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باران محبّت

درس هفتم

بش
حق تعالی چون اصناف موجودات می آفرید ،وسايط گوانگون رد ره مقام  ،ربکار کرد .چون کار هب خلقت آدم رسید ،گفت  « :انی ـخالق کا من

جم
گف
طینٍ» خانۀ آب و گل آدم  ،من می ـسازم  .عی را مشتبه شد ،تند  «:هن همه تو ـساخته ای ؟ »

گن
خت
گفت  «:اینجا ا صاص دیگر هست هک این را هب خودی خود می سازم بی واسطه ،هک رد او ج معرفت تعتیه خواهم کرد.

ئی
ئی
پس جبر ل را بفرمود هک «:ربو از روی زمین یک مشت ـخاک ربدار و بیاور  ».جبر ل – علیه السالم  -ربفت ؛ خواست هک یک مشت خاک

ئی
ربدارد .خاک گفت  «:ای جبک ل هچ می کنی؟ »

خلی
گفت  « :تو را هب حضکت می ربم هک از تو فیی می آفریند».

خاک سوگند رب داد هب زعت و ذوالجاللی حق هک مرا مبر هک من طاقت قرب ندا رم و اتب آن نیارم .من نهایت بعد اختیار کردم .هک قربت را خطر بسیار

است.

قلمرو زبانی:
اصناف :انواع  /وسایط  :واسطه ها  .جمعِ وسیطه  /برکار کرد  :استفاده کرد  /اِنی خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ  :من بشری از خاک
می آفرینم  /مُشتبه  :نامعلوم  ،در اشتباه  /این را به خودی خود می سازم بی واسطه این را تنها و تنها به دست خود و بی
واسطه می سازم /.تعبیه خواهم کرد  :آماده خواهم کرد  /ذوالجاللی  :صاحب بزرگی  /قُرب :نزدیکی  /بُعد  :دوری  /.را  :فک
اضافه ؛ خطر قربت بسیار است
قلمرو ادبی:
تضمین  « :اِنی خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ»  /مراعات نظیر  :آب  ،گل

 /استعاره  :خانه آدم استعاره از جسم  /تشبیه  :گنج معرفت /

ئی
ئی
نم
جبر ل چون ذکر سوگند شنید ،هب حضرت بازگشت گفت « :ـخداوندا  ،تو داانرتی  .خاک تن رد ی دهد ».می کا ل را فرمود  « :تو
همچ
همچ
ئی
فی
ربو  ».او ربفت ؛ نین سوگند ربداد .ارکا ل را فرمود « :تو ربو ».او ربفت ؛ نین سوگند رب داد  :بازگشت  .حق تعالی زعرا ل را بفرمود  « :ربو ،
اگر هب طوع و رغبت نیاید  ،هب اکراه و اجبار ربگیر و بیاور».

ّ
ئی
زعرا ل بیامد و هب رـهق یک قبضه خاک از روی جمله ی زمین ربگرفت .بیاورد .آن خاک را میان مکه و طائف فرو کرد  .عشق حالی دو اسبه می آمد.

قلمرو زبانی :
تن در نمی دهد :قبول نمی کند  /طوع  :فرمان بردن  /اِکراه  :زور  ،فشار  ،ناپسند داشتن  /قبضه  :آنچه با انگشتان یا مشت
گیرند  ،یک مشت از هر چیز /دو اسبه می آمد  :به سرعت و با شوق می آمد/

ّ
تع ّ
تح ّ
ج
ی رّ
لی
ج
ی
حض
م
ی
ب
س
چ
ا
ا
رت زعت هب ند ن ازعاز ی
ملگی مالئکه را رد آن حالـت  ،انگشت ب رد دند ن ر مانده هک آیا ا ن هچ ک ا ت هک ـخاک ذ ل ر از
ّ
ّ
کم
خ
ن
کب
ی
حض
ی
م
ی
ی
گ
ی
گ
ی
ر
هم
غ
ک
چ
خوانند و خاک رد ال مذلت و خواری ،با حضرت زعت و کیا ی  ،ند ن انز ی ند و با ا ن ه  ،کت َنا ،د ری را هب جای او واند و ا ن ک با د ری

رد میان ننهاد.
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قلمرو زبانی :
جملگی  :همه  /انگشت تعجب در دندان ماندن  :حیرت کردن  /اعزاز  :عزیز داشتن  /کبریا  :عظمت  ،بزرگی  /غَنا  :بی نیازی
قلمرو ادبی:

ّ
ّ
ّ
ت
ّ
ل
ع
م
ا ی مش
ل
ع
ی
نی
ش
الطاف الو هیت و حکمت ربوبیت هب رک مالئکه فرو می گفت  « :انی أ مر مَا الَ ون » .ما هچ دا د هک ما ر با ا ن ی ـخاک  ،هچ کاراه از ازل ات

کنایه  :انگشت تعجب در دندان ماندن

شم
ابد رد شیپ است ؟ معذورید هک ا را رک و کار با عشق نبوده است  .روزکی چند صبک کنید ات من رب این یک مشت خاک  ،دست کاری ـقدرت بنماـیم،

نق
سج
شم
قلم
ات ا رد این آینه ش اهی بو ون دینیبب .اول نقش  ،آن باشد هک همه را دۀ او باید کرد.

مح
مح
پس از ارب کرم  ،باران بت رب خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و هب ید قدرت رد گل از گل دل کرد عشق نتیجۀ بت اوست .

قلمرو زبانی:
الوهیّت  :الهی بودن  /ربوبیت  :خداوندی  /به سِر مالئکه می گفت  :به دل فرشتگان الهام می کرد  /اِنّی أَعلَمُ مَا لَا تَعلَمُون  :من
چیزی می دانم که شما نمی دانید  /ازل  :زمان بی آغاز  /ابد  :زمان بی انتها  /شما را سر وکار با عشق نبوده است  « :.را » فک
اضافه ،سروکار شما با عشق نبوده است /روزکی چند  :چند روز اندک  /دستکاری قدرت بنمایم  :قدرت نمایی کنم  /در این
آینه  :جسم انسان  /بوقلمون  :رنگارنگ  /همه را سجدۀ او باید کرد :سجده ی همه بر او واجب خواهد شد /.همه را سجده  :فک
اضافه ( سجدۀ همه )
قلمرو ادبی:
تضمین  :اِنّی أَعلَمُ مَا لَا تَعلَمُون  / .استعاره  :آینه.
موجودی است که دست دارد)

 /تشبیه  :ابر کرم  ،باران محببت  /استعاره  :ید قدرت ( قدرت مانند

جناس :گل  ،دل  /تکرار  :دل

از شبنم عشق ـخاک آدم گل ـشد

نش
ـسر ـتر عشق رب رگ روح زدند

ص
ـصد فتنه و شور رد جهان حا ل ـشد

یک قطره فرو چکید و انمش دل ـشد

قلمرو زبانی :
نشتر :نیشتر ،آلت فلزی نوک تیز
قلمرو ادبی:
تشبیه  :شبنم عشق  /تشبیه  :سرنشتر عشق  /استعاره  :رگ روح  /تشبیه  :دل مانند قطره کوچک است/
قلمرو فکری :
خاک وجود آدمی را با شبنم عشق در آمیخته اند ( عشق با وجود آدمی عجین شده است) ،شور و غوغایی در جهان برپا شد .از
آمیخته شدن عشق با روح آدمی قطره ای کوچک و با ارزش به نام دل به وجود آمد که محلّ تجلّی انوار خداوندی است.

ّ
متع ّ
چه ش تص ّ
ّ
گ
گ
ی
ل
م
ل
ج
ک
خ
ا
جمله  ،رد آن حالت جب وار می نگریستند هک حضکت َ ت هب خد وندی و ش  ،رد آب و ل آدم  ،ل باروز کف ی رد .و رد ره رذه از آن ل  ،د ی

تعتیه می کرد و آن را هب نظر عنایت  ،رپورش می داد و حکمت با مالیکه می گفت  «:شما رد گل منگرید  ،رد دل نگرید».
قلمرو زبانی:

آب و گل آدم  :جسم آدم  /تصرّف می کرد  :قدرت نمایی می کرد  /تعبیه می کرد  :آماده می کرد /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :نظر عنایت ( می توان استعاره هم در نظر گرفت )
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بگم
گر من نظری هب سنگ رب  ،ارم از سنگ  ،دلی سوخته بیرون آرم

ّ
یخ
ینج
ا ا عشق معکوس ـگردد  ،اـگر معشوق خواهد هک از و بگرزید  ،او هب زهار دست رد دامنش آوزید  .آن هچ بود هک اول می گر یی و این چیست هک امروز

رد می آوزیی؟

یخ
هم
 -آن روز گل بودم ،می گر تم ،امروز ه دل شدم  ،رد می آوزیم .

قلمرو زبانی :
به سنگ بر  :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم  /نظر بگمارم  :نظر کنم  /دلی سوخته  :دلی عاشق .
همه دل شدم  :سراپا عاشق شدم

 /درآویزد  :متوسّل می شود

قلمرو ادبی:
تشخیص :نظر را به منصوب کنم  /کنایه  :دلی سوخته آوردن .
قلمرو فکری:
اگر من به نظر عنایت بر سنگ بنگرم  ،از همان سنگ ،انسانی عاشق خلق می کنم.

همچ
ن
گ
ی
لح
ج
فی
ی
غی
غی
ی
م
ی
تع
خ
خ
ب
ک
ک
ن
چ
ب
گ
ت
ا
ا
ن
ن
مل
ی
ن  ،ره ظه از ز ن ب  ،ورهی  ،رد هاد او ه ی ردند  ،ات ره هچ از فا س ز ن ب ود  ،ه رد آب و ل آدم  ،د ن ردند .ون و ت هب دل

رسید  ،گل ِ دل را از بهشت بیاوردند و هب آب حیات ابدی رکدنتش و هب آفتاب نظر بپکوردند.

ّ
چون کار دل هب این امکل رسید ،گورهی بود رد خزانۀ غیب هک آن را از نظر خازانن پنهان داشته بود  .فرمود هک آن را چیه خزاهن الیق نیست  ،اال حضکت ما یا دل آدم.

قلمرو زبانی :
خزاین  :گنجینه  ،جمع خزانه  /نهاد  :وجود  /تعبیه می کردند  :قرار می دادند  /نفایس  :چیزهای گرانبها  ،جمع نفیسه /
سرشتن  :مخلوط کردن  ،خمیر کردن  /آن را هیچ خزانه الیق نیست  « :را » فک اضافه  ،هیچ خزانه الیق آن نیست.
قلمرو ادبی:

ّ
ت
س
ح
ح
م
ق
ش
مل
اق خزانگی و خزاهن داری
آن هچ بود ؟ گوره بت بود هک رد ـصدف امانت معرفت تعتیه کرده بودند ،و رب ملک و کوت رعهض داشته  ،چیه س ا

استعاره  « :گوهر» استعاره از « عشق »  /تشبیه  :آفتاب نظر /

آن گوره نیافته  .خزانگی آن را دل آدم الیق بود و هب خزاهن داری آن  ،جان آدم شایسته بود.

عج
ّ
نم
مالیک مقرب  ،چیه شس آدم را ی شناختند .یک هب یک رب آدم می گذدنتش و می دنتفگ «:آیا این هچ نقش یبی است هک می ن گارند؟»

نم
آدم هب زری لب آهسته می گفت  «:اـگر شما ـمرا ی شناسید  ،من شما را می شناسم  ،باشید ات من  ،اسامی شما را یک هب یک ربشمارم».
قلمرو زبانی :
ملک  :عالم ماده /ملکوت  :عالم فرشتگان /استحقاق  :شایستگی/خزانگی آن را دل آدم الیق بود «:را» فک اضافه،دل آدم ال یقِ
خزانگی آن بود.
قلمرو ادبی:
استعاره  :آن گوهر استعاره از عشق  /تشبیه  :گوهر محبت
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بل
بل تلب
مجم
نم
ره چند هک مالیکه رداو نظر می کردند ،ی دادنتسن هک این هچ وهع ای است ات ا یس رپ یس هک گرد او طواف می کرد  .چون ا یس  ،گرد آدم رب آمد  ،ره چیز را هک

ّ
بدید ،دانست هک چیست ،اما چون هب دل رسید  ،دل را رب مثال کوشکی یافت .ره چند هک کوشید هک راهی یابد ات هب ردون دل رود ،چیه راه نیافت.

شخ
سه
بل
ا یس با خود گفت  «:ره هچ دیدم  ،ل بود .کار لكشم این جاست .اگر ما را آفیی رسد از این ص  ،از این موضع تواند بود و اگر حق تعالی را با این اقلب  ،رک و

بل
کاری خواهد بود ،رد این موضع تواند بود ».با صد زهار اندیشه نومید از رد دل باز گشت  .ا یس را چون رد دل آدم بار ندا دند  ،مردود همۀ جهان گشت.
قلمرو زبانی:

تلبیس  :نیرنگ  /طواف  :دور چیزی گشتن /کوشک  :قصر /آفت  :آسیب  ،زیان  /قالب  :کالبد  ،جسم  /موضع  :جایگاه /
بار ندادند  :اجازۀ ورود ندادند  /مردود  :رانده شده
مرصادالعباد مِنَ المبدأ الی المعاد ،نجم الدّین رازی( معروف به نجم دایه )

کارگاه متن ژپوهی

قلمرو زبانی
 -1معنای واژه های مشخص شده را بنویسید:

می
کلیله و دمنه رغبت  :ل  ،عالهق منزلت  :جای گاه

تا در تحصیل فضل ادب  ،رغبتی صادق نباشد  ،این منزلت نتوان یافت. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست -نانم افزود و آبرویم کاست

در حضرت کریم  ،تمنّا چه حاجت است .حافظ
سعدی

بینوایی به از مذلّت خواست

حضکت  :حضور
ّ
مذلت  :خواری

 -2با دقت و توجّه به جدول زیر  ،شکلها و جایگاه همزه را در کلمات فارسی بهتر بشناسیم:
شکل همزه

1

ء

آ

أ

ؤ

ئ

جای همزه

آغازی

پایانی

آغازی و پایانی

میانی و پایانی

میانی و پایانی

میانی و پایانی

مثال

ابر

جزء

آسان

رأفت

رؤیا

هیئت

اراده

شیء

اآلن

مبدأ

مؤلّف

متأللیء

ماربوآ

اجرت

لؤلؤ

 -اکنون برای کاربرد شکل های مختلف همزه  ،شش واژۀ مناسب بیابید و بنویسید.

 -3در بند پایانی درس ،جمله های مرکّب و پیوندهای وابسته ساز را مشخّص کنید .حروف ربط وابسته ساز  :اگر  ،چون
قلمرو ادبی
 -1عبارت زیر را از دید آرایه های ادبی بررسی کنید:
پس ابر کرم  ،باران رحمت بر خاک آدم بارید و خاک را گِل کرد و به ید قدرت در گِل از گِل  ،دل کرد.

تشتیه  :ارب کرم  ،بارن رحمت مراعات نظیک  :باران  ،بارید  /خاک  ،گل  /جناس :گل  ،دل  /تکرار  :گل  /استعاره  :ید قدرت
 -2در بیت زیر « استعاره » را مشخص کنید و آن را بررسی نمایید.
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند

رگ روح  :روح مانند موجودی است هک رگ دارد

یک قطره فرو چکید و نامش دل شد.

 -3برای هر مفهوم زیر  ،از متن درس  ،معادل کنایی بیابید و بنویسید:
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 -نپذیرفتن

( بار ندادن )

 متوسّل شدن -شتاب داشتن

( رد آوزید )

( دو اسبه آمدن)

قلمرو فکری
 -1در عبارت های زیر مقصود از قسمت های مشخص شده را چیست؟
الف) شما در این آینه  ،نقش های بوقلمون بینید.

سس
م انسان

ب) هر لحظه  ،از خزاین غیب  ،گوهری  ،در نهاد او تعبیه می کردند.
پ) حکمتِ ربوبیّت به سرّ مالیکه فرو می گفت . ... :

قلب

عشق

 )2هر بیت  ،با کدام قسمت از متن درس تناسب مفهومی دارد؟
 ناز و نیاز تو  ،شد همه دلپذیر من تا ز تو دلپذیر شد  ،هستی ناگزیر من حسین منزویّ
ّ
ّ
لی
ّ
آیا این ـچه رک است هک خاک ذ ل را از حضکت زعت هب چندین ازعاز می خوانند و خاک رد امکل مذلت و خواری ،با حضکت زعت و کبکیایی  ،چندین انز می کند.
 نیست جانش محرم اسرار عشقمعذورید هک شما را رکوکار با عشق نبوده است.

 تو ز قرآن  ،ای پسر  ،ظاهر مبینشما رد گل منگرید رد دل نگرید.

هر که را در جان  ،غم جانانه نیست خواجوی کرمانی

دیو آدم را نبیند غیر طین

مولوی

 -3در بارۀ ارتباط معنایی آیات شریفۀ زیر و متن درس توضیح دهید:
الف) وَ عَلَّمَ آدمَ االَسماء کُلَّها ( همۀ نام ها را به آدم آموخت).
ب) إِنّا عَرَضنَا االَمانَهَ عَلَی السّمَاوَاتِ وَاألَرضِ وَالجِبَالِ فَأَبَینَ أَن یَحمِلنَهَا وَأَشفَقنَ مِنهَا و حَمَلَهَا اإلِنسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً.
(  ،72احزاب)
( ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم ؛ پس  ،از پذیرفتن و حمل آن خودداری کردند و از آن هراسناک بودند و
انسان  ،آن را بر دوش کشید .به درستی که او ستمگر و نادان بود).
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شعر خوانی
آفتاب حُسن

بنم
ای رخ هک باغ و گلستانم آرزوست
-1

بگشای لب هک قند فراوانم آرزوست

قلمرو زبانی:
که  :زیرا که  ،به دلیل اینکه  /م  :جهش ضمیر  ،باغ و گلستان آرزوی من است /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :رخ یار مانند باغ و گلستان است ؛ سخن معشوق مانند قند شیرین است  /گلستان :نماد خوشحالی و شادابی  /حس
آمیزی  :سخن شیرین
قلمرو فکری:
آرزوی دیدن چهرۀ زیبای تو را دارم  ،آرزوی شنیدن سخنان شیرین تو را دارم

کان چهره مُشَعشَعِ تابانم آرزوست

 -2ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابـر
قلمرو زبانی:

مشعشع  :درخشان و تابان  /آفتاب حُسن  :منظور شمس تبریزی است /دمی  :لحظه ای /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :آفتاب حسن( حسن مانند آفتابی است که می درخشد )  /استعاره  :آفتاب حسن استعاره از شمس تبریزی  /مراعات
نظیر :آفتاب  ،تابان  ،ابر ،
قلمرو فکری :
ای مظهر زیبایی لحظه ای آن چهرۀ درخشانت را نشان بده چرا که آرزوی دیدن آن چهرۀ تابان را دارم

نج
گف
نج
 -3گفیی ز انز « شیب مر ان مرا ربو » آن تنت هک  «:شیب مر انم»آرزوست

قلمرو زبانی:
ز ناز  :از روی ناز  /ت  :در « گفتنت » مضاف الیه است « گفتنِ تو »
قلمرو فکری :
از روی ناز گفتی مرا بیش از این میازار  ،باز دلم می خواهد که آن سخن را از دهان تو بشنوم

 -4زین همراهن سست عناصک دلم گرفت شیک ـخدا و رسـتم دسـتانم آرزوست

قلمرو زبانی :
همرهان  :واژه ای « وندی» است( هم  +ره  +ان )  /سست عناصر :ضعیف و تنبل ،زبون ،بی درد /شیر خدا  :حضرت علی( ع ) /
رستم دستان  :رستم پسر زال « ،دستان » لقب زال است/
قلمرو ادبی:
تلمیح
قلمرو ادبی :
از افراد بی درد و ناتوان دلم گرفته است آرزوی همراهی شیر خدا و رستم را دارم

شی
هم
 -5دی خ با چراغ ی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

قلمرو زبانی:
دی  :دیروز  /شیخ  :این شیخ ،همان دیوژن یا دیوجانس(414-323 ( (Diogeneق.م( است  .در بی اعتنایی او به مردم گفته اند
 :وقتی او را دیدند روز با فانوس روشن می گردید  ،سبب پرسیدند  ،گفت  «:انسان می جویم » در بارۀ او حکایات زیادی گفته اند.
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و نیز وقتی ابناء وطنش او را تبعید کردند ،کسی به طعن گفت  « :همشهریان ،تو را از شهر راندند» گفت  « :نه چنین است ،من
آنها را در شهر گذاشتم»  / .دد  :حیوان وحشی /
قلمرو ادبی :
تلمیح
قلمرو فکری :
دیروز شیخ دیو جانس  ،در روز روشن  ،در شهر  ،با چراغ می گشت و می گفت :از دیو و حیوان آزرده شده ام به دنبال انسان
هستم.

گف
 -6تند «:یافت می نشود سسته ایم ما »

گفت  « :آن هک یافت می نشود آنم آرزوست»

قلمرو زبانی :
یافت می نمی شود :یافت نمی شود /
قلمرو فکری :
به او گفتند :بیهوده تالش نکن  ،آن کسی را که به دنبالش هستی پیدا نمی کنی .ما تالش کردیم اما نشد .گفت  :آن کسی که پیدا
نمی شود آرزوی او را دارم.

پن
 -7هان ز دیده اه و همه دیده اه از اوست

پن
آن آ ش کار صنعت هانم آرز وست

قلمرو زبانی :
آشکار صنعت پنهان  :آن خدایی که آثار صنع او آشکار است و خود از دیده ها پنهان است/ .
قلمرو فکری :
خداوند همۀ دنیا را به وجود آورده است  ،و از دیده ها پنهان است  ،آرزوی رسیدن به او را دارم.

غزلیات شمس  ،جالل الدین محمد مولوی
درک و دریافت
 -1بیت های سوم و ششم را از نظر خوانش و توجّه به ایستگاههای آوایی بررسی کنید.
 -2در بارۀ دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید.
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