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 .بازگشتند منیمطلق و ا ارانشی ... است  نای مکرمت اهل عادت»: گفت موشبند هفتم : *

  یمانی: اهل مکرمت: جوانمردان /  ارباب مودّت: دوستداران  / کرم عهد: خوش پیقلمرو زبان

 پسندیده، و نیک روشِ و صفت این با و است گونهاین بزرگان و نیکان یشیوه و عادت: گفت موش: فکری قلمرو

 به و داشت خواهند دوست بیشتر را تو. ) گرددتر میخالص تو به نسبت یاران اطمینان خاطر و دوستی

 دوستانش و برید را آنان بندهای تمامِ عالقه، و جدّیّت با گاهآن و( کرد خواهند بیشتری اطمینان تو وفاداری

 .برگشتند امان در و آزاد

 

 

 

به خاطر روشنایی/  سپاسگزاری کن، اما چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه می ایستد،/ از  /اول : ازشعله بند*

 یاد مبر.  

که تالششان خدمتگزار  یانسان هاو  ی/ شعله: نماد آگاه صیتشخ : کردن یگزار: از شعله سپاسیادب قلمرو

از پنهان شدن / صبورانه  هی:کنا ستادنیا هی/ در سا گمنام ی نیکوکارِنماد انسان ها :چراغدان /دیده می شود.

 صیچراغدان : تشخ ستادنیا

 را گمنام و صبور افراد محبت و کن گزاریکنند، سپاس می و خدمت خوبی تو به که هاییآن : از یفکر قلمرو

 .(بودن هاخوبی و قدردان غرور از دوری) .باش و قدردان آنها نیز نکن فراموش نیز

 

 گریه کنی اگر / که آفتاب را ندیده ای / ستاره ها را هم / نمی بینی. دوم :  بند*

  کوچک یها نعمت بزرگ / ستاره: استعاره از و موقعیت های نعمت ها آفتاب: استعاره از : یادب قلمرو

 داشتن لذت باشی، و غمگین کنی گریه باازرش چیزهای دادن دست از یا خاطرنداشتن به : اگرقلمرو فکری

 .دهی می دست از نیز را ارزش و کم کوچک چیزهای

 برخی خاطرنداشتن به و غصه غم نکوهش و بودن ، قانع دانستن را داشته ها و قدر فرصت اغتنام به توصیه) 

 (چیزها

ماهی در آب خاموش است / و چارپا روی خاک هیاهو می کند و / پرنده در آسمان آواز می خواند/ آدمی ، سوم :  بند*

 اما خاموشی دریا و / هیاهوی خاک و / موسیقی آسمان را در خود دارد. /

 : امّا : حرف ربطیزبان قلمرو

مجاز )اولی(:  تضاد / خاک :اهویه ،ی/  خاموش صیتشخ: آواز خواندن پرنده ، یخاموش بودن ماه:  یادب قلمرو

 ای/ آب: مجاز از در ینیجاز از موجودات زمم: )دومی(خاک   ییای: مجاز از موجودات در ایدر /، زمینیخشکاز 

 : مجاز از پرندگان  ) دومی( آسمان /

 اما دارند را خود خاص ویژگی ،کنندمی زندگی و آسمان در آب، خشکی که موجوداتی از : هریکقلمرو فکری

   .داراست جایک را ها ویژگی این و همه است کامل موجودی انسان

 (بودن مخلوقات و اشرف موجودات یبقیّه به نسبت انسان برتری به اشاره)

 درس هفدهم: خاموشی دریا
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 .در فروتنی ، / بزرگ باشیم / بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم /که  یچهارم : هنگام بند*

 نزدیک خداوند به همه بیشتر از کنیم و می دمرتبهـو بلن زرگــ، خود را ب فروتنیو  تواضع با قلمرو فکری

( ترند.نزدیک خداوند به متواضع و افراد است در فروتنی بزرگی) . شویم می

«در رویای یک ناتوان»پاسخ می آید: / «/ خانه ات کجاست؟»بند پنجم:  ممکن / از ناممکن می پرسد: / *

 : در رویای یک ناتوان ]هستم.[یلفظ نهیجمله به قر نیحذف فعل در آخر: یزبان قلمرو

 تضاد :/ ممکن ، ناممکن  صیتشخ :پرسدمی : ممکن  یادب قلمرو

غیرممکن را کارها امـانج ناتوان رادــاف و فقط نیست غیرممکن توانا انسانِ برای کاری هیچ:یفکر قلمرو

دانند. ( می غیرممکن را چیز همه ناتوان هایانسان فقط)  دانند! می 

آسوده در دستان  /زیشمال و جنوب ن یها نیو سرزم/ غرب از آن خداست/ شرق از آن خداست د اول:بن*

 .خداست

نوب: مجاز از کل شمال و ج یها نیبودن /  سرزم خدااز تحت فرمان  هیدستان خدا بودن: کنا در: قلمرو ادبی

«س»یی واج آرا جمله آخر:/جهان 

: تمام جهان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مُلک خداوند است.قلمرو فکری

صدگانه  یاَسما انیکه از م باشد/خوان عدل خود را بر همگان گسترده و/که عادل مطلق است، اوستبند دوم : *

 نیآم م،یینام بستا نیرا به هم او/اش،

از نعمت دادن / خوان عدل گستردن: عدالت  هی/ خوان گستردن: کنا  یهیاضافه تشبخوان عدل : :  قلمرو ادبی

  دنیورز

خداوند، عادلِ مطلق و بی قید و شرط است و سفره عدالت خود را برای همه گسترانیده است.  قلمرو فکری:

.ستایش کنیم« عادل » خدا نام و صفات بسیاری دارد فراموش نکنیم او را به صفت 

را خاک نتواند مبدل به  روح/ستیواالتر از بهر من ن یا بهره/است،  یجهان نیفکر و حواسم ا اگربند سوم: *

 .هر دم به تالش است تا که فرا رود رایز/غبارش سازد، 

: دم/ بهر، بهره: جناس ناهمسان  /   یماد ،ینی: زمیجهان نیو حواسم: مجاز از کل وجود / ا فکر:  قلمرو ادبی

 : جناس، تضادستی/ است، ن ایدن ایمجاز از لحظه / خاک : مجاز از جسم 

 تواند روح را به غبار ی معنوی نخواهیم برد. مادیّات نمیاگر فکر و حواسِ ما مادی باشد، بهره قلمرو فکری :

بگذرد و به  مبدل کند و آن را بی ارزش کند. زیرا روح متعلق به عالم باالست و در تالش است که از مادیات

 درس هجدهم : خوان عدل

 


