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  راز حُقّة                                               گنــج حكمــت
  »نمايي .  مـن چيزي با حق اسـرار از تا ام آمـده شـيخ اي:«گفت و آمـد شـيخ نزديـك يكـي روزي
  ».فردا تا گرد باز «:  گفت شيخ

  .بازگشت مرد آن
  .كردند مُحكم حُقّه سر و كردند حُقّه در و بگرفتند موشي روز، آن تا بفرمود شيخ
  ».بگوي كرده اي، وعده آنچ شيخ، اي«: گفت و آمد باز مرد آن روز ديگر
  ».نكني باز حُقّه اين سر تا زينهار،«: گفت و دادند وي به را حُقّه آن تا بفرمود شيخ
  .نتوانست صبركرد چند هر اسـت؟ سـرّ چه حُقّه ، اين در آيا كه بگرفت آنش سـوداي و رفت خانه به و برگرفت را حُقّه مرد

  .برفت جَسـت و بيرون موش و كرد باز سـرحُقّه
  » دادي؟! مـن به موشـي تو كـردم،طلب  تعالي خداي سـرِّ تو از من اي شـيخ،«: گفـت و آمد شـيخ پيش مـرد

 خواهي نگاه بگوييـم، چگونـه تـو بـا را خـداي سـرِّ داشـت؛ نتوانسـتي پنهان تو داديم، تو موشي در حُقّه به ما درويش، اي«: گفت شـيخ
  »!داشـت؟

  مُنّور مُحمّدبن  اسرارالتّوحيد،
 * زينهار: آن چه*آنچ : آمد: بازگشت روزديگر* بازروز:  * ديگرجعبه، صندوق :هقّحُ نشان بدهي * *نمايي :* اسـرار : جِ سرّ ، رازها *با : به 

هرچه بردباري نتوانست :  صبركرد چند * هرانديشه،هوس،عشق :سودا*شبه جمله كه براي تنبيه و تحذير گويند به معناي دور باش، حذر كن
   پريدن ازمصدر جهيدن ،* جَسـت : كرد نتوانست بر انديشة بازنكردن سرجعبه غلبه كند .

  استفهام انكاري ، نگاه نمي تواني داشت . » :!داشـت؟ خواهي نگاه *... چگونـه
  تاكيد بر رازداري و پوشيدن راز*مفهوم : 

  
  درس هفتم                                                                جمال و كمال

 است .  يشگيهمو  ندهيپاآگاه باش كه قرآن مانند بهشت جاودان :  بهشت به است مانند قرآن كه *بدان

  يشگيهم دار،يپا نده،يپا،  ف جاويدان استمخفّ: جاودان*از ادات تشبيه به معني شبيه*مانند : آگاه باش :   *بدان
  .است حكمت و پند گونه هزار از درقرآن و نعمت است گونه هزار از بهشت *در

 وجود دارد*است :  بهره، مال، روزي،  احسان، نيكي:  *نعمت زيادي استبيانگر كثرت و *هزار : 

  ، عبرت اندرز، نصيحتدر بهشت *پند :  معرفت ، عرفان ، دانشمندي ، دانش، دانايي. علم:  حكمت
  نعمت و حكمت  *سجع :
  در بهشت احسان و روزي فراواني وجود دارد.*معني : 

  .است اعتبار و اخبار قرآن، در و اشجاراست و انهار بهشت، *در
  ، داستان هاخبرها، ها يآگاه، ج ِخبر*اخبار : شَجر، درختانج ِاَشجار: ، جوي ها* رودها، ج ِنَهر *اَنهار:

  *است : وجود دارد پذيري پند گرفتن، عبرت :اِعتبار*
   / ُ -اشجار و اعتبار* واج آرايي : / ا / ر /  *سجع :

 درختان وجود دارد و در قرآن ، آگاهي ها و اندرزها.رودها و ،  در بهشت معني : *

   .است ناتمام قرآن، وكمال جمال بي بهشت، زينت و است تمام بهشت، جمال بي قرآن ، *زينت
  بيع يب ،كامل، درست *تمام : ييكوين* جمال : زيبايي ، چه با آن آرايش كنند، پيرايه، زيور آن،  آرايش* زينت : 
  ، برتري ، تماميّت معرفت،  كامل شدن، آراستگي صفاتتمام شدن، *كمال : 

  جمال و كمال *حناس ناقص : تمام وناتمام*تضاد و سجع : 
  آرايش قرآن ، بدون ِ زيبايي بهشت ، كامل است و زيور بهشت ، بدون زيبايي و آراستگي قرآن ، كامل نيست .معني :  *



 

44 

 

 به تن چون است؛ طهارت صفت را آب. بُوَد حيات دل ها قرآن ، در و بُوَد ن هات حيات آب، در روان ؛ است آب ثَلمَ قرآن، مَثَل *و
  .گردد پاك قرآن بيااليد، به زَلّت و گناه به تن چون است؛ طهارت صفت، را قرآن و گردد، آب پاك به بيااليد، نجاست
  سخن مشهور،  مردم مشهور است، داستان، ضرب المثل انيكه م قيعم ييمعنا انيب يبرا يا شهيكوتاه وكل يكالم*مَثَل : 
، زندگي ، متضاد ممات زنده بودن *حيات :ساده است» روح«به معني *روانجاري، صفت بياني ، مشتق ، بن مضارع + ان *روان :  

ازجايگاه عواطف و احساسات در انسان ، نماد دروني ترين بخش مجازقلب ها ، جان ها ، روح ها ، دل ها:  جسم ها، نماد اجسام مادّي * *تن ها :
وجود يا عمق جان كه نشان دهندة عواطف عميق آدمي است، در عرفان و تصوّف، آن بخش از وجود آدمي كه محل دريافت و ادراك حقايق الهي 

 است . 
پادشاهي دل ما  اي مخزن اسرار الهي دل ما                                     سرماية ملك  

 قصّه چه كنم باتو چه گويم دل چيست                       ازماه گرفته تا به ماهي دل ما    
  يناپاك ،يديناپاك بودن، پلنجاست : *پاكي، پاكيزگي، پاك شدنطهارت:  *باطن، قتيحق ويژگي،صفت: *
گناه دن،يلغزش، لغز زَلّت : آلوده شود*بيااليد :  *  

  روان = مَثَل آب ِروان است . است آب مَثَلِ  قرآن مَثَل صفت بياني: و موصوف بين *فاصله
  است .  طهارت ، صفت را قرآن است ، طهارت صفت را آب اضافه يا بدل از كسره: فكّ راي *كاربرد
  ، طهارت و نجاست پاك گردد و ديااليب : تن و دل ،*تضاد تن ها و دل ها ، نجاست وزَلّت *تشبيه قرآن به آب روان *سجع :

  »آب ، حيات ، قرآن ، تن « : *تكرارآب ، طهارت ، پاك ، نجاست *مراعات نظير :
قرآن مانند آب روان است .آب ، به جسم انسان ، زندگي مي بخشد و قرآن ، به دل ها و احساسات . ويژگي آب ، پاكي است وقتي تن به معني : 

 گي قرآن ، پاكيزگي است . زماني كه تن به گناه و خطا آلوده شود ، با قرآن پاك مي شود . ناپاكي آلوده شود، با آب پاك مي شود. وويژ

 از روي كه كس هر! نكند معاملت تو با نبيند، خود سود تا خلق كه كن ، حق با مي كني، مُعامَلت اگر و كن خود كار درمان! دوست اي
  .بيافت حق با معاملت راه در آخرت و دنيا خلق بتافت، با معاملت
  تاب دادن دن،يچيپ تافتن :مردم * *خلق :خداحق : *دادوستد ، و فروش ديخر*مُعامَلت :انجام دادن*كن : 

   كردن ينافرمان،  كردن يچيسرپ،  گردان شدن روي: كنايه از روي تافتن خود و حق ، نبيند و نكند ، بتافت و بيافت**سجع : 

  حق و خلق*تضاد : بيافت و بتافت *جناس ناقص :معاملت و سود*مراعات نظير : :كن ، خلق و حق*تكرار 

اي انسان،كارخودرا درمان كن (كارهات را اصالح كن و خودت را از رنج و انحراف دور كن ) و اگردادو ستد انجام مي دهي با خدا دادوستد  *معني :
جام نمي دهند . هر انساني كه از دادو ستد با مردم دوري كرد دنيا و آخرت بكن ، زيرا تا زماني كه مردم سودخود را در نظر نگيرند، با تو دادوستد ان

 را درراه معاملة با خداوند به دست آورد.

قصّه  نيكوترين)  ع( قصّة يوسف لكن و است بسيار ها قرآن ، قصّه در و نعمت هاست، نيكوترين آب ولكن است بسيار نعمت عالم، در
 شادي؛ هم بُوَد، مِحنَت هم وُصلت؛ هم و بُوَد هم فُرقت: بُوَد جمع ضد دو ميان در كه زيرا هاست؛ قصّه عجب ترين قصّه، هاست . اين

 آخرعزّو به و بُوَد هالك و بيم اوّل به بُوَد؛ گاه و تخت نهايت در بُوَد، چاه و بند بدايت در جفا؛ هم بُوَد، وفا هم آفت؛ هم بُوَد، راحت هم
  .بُوَد عَجَب و شگفت خود نهاد در بُوَد ، طَرَب و اندوه چندين دراواين چون پس بُوَد؛ مُلك

 ،ج  ،رنج، سختي، زحمت مِحنَت :  *ج وصل، اتصال، پيوستگي :صلتوُ *دوريجدايي ، * فُرقت :  ا، ليكن، وليامّ لكن :دنيا ، جهان* عالَم :*
جفا :  *آوردن عهد و پيمان، نگهداري عهد و پيمان، پايداري در دوستيبه جا  وفا : ، رنج *آسيب، بال آفت : *شيآسا ،يآسودگراحت :  * نحَمِ

  ل كاراوّ ،يزيل چآغاز، اوّبدايت :  * ييوفا يب ، كردن يمهر ي، ب آزردن جور و ستم ،
   مكانجا، ، مسند. ،ريسر ،يتخت شاه گاه :، آخِر* پايان، انتها نهايت :*زنجير و ريسماني كه برپاي و دست اسيران بندندبند :*
  ، گرامي بودن عزيز شدن، ارجمند شدن، ارجمنديعزّ: *مردن در اثر حادثة بد و ناگوار ، نيستي، فنا هالك : *ترس، خوف بيم : *
  لوكج . مُ ، لكپادشاه، صاحب مُ مَلِك :*ماليك، ماليكه ، ج ، فرشته :كلَمَ* عظمت ،يبزرگ ي،پادشاه مُلك : *
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خداي عرش جهان را  طبيعت،  ذاتسرشت ،  نهاد : *شادي، شادماني طَرَب : * ق به شخصزمين متعلّ ، باشد.ف شخص چه در تصرّ آن *مِلك :
رودكي                 كه گاه مردم شادان و گه بُوَد ناشاد                            نهاد ، چنين نهاد  

شگفت آور، عجيب،  بتعجّ ،يشگفتعَجَب :  * بيعج ،معجزه  ، رتيب، حتعجّ: شگفت *  
  نعمت ها و قصّه ها ، فُرقت و وُصلت و مِحنَت ، راحت و آفت ، وفا و جفا ، چاه و گاه ، طَرَب و عَجَب *سجع : 
لك و مُ فُرقت و وُصلت ، مِحنَت و شادي ، راحت و آفت ، وفا و جفا ، چاه و گاه ، بدايت و نهايت ، اوّل و آخر ، بند و تخت ، بيم و عزّ، هالك*تضاد : 

  بُوَدقصّه ، تكرار : وفا و جفا ، چاه و گاه **جناس ناقص : ، اندوه و طَرَب 
  جمع اضداد بودن قصّة يوسف در اين كه هم فُرقت باشد و هم وُصلت و ... *پارادوكس :

 بي او درد و عشق در زُليخا و ، بُوَد صبرآموزگار به را او يعقوب خود و بُوَد وفادار صديّق يوسف بُوَدكه آن بهرِ از ،»نيكوترين« گفته اند
 اهل احاديث نيكوترين ايشان حديث ؛ فَالجَرَم بود جَبّار مَلِك او از خبردهنده و بُوَد، بسيار قصّه اين در شادي اندوه و بود، و قرار

  .بُوَد روزگار
  دوست، دوست خالص ، راست گوبسيار ،  عقوبيبن  وسفيلقب صديّق :  ، حرف اضافه * برايِ، به سببِ، به جهتِبهرِ :  * از

مشترك است و  سوم شخصو  دوم شخص، اوّل شخص انيمشترك كه در م ريضمخود :  * كند يداريپا يكه در دوست يباوفا، كس* وفادار: 
  ي ، در اين جا به معني شخصاً رود: تو خود گفت يد به كار ماكيت يبرا،  شخص، ذات، وجود ،. ديمفرد آ شهيهم

 ،يفتگيش ،ت دوست داشتنبه شدّ عشق : ي*بردبار ،كردن  ييبايشك صبر:*راهنما ،  آموزنده، كسي كه به ديگري درس بدهد *آموزگار:
، شور و شوق وحسّ غم خواري ناشي از عشق فراوان به كسي يا چيزي، اندوه و رنجي كه از دوري حق به  زنمحنت. غم. اندوه. حُ*درد : يدلدادگ

  د ، درد خاص آدمي است رونده راه حق دست مي ده
  ريناگز ، + الجَرَم) پس (فَ  فَالجَرَم: *.ط، قاهر، و قادر ، يكي از صفات خداوند تعالي استمسلّ   :جبّار *
   مردم جهانروزگار:  اهل *خبري كه از رسول (ص ) و ائمه نقل كنند. ج . احاديث ،تازه، جديد. خبر : ثيحد*

  حديث و احاديث*اشتقاق :  اندوه و شادي*تضاد : وفادار ، آموزگار ، بي قرار ، بسيار ، جبّار ، روزگار *سجع :
 يعقوب ، يوسف ، زليخا*مراعات نظير : 

 نبيني. رو  نيكو از بار هزار بهتر خو، نيكو كه زيرا گفت؛ او حُسن سيرت از بلكه گفت، او صورت حُسن از نه نيكو را يوسف حال *قصّة
 تخت نيكوش خوي از و آمد، وچاه حبس نيكوش روي از آمد؟ فرمان و امر نيكو، خوي از و آمد زندان و بند نيكو، روي از را كه يوسف

  آمد. گاه و
  خُلق و خو، عادت ، روشسيرت :  *رخ، ظاهر،  چهره،  سيما، شكلصورت :  *زيبايي، نيكويي، خوبي:  حُسن*
  *خوب رو، خوشگل، زيبارو :  نيكو *خوش خلق يخوش خو خو : نيكو *

  رو است .   نيكو بهتر از هزاربار رو = نيكوخو، نيكو از هزاربار بهتر است : = نيكوخو، رو نيكو از هزاربار بهتر * نيكوخو،
  بريم . ( حذف به قرينة معنوي ) مي پي فعل حذف به جمله معني شده ، از حذف)است(  جمله فعل 

   نيكوخو و نيكورو *جناس ناقص :نيكوخو و نيكورو، زندان و فرمان ، چاه و گاهصورت وسيرت ، *سجع : 
 صورت چون را خود صورت كه نتواني اگر تا داد، او صورت حُسن از نه داد، او سيرت حُسن از قصة ، اين در داد كه خبر عالم، *پادشاه

 در آن كه بهرِ از بود، سيرت ها نيكوترين سيرتش گفتيم آن كه.گرداني او سيرت چون را خود سيرت كه بتواني باري، اوگرداني؛
  .كريمي كرد مقابلة  لئيمي، در و كرد آشتي مقابلة زشتي، در و كرد وفا مقابلة جفا،

  دست كم، حداقل،  براي مختصر كردن سخن به كار مي رود، خالصه، القصه، به هرجهت *باري : هستي ، جهان * عالم :
  . جِ. كرامگي ، بزرگواري ، بخشندي جوانمرد كريمي : *پستي، فرومايگي :ئيميلَ *

 را او مگر تا كردند عداوت و مكر و كَيد آهنگ ديدند، وعنايت ميل بدو را يعقوب و ديدند، نعمت زيادت را او چون يوسف، *برادران
 و كرد زيادت دولت بر دولت را او تعالي مَلِك. آمد رحمان تقدير برخالف برادران تدبير. كنند پاك او وجود آثار از عالَم و كنند هالك

  .!نيايد برابر خداوند غيب دان ِخواست با كايدان كَيد هرگز كه بدانند عالميان تا كرد، زيادت بر زيادت نُبُّوت، و مملكت
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  بتوجه، حُ ل،يالتفات، تما اق،يآرزو، آهنگ، اشت ميل : * يفزون ،يشدن، افزون اريافزون شدن، بس * زيادت : زياده ،
  خدعه ،لهيح ب،يفر مكر : *حيله و فريب :يدكَ *قصد، عزم، اراده *آهنگ : 	توجه داشتن، دقت كردن،  لطف ،يمهربانعنايت : *
  جِ اثر، نشانه هاآثار:  * ديرود، باشد، شا يدر مقام شك و گمان به كار ممگر:  *خصومت ،يدشمنعداوت :  *
لِك مَ * فرمان خدا، سرنوشت ،اندازه گرفتن تقدير: *برعكس و برضد برخالف : *مشورت كردن ،دنيشياند،دنيشياند يكار انيبه پاتدبير:*

 لهي، حان مكار كايدان:* توانگري، نيرو، ثروت: ت كنَمُ*تكنَجاه، مُ ،سعادت، طالع دولت : بلند مرتبه*تعالي :  *خداوند واال مرتبه :تعالي
  صفت فاعلي مركّب مرخّم ، غيب داننده * غيب دان : ارادهخواست : ان*گر

  طوسي زيد محمدبن احمدبن)  ع(يوسف سورة تفسير
  پژوهــي متــن كارگاه

  زباني قلمرو
  باشند. زير حروف از حرف چند يا دربردارندة يك كه بيابيد را درس،كلماتي متن در-1
  

    غ  ع  ظ  ط  ص
  دان غيب  نعمت      

  صفت
  ترين قصّه

  وُصلت
  صدّيق
  صبر

  صورت
  
  

  طهارت
  طرب

  اعتبار  
  معاملت
  عجب
  يعقوب
  عالم

  عنايت
  عداوت
  عالميان

  عزّ 
  تعالي
  عجب

  

  
  

  .كنيد كامل را زير جدول-2
  

  انهار  اشجار  واژه
  رودها  درختان  مترادف

  نَهر  شَجر  مفرد
  
  
  .بنويسيد را زير هاي كلمه معنايي معادل درس، متن به توجه با-3
  خسّت  گدامنشي، فرومايگي، ، پستي بُخل، لئيمي :*مُكنت و ثروت سلطنت ، و حكومت اقبال، و سعادتمندي  بخت دولت:*

  سخاوت بخشندگي ، جوانمردي،كريمي : 
  برديد؟ پي آن نبود به است؟چگونه شده جملةزير،حذف قسمت كدام-4
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  رو است .   نيكو بهتر از هزاربار رو = نيكوخو، نيكو از هزاربار بهتر است : = نيكوخو، رو نيكو از هزاربار بهتر نيكوخو،
  بريم . ( حذف به قرينة معنوي ) مي پي فعل حذف به جمله معني شده ، از حذف)است(  جمله فعل 

 تلفّظي گونة دو هر از عادي، درگفتار» .مِهرَبان بان، مهرْ«نظير شوند؛ مي تلفّظ شكل، دو به ها واژه برخي رايج، و معيار فارسي در-5
 را تلفّظي دو هاي واژه درس، متن در. كرد انتخاب را مناسب تلفّظ بايد آهنگ، و وزن به توجّه با شعر، در اما كرد، استفاده توان مي

  ، آموزگار، روزگار جاودان   .بيابيد

  ادبي قلمرو
  تضاد است؟ افزوده سخن زيبايي واژه ها، بر معنايي روابط از نوع كدام ،)....عجيب ترين قصّه اين( درس متن ششم بند در-1

ص مي شود. مجموعه ي اين پيوستگي ها را روابط معنايي مي مشخّ	معناي دقيق يك واژه در جمله و با كاربرد و روابط آن با ديگر واژه ها*نكته : 
 .گويند

 انواع روابط معنايي

 ، دوست و رفيق ، خانه و منزل مغرب مشرق يا باختر= خاور= :ترادف(هم معنايي) -1

    غم و شادي يا دوزخ و بهشت : تضاد(واژه هاي متضاد)-2

يعني اگر ؛  معناي يك واژه، معناي واژه ي ديگر را نيز در بر مي گيرد كه، اسب و حيوان سرو و درخت ، پروانه و حشره  : ن(هم پوشي)مُّضَتَ-3
   .اسب باشد لزوماً حيوان نيز هست چيزي

 يا گل و بلبلسير و كاشتن  : تناسب(مراعات نظير)-4

 ... شير ،پروانه ،روشن و: همنامي(چندمعنايي) -5

    خيش و خويش،:خار و خوار: هماوايي(واژه هاي متشابه)-6
  .كنيد مشخّص را تشبيه ركن چهار زير، جملة در-2

  شبه وجه قرآن : مشبّه ، مانند : ادات تشبيه ، بهشت : مشبّه به ، جاودان : جاودان : بهشت به است مانند قرآن
  دارند؟ »جناس«  واژه ها زير،كدام عبارت در3
  وفا و جفا»  = كرد آشتي زشتي، مقابلة در و كرد وفا مقابلة جفا، در«
 »مُسَجّع« دوي هماهنگ باشند،كلمات هر يا وزن پاياني، مصوِّت هاي و ها  صامت نظر از و بيايند جمله دو پايان در كه واژه هايي به-4
  .نماييد مشخّص را مُسَجّع كلمات)... قرآن، مثل و( درس سوم بند در .مي گويند »سجع« آن ها از برخاسته آهنگ به و

  فكري قلمرو
  ؟.»است روان آب قرآن ، مثل مثل «كه :  است معتقد نويسنده داليلي چه به-1

  دل و جان براي ديگري و جسم براي كند يكي مي پاك را وگناهان دوآلودگي هر
  دارد؟ اشاره54)عمران،آية آل»(خيرالماكرين .  واهللا مكراهللا و مكروا و« آية شريفة  مفهوم به درس، متن از بخش كدام-2

  نيايد   برابر دانغيب خداوند خواست با كايدان كيد هرگز كه بدانند عالميان
  آمد. رحمان تقدير برخالف برادران تدبير

  دارد؟ معنايي ارتباط درس، عبارت كدام با زير، بيت هاي از يك هر-3
  نـدارد       عطّار افتخـار مخلـوق خدمـت باشي                        كه مقام هر به كن حق خدمت
  نكند معاملت تو نبيند،با خود سود خلق تا كه كن، حق با كني، مي معاملت حق يااگر بندگي
  سعدي بيــار         زيـبـا سيـرت بـرادر، اي نيست                              هيچ ظاهر زيباي صورت
  چهرة زيبا بر نيكو رفتار برتري بيت مفهوم

   »گفت. او سيرت حُسن از بلكه گفت اوصورت حُسن از نه نيكو را قصّة حال يوسف« 
  .دهيد توضيح زير، عبارت دو مفهومي دربارة ارتباط4
  صبرو شكيبايي دارند بر = تاكيد .بود آموزگار صبر به را او يعقوب، خود           . »الصّبرُمِفتاحُ الفَرَج«


