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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
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 عالم باال برود.

مفرح  یکی نیا /است، اتیممد ح یکی آن/فرودادن و برآمدنش؛  دم/را دو نعمت است: یهرنفسبند چهارم: *

 .شکر او کن به وقت رستن از رنج و /تو شکر خدا کن، به هنگام رنج واست  دهیدر هم تن یزندگ با،یز نیو چن /ذات؛

هر »به بخشی از مقدمه گلستان سعدی: حیسجع / تلم ذات : ات،یفرو دادن، بر آمدن: تضاد / ح قلمرو ادبی:

دو نعمت موجود است  یمفرح ذات پس در هر نفس دیآ یاست و چون برم اتیرود ممد ح یکه فرو م ینفس

 «واجب. یشکر یو بر هر نعمت

دارد؛ یکی هنگام فرودادن نَفَس و دیگری هنگام کَشد،دو نعمت وجود : در هر نَفَسی که انسان میقلمرو فکری

بیرون دادن آن . فرودادن نَفَس باعث ادامه زندگی است و بیرون دادن آن، شادی بخشِ وجود است.  زندگی 

نیز این گونه زیبا ، از رنج و آسایش ساخته شده است. تو خدا را در همه حال، چه در زمان سختی و چه زمان 

 ن!آسایش و راحتی شکر ک

 

که سرخوش و سرمست  بگذار /خود بازبمان  مهیدر کلبه و خ تو /  خود معتبر بمانم نیبر پشت ز بگذاربند پنجم: *

 .نمیجز اختران نب چیو بر فراز سرم ه / ها روم به دوردست

 سفرو  ری: مجاز از سنیپشت ز قلمرو ادبی:

بمان؛ اجازه بده شاداب تا دورترین نقطه پرواز کنم و ات : اجازه بده من در سفر باشم و تو در خانهقلمرو ادبی

 آزاد و رها باشم. )سفارش به سیر در آفاق(

 

ره،  نیتا از ا / میتا نگه به فرازها دوز /به بر و بحر نشانمان باشند تا/اختران را در آسمان نهاده  اوبند ششم: *

 .میلذت اندوز

  بر، بحر: تضاد /جهان  ۀبر و بحر: مجاز از هم: قلمرو ادبی

مان : خداوند ستارگان را در آسمان قرار داده تا ما در بیابان و دریا مسیرمان را پیدا کنیم. تا نگاهقلمرو فکری

 به عالم باال باشد و از سیر معنوی لذت ببریم.

 

 

 

 چاالک کن ستهیدر اعمال شا    مرا پاک کن انیز عص یاله -1

  یسرکش: انی:: عصیزبان قلمرو

 .: خدایا مرا از گناه و معصیت پاک گردان و در انجام اعمال ِ شایسته ، تند و چاالک کنقلمرو فکری

 

 پاک کن یسراپا ز آلودگ    ام آلوده یسرا پا انیبه عص -2

 «آ»: ییوجود / واج آرا کل: سراپا: مجاز از یقلمرو ادب

 نیایش
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 همه وجود مرا از گناه پاک کن. : سراپای وجود من به گناه آلوده است ، توقلمرو فکری

 غمانم هوسناک کن ینه چون ب    یزم بر بندگدلم را بده ع -3

 : عزم: قصد یزبان قلمرو

  وجود: دل: مجاز از یقلمرو ادب

:خدایا همّت بندگی خود را در دلم قرار بده و مرا مانند افرادی که به دنبال هوا و هوس می روند  قلمرو فکری

 نگردان.

 مکافات آن بر سرم خاک کن    سجود ارمیخاک درت گر نبه  -4

 : در: درگاه یزبان قلمرو

 «بدبختی و نابودی»از  هی/ بر سر خاک کردن: کنا اظهار بندگیاز  هی: سجده آوردن: کنایقلمرو ادب

 اگر من به درگاه تو سجده نکنم ، برای آن گناه مرا مجازات کن. : قلمرو فکری

 

 غمناک کن ویدل لشکر د    رابده در عبادت م ینشاط -۵

 )به(در مرا: حرف اضافه « را»: یزبان قلمرو

 یطان: استعاره از شوی: دیقلمرو ادب

 : خدایا در عبادت و بندگی آن چنان نشاطی به من بده که شیطان غمگین شود.قلمرو فکری

 

 باک کن یز هولم در آن روز ب   به حشرم بده نامه در دست راست  -۶

  «در صالحان و خوبان بودن »از  هیدادن: کنات راست : نامه در دسیقلمرو ادب

:خدایا در روز قیامت ، نامه اعمال مرا به دست راستم بده و مرا در مقابل ترس روز قیامت، ایمن قلمرو فکری

 گردان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانال تلگرام
tarighatfarsi@ 

 منابعی که در تهیه این جزوه از آنها استفاده شده است عبارت اند از :

 راهنمای گام به گام دروس یازدهم رشته علوم انسانی منتشران-
 راهنمای گام به گام دروس پک یازدهم  مهر و ماه-

 غربی آذربایجان استان دوم دوره متوسطه ادبیات آموزشی جزوه گروه-

 جزوه ادبیات کرمانشاه-

 نشر الگو – 2فارسی-

 بی فریاد) صبور سنگ-شمیم ادب-سعید جعفری  آقای تارانمای –متوسطه(  ی فارسی )دوره ادبیات و زبان تارنماهای :آموزش -

آموزش زبان -ادبیات -تنور گرم شعر و ادب –علمی(  و ادبی ، آموزشی مطالب و نکات پژوهش )ارائه و کنکاش-ادب روز – (صدا

 فارسی

 کانال تلگرام طریقت فارسی –


