
 

 

  

  ه جان را فكرت آموختبه نام آنك

  پايه نهم: درس چهاردهم ♦

  پيداي پنهان(پارادوكس)

  تحليلگر:بانوساالروند

  باتشكرازايشان وتدريس خوبشان

 

  حق اندر وي زپيدايي است،پنهان       جهان،جمله،فروغ روي حق دان 
 (بيت دوجمله) 

  مفعولجهان:

  :صفت ازنوع مشترك ياقيد ميشه گرفت.جمله 

  جمله جهان: مفعول  

  فروغ روي حق:گروه مسندي

  دان:فعل نهاد ان محذوف است (تو)

  حق:نهاد

  وي متمم_اندر:حروف اضافه

  ز:حرف اضافه



 

 

  پيدايي:متمم (ي) نسبت

  پنهان: مسند

مفضّل،روزي در نزديك مزارِ شريف پيامبر اكرم(ص)نشسته بود كه ديد 
ضمن صحبت هايش مده است و در آنجا آشخصي با يكي از دوستانش به 
د.وجود خدا و نبوت را رد ميكن  

مفضّل به شدت به سخنان او اعتراض كرد و آن گمراه،جواب گفت كه 
اگر از شاگردان جعفر بن محمد(ع)هستي،بايد بداني كه او زياد از 

اين،سخنان مارا شنيده و با متانت جواب گفته است؛لذا تو هم با ما شايسته 
  سخن بگو.

 

11جمله است.  ندب  

 دانش زباني :

  نشسته بود:فعل ماضي بعيد 

  مفضل:نهاد

 :حرف اضافه  در نزديك  
 :م اليهمزار  

  شريف:صفت

 درنزديك مزارشريف:گروه قيدي  



 

 

  پيامبر:مضاف اليه

  اكرم:صفت

  ديد:فعل و نهاد آن محذوف

  شخصي با يكي از دوستانش به انجا امده است:مفعول براي فعل ديد

  آمده است:فعل 

  شخصي:نهاد

  حرف اضافه،يكي:متممبا:

  از:حرف اضافه  دوستانش متمم

 به آنجا:متمم قيدي

 :گروه قيدي  در ضمن صحبت هايش  

  م اليه  صحبت هايش:

  وجود خدا و نبوت:مفعول

 مسندرد :  
 اسنادي كند:فعل  مي  

  مفضل...:نهاد 

  به شدت:متمم قيدي



 

 

  او  مضاف اليه_به سخنان متمم

  مفعولاعتراض :  
  سادهكرد:فعل  

  :فعل...كه اگر ازشاگردان..... مفعول براي فعل گفتگفت 

  آن گمراه:گروه نهادي

  (ي)نهاد اجباري_هستي:فعل اسنادي

  از شاگردان جعفربن محمد(ع)متمم در نقش مسند

    بايد: قيد الزام  

  (ي):نهاد اجباري_بداني:فعل

  

  (كه اورا زياد....)مفعول براي فعل بداني 

  او نهاد محذوف_شنيده است:فعل 

  سخنان ما:مفعول

  زياد از اين : متمم قيدي

  با متانت:متمم قيدي

  نهاد محذوف_گفته است:فعل_جواب:مفعول



 

 

  حرف الزاملذا:

  تو:نهاد

  تسويههم:حروف  

  شايسته:قيد

  باما:متمم

 بگو:فعل امر_سخن:مفعول

  :پاراگراف دوم 

 

مفضّل اندوهناك،نزد امام صادق(ع)رفت و ماجرا را براي ايشان گفت.  
در پاسخ،حكمت هاي افرينش را اين گونه بيان فرمودند:امام   

ابتدا مي كنم اي مفضّل،به ياد كردن خلقت انسان.  پس، عبرت گير از 
آن. تفكّر كن اي مفضّل،در همهء اعضاي بدن و تدبير آن هاكه هر يك 

براي هدفي و حاجتي آفريده شده اند؛دست ها براي كار كردن،پاها 
راي ديدن. همچنين اگر در جميع اعضا تامل براي راه رفتن،چشم ها ب

 كني،ميبيني هر يك براي كاري خلق شده اند.

 15جمله 

 

  رفت:فعل 



 

 

  نهاد: مفضل

  اندوهناك:قيد

  امام صادق(ع):متمم_نزد:حرف اضافه

  نهاد:محذوف_گفت:فعل

  ماجرا:مفعول

  براي ايشان:متمم

  مركب بيان فرموندند:فعل 

  امام:نهاد

  در پاسخ:متمم

  آفرينش:مفعول حكمت هاي

  اين گونه:قيد

   كنم:فعل مركب ابتدا مي 

  م..نهاد اجباري

 (جمله سه جزيي گذرا به متمم)   

  به ياد كردن خلقت انسان:متمم

 ✏پس:قيد    



 

 

 مفعول عبرت_نهاد محذوف_گير:فعل   

  چهار جزيي گذرا به مفعول ومتمم) از آن:متمم..(جمله

  نهاد محذوف(سه جزيي گذرابه متمم)_تفكر كن:فعل

  شبه جمله_اي مفضّل:ندا و منادا

  در همهء اعضاي بدن:گروه متممي

  بدن:وابسته پسين(مضاف اليه)_اعضاهسته و متمم_همه:صفت مبهم

  تدبير آنها:عطف به متمم(و در تدبير آنها)

 شده اند:فعل اسنادي   

  هريك:نهاد

  براي هدفي و حاجتي:متمم

 آفريده:مسند   

  دست ها:نهاد

  ريده مسندآف- براي كار كردن:متمم 

  شده اند:فعل

  پاها:نهاد 

  براي راه رفتن:متمم



 

 

  شده اند:فعل_آفريده:مسند

  چشم ها:نهاد

  براي ديدن:متمم

  شده اند:فعل_آفريده:مسند

 هم چنين:قيد   

  اگر:حرف شرط

  (اعضاهسته و متمم)_صفت مبهم_جميع:وابسته پيشين_در جميع اعضا:متمم

  

  تامل كني:فعل مركب و نهاد (ي اجباري) 

  

 هريك براي كاري خلق شده _(ي) نهاد اجباري_بيني:فعل مي
  بيني مفعول براي فعل مي_اند

  هريك:نهاد 

  براي كاري:متمم

  خلق:مسند

 ماضي نقلي_شده اند:فعل اسنادي



 

 

 پاراگراف سوم ♦

 مفضّل گفت:اي موالي من!گروهي مي گويند كه اينها كار طبيعت است. 
گوييد،علم و  طبيعت كه شما ميحضرت فرمود:بپرس از ايشان كه ايا اين 

قدرت دارد بر اين كار ها يا نه؟اگر گويند كه علم قدرت دارد،پس به 
خدا قائل شده اند و اورا((طبيعت))نام كرده اند؛زيرا معلوم است كه 
طبيعت را شعور و اراده نيست؛و اگر گويند كه طبيعت را علم اراده 

بي شعور،صادر نمي شود.نيست،پس معلوم است كه اين كار ها از طبيعت   

 

 جمله19 

 

  (بپرس....تمام جمله بعد مفعول براي فعل فرمود)_فرمود:فعل�

  نهادمحذوف.._بپرس:فعل

  كه:حرف ربط

  گوييد:فعل مي

  شما :نهاد

  اين طبيعت علم وقدرت دارد..مفعول براي فعل مي گوييد

  اين طبيعت:مفعول 

  (د)نهاد اجباري_دارد:فعل



 

 

  علم وقدرت:مفعول 

  اين كارها:متمم_بر:حرف اضافه

  (حذف به قرينه لفظي) يا ندارد فعل  يا نه:

  اگر:حرف شرط 

  (ند)نهاد اجباري_گويند:فعل

  دارد فعل_مفعول_علم قدرت

   پس:قيد(بنابراين) 

  به خدا:متمم

  شده اند:فعل اسنادي_قائل:مسند

  طبيعت مسند_اورا:مفعول

  جزيي گذرا به مفعول ومسند)نام كرده اند:فعل(نام نهادن)..(جمله چهار 

  زيرا:حرف تعليل 

  نهاد محذوف_فعل اسنادي_است_معلوم:مسند

  كه:حرف ربط

  را:حرف اضافه(براي)

  طبيعت:متمم



 

 

  شعور و اراده:نهاد

  نيست:فعل خاص(وجود ندارد)

   (ندنهاد اجباري)(كه طبيعت را...)مفعول براي گويند_گويند:فعل

  را:تغيير فعل 

  يست:فعل خاص..نهاد طبيعتن_علم و اراده: مفعول

  پس:قيد

  نهاد محذوف_است:فعل اسنادي_معلوم:مسند

  اين كارها:نهاد 

  شعور:گروه متممي از طبيعت بي

  شود(فعل اسنادي) نمي_صادر:مسند

    1گفت  

 2من موالي اي 

 3گويند مي گروهي

 4.است طبيعت كار اينها كه 

 5:فرمود حضرت

 6 ايشان از بپرس



 

 

 7ميگوييد شما كه طبيعت اين ايا كه

 8 ها كار اين بر دارد قدرت و ،علم

 9 نه يا  

  10اگر گويند

  11كه علم قدرت دارد، 

  12پس به خدا قائل شده اند

  13و اورا((طبيعت))نام كرده اند 

  14؛زيرا معلوم است 

  15كه طبيعت را شعور و اراده نيست

  16؛و اگر گويند

  17كه طبيعت را علم اراده نيست 

  18،پس معلوم است

  19كه اين كار ها از ... صادر نميشود. 

  

 :پاراگراف چهارم ♦



 

 

اي مفضّل!چه كسي دل را در ميان سينه قرار داده و پنهان كرده و  
پيراهني كه پرده ي دل است،بر روي آن پوشانيده و دنده ها را بر باالي 

آن حافظ گردانيده،با گوشت و پوستي كه بر روي دنده ها قرار داده، 
كه موجب جراحت آن   ز خارج،چيزي بر آن وارد نشودبراي آنكه ا

گردد؟ چه كسي شش را با دزنِ رل قرار داده كه پيوسته در حركت 
است و باز نمي ايستد؟ براي آنكه حرارت در دل جمع نشود كه آدمي را 

 تلف كند.

 

 جمله14✏

 جمله اول 

 مفضل:ندا_اي:حرف ندا

 جمله دوم: 

  قرينه لفظي)(حذف به _قرار داده است:فعل

  چه كسي:نهاد

  دل:مفعول

  درميان:حرف اضافه

  سينه:متمم

 



 

 

جمله سوم   

  (حذف به قرينه لفظي)_كرده است:فعل

  نهاد:محذوف(او)

  مفعول:محذوف(آن را) 

  پنهان:مسند(چهار جزئي گذرا به مسند و مفعول)

 

جمله چهارم   

  است:فعل اسنادي

  پيراهني:نهاد

  كه:حرف ربط

  دل مضاف اليه)_پرده هسته و مسند(_پرده ي دل:گروه مسندي

  نهاد(محذوف)_پوشانيده است:فعل :   جمله پنجم

  آن:متمم_برروي:حرف اضافه

 

نهاد  (حذف به قرينه لفظي) گردانيده است:فعل اسنادي: جمله ششم 
 محذوف

  حافظ:مسند



 

 

  بر باالي:حرف اضافه

  آن:متمم

  مفعول در جمله اول محذوف است،آن را،جمله چهار جزئي گذرا
   به مسند و مفعول

 

جمله هفتم   

  نهاد محذوف_قرار داده است:فعل

  گوشت و پوستي:متمم_با:حرف اضافه

  كه:حرف ربط

  بر روي:حرف اضافه

  دنده ها:متمم

 جمله هشتم

  نشود:فعل اسنادي

  وارد:مسند

  چيزي:نهاد

  بر آن:متمم

  از خارج:متمم قيدي



 

 

  برآي:حرف اضافه

  آن:متمم

 كه:حرف ربط

:     جمله نهم   

نهاد محذوف_گردد:فعل اسنادي       

  موجب جراحت آن:متمم در نقش مسند(موجب:حرف اضافه)

 

:                 جمله دهم   

قرار داده است:فعل ماضي نقلي          

  چه كسي:نهاد

  شش:مفعول

 جزئي گذرا به مسند و مفعول 4جمله _دل:مضاف اليه_بادزن:مسند

جمله يازدهم   

  محذوفنهاد _است:فعل اسنادي

  در حركت:متمم در نقش مسند

  كه:حرف ربط



 

 

   پيوسته:قيد

  نهاد اجباري(د)_نمي ايستد:فعل:        جمله دوازدهم

  باز:قيد

  نشود:فعل اسنادي:         جمله سيزدهم

  حرارات:نهاد

  در دل:متمم

 جمع:مسند

 جمله چهاردهم 

  نهاد اجباري_كند:فعل

  آدمي:مفعول

  ول و مسندجزئي گذرا به مفع4جمله_تلف:مسند

 پاراگراف پنجم ♦

اي مفضل!اكنون تاملّ كن در قوه ها و فوايد آنها كه حق تعالي در  
وجود انسان قرار داده است. اگر از اين قوه ها حافظه را نمي 

داشت،چگونه بود حال او و چه خلل ها داخل مي شد در امور و 
ه در نزد زندگاني و كارهاي او! زيرا در خاطرش نمي ماند كه از او چ

مردم است و از مردم چه در نزد اوست؛چه داده است و چه گرفته است 



 

 

و در خاطرش نبود آنچه را ديده و آنچه را شنيده و آنچه گفته و آنچه به 
او  گفته اند و به ياد نداشت كه چه كسي  به او نيكي كرده و چه كسي به 

دارد .او بدي كرده است و چه چيز نفع دارد اورا و چه چيز ضرر   

 جمله...21

 

جمله اول   

  مفضل منادا_اي:حرف ندا

  جمله دو

  تامل كن:فعل امر و نهاد آن تو محذوف

  اكنون:قيد

  در قوه ها و فوايد آنها:

آن ها:وابسته _ها:وابسته پسين_گروه متمي (قوه و فوايد هسته و متمم
  پسين و مضاف اليه)

 جمله سوم:

  قرار داده است:فعل:ماضي نقلي

  تعالي صفت و وابسته پسين)_تعالي:گروه نهادي(حق هسته و نهادحق 

  در وجود:متمم



 

 

 جمله سه جزئي گذرا به مفعول(آن)؟_مفعول در جمله حذف شده است

جمله چهار   

  نهاد محذوف_داشت:فعل نمي

  حافظه:مفعول

  اگر:حرف شرط

 از اين قوه ها:گروه متممي

جمله پنج   

  بود:فعل اسنادي

  چگونه:مسند

 روه نهاديحال او:گ

جمله شش   

  مي شد:فعل اسنادي

  داخل:مسند

  چه خلل ها:گروه نهادي

امور و زندگاني و كار _در امور و زندگاني و كارهاي او:گروه متممي
 او:مضاف اليه_هسته متمم



 

 

جمله هفت   

  نهاد(محذوف(آن)_نمي ماند:فعل

 در خاطرش:متمم

جمله هشت   

  است:فعل خاص(وجود دارد)

  ضمير پرسشي_چه:نهاد

  كه:حرف ربط

  از او:متمم

  در نزد:حرف اضافه

 مردم:متمم

جمله نهم   

  است:فعل خاص(وجود دارد)

  چه:نهاد

  از مردم:متمم

 نزد او:متمم

جمله ده   



 

 

  نهاد محذوف_داده است:فعل ماضي نقلي

 مفعول_چه:ضمير پرسشي

 جمله يازده 

  نهاد محذوف_گرفته است:فعل

  مفعول_چه:ضمير پرسشي

 

 جمله دوازده 

  نهاد(محذوف(آن)_نبود:فعل خاص(وجود نداشت)

وابسته _مثل:مضاف اليه_در خاطرش:گروه متممي(خاطره هسته و متمم
  پسين

و آنچه را به او گفته اند:مفعول براي _و آنچه را شنيده_آنچه را ديده
 فعل نبود

 جمله سيزده 

  نهاد محذوف_ديده است:فعل حذف به قرينه لفظي

 پرسشيانچه:ضمير _آنچه را:مفعول

 جمله چهارده 

  نهاد محذوف_حذف به قرينه لفظي_شنيده است:فعل



 

 

 انچه را:مفعول

 جمله پانزده 

  نهاد محذوف_حذف به قرينه لفظي_گفته است:فعل

  آنچه:مفعول

 

 جمله شانزده 

  (ند)نهاد اجباري_گفته اند:فعل

 (مفعول آن چه را حذف شده است)_به او:متمم

 جمله هفده 

  مركب پيشوندي(نهاد حذف شده )به ياد نداشت:فعل 

  

  چه كسي به او نيكي كرده است:مفعول براي فعل به ياد نداشت

 

 جمله هجده 

  كرده است:فعل

  چه كسي:نهاد

  نيكي:مفعول



 

 

  به او:متمم

 

 جمله نوزدهم 

  كرده است:فعل

  چه كسي:نهاد

 به او:متمم_بدي:مفعول

 جمله بيست 

  دارد:فعل

  چه چيز:نهاد

  نفع:مفعول

  او:متمم

  براي حرف اضافهرا:

 

 جمله بيست و يك 

  دارد:فعل

  چه چيز:نهاد

  ضرر:مفعول



 

 

 پاراگراف ششم ♦

و نعمت و فراموشي در آدمي،اگر تامل كني،عظيم تر است از نعمت  
يادآوري.اگر فراموشي در آدمي نبود،هيچ كس از مصيبتي آرامش 

نميافت كينه ي هيچ كس از سينه اش بيرون نمي شد و از هيچ يك از 
نعمت هاي دنيا بهره مند نمي شد؛براي آنكه آسيب هايي كه بر او وارد 

شده، هميشه در برابر او بود و اميد نداشت كه شخصي كه دشمن 
اوست،از احوال او غافل گردد؛يا حسودي،لحظه اي از فكر او 

بپردازد.پس نميبيني كه خداوند حكيم حافظه و فراموشي را در آدمي 
كديگرند؟در هر يك مصلحتي هست كه وصف قرار داده و هردو ضد ي

توان كرد. نمي  

 17جمله 

 

جمله اول   

  (ي)نهاد اجباري_تامل كني:فعل

فراموشي صفت _و در نعمت فراموشي:گروه متممي(نعمت هسته و متمم
  نسبي وابسته پسين)

  اگر:حرف شرط

 

جمله دوم   



 

 

  نهاد محذوف_است:فعل اسنادي

  عظيم تر:مسند

  متممياز نعمت يادآوري:گروه 

 

جمله سوم   

  نبود:فعل خاص

  فراموشي:نهاد

  (ي) در آدمي وحدت است؟_در آدمي:متمم

  اگر:حرف شرط

 

جمله چهارم   

  نمي يافت:فعل

  هيچ كس:نهاد

  آرامش:مسند

  از مصيبتي:متمم((ي)در مصيبتي وحدت است يك مصيبت)؟

 

جمله پنجم   



 

 

  (نمي رفت)_نميشد:فعل خاص

هيچ كس ضمير مبهم و _و هسته (كينه نهاد_كينه هيچ كس:گروه نهادي
  مضاف اليه)

  از:حرف اضافه

  (ش)وابسته وابسته مضاف اليه_سينه اش:سينه مضاف اليه

  بيرون:قيد

 

جمله ششم   

  نهاد او محذوف_نمي شد:فعل اسنادي

  بهره مند:مسند

  (هيچ يك ضمير مبهم)_از هيچ يك:متمم

 ها:وابسته_از نعمت هاي دنيا:گروه متممي(نعمت هسته و متمم
  دنيا:مضاف اليه و وابسته پسين)_پسين

 

جمله هفت   

  ( است حذف به قرينه لفظي)_شده است:فعل اسنادي

  وارد:مسند



 

 

  آسيب هاي:نهاد

  كه:حرف ربط

  متمم_بر او

 

جمله هشت   

  نهاد محذوف آن_بود:فعل خاص وجود داشت

  در برابر او:متمم در نقش مسند(در برابر:حرف اضافه ..او:متمم)

 

جمله نهم   

  نهاد او محذوف_نداشت:فعل

  اميد:مفعول

 

جمله ده   

  است:فعل

  شخصي:نهاد

  دشمن او:گروه مسندي

  كه:حرف ربط



 

 

 

جمله يازده   

  نهاد او محذوف_گردد:فهل اسنادي

  مسند_غافل

  از احوال او:گروه متممي

 

جمله دوازدهم   

  بپردازد:فعل

  حسودي:نهاد

  از فكر او:گروه متممي

  يا حرف عطف

  لحظه اي:قيد زمان

 

 جمله سيزده 

  نمي بيني:فعل(ي)نهاد اجباري

 پس:قيد بنابراين   

 



 

 

 جمله چهاردهم 

  قرار داده است:فعل

  خداوند حكيم:گروه نهادي

  حافظه و فراموشي:مفعول

  درآدمي:گروه متممي

 

 جمله پانزده  

  ند: (هستند)فعل

  هر دو:نهاد

  ضد يكديگر:مسند

 

 جمله شانزده 

  هست:فعل خاص

  مصلحتي:نهاد

  هريك ضمير مبهم_هريك:متممدر 

 

 جمله هفدهم 



 

 

 نهاد محذوف       توان كرد:فعل نمي  

  وصف:مسند

  آن:مفعول كه محذوف است.

  جزئي گذرا به مفعول و مسند 4جمله 

  

 پاراگراف هفتم�♦

اي مفضّل،درباره آن صفتي كه از ميان ساير حيوانات،ويژه ي انسان  
نمي بود،هيچ كس است،تفكّر كن كه آن ((حيا))است.اگر حيا 

مهمانداري نمي كرد و وفا به وعده ها نمي نمود و نياز هاي مردم را بر 
نمي آورد؛به كسي نيكي نمي كرد و از بدي ها دوري نمي كرد؛حتّي 

بسياري از امور را مردم براي حيا به عمل مي آورند؛زيرا برخي از مردم 
به جا نمي آوردند  اگر از يكديگر شرم نمي كردند، حقّ پدر و مادر را نيز

و صله ي رحم و احسان به خويشان نمي كردند و امانت هاي مردم را 
 پس نمي دادند و ترك معاصي نمي كردند.

 

 جمله 16✏

 

جمله اول    



 

 

  اي مفضل:ندا و منادا

 

جمله دوم   

  است:فعل اسنادي(نهاد محذوف آن)

 ويژه انسان:گروه مسندي

جمله سوم   

  تفكر كن:فعل نهاد تو محذوف

  درباره:حرف اضافه

  آن صفتي:متمم

  كه:حرف ربط

  ساير:صفت مبهم_ساير حيوانات:گروه متممي_از ميان:حرف اضافه

  حيوانات:هسته و متمم

 

جمله چهارم   

  است:فعل اسنادي

  حيا:مسند

 آن:نهاد



 

 

جمله پنجم   

  نمي بود:فعل خاص

  حيا:نهاد

  اگر:حرف شرط

 

جمله ششم   

  نمي كرد:فعل

  مهمانداري:مفعول

  كس:نهادهيچ 

 

جمله هفتم   

  نمي نمود:فعل(نهاد محذوف)

  وفا:مفعول

  به وعده ها:متمم

 

جمله هشت   

  بر نمي آورد:فعل(نهاد محذوف)



 

 

  نياز هاي:مفعول

 مردم:مضاف اليه

جمله نهم   

  نمي كرد:فعل(نهاد محذوف)

  نيكي:مفعول

  به كسي:متمم

 

جمله دهم   

 (نهاد محذوف)  دوري نمي كرد:فعل مركب  

 ها:متمماز بدي 

جمله يازدهم   

  به عمل مي آورند:فعل

  مردم:نهاد

  بسياري از:قيد

  امور را:مفعول

  براي:حرف اضافه



 

 

 حيا:متمم

جمله دوازدهم   

  شرم نمي كرد:فعل

  برخي از مردم:نهاد

  اگر:حرف شرط

 يكديگر ضمير مبهم_از يكديگر:متمم

جمله سيزدهم   

  به جا نمي آورد:فعل(ند نهاد اجباري)

  حق:مفعول

  و مادر:مضاف اليهپدر 

 نيز:قيد

جمله چهار دهم   

  نمي كردند:فعل(ند نهاد اجباري)

  صله رحم و احسان:مفعول

  به خودشان:متمم

 



 

 

جمله پانزدهم   

  پس نمي دادند:فعل(ند نهاد اجباري)

  امانت هاي:مفعول

 مردم:مضاف اليه

جمله شانزدهم   

  ترك نمي كردند:فعل(ند نهاد اجباري)

  معاصي:مفعول

 هشتم پاراگراف ♦

پس،داده است خداوند عليم به آدمي آنچه صالح دين و دنياي او در  
آنهاست و منع كرده است از آدمي،دانستن امري چند را كه در شان و 
طاقت او نيست دانستن آنها؛مانند انور آينده و آنچه در دل هاي مردم 

 است و مانند اينها.

✏6 هجمل  

 داده است:فعل ماضي نقلي

  ه نهاديخداوند عليم:گرو

  آنچه:ضمير پرسشي در نقش مفعول

 به آدمي:متمم



 

 

 جمله دوم 

  است:فعل خاص

  صالح دين و دنياي او:گروه نهادي

  صالح هسته و نهاد

دنيا عطف به وابسته و مضاف _دين:وابسته پسين و مضاف اليه
  (او)وابسته و مضاف اليه_اليه

 در آنها:متمم

 جمله سوم 

  محذوف_نهاد_منع كرده است:فعل

  آدمي:متمماز 

  دانستن امري چند را:مفعول

 

 جمله چهارم 

  نيست:فعل اسنادي

  دانستن آنها:گروه نهادي

  كه:حرف ربط

  درشان و طاقت او:گروه متممي در نقش مسند



 

 

امور هسته و متمم و _امور آينده:گروه متممي_مانند:حرف اضافه
 آينده:صفت

 جمله پنجم 

  است:فعل خاص

  آنچه:نهاد

 متممي در دل هاي مردم:گروه

 جمله ششم 

  فعل است:كه به قرينه لفظي حذف شده است

  نهاد:آن و محذوف است

  مانند اينها:متمم در نقش مسند

  

  پاراگراف نهم�♦

 

تامل كن اي مفضّل،در مصلحت پنهان كردن عمر هركس از او،زيرا كه 
اگر مقدار عمر خود را بداند،اگر عمرش كوتاه باشد،زندگي بر او ناگوار 

و اگر بداند كه عمرش دراز خواهد بود،اميد بقا خواهد  خواهد بود
 داشت.

 



 

 

 جمله8✏

 جمله اول 

  جزئي) 3تامل كن:فعل و نهاد آن محذوف است(گذرا به متمم 

  در مصلحت پنهان كردن عمر هر كس از او:متمم

  در: حرف اضافه  مصلحت هسته و متمم

 پنهان كردن:وابسته پسين و مضاف اليه   

  و مضاف اليه عمر:وابسته وابسته

  هركس:وابسته وابسته و مضاف اليه(ضمير مبهم)

 از او:متمم

 جمله دوم 

 ندا و منادا_اي مفضل:شبه جمله

 جمله سوم 

  بداند:فعل(د)نهاد اجباري

  مقدار عمر خود را:گروه مفعولي

  زيرا كه:حرف تعليل

 اگر:حرف شرط



 

 

 جمله چهارم 

  باشد:فعل اسنادي

  كوتاه:مسند

  (ش)مضاف اليه وابسته پسين_هسته و نهاد عمر_عمرش:گروه نهادي

 اگر:حرف شرط

 جمله پنجم 

  خواهد بود:فعل

  ناگوار:مسند

  زندگي:نهاد

 بر او:متمم

جمله ششم   

  بداند:فعل و نهاد (د) اجباري

  اگر:حرف شرط

  مفعول:جمله بعد(كه عمرش دراز خواهد بود)

 

جمله هفتم   



 

 

  خواهد بود:فعل

  عمرش: نهاد

 دراز:مسند

جمله هشتم   

  او نهاد محذوف_خواهد داشت:فعل

  بقا:وابسته پسين و مضاف اليه._اميد هسته و مفعول_اميد بقا:گروه مفعولي

  

 پاراگراف دهم ♦

و بدان اي مفضّل!كه نياز اصلي آدمي به زندگاني،نان و آب است.پس 
نظر كن كه چگونه تدبير كرده است در اين دو چيز؛زيرا كه چون آدمي 

تر است ازاحتياج به نان،بنا بر آنكه صبر او بر  را احتياج به آب،شديد
گرسنگي زياده است از صبر بر تشنگي،و احتياجش به آب بيشتر است از 

 احتياج به نان؛لذا آب را فراوان گردانيده است.

 جمله9✏

 جمله اول 

  بدان:فعل نهاد محذوف

  كه نياز آدمي به زندگاني....مفعول براي فعل بدان



 

 

 

 جمله دوم 

 :ندا و منادااي مفضّل

 جمله سوم 

  است:فعل اسنادي

نيازاصلي آدمي:گروه  مسندي ( نياز هسته ومسند اصلي وابسته وصفت 
  ادمي وابسته وابسته  وصفت)

  نان و آب:نهاد

  به زندگاني:متمم

 كه:حرف ربط

جمله چهارم   

  نهاد محذوف_نظر كن:فعل

  پس:قيد

 كه:حرف ربط

جمله پنجم   

  مفعول تدبير :  
 و نهاد محذوف كرده است:فعل   



 

 

  چگونه:قيد

  (جمله سه جزئي گذرا به متمم)_در اين دو چيز:گروه متممي

صفت _دو وابسته پيشين_اين وابسته پيشين صفت اشاره_چيز:هسته و متمم
 شمارشي

جمله شش   

  است:فعل اسنادي

  احتياج:نهاد

  شديد تر:مسند

  به آب:متمم

  را:براي حرف اضافه

  آدمي:متمم

  حرف تعليل_كهزيرا _چون:حرف ربط

  از احتياج:متمم

 به نان:متمم

جمله هفت   

  است:فعل اسنادي



 

 

  صبر او:گروه نهادي

  زياده:مسند

  بنابر:حرف اضافه

  آن:متمم

  كه:حرف ربط

 بر گرسنگي:متمم

جمله هشت   

  است:فعل

  احتياجش:گروه نهادي

  به آب:متمم

  شديد تر:مسند

  از احتياج:متمم

 به نان:متمم

جمله نهم   

  :قيد لذا:بنابر اين  

  نهاد محذوف_گردانيده است:فعل اسنادي



 

 

  فراوان:مسند

  جزئي گذرا به مفعول و مسند)4آب:مفعول(

 پاراگراف يازدهم�♦

و اگر آدمي را هرگز دردي نمي رسيد،به چه چيز ترك مي كرد گناهان 
را و به چه چيز تواضع مي كرد براي خدا و تضرّع مي كرد نزد او؟و به 

رباني مي كرد به مردم و صدقات مي نمود به مساكين؟نمي چه چيز مه
بيني كسي را كه به دردي دچار شد،خضوع مي كند و به درگاه خدا 
روي مي آورد و طلب عافيت مي كند و دست مي گشايد به دادن 

صدقه؟پس نمي بيني كه حكيم عليم در هر امري،آنچه به عمل 
نيست؟ آورده،همه موافق حكمت است و راه خطا در آن  

 

 جمله16✏  

جمله اول   

  نمي رسيد:فعل

  دردي:نهاد

  آدمي متمم_را:حرف اضافه

  هرگز:قيد تاكيد

 اگر:حرف شرط



 

 

جمله دوم   

  ترك مي كرد:فعل نهاد محذوف

  گناهان را:مفعول

 چه چيز:ضمير پرسشي و متمم

جمله سوم   

  تواضع مي كرد:فعل نهاد و محذوف

 براي حرف اضافه خدا متمم

جمله چهارم   

  تضرع مي كرد:فعل مركب و نهاد محذوف

 او:متمم_نزد:حرف اضافه

 جمله پنجم 

  نهاد محذوف_مي كرد:فعل

  مهرباني:مفعول

  به چه چيز:متمم

 به مردم:متمم

 جمله ششم 



 

 

  مي نمود:فعل نهاد محذوف

  صدقات:مفعول

 به مساكين:متمم

 جمله هفتم 

  نميبيني:فعل(ي)نهاد اجباري

 دچارشد)مفعول نمي بيني(كسي را كه به دردي 

 جمله هشتم 

  نهاد محذوف _شد:فعل اسنادي

  دچار:مسند

  به دردي:متمم

 كه:حرف ربط

 جمله نهم 

 نهاد(د)اجباري_خضوع مي كند:فعل

 جمله دهم 

  روي مي آورند:فعل مركب

  نهاد:محذوف است



 

 

مضاف _خدا:وابسته پسين_درگاه هسته متمم_به درگاه خدا:گروه متممي
 اليه

  يازدهمجمله   

  نهاد(د)اجباري_طلب مي كند:فعل

 عافيت:مفعول

 جمله دوازدهم 

  مي گشايد:فعل نهاد(د)اجباري

  دست:مفعول

 صدقه مضاف اليه)_به دادن صدقه:گروه متممي(دادن هسته و متمم

جمله سيزدهم   

  نهاد(ي)اجباري_نمي بيني:فعل

  كه خداوند حكيم كه در هرامري...مفعول

 پس:قيد

جمله چهاردهم   

  عمل آورده است:فعل مركب پيش ونديبه 

  حكيم عليم:نهاد(حكيم هسته و نهاد عليم صفت)



 

 

  هر:وابسته و صفت مبهم امر: متمم(ي)نكره_در هر امري:گروه متممي

  جمله پانزدهم

  است:فعل اسنادي

  موافق هسته و مسند حكمت مضاف اليه _موافق حكمت:گروه مسندي

 همه:ضمير مبهم و نهاد 

جمله شانزدهم   

  نيست:فعل خاص

  خطا صفت_راه:نهاد و هسته_راه خطا:گروه نهادي

  در آن:متمم

 پاراگراف دوازده♦

مفضّل گفت:چون سخن بدينجا رسيد،موالي من فرمود:برو، آنگاه به نماز 
ايستاد.پس من شاد و خوشحال برگشتم به آنچه از معرفت مرا حاصل شد 

.و خدا را حمد كردم  

 جمله8✏

جمله اول   

  گفت:فعل

  مفضل:نهاد



 

 

 چون سخن بدينجا رسيد:مفعول براي فعل گفت

جمله دوم   

  رسيد:فعل

  سخن:نهاد

  به اين جا:متمم قيدي(اين صفت وابسته پيشين جا متمم)

 چون:حرف ربط

جمله سوم   

  فرمود:فعل

  پسين ومضاف اليه ) موالي من:گروه نهادي(موالهسته ونهاد من وابسته

 برو:مفعول براي فرمود

جمله چهارم   

 رو:فعل نهاد تو محذوفب

جمله پنجم   

  ايستاد:فعل

  خود:نهاد

  آنگاه:قيد زمان



 

 

 به نماز:متمم

جمله ششم   

  برگشتم:فعل

  من:نهاد

 شاد و خوشحال:قيد حالت

 جمله هفت

  شد:فعل اسنادي

  حاصل:مسند

  آنچه:نهاد

 از معرفت:متمم

جمله هشت   

  حمد كردم:فعل(م نهاد اجباري)

 خدا را:مفعول

  ناهيد ساالروندتحليلگر: خانم  

 
  




