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   س و منت و عزت خدای را /  پروردگار خلق و خداوند کبرياشکر و سپا -١

، گرامی و ارجمند بودن / را:  بودن منت: سپاس / عّزت: عزيز قلمرو زبانی:

برای / خلق: مردم / خداوند: صاحب / کبريا: بزرگی، سترگی و دارندگی، 

ن: مفعول فاعالت  لب: غزل / وزتناسب / قا /» ُـ« واج آرايی: قلمرو ادبی عظمت /

  )رشته انسانیفاعلن (مفاعيل 

  است. بزرگی و عظمتو خداوند  مردمپروردگار   ا،خد از آنبزرگی منت و  ،سپاس ،شکر بازگردانی:

 شکرگزاری پيام:

  دادار غيب دان و نگهدار آسمان / رّزاق بنده پرور و خّالق رهنما -٢

/  پرور: کسی که به بندگان خود لطف می کند / خّالق: آفرينندهه / بنده نهان / رّزاق: روزی دهنددادار: آفريدگار / غيب:  قلمرو زبانی:

  »  ِـ واج آرايی « :قلمرو ادبی

  آفريننده نهان دان، نگهدارنده آسمان، روزی دهنده به بندگان، لطف کننده به مردم، آفريننده و راهنما  بازگردانی:

  ذکر صفات خدا  پيام:

  عالميان بر درش دوتا ر يگانگيش / يکتا و پشت د دو جهان باقرار می کن -٣

دو جهان:  :  قلمرو ادبیدوتا: خميده، دوال  / در: درگاه / /  عالميان: مردم جهانبی همتا / يکتا:  / دو جهان: دنيا و آخرت قلمرو زبانی:

  در   ،جناس: بر مجاز از موجودات جهان / پشت بر درش دوتا: کنايه از تعظيم کردن /

  همۀ مردم جهان در برابرش تعظيم می کنند. وند ندو جهان بر يگانگيش اقرار می ک موجودات بازگردانی:

  تعظيم در برابر خدا  پيام:

  ارباب شوق در طلبت بيدل اند و هوش / اصحاب فهم در صفتت بی سرند و پا  -۴

:  قلمرو ادبی /صفت: توصيف  ان: دارندگان فهم؛ دانشمنداصحاب فهم  / بيدل: عاشق /ارباب: صاحبان / طلب: خواستن  قلمرو زبانی:

بی دل و هوش: کنايه از سرگشته و شيدا / بی سر و پا: کنايه از ناتوان / دل، هوش، سر، پا: تناسب / ارباب شوق: کنايه از عاشقان /  

  : تضادارباب شوق؛ اصحاب فهم

  توانند. عاشقان در طلب تو سرگشته و شيدايند. مردم دانا و فهميده در توصيف تو نا  بازگردانی:

  توصيف ناپذيری خدا پيام:

  نه سحاب کيست / تا بر زمين مشرق و مغرب کند سخا دريای لطف اوست وگر -۵

دريا، سحاب، زمين:  / مغرب، مشرق: تضاددريای لطف: اضافه تشبيهی / : قلمرو ادبی /سخا: بخشندگی  /سحاب: ابر قلمرو زبانی:

  ست يک ،اوستواره: / جناس مجاز از همه جا/ زمين مشرق و مغرب:  پرسش انکاری /تناسب

  .و ببارد خداوند هيچ لطفی ندارد تا بر سراسر زمين بخشندگی کند دريای لطف بر در برا ابر بازگردانی:

  لطف بيکران خدا  پيام:
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  و کالم تو دلربا  دایزُ  ياد تو روح پرور و وصف تو دلفريب / نام تو غم -۶

غم  دا)/ ُزدودن: پاک کردن (بن ماضی: زدود؛ بن مضارع: زروح پرور: پرورش دهنده روح / دلفريب: فريبنده و دلربا /  قلمرو زبانی:

  واژه آرايی: تو :قلمرو ادبی/  اباز بين برنده غم/ دلربا: جذّ   ی:زدا

تو دلکش و  نذکر تو روح را می پرورد و توصيف تو همگان را عاشق خود می کند. نام تو غم ما را از ميان می برد و سخ بازگردانی:
  جذاب است. 

  ارزشمندی نام و صفات ايزدی  پيام:

  کجا و وصف خداوند آن کجا  ش مانده ايم  / ما خوددر کمترين صنع تو مدهو -٧

ما خود ...: کنايه از اينکه از توصيف تو ناتوانيم / : قلمرو ادبی مدهوش: سرگشته و هاج و واج / /(مصنوع)صنع: آفرينش  قلمرو زبانی:

  کجا: واژه آرايی. 

  يزدان را توصيف کنيم.  موانيما در شناخت کمترين آفرينش تو سرگشته شده ايم. ما چگونه می ت بازگردانی:

  ف ناپذيری خدايوصت پيام:

  خلق تکيه بر عمل خويش کرده اند، / ما را بس است رحمت و فضل تو متّکا گر  -٨

تکيه بر ... : قلمرو ادبی/ را: برای / فضل: بخشش / متّکا: تکيه گاه /  بخشايش و مهربانیخلق: مردم/ بس: بسنده / رحمت:  قلمرو زبانی:

  متّکا ، تکيهريشگی: هم يه / کردن: کنا

  کنيم.اعتماد اگر مردم بر کردار خودشان اعتماد دارند، برای ما بس است که به مهر و بخشايش خداوند  بازگردانی:

  رحمت خدا اعتماد به  پيام:

  د هيچ ملتجا وَ يا رب قبول کن به بزرگی و فضل خويش / کآن را که رد کنی، نبُ  -٩

قلمرو   / ملتجا: پناهگاه / ماضی: بود؛ بن مضارع: بو)(بن : نمی باشددوَ نبُ حرف پيوند /  / که:  / کآن: که آن  رّب: پروردگار قلمرو زبانی:

  : تضاد  رد ، قبول: ادبی

  يچ پناهگاهی نخواهد داشت.پروردگارا، به بزرگی و بخشش خودت ما را بپذير؛ زيرا هر کس را تو نپذيری ديگر ه بازگردانی:

  بندگان پناهی جز خدا ندارند. پيام:

  حاجت هميشه پيش کريمان بود روا  /ما بندگان حاجتمنديم و تو کريم  -١٠

واژه آرايی: کريم /  : قلمرو ادبی روا: برآورده /: بود؛ بن مضارع: بو / (بن ماضی: می باشددوَ بُ کريم: راد، بخشنده /  قلمرو زبانی:

    ريشگیهم، حاجت: حاجتمند

  ما نيازمند هستيم و تو بخشنده و راد هستی. هميشه حاجت در نزد جوانمردان و رادان برآورده خواهد شد.  بازگردانی:

  روا شدن حاجت نزد خدا  پيام:

  خداوندی تو بود / ما در خور تو هيچ نکرديم ربنّا کردی تو آنچه شرط  -١١

، تضاد / واژه  ريشگیهم : نکرديمکردی، : قلمرو ادبیدگار ما / ه، مناسب / ربّنا: ای پرورشرط: الزمه / درخور: شايست قلمرو زبانی:
  آرايی: تو

  تو آنچه الزمه خداونديت است، انجام داده ای؛ ولی ما ای پروردگار، کاری را که شايسته تو است انجام نداده ايم.  بازگردانی:

سعدی                                                                             گناهکاری بندگان  پيام:


