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رد �خ و  ان  �ج د  داو�خ �خ ام  �خ جـه  رد� دخ �گ ر�خ �ج ه  د�ی�ش ا�خ ر  ر�ت �ج ن  �ی رخ
ک

�

ای �ج ِد  داو�خ �خ و  ام  �خ ِد  داو�خ ره�خمای�خ دِه  ی  رورخ ِد  داو�خ �خ

س�پهر ردان 
َ گ

� و  وان  �ی
�ک ِد  داو�خ مــهر�خ و  د  اه�ی �خ و  ماه  دٔه  �خ رورخ �خ

را ده  �خ �خ ر�ی �خ اآ دگان ،  �خ �خ �ی �ج جه  را� ده  �خ �خ �ی �ج دو  ان  �ج
َمَر�خ ـی  ،  �خ �ی �ج �خ

راه ه  د�ی�ش ا�خ  ، رخ �ی �خ دو  �ج د  ا�ج �ی گاه�خ ا�ی �ج ارخ  و  ام  �خ ارخ  ر  ر�ت �ج او  �کـه 
و هس�ت س  او را �پ

د �ک دا�خ ودن      �خ �جس�تس�ت د�ت  ا�ی �ج �ج را  ی 
گ

د� �خ �ج  ، ان  م�ی

َود �ج ا  دا�خ �که  هر  َود  �ج ا  وا�خ
ود�ت �ج ا  ر�خ �جُ ر،  �ی �پ دل   ، سش 

دا�خ رخ 

5

1

فردوسی، شاهنامه 
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هار �ن و  ل  ل�ی د  �ن
�ک �ن او�ت  �ن �ت �که  امدادی  هار�ب �ب ای  ما�ش �ت و  صحرا  دامِن  َود  �ب و�ش  �ن

اس�ت دل  ِد  داو�ن �ن �یِه  �ب �ن �ت همه  �ش 
�ن ر�ی �ن راراآ ِا�ت د  داو�ن �ن به  � دارد  �ن �که  دارد  �ن دل 

ود و�ب وار  د�ی و  رد  ر  �ب  ، �ب  ع�ب  ِ
�ش

�ت �ن همه  ن  وارا�ی د�ی ر  �ب َود 
�بُ �ش 

�ت �ن د،  �ن
�ک �ن ر�ت 

ک
� �ن �که  هر 

د ح ا�ن �ی س�ب
�ت
رد  همه   ، ان  �ت رد�ن و  ا  رد�ی و  وه 

َاسرار�ک ن  ا�ی د  �ن �ن �ک هم 
�ن

معی   ،  مس�ت
همه  �نه 

د: �ن و�ی
می �گ سحر  ان  مر�ن �که  هس�ت  ر�ت  �ب

ردار؟ �ن هال�ت   ،   �ب وا�بِ �ب �ته ، َسر ارن �ن �ن رِای �ن �ن اآ

؟ �ی�ش �پ رد  ��ت  �ن َسر�ن ه،  �ش �ن �ن �ب ـو  �پ ر  �ن اآ ی  ِ
ک

� ا  دار�ت �ی �ب  ،  �
ر�گ �ن و  ی  وا�ب �ن رد  و 

�ت �که  د  ا�ش �ب ح�ی�ن 

؟ و�ب �پ ارن  َا�وان  ؤه  م�ی دهد  �که  د  وا�ن
�ت ار؟ �که  ارن  �ن  

گ
ر� �ب صد  ِل 

ُ
ردگ راآ �ب د�که  دا�ن �که  ا  �ی

�ب
ِع�نَ ن  �ی رّ رن و�شٔه  �ن ارن  ود  �ش ران  ��ی ل، 

ار��ت ا�ن و�ِت 
ا�ت �ی ُ��تّٔه  ارن  ود  �ش رن  �ا�ب هم، 

�ن

رن �ی عرن ِر  د�ی �ت �ت به  � �که  ی  دا�ی �ن �ب  ی ع�ی �ب و   
ک

ا� هار �پ �ن و  ل  ل�ی و  د  �ن
لک ر  ُمَسحّن د  �ی ور�ش �ن و  ماه 

او رحم�ت  و  رم 
ک

� در  َا�ن ن  س�ن ام�ت  �ی
�ت ا  ار�ت هرن رن  د  ا�ی �ی �ن �ته  �ن �گ ی 

ک
� �ی و  د  �ن و�ی

�گ همه 

اس�ت رون  �ی �ب �دد  رن  ا،  دا�ی �ن ار  �ب �ت  عم�ت ار �ن رن
گ

ر�
ک

�
�شُ د  �ن

�ک �ن رن 
گ

هر� و 
�ت عام  ِا�ن ِر 

ک
�

�شُ

د رد�ن �بُ سعاد�ت  وی 
�گ وان  ا، راس�ت رُ ارسعد�ی �ت ر�ن حب 

�ک ر�د،  �ن ل  رن م�ن به  � �که  ن 
ک

� ی  راس�ت

کلیات سعدی، بخش قصاید

5
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1  چند نمونه از جلوه هاي زيبايي آفرينش و نعمت هاي خدا را در درس، بيابيد و بيان كنيد.

2  مفهوم آية 44 سورة اِسراء »آسمان های هفتگانه و زمين و هر موجودی كه در آنهاست،
او را می ستايند«، با كدام بيت درس، تناسب دارد؟

3   پيام بيت پايانی شعر را توضيح دهيد.

. ...............................................................................................................................  4

پيش از اين با تفاوت » زبان« و » ادبيات« آشنا شديم و دانستيم كه هرگاه بخواهيم 
منظور خود را زيباتر و دلنشين تر بيان كنيم، از ادبيات بهره مي گيريم. به همين دليل است 
كه ادبيات را زبان هنري يا زبان برتر مي نامند. شعر، جلوه اي از زبان ادبي است. در درسي 
كه خوانديم، شاعر از برخي آرايه ها براي ايجاد زيبايي و جّذابيت در زبان هنري، استفاده 

كرده است. مانند:
 تشبیه:

فهم عاجز شـود از ُحّقة ياقوت انارعقل، حيران شود از خوشة زّرين ِعَنب

 جان بخشی و مراعات نظیر: 

نه همه مستمعی، فهم كنند اين اَسراركوه و دريا و درختان، همه درتسبيح اند

1  دربارة پيام اين درس با هم گفت وگو كنيد.  

2 جلوه هايي از زيبايي منطقه و محّل زندگي خود را ذكر كنيد و دربارة عبرت آموزي آنها 
بحث كنيد. 
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گاهي تغيير در يك واج )صدا(، موجب تغيير معناي يك واژه مي شود. به عنوان نمونه، واژة 
»اِنعام« به معني بخشش و واژة » اَنعام« به معني چارپايان است. 

1 مترادف واژه هاي زير را  از متن درس بيابيد و بنويسيد. 

شگفت، آگاهي، ستایش خداوند، شنونده، ناداني، انگور، رام، روز، مقصد، خوشبختي

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

2 در بيت هاي زير از كدام عناصر زيبايي سخن، استفاده شده است ؟

آخر اي خفته، سر از خواب جهالت بردار؟ـ خبرت هست كه مرغان سحر مي گويند: 

حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس، بيدارـ تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش؟ 

3 بيت دوم درس را در يك بند، توضيح دهيد.
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جمعی  با  ما،  راهنما(  )ُمرشد،  پير  روزی 
افساِر اسب  از همراهان به دِر آسيابی رسيد. 
كشيد و ساعتی درنگ كرد؛ پس به همراهان 
گفت: » می دانيد كه اين آسياب چه می گويد؟، 
آنم.  در  من  كه  است  اين  معرفت  می گويد: 
ِگردِ خويش می گردم و پيوسته در خود سفر 
می كنم، تا هر چه نبايد، از خود دور گردانم!«.

 اسرار التّوحید، محّمد بن منّور


