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: از این یاران ضعیف و ناتوان اندوهگین و ناراحتم .آرزوی دیدن بزرگانی چون شیرخدا)علی ع( (قلمرو فکری

 و رستم دستان را دارم.

 و دد ملولم وانسانم آرزوسـت ویکز د      گرد شهر گشتیبا چراغ هم خیش ید -۵

 حیوان وحشی/  دد:  ، شیطانمنی: اهروی: دیزبان قلمرو

رد به زندگی دیوژن یا دیو بیت تلمیح دا /پست/  دد: استعاره از انسان  دی: استعاره از انسان پلوی: دیقلمرو ادب

 یزندگ -بود  اشییتنها دارا ییایدن یکه از زندگ - ییکه پابرهنه و ملبس به ردا یونانی جانس؛ فیلسوف

. ستیزیم خمره ایبود که آزادانه، در  تفاوتیب یویو نسبت به تعلقات دن دیقیو چنان ب جستیرا م یاساده

«میجو یانسان م:» ، گفت دندیپرسرا ، سبب دیگرد یبا فانوس روشن منقل است که یک روزی او را دیدندکه 

 و امآزرده دیوصفت هایانسان از: گفتمی و گشتمی شهر اطراف در(حکیم دیوژن) دیروز شیخ قلمرو فکری:

 .آرزومندم را کامل انسان با مالقات

 آنم آرزوست نشودیم افتیگفت آنکه         ما میاجسته نشودیم افتیگفتند  -۶

 «ت»: یواج آرا قلمرو ادبی:

.شود نمی یافته که طلبم می را کسی)انسان کامل( آن: گفت.  نیافتیم و ایمکرده جستجو:  گفتند  :قلمرو فکری

 انم آرزوستآن آشکار صنعت پنه     از اوست  هادهیو همه د هادهیپنهان ز د -۷

 : چشم / صنعت: هنر، ساختن دهید :یزبان قلمرو

* معنی: چشم ها او را در االبصار درکیال تدرک االبصار و هو »:  دارد به آیه حیمصرع اول تلم ی :قلمرو ادب

:   هامیمصرع اول : ا در دوم «دهید»پنهان : متناقض نما /  آشکارِ/  «نمی یابد ولی او چشم ها را در می یابد

آَشکار : تضاد شود / پنهان و یم دهیآنچه د-2چشم  -1

 را کسی همان من. است پنهان همه دید از اما خداست، از هابینش و ها چشم یهمه که حالی در قلمرو فکری:

 .است پنهان خودش و آشکار هنرش که دارم آرزو

پا را زیم ِگرصن آخر ، دیما را      به من آور اری دی، بکش انفیحر یا دیبرو-1

  دیآخر : ق /زانیپا : گر زی/  گر ارانیو  همراهان:  فانی: حر یزبان قلمرو

 «ر»  یی/ واج آرا ) شمس تبریزی(  اریاستعاره از   :صنم  : یادب قلمرو

.دیاوری( ب یزیاست) شمس تبر زانیرا که از ما گر یاریو  دیو همرهان، برو ارانی ی: ایفکر قلمرو

درس هشتم : در کوی عاشقان 
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خانه، مه ِخوب خوش لقا را یسو دیبکِش          نیزرّ ی، به بهـانه ها نیریش یبه ترانه ها-2

  یرو بایوزن / خوب : ز یوگوش نواز / موزون: دارا بای: ز نیریش :یزبان قلمرو

 یزیاستعاره از شمس تبر :مَه  /  یزیحس آم: نیریش یترانه ها :یادب قلمرو

 خانه به آهنگ، خوش های و ترانه نیریما را با سخنان ش داردی و خوش بارویز ارِی دیبرو :یفکر قلمرو

  .دبازگردانی

او شما را دبیده مکر باشد ، بفرهمه وع         میایکه دَم دگر ب دیده گواو به وع اگر-3

 گرید ی: دمِ دگر : لحظه ایزبان قلمرو

«د » : یی: واج آرایادب قلمرو

ندارد و دارد  قتیاو حق های که وعده دیخواهد آمد، بدان یبه شما وعده بدهد که به زود اریاگر  :یفکر قلمرو

 .بدفری یشما را م

عزم ِتماشـا که راست م،یرو یما به فلک م            د از چپ و راسترس یآواز عشق م هرنفـس-4

 : هر نفس : هر لحظه / فلک : آسمان / عزم : قصد  یزبان قلمرو

:  هیکناچپ و راست:  /یعشق : اضافه استعار ی: نفس: مجاز از  لحظه / چپ ، راست:  تضاد  / صدایادب قلمرو

 یاز عروج معنو هیاز  همه جا  / به فلک رفتن:  کنا

شود. ما قصد رفتن به عالَم باال )عالم  یم دهیمعشوق( از همه طرف شن یآواز عشق ) صدا ی: صدایفکر قلمرو

 و تماشا دارد؟ یقصد همراه یچه کس م،یملکوت(را دار

جمله ، که آن شهر ماست م،یباز همـان جا رو        میملَک بوده ا اری،  میبه فلک بوده ا ما-۵

« دیق» جمله : همه   /جا عالم معنا  نی: فلک : آسمان ، در ایزبان قلمرو

کُل :  زیراجعون ، و ن هی: انّا هلل و انّا ال حی، وطن / تلم  نیمجاز : سرزم: : فلک ، ملک : جناس/ شهر یادب قلمرو

 اصله  یال رجِعُیَ ءٍیش

. دوباره قصد بازگشت به آنجا میفرشتگان بود نیو همنش اری.در آنجا مای: ما ابتدا در عالم باال بودهیفکر قلمرو

 ما همان جاست. یاصل گاهیجا م؛چونیرا دار

 ، تنها مرا رها کن          ترک من خراب شبگرد مبتال کن نیسر بنه به بال رو-۶

 : مبتال : گرفتار یزبان قلمرو

از عاشق  هیخراب : کنا» ِ «/ ، مصوت کوتاه «آ »  یی/ واج آرا دنیاز خواب هینهادن : کنا نی: سر به بال یادب قلمرو

 حال شانیو پر

 و شبگَرد را ترک کن! قرار ی: برو بخواب و مرا تنها بگذار، منِ عاشق و ب یفکر قلمرو

 درد را دوا کن نی، کا میپس من چگونه گو        اشد مردن کان را دوا نب ریاست غ یدرد-۷

 «د »  یی: درد و دوا : تضاد  / واج آرا یادب قلمرو

. پس من چگونه از تو بخواهم که درد مرا ستیآن جز مرگ ن یاست که دوا ی: در وجود من درد یفکر قلمرو
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ندارد!( یبه جز مرگ وجود دارد که درمان ی:   دردمصراع اول گرید یمعن. ) یدوا کن

ما کن یم کرد که عزم سوبا دست اشارت      دمیعشق د یدر کو یریخواب دوش ، پ در-۸

 : مرشد ری/ پ شبی: دوش : د یزبان قلمرو

 / سو ، کو : جناس یهیعشق : اضافه تشب ی: کو یادب قلمرو

«!  اینزد ما ب» کرد که ؛  یکه با دست به من اشاره م دمی( را دی) مرشد یریدر خواب پ شبی: دیفکر قلمرو

جهـان باشد نیان مبر،که مرا درد اگم    ابوت من روان باشد   ت روز مرگ، چو به-9

به  یلبستگداز  هیکنا :جهان داشتن نیدرد ا /کردن.  عییردن و تشاز مُ هیکنا :: روان بودن تابوتیادب قلمرو

  .«ر»  یی/ واج آرا ایدن

داشتم و از  یدلبستگ ایدن نیکنند.گمان نکن که من به ایم عتشیی را ام : بعد از مرگ که جنازهیفکر قلمرو

 .نمیترک آن غمگ

آن باشد غی، در یدرافت وی!     به دام د غی! در غیو ، مگو در یّمن مگر یبرا-10

 (شبه جمله ): افسوس غیدر« /  ستنیگر» از مصدر  ی: فعل نه ی: مگریزبان قلمرو

 ییشدن / واج آرا ینفسان یهواها از گرفتار هیافتادن :کنا ویاستعاره از  هوا و هوس/ به دام د :وی: دیادب قلمرو

 غی)تکرار( : در ییواژه آرا«/ د »

 دیبا یرفت! افسوس و تاسف به حال کس اینکن و نگو افسوس که از دن هیگر می: در روز مرگ، برایفکر قلمرو

 گرفتار است. ینفسان یخورد که در دام هوا

گمـان باشد؟ نیچرا به دانه انسـانت ا      که نرُست  نیدانه فرو رفت در زم کدام-11

  ری، رُستن :مراعات نظ نی/ دانه ، زم یهی: دانه انسان : اضافه تشبیادب قلمرو

اعتقاد  گریانسان در جهان د اتیو ح شی. پس چرا به رودیرو یحتماً م یبکار نی: اگر دانه را در زمیقلمرو فکر 

!؟یندار

میدل بر عبور از سدِّ خار و خاره بند       میوقت است تا برگ سفر بر باره بند-1

/ خار، خاره: جناس  یهیشدن / سدّ خار و خاره: اضافه تشب حرکتاز آماده  هیبرگ سفر بستن: کنا :یقلمرو ادب

 .«ب»عبور از چیزی/ واج آرایی از قصد  هیبستن: کنا بر عبور چیزی دل /

 باید عزم خود استوار کنیم و از ی سفر شویم.راه برداریم و آماده یتوشه رسیده که فرا آن وقت قلمرو فکری:

راه بگذریم. مشکالت و موانع

بانگ جرس: دهم درس 


