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معنی دو بیت درس:

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم      از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم-1

: رنگ : جناس / سنگ   نبودن / سنگ و فیاز ضع هینبودن کنا شهیاز ش /: تضاد  شهیش  : سنگ ویلمرو ادبق

 و سرزندگی ی: نماد پاک یآب استعاره از دشمن /

سرزنده و شاداب تر از آن هستیم که در غم و غصه بمیریم و آنقدر ضعیف و ناتوان نیستیم که :  یفکر قلمرو

 .با ظلم شما شکسته شویم

بمیریمفرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد         در غیرت ما نیست که در ننگ -2

 هدف یارزش و ب یاز مرگ ب هی/ در ننگ مردن : کنا صیروح جنون : تشخ ی: ا یقلمرو ادب

زیرا در مرام  و مروت ما نیست که  ؛ای روح دیوانه و سرکش تا خواندن غزل بعد به ما فرصت بده:  یفکر قلمرو

 در ظلم و ستم، ضعیف و ناتوان  شده  بمیریم.

ریآسمان گ یلیشد چون مه ل     ریعشق آن جهانگ تیچون را -1

 : مانند (دوم)مصراع چون  - : ) مصراع اول(: زمانی کهچون :یزبان قلمرو

/ مه:  هی: تشبیلیچون مه لشد /  چون، چون : جناس همسان )تام( /  یهیعشق: اضافه تشب تیرا:  یقلمرو ادب

 از پرآوازه  هی: کناری/ آسمان گ یلیل از صورت و جمالاستعاره 

 .پیچید جهان در لیلی زیباییِ مانند مجنون عشقِ یشهرت و آوازه : وقتیقلمرو فکری

پروردۀ عشق:  ششمدرس 

درس روان خوانی : تا غزل بعد
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تمام تر گشت یفتگیدر ش   تر گشت نام دهیهر روز خَن -2

  ی: عاشقیفتگیش :یزبان قلمرو

 « ر» یی: واج آرایقلمرو ادب

شد و عشق و شیفتگی اش نسبت به لیلی افزایش می یافت.تر می : مجنون هر روز معروفقلمرو فکری

درمانده پدر به کار او سخت   برداشته دل ز کار او بخت   -3

  ی: سخت: به سختیزبان قلمرو

 .ناهمسانجناس  / بخت، سخت: شدن دیاز ناام هیکناو نیز  شخیصت: بخت دل ز کار او  برداشته :یقلمرو ادب

 در پدرش و برگردانید ) و یا : شانسی برای بهبودی او باقی نماند( روی مجنون از اقبال و شانس فکری:قلمرو 

 .بود شده ناتوان و ناامید بسیار او، مشکل حلّ

ساز با اوشده چاره کیهر    با او  ازیهمه در ن شانیخو -4

 همه : بدل ) نقش تبعی( /اقوام  ش،ی: ج خوشانی: خویزبان قلمرو

.پرداختند اندیشیچاره به او، مشکل حلّ برای خویشاوندان، و اقوام ی:  همهقلمرو فکری

 دندیزبان کش یگردر چاره     دندیورا  چو د  یارگچیب -۵

  ی: درماندگیچارگی: بیزبان قلمرو

 : سخن گفتندنی: زبان کشیقلمرو ادب

پرداختند . گفتگوجویی به برای چاره کردند، مشاهده را مجنون پدر درماندگیِ : وقتیقلمرو فکری

 در نیکز کعبه گشاده گردد ا     سر  کیه اتفاق گفتند ب -۶

 سر: همه، سراسر  کی: یزبان قلمرو

 از مشکل حل شدن هی: کناگشاده گردد این در: یقلمرو ادب

رفع می شود. خدا یخانه زیارت با فقط مشکل این رسیدند که نتیجه این به : همگی قلمرو فکری

و آسمان اوست نیمحراب زم      جمله جهان اوسته حاجت گ -۷

 : جمله: همه، سراسریزبان قلمرو  

 آسمان: مجاز از همه موجوداتو نی: جهان: مجاز از مردم جهان / زمیقلمرو ادب

.است آسمانیان و زمینیان گاهقبله و جهان مردم یهمه نیاز شدن برآورده محلّ خدا، ی: خانهقلمرو فکری

 و محمل آراست دیاشتر طلب     برخاست  دیموسم حج رسچون  -۸

محمل: کجاوه که بر شتر بندند،  : موسم: زمان، هنگام /یزبان قلمرو

 محمل آراست: کنایه از آماده شدن :یقلمرو ادب
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.نهاد آن روی بر ایکجاوه و کرد آماده شتری مجنون پدر رسید، فرا حج زمان : وقتیقلمرو فکری

مهد یکیبنشاند چو ماه در      را به صد جهد  زیفرزند عز -9

نماد کثرت: صد: یزبان قلمرو

 / مهد، جهد: جناس هیچو ماه: تشبفرزند عزیز را ..: یقلمرو ادب 

.نشاند کجاوه در بود، زیبا ماه مثل که را عزیزش فرزند فراوان تالش با مجنون، : پدرِقلمرو فکری

چون کعبه نهاد حلقه بر گوش    پرجوش  نهیکعبه س یآمد سو -10

 و مضطرب : پرجوش: نگرانیزبان قلمرو

 هیحلقه بر گوش نهادن: کنا / شخیصو ت هیشب: تنهاد حلقه در گوش : مجاز از دل/ چون کعبهنهی: سیقلمرو ادب

 کردن  یبندگمطیع بودن، از 

 .شد متوسل به خدا و آمد خدا یخانه سوی به درد از پر دلی با مجنون : پدر قلمرو فکری

است یچاره ساز یبشتاب که جا    است  یباز ینه جا نیپسر ا یگفت ا -11

 بازی : کنایه از تفریح و سرگرمی :یقلمرو ادب

.اینجا جای بازی و تفریح نیست. عجله کن که جای درمانِ تو اینجاست !پسر ای: گفت پسر به : پدرقلمرو فکری

یدهم به رستگار قیتوف       یگزاف کار نیاز ا اربیگو  -12

 کردن  یاری یرا در کار ی: کسقیتوف /: گو: بگو یزبان قلمرو

: بگو خدایا توفیق بده که از این کار بیهوده ) عاشق لیلی بودن ( رها شوم و به سعادت برسم.فکریقلمرو 

عشقم یآزاد کن از بال        عشـقم  یکه مبتال ابیدر -13

مخفف فعل اسنادی است.« مبتالی عشقم»در « م» / کن، به کار من رسیدگی کنکمکم : ابی: دریزبان قلمرو

) من را از بالی عشق آزاد کن.(. مفعولی است« بالی عشقم »در « م») مبتالی عشق هستم( ./ 

  یهیعشق: اضافه تشب ی: بالیقلمرو ادب

بال رها کن. : بگو خدایا گرفتار عشق هستم، با عنایت و لطف خود مرا از اینقلمرو فکری

دیپس بخند ستیاول بگر       دیعشق بشن ثیمجنون چو حد -14

 : سخن ثی: حدیزبان قلمرو

 : تضاددیبخند ست،یبگر :یقلمرو ادب

اول گریه کرد و بعد خندید... شنید را از عشق سخن وقتی مجنون: فکریقلمرو 
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در حلقه زلف کعبه زد دست    چو مار حلقه برجست  یاز جا -1۵

 دیست: پر/ برجَ حلقه زدهحلقه:  :یزبان قلمرو

 دست در حلقه زدن : متوسل شدن / ی/ زلف کعبه: اضافه استعار هیتشب مصراع اول: : یقلمرو ادب

 درِکعبه یحلقه به و برخاست سرعت به جهد،زده که از جای خود میحلقه مار مثل : مجنون فکریقلمرو 

 .شد متوسل

کامروز منم چو حلقه بر در     گرفته حلقه در بر   گفتیم -1۶

 بر: آغوش :یزبان قلمرو

 هی/ حلقه در برگرفتن: کنا هیچو حلقه: تشبمنم : جناس همسان / ) حرف اضافه(رب - )آغوش(بر :یقلمرو ادب

/ بر، در: جناس گفته می شود. «نیتیذو قاف »ادبی به آن  دو قافیه دارد که در اصطالح تیاز متوسل شدن / ب

 ،حلقه مانند این من امروز :گفتمی بود،گرفته آغوش در را درِ خانه خدا حلقه حالی که در :مجنونقلمرو فکری

ام.شده متوسل تو به

ییآشنا قیطر ستین نیا     ییز عشق کن جدا ندیوگ -1۷

 این : جدا شدن از یار: یزبان قلمرو

 مراعات نظیر : عشق ، جدایی، آشنایی:یقلمرو ادب

.نیست راه و رسم عاشقی این اما کن! دوری عشق از گویندکه ؛می من به :خدایا، قلمرو فکری

ق مباد سرنوشتمشـز عج     پرورده عشق شد سرشتم  -1۸

  یی: مباد: فعل دعایزبان قلمرو

 مصراع اول: تشخیص : یقلمرو ادب

جز عشق و عاشقی نمی خواهم سرنوشتی داشته باشم.: ذات من با عشق پرورش یافته است و به قلمرو فکری

تییوانگه به کمال پادشا      تییخدا ییبه خدا اربی -19

آخر هر دو مصراع به قرینه در  «دهم یمقسم »فعل  /ی اند.موقوف المعاناین بیت و بیت بعدی  :یزبان قلمرو

  معنوی حذف شده است.

«ا»: یی: واج آرایقلمرو ادب

... دهممی قسم اتبزرگی و عظمت به و اتخداوندی به را تو : خدایا، قلمرو فکری

چه من نمانم رکو ماند اگ    رسانم  یتیاکز عشق به غ -20

 انی: پاتی: غایزبان قلمرو

 «ن» یی: واج آرایقلمرو ادب

.نباشم زنده من اگرچه بماند، لیلی زنده که برسان ایمرحله به عشق در : مراقلمرو فکری
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کنم که هستم نیتر ازعاشق    ق مستم شگرچه ز شراب ع -21

 کن(ترعاشق)من را  ضمیر مفعولی :«کنم»در « م»: یزبان قلمرو

 / مستم، هستم: جناس  یهی: شراب عشق: اضافه تشبیقلمرو ادب

.کن ترسرمست تر وهم عاشق این از امّا است، سرشار عشق از وجودم چند هر : خدایاقلمرو فکری

یافزا یلیر لمبستان و به ع        یاز عمر من آنچه هست بر جا -22

 .: اضافه کنیافزا /ری: بستان: بگیزبان قلمرو

 نماند یاز باق هیکنا :بودن یجا بری: تضاد/ : بستان، افزایقلمرو ادب

.کن اضافه لیلی عمر به و مانده ، بگیر باقی من عمر از چه هر : خدایاقلمرو فکری

گشت خاموش دیقصه شن نیکا         او گوش یپدر به سو داشتیم -23

از ساکت  هیکنا : خاموش گشتن /مجاز از سخنان :/ قصه دنیاز شن هیگوش داشتن: کنا یکس یسو: یقلمرو ادب

 شدن

 سخنی و شد ساکت شنید، را او یعاشقانه نیاز و راز وقتی داد،می گوش مجنون سخنان به :پدرقلمرو فکری

 نگفت.

دارد رینه دوا پذ یدرد     دارد  ریه دل اسدانست ک -24

 دل اسیر دارد: کنایه از عاشق بودن /« د»: یی: واج آرایقلمرو ادب

.است ناپذیردرمان او درد و است عشق گرفتار سخت مجنون که :فهمید قلمرو فکری

است. اریربت را خطر بسق ....اف موجودات چون اصن یحق تعال *بخش اول : 

/  ی: صاحب بزرگ ی/ ذوالجالل .خواهم کرد : آماده خواهم کرد هی/ تعب .: برکار کرد : استفاده کردیزبان قلمرو

 ربت(ق خطرِ)فک اضافه است « را» « :است. اریقربت را خطر بس »/ یبُعد : دور /ی کیقُرب: نزد

 : گنج معرفت هیتشباستعاره از جسم / :/ خانه آدم آرایه تضمین: «نٍیخالِقٌ بَشَراً مِن ط یاِن» : یادب قلمرو

های وسیله برای آفرینش هر یک، از آفرید،می را موجودات انواع آن زمان که متعال : خداوندقلمرو فکری

من  را آدم جسم «آفرینم می گِل از بشری من»: گفت رسید، آدم زمان آفرینش وقتی. کرد استفاده گوناگونی

«مگر همه را تو نساخته ای؟  »ای به اشتباه افتادند. گفتند : عده سازم؛ می

 قصد دارم گنج بسازم. ایواسطه هیچبی را خداوند فرمود: خلقت آدم ویژگیِ خاصی دارد که باعث شده آن

 بدهم. قرار وجود او در را شناخت و معرفت

باران محبت: هفتم درس 


