ رابعه عهد كرده بود(دو جزئي). جمله  

  پدرِ رابعه: گروه نهادي/ تركيبِ اضافي.

  بعيد.عهد كرده بود: فعلِ مركب/ماضيِ 



 

 

 

� ي پنجم: از مخلوق هيچ نخواهد(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  هيچ[چيز]: مفعول.

  مخلوق: متمم.

 

ي ششم: برخاست(دو جزئي). جمله  

  او(پدرِ رابعه): نهاد محذوف.

 

� (دو جزئي).ي فالن همسايه رفت ي هفتم: به درِ خانه جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  رفت: ماضيِ ساده.

  درِ خانه: تركيبِ اضافي.

  يِ همسايه: تركيبِ اضافي. خانه

  فالن همسايه: تركيبِ وصفي.

 



 

 

� ي هشتم: بازآمد(دو جزيي). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  فعلِ پيشونديِ ماضي ساده.بازآمد: 

 

ي نهم: گفت(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  اند: مفعول. خفته

  عيال: متممِ محذوف.

 

� اند(دو جزئي). ي دهم: خفته جمله  

  ها. ها: نهاد محذوف/ ضميرِ اشاره و مرجعِ آن، همسايه آن

  ماضيِ نقلي. اند: خفته

 

 قلمروِ فكري �

 



 

 

ي يك چراغ،  ي فالن همسايه برو و به اندازه به خانه«معني: پس همسرش به او گفت: 
ها چيزي درخواست نكند. از  پدرِ رابعه با خود عهد كرده بود كه از انسان». روغن بگير

  ».اند خوابيده«ي همسايه رفت و برگشت و گفت: جايش بلند شد و به خانه

  

  ليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.تح�♦

 

3.  غمگين «به خواب ديد. گفت: -عليه الصاله والسالم - پس دلتنگ بخفت و پيغمبر[را]
اي است كه هفتاد هزار [از] امت من در شفاعت او خواهند  مباش، كه اين دختر، سيده

 بود.  

  

 قلمرو زباني �

  او باد. عليه الصالةُ و السالم: درود و رحمت خدا بر

  سيده: سرور و بزرگ.

  امت: گروه و پيروانِ يك دين و پيامبر.

  شفاعت: درخواست عفو و بخشش.

 

�  6نكته: پاراگراف   جمله. 



 

 

 

� ي اول: دلتنگ بخفت(دو جزئي). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  فعلِ ماضي.بخفت: كابرد تاريخيِ ماضي ساده/ آوردن ب بر سرِ 

 دلتنگ: قيد حالت.

به خواب ديد(سه جزئي با مفعول). -عليه الصاله و السالم  - ي دوم: پيغمبر  جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.  

  پيغمبر: مفعول.

 به خواب: متممِ قيدي.

� ي سوم: گفت(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پيغمبر. او: نهاد محذوف/

  اين دختر . . . شفاعت او خواهند بود: مفعول.

 او(پدرِ رابعه): متممِ محذوف.

ي چهارم: غمگين مباش(سه جزئي با مسند). جمله  

  تو: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.   

  غمگين: مسند.



 

 

 

� ه جزئي با مسند).اي است(س ي پنجم: اين دختر سيده جمله  

  اين دختر: گروه نهادي/ تركيبِ وصفي.

  اي: مسند. سيده

 

ي ششم: هفتاد هزار[از] امت من در شفاعت او خواهند بود(سه جزئي با مسند). جمله  

  هفتاد هزار[نفر]: گروه نهادي.

  امت من: متممِ اسم/ تركيبِ اضافي.

  تركيبِ اضافي.شفاعت او: گروه متممي در جايگاه مسند/ 

 

 قلمرو ادبي �

 

 كنايه: دلتنگ بودن كنايه از غمگين و ناراحت بودن است. �

 

 قلمرو فكري �

 



 

 

معني:  پس ناراحت و غمگين خوابيد و پيامبر را كه درود و رحمت خدا بر او باد، در 
ز ست كه هفتاد هزار نفر ا ناراحت نباش؛ اين دختر، بزرگي«خواب ديد. [پيامبر] فرمود:

  امت من با درخواست و خواهشِ او مورد رحمت و بخششِ الهي قرار خواهند گرفت.

 تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

چون رابعه بزرگ شد، پدر و مادرش بمردند و در بصره قحطيِ عظيم پيدا شد و  .4
بفروخت. آن خواهران متَفَرِّق شدند و رابعه به دست ظالمي افتاد. او را به چند درم 

فرمود. روزي در راه بيفتاد و دستش بشكست.  خواجه او را به رنج و مشقَّت، كار مي
. . روي بر خاك نهاد .   

 

 قلمرو زباني �

  بصره: شهري در كشورِ عراق. 

  قحطيِ عظيم: خشكساليِ بزرگ.

  متَفَرِّق: پراكنده.

  درم: درهم، پول.

  خواجه: سرور، صاحب.

  



 

 

  سختي، دشواري.مشقَّت: 

 

�  10نكته: پاراگراف   جمله. 

 

 

� ي اول: رابعه بزرگ شد(سه جزئي با مسند). جمله  

  رابعه: نهاد.

  بزرگ: مسند.

 

ي دوم: پدر و مادرش بمردند(دو جزئي). جمله  

  پدر و مادرش: گروه نهادي/ دو تركيبِ اضافي.

  ماضي. بمردند: كاربرد تاريخيِ ماضيِ ساده/ آوردن ب بر سرِ فعلِ

 

� ي سوم: در بصره قحطيِ عظيم پيدا شد(دو جزئي). جمله  

  قحطيِ عظيم: گروه نهادي/ تركيبِ وصفي.

  پيدا شد: فعلِ مركبِ غيرِ اسنادي(به معنيِ بوجود آمد).

  در بصره: متمم قيدي.



 

 

 

ي چهارم: خواهران متفرق شدند(سه جزئي با مسند). جمله  

  خواهران: نهاد.

  : مسند. متفرق

 

� ي پنجم: رابعه به دست ظالمي افتاد(دو جزئي). جمله  

  رابعه: نهاد.

  دست ظالم: تركيبِ اضافي.

 

ي ششم: او را به چند درم بفروخت(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  او(ظالم): نهاد محذوف.

  او: مفعول/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه است.

  چند درم: متمم/ تركيبِ وصفي.

  كاربرد تاريخيِ ماضي ساده/ آوردن ب بر سرِ فعلِ ماضي. بفروخت:

 

� فرمود(چهار جزئي دو  ي هفتم: آن خواجه او را به رنج و مشقت، كار مي جمله
 مفعولي).



 

 

  آن خواجه: گروه نهادي/ تركيبِ وصفي.

  او: مفعول.

  كار: مفعول.

  فرمود: فعلِ ماضيِ استمراري. مي

 

جزئي).ي هشتم: روزي بيفتاد(دو  جمله  

  او(رابعه): نهاد محذوف.

  بيفتاد: كاربرد تاريخيِ ماضي ساده/ آوردن ب بر سرِ فعلِ ماضي.

  روزي: قيد زمان.

 

� ي نهم: دستش بشكست(دو جزئي). جمله  

  دستش: گروه نهادي/ تركيبِ اضافي.

  بشكست: كاربرد تاريخيِ ماضي ساده/ آوردن ب بر سرِ فعلِ ماضي.

 

ر خاك نهاد(چهار جزئي با مفعول و متمم).ي دهم: روي ب جمله  

  او(رابعه): نهاد محذوف.



 

 

  روي: مفعول.

 خاك: متمم.

 قلمرو ادبي �

 

كنايه: به دست كسي افتادن كنايه از اسير شدن و روي بر خاك نهادن كنايه از راز و  �
 نياز كردن است.

 

 قلمرو فكري �

مردند. خشكساليِ بزرگي در بصره معني:  هنگامي كه رابعه بزرگ شد پدر و مادرش 
اتفاق افتاد و خواهرانِ او پراكنده شدند و رابعه به دست ستمكاري گرفتار شد. او رابعه 

ي نقره، فروخت. صاحبِ رابعه او را به كارهاي سخت وادار  را با گرفتنِ چند سكه
ه كرد روزي در راه افتاد و دستش شكست. صورتش را برخاك گذاشت و با خدا ب مي

  راز و نياز مشغول شد.

  

 تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 



 

 

5.  شكسته، مرا از اين همه هيچ  مادر و پدر و اسيرم و دست الهي! غريبم و بي«و گفت:
غم  �آوازي شنيد كه:» بايد تا بدانم كه راضي هستي يا نه؟ غم نيست الّا رضاي تو. مي

».بانِ آسمان به تو نازندكه مقرَّ مخور، فردا جاهيت خواهد بود؛ چنان  

 

 قلمرو زباني �

 

�  14نكته: پاراگراف   جمله. 

 

  غريب: بيگانه، ناآشنا.

  الّا: به جز.

  رضا: خشنودي.

 آواز: صدا.

  جاه: مقام، شكوه.

  شدگان، كساني كه نزد خداوند، منزلت و جايگاهي دارند. مقربان: نزديك

 نازند: افتخار كنند.

� گفت(چهار جزئي با مفعول و متمم).ي اول:  جمله  



 

 

  او(رابعه): نهاد محذوف.

  الهي! غريبم . . . راضي هستي يا نه؟: مفعول.

  خدا: متممِ محذوف.

 

ي دوم: الهي(شبه جمله). جمله  

 

� ي سوم: غريبم(سه جزئي با مسند). جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

  غريب: مسند.

 

يرم(سه جزئي با مسند).ي چهارم: بي مادر و پدر و اس جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

  مادر و پدر و اسير: مسند. بي

 

� ي پنجم: دست شكسته[هستم](سه جزئي با مسند). جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.



 

 

  دست شكسته: مسند.

  ي لفظي حذف شده است. نكته: فعلِ اسناديِ هستم، به قرينه

 

م نيست اال رضاي تو(سه جزئي با مفعول)ي ششم: مرا از اين همه هيچ غ جمله  

  من: نهاد.

  را: نهادي.

  هيچ غم: گروه مفعولي/ تركيبِ وصفي.

  نيست: فعلِ غيِر اسنادي(به معني ندارم).

 

� بايد(دو جزئي). ي هفتم: مي جمله  

  دانستن: نهاد.

 

ي هشتم: بدانم(سه جزئي با مفعول). جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

  نه؟: مفعول.راضي هستي يا 

 



 

 

� ي نهم: راضي هستي(سه جزئي با مسند). جمله  

  تو(خدا): نهاد محذوف.

  راضي: مسند.

 

ي دهم: نه(سه جزئي با مسند). جمله  

  تو(خدا): نهاد محذوف.

  راضي: مسند محذوف.

 

� ي يازدهم: آوازي شنيد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  رابعه است.او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، 

  آوازي: مفعول.

 

ي دوازدهم: غم مخور(سه جزئي با مفعول يا دو جزئي ). جمله  

  تو: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه است.

  

  غم نخور: فعلِ مركب



 

 

 

ي سيزدهم: فردا جاهيت خواهد بود(سه جزئي با متمم). جمله  

  جاه: نهاد.

  است.ت: متمم/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه 

 

� ي چهاردهم: مقربانِ آسمان به تو نازند(سه جزئي با متمم). جمله  

  مقربانِ آسمان: گروه نهادي/ تركيبِ اضافي.

  تو: متمم.

  نازند: مضارعِ التزامي.

 

 قلمروِ فكري �

مادر و پدرم و در دست صاحبم گرفتار و دستم  خداي من! من تنها و بي«[رابعه] گفت:
ن از اين همه رنج و سختي، جز خشنودي و رضاي تو هيچ غمي نيز شكسته است. اما م

صدايي شنيد كه [اي رابعه] » ندارم. الزم است بدانم كه از من خشنود هستي يا نه؟
ناراحت نباش؛ در آينده مقامي براي تو بوجود خواهد آمد كه نزديكانِ خدا و فرشتگان 

  به تو افتخار كنند.

  



 

 

  .تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي�♦

. 

پس رابعه به خانه رفت و دايم روزه داشتي و همه شب، نماز كردي و تا روز بر پاي  .6
بودي. شبي خواجه از خواب درآمد. آوازي شنيد. نگاه كرد، رابعه را ديد در سجده، 

داني كه هوايِ دلِ من در موافقت فرمانِ توست و روشناييِ  الهي! تو مي«گفت: كه مي
ه تو. اگر كار به دست من اَستي، يك ساعت از خدمتت چشمِ من در خدمت درگا

»  آيم. اي. به خدمت تو، از آن دير مي نياسودمي. اما تو مرا زير دست مخلوق كرده  

 

 قلمرو زباني �

 

  موافقت: همراهي، سازگاري.

  اَستي: بود.

  از آن: به اين علّت.

 

�  17نكته: پاراگراف   جمله. 

 

 

� خانه رفت(دو جزئي).ي اول: رابعه به  جمله  



 

 

  رابعه: نهاد.

 

ي دوم: دايم روزه داشتي(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه است.

  روزه: مفعول.

  داشتي: كاربرد تاريخيِ ماضيِ استمراري/ افزودنِ ي در پايانِ فعلِ ماضيِ ساده.

 

� جزئي با مفعول).ي سوم: همه شب نماز كردي(سه  جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه است.

  نماز: مفعول.

  كردي: كاربرد تاريخيِ ماضيِ استمراري/ افزودنِ ي در پايانِ فعلِ ماضيِ ساده.

 

ي چهارم: تا روز بر پاي بودي(سه جزئي با مسند). جمله  

  ت.او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه اس

  بر پاي: مسند. 

  بودي: كاربرد تاريخيِ ماضيِ استمراري/ افزودنِ ي در پايانِ فعلِ ماضيِ ساده.



 

 

 

� ي پنجم: شبي خواجه از خواب درآمد(سه جزئي با متمم). جمله  

  خواجه: نهاد.

  خواب: متمم.

  درآمد: فعلِ پيشونديِ ماضيِ ساده.

 

ي ششم: آوازي شنيد.(سه جزئي با مفعول). جمله  

  (خواجه): نهاد محذوف.او

  آوازي: مفعول.

 

� ي هفتم: نگاه كرد(دو جزئي). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، خواجه است.

  نگاه كرد: فعلِ مركب.

 

ي هشتم: رابعه را ديد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(خواجه): نهاد محذوف.



 

 

  رابعه: مفعول.

 

� جزئي با مفعول و متمم).گفت(چهار  ي نهم: مي جمله  

  او(رابعه): نهاد محذوف.

  آيم: مفعول. الهي تو . . . دير مي

  خدا: متممِ محذوف.

  گفت: ماضيِ استمراري. مي

 

ي دهم: الهي(شبه جمله). جمله  

 

� داني(سه جزئي با مفعول). ي يازدهم: تو مي جمله  

  تو: نهاد.

  آيم: مفعول. هواي دلِ . . . دير مي

 

هم: هوايِ دلِ من در موافقت فرمانِ توست(سه جزئي با مسند).ي دوازد جمله  

  هوايِ دلِ من: گروه نهادي.



 

 

 در موافقت فرمانِ تو: گروه متممي در جايگاه مسند.

� ي سيزدهم: روشناييِ چشمِ من در خدمت درگاه تو[است](سه جزئي با مسند). جمله  

  روشناييِ چشمِ من: گروه نهادي.

 سند.در خدمتم تو: گروه متممي در جايگاه درگاه  

  ي لفظي حذف شده است. نكته: فعلِ است به قرينه

 

ي چهاردهم: اگر كار به دست من اَستي(سه جزئي با مسند). جمله  

  كار: نهاد.

  به دست من: گروه متممي در جايگاه مسند.

 

� مم).ي پانزدهم: يك ساعت از خدمتت نياسودمي(سه جزئي با مت جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

  خدمتت: گروه متممي/ تركيبِ اضافي.

  نياسودمي: كاربرد تاريخيِ فعلِ ماضيِ استمراري.

 

اي(چهار جزئي با مفعول و مسند). ي شانزدهم: تو مرا زير دست مخلوق كرده جمله  



 

 

  تو: نهاد.

  من: مفعول.

  زير دست مخلوق: گروه مسندي.

 

� آيم. خدمت تو، از آن دير مي ي هفدهم: به جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

 

 قلمرو ادبي �

كنايه: بر پاي بودن كنايه از مشغول و سرگرم بودن،  هواي چيزي داشتن كنايه از  �
برداري و خدمت  آرزو و تمايل داشتن به آن چيز، زير دست كسي بودن كنايه از فرمان

 كردنِ به آن شخص است.

 

�  ي: قلمرو فكر  

 

گرفت و هر شب[تمامِ شب] را نماز  رفت و هميشه روزه مي  معني: پس رابعه به خانه
ي صبح به عبادت مشغول بود. شبي سرورش(صاحبِ او) از خواب  خواند و تا سپيده مي

خداي «گفت: بيدار شد. صدايي شنيد. نگاه كرد و رابعه را در حالِ سجده ديد كه مي



 

 

من، همراهي و اطاعت از دستورات توست و چشمانم  من! تو آگاهي كه ميل و آرزوي
گيرد. اگر اختيارِ كارها به دست من بود،  نيز از خدمت به درگاه تو روشنايي مي

شدم)، اما[چه  شدم(مدام به اطاعت از تو مشغول مي اي از اطاعت تو، فارغ نمي لحظه
دير به عبادت تو ي خود قرار دادي. به اين دليل،  كنم؟] تو مرا در خدمت بنده

  پردازم. مي

 

 مفهوم: تسليمِ فرمانِ الهي.�

 

ي تسليميم      لطف آنچه تو انديشي، حكم  ي قسمت، ما نقطه در دايره«قرابت مفهومي:
».آنچه تو فرمايي (غزليات حافظ)  

 

  تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

7.  راه نديد. چادر بر جاي نهاد. شبي دزدي درآمد و چادرش برداشت. خواست تا بِبرَد، 
چنين تا هفت نوبت.     بعد از آن، راه بازيافت. دگربار چادر برداشت و راه باز نديد. هم  

 

 قلمرو زباني �

 



 

 

  بازيافت: پيداكرد.

  چنين: به همان شكل. هم

 

�  9نكته: پارگراف   جمله. 

 

� ي اول: شبي دزدي درآمد(دو جزئي). جمله  

  دزدي: نهاد.

 لِ پيشونديِ ماضيِ ساده.درآمد: فع

                   

ي دوم: چادرش برداشت(سه جزئي با مفعول). جمله  

  دزد: نهاد محذوف.

  چادرش: مفعول/ تركيبِ اضافي.

 

� ي سوم: خواست تا ببرد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  بردن[چادر]: مفعول.

 



 

 

مفعول). ي چهارم: راه نديد(سه جزئي با جمله  

  او(دزد): نهاد.

  راه: مفعول.

 

� ي پنجم: چادر را بر جاي نهاد(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  چادر: مفعول.

 جاي: متمم.

ي ششم: بعد از آن، راه باز يافت.(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  راه: مفعول.

  ديِ ماضيِ ساده.باز يافت: فعلِ پيشون

 

� ي هفتم: دگربار چادر برداشت(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  چادر: مفعول.



 

 

 

ي هشتم: راه بازنديد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  راه: مفعول.

  بازنديد: فعلِ پيشونديِ ماضيِ ساده.

 

� نوبت[اين كار را تكرار كرد](سه جزئي با مفعول).چنين تا هفت  ي نهم: هم جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

 اين كار: گروه مفعولي/ تركيبِ وصفي.

�  خواست با  قلمرو فكري: معني: يك شب دزدي آمد. و چادرِ رابعه را برداشت و مي
. خود ببرد اما راه خروج را پيدا نكرد. چادر را سرجايش گذاشت؛ سپس راه را پيداكرد

بار  دوباره چادر را برداشت و باز راه خروج را نديد. به همين شكل اين كار را تا هفت
 تكرار كرد.

 

  تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

 



 

 

8.  اي مرد! خود را رنجه مدار كه او چند سال است «ي صومعه آواز درآمد كه: از گوشه
ي آن بود  تا به ما دل سپرده است. ابليس زهره ندارد كه گرد او گردد. دزد را كي زهره

كه گرد چادرِ او گردد؟ تو خود را مرَنجان اي طَرّار! كه اگر يك دوست خفته است، 
»  ار است.دوست ديگر بيد  

 

 قلمرو زباني �

  صومعه: عبادتگاه.

  رنجه: ناراحت، آزرده.

  ابليس: شيطان.

  ي صفرا در اينجا به معني جرئت، شهامت. زهره: كيسه

  گرد: دور.

  طَرّار: دزد.

  نكته: منظور از دوست اول، رابعه و منظور از دوست دوم، خداوند است.

 

�  12نكته: پاراگراف   جمله. 

 

 



 

 

� ي صومعه آواز درآمد(دو جزئي). ي اول: از گوشه جمله  

  آواز: نهاد.

 

ي دوم: اي مرد(شبه جمله). جمله  

 

� ي سوم: خود را رنجه مدار(سه جزئي با مفعول). جمله  

  تو: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، دزد است.

  خود: مفعول.

  رنجه مدار: فعلِ مركب/ امري.

 

ل است تا به ما دل سپرده است( اين جمله به دو صورت ي چهارم: او چند سا جمله
شود: الف. چند سال است تا او به ما دل سپرده است(دو جمله). ب. چند سال  بررسي مي

گذرد. از دل سپردنِ او به ما مي  

  براي تاويلِ الف:(دو جزئي)

  چند سال: نهاد.

  گذرد) است: غيرِ اسنادي(به معني مي

  او(رابعه): نهاد.



 

 

  م.ما: متم

  دل سپرده است: فعلِ مركب.

  براي تاويلِ ب:(دو جزئي) 

  چند سال: نهاد.

 

� ي پنجم: ابليس زهره ندارد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  ابليس: نهاد.

  زهره: مفعول.

 

ي ششم: گرد او گردد.(دو جزئي). جمله  

  ابليس: نهاد محذوف.

  گردد: فعلِ غيرِ اسنادي(به معنيِ بچرخد).

 

� ي آن بود(سه جزئي با مفعول). هفتم: دزد را كي زهرهي  جمله  

  دزد: نهاد.

  را: نهادي.



 

 

  ي آن: مفعول/ تركيبِ وصفيِ مقلوب. زهره

  بود: دارد.

 

ي هشتم: گرد چادرِ او گردد(دو جزئي). جمله  

  دزد: نهاد محذوف.

  گردد: فعلِ غيرِ اسنادي(به معنيِ بچرخد).

 

� سه جزئي با مفعول).ي نهم: تو خود را مرنجان( جمله  

  تو: نهاد/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، دزد است.

  خود: مفعول.

  مرنجان: فعلِ امر.

 

ي دهم: اي طرّار(شبه جمله). جمله  

 

� ي يازدهم: اگر يك دوست خفته است(دو جزئي). جمله  

  يك دوست: نهاد/ تركيبِ وصفي.



 

 

  خفته است: ماضيِ نقلي.

 

است(سه جزئي با مسند). ي دوازدهم: دوست ديگر بيدار جمله  

  دوست ديگر: نهاد.

 بيدار: مسند.

 قلمرو ادبي �

كنايه: دل سپردن كنايه از عاشق شدن و زهر داشتن كنايه از جرئت و شهامت داشتن  � 
 و گرد چيزي گشتن كنايه از 

  نزديك شدن و توجه كردن به آن چيز است.

 

 تضاد: خفته و بيدار. �

 

�  ي آن بود كه گرد چادرِ او گردد؟ در واقع منظور  دزد را كي زهرهپرسشِ انكاري: 
 اين است كه دزد هرگز جرئت اين كار را ندارد.

 

 قلمرو فكري �

 



 

 

� اي مرد! خود را آزار مده. چرا كه او چندسال «معني: از كُنجِ عبادتگاه صدايي آمد كه:
نزديك او شود و به او توجه گذرد. شيطان جرئت ندارد كه  از دل سپردنِ او به ما مي

تواند به او نزديك شود و آسيب برساند. اي دزد! خودت را آزار  كند. دزد هرگز نمي
نده؛ زيرا اگر دوست ما(رابعه) خوابيده است، خداوند بيدار است و از او محافظت 

كند. مي  

 

 مفهوم: لطف الهي مانعِ آسيب رسيدن به بندگان است.

 

� هزاران دام باشد هر قدم      چون تو با مايي نباشد هيچ غم (مثنويِ  گر«قرابت مفهومي:
».معنويِ موالنا)  

 

  تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

  

  

 

  




