


برگرفته از کتاب ادبیات نخبگان نهم

اراکحلیمرّوت محمدی، دبیر ادبیات عالمه 



ساده و روان                                                          : نثرتعلیمی                                                                                                                  : لحن

















14معنی واژگان درس 

نور و روشنایی: فروغ
آفرینش: خلقت
چاره اندیشی: تدبیر
میل و خواست: اراده

درک: شعور
استعداد: قوّه

خیراندیشی: مصلحت
پیوندبا خویشان: صلۀ رحم

گناهان: معاصی
خیر و مصلحت: صالح
مقام و مرتبه: شأن

ماندگاری: بقا
تندرستی: عافیت
فروتنی: خضوع



اترخی ادبیات
یکی ( ستریشیخ محمود شب: معروف به)سعدالدّین محمودبن امین الدّین عبدالکریم بن یحیی شبستری

ر وی از مشاهیر عرفای ایران است و بیشتر شهرت او به خاطر اث..سدۀ هشتم هجری  استشاعرانو عارفاناز 
ه در است کمحمود شبستریمهم ترین و مشهورترین اثر منظوم مثنوی گلشن راز. استگلشن رازمعروفش 

گارهایبا وجود حجم اندکش، این کتاب یکی از یاد. بردارندۀ  اندیشه های عرفانی وی و حدود هزار بیت می باشد
است، که در آن بیانادبیات عرفانی کهن فارسیپرارزش و بلندنام 

.  صوفیانه با شور، شوق، و روانی ویژه ای همراه گردیده استمفاهیم
حکایات، در این جا نیز، از موالناو عطارمطابق شیوۀ معمول 

حکمیو معانی عرفانیبرای بیان و عرضۀ مؤثّر تمثیالتو 
.استفاده شده است

امیر حسینی هرویشبستری این مثنوی را در پاسخ به پرسش های 
.  سروده است

اشاره« شاهدنامه » و « حق الیقین » از آثار دیگر وی، می توان به 
.کرد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%87%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%87%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1


یاتاترخی ادب 
شناسی ششمین امام شیعیان است و در آن به مباحث خداصادق، امام جعفرل، نوشتار گفته های کتاب توحید مفضّ

اب را  او این کت. بوده استموسی کاظمو امام جعفر صادقمفضل بن عمر، از شاگردان خاص امام .پرداخته شده است
امام رضا در حدیثی بر او رحمت فرستاده و.پس از چهار جلسه ای که از محضر آن امام بزرگ، بهره گرفت، نوشت

در نسخه های خطی متعددی از توحید مفضّل به جا مانده است که برخی از آن ها.تبعیت او از ائمه را ستوده است
، و برخی نجفیکتابخانه آیت اهلل مرعشیو کتابخانه ملی، کتابخانه آستان قدس رضویایران و در کتابخانه هایی چون 

ق و به خط عبدالرزاق ۱۰۵۶ظاهراً قدیمی ترین نسخه خطی این اثر، متعلق به سال . دیگر در عراق نگهداری می شوند
.جیالنی است که در کتابخانه آیت اهلل گلپایگانی در قم نگهداری می شود

.  ش در ایران به چاپ رسید۱287توحید مفضل برای نخستین بار در سال 
از آن پس تاکنون، متن و ترجمه ها و شروح متعددی از توحید مفضّل در مصر، 

.عراق و ایران چاپ شده است
این کتاب را به فارسی (۱۱قرن ) عالمه مجلسی، از دانشمندان دورۀ صفوی

.نام دارد« بحار االنوار» عالِم معروف ترین اثر این . ترجمه کرده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C


توضیحات ادبی درس چهارده

جهان جمله فروغ روی حق دان                   حق اندر وی ز پیدایی است پنهان
، تمام پدیده های جهان، نشانگر بزرگی و عظمت خداوند است و خداوند از شدت آشکاری در دل پدیده ها:معنی

.پنهان به نظر می رسد
/حق در مصراع اول، مضاف الیه و در مصراع دوم، نهاد. است« خداوند » در متون عرفانی، غالباً به معنی : حق

.مسند و هستۀ گروه اسمی: پنهان

.ندتفکر کن ای مفضّل، در همۀ اعضای بدن و تدبیر آنها که هریک برای هدفی و حاجتی آفریده شده ا
.ای مفضّل، به همۀ اعضای بدن و به این که هر کدام برای رفتاری و نیازی آفریده شده اند، فکر و توجه کن

.ونعمت فراموشی در آدمی، اگر تأمّل کنی، عظیم تر است از نعمت یادآوری
.ر استاگر خوب فکرکنی، نعمت فراموش کردن وقایع در انسان، از نعمت یادآوری و به خاطر آوردن، مهم تر و بزرگت

امید نداشت که شخصی که دشمن اوست، از احوال او  غافل گردد؛ یا حسودی، لحظه ای از فکر او 
.بپردازد

ر یا فرد حسود، لحظه ای به او فک( او را فراموش کند) انسان، امید نداشت که دشمنش، از حال او بی خبر شود 
.نکند



واژه شناسی

جمعمفرد

معاصیمعصیت

مصائبمصیبت

مصالحمصلحت

مساکینمسکین

صدقاتصدقه

مَحَنمحنت



2واژه شناسی

هم خانوادهریشهواژه

زائر(زارَ) زَوَرَ مزار

تضمینضَمَنَضمن

جریانجَرَیَماجرا

معافعَفَیَعافیت

تفضیلفضَلَمفضّل

مدبّردَبَرَتدبیر

آمالأمَلَتأمل

قول(قال ) قَوَلَ قائل

مقویقَوَیَقوّه

استفاده(فاد ) فَوَدَ فواید

اِخاللخَلَلَخِلل

عصیانعَصَیمعاصی

اطاعتطَوَعَمطیع





قید و انواع آن

.کلمه هایی که همیشه در نقش قید به کار می روند و نقش دیگری نمی گیرند: قید مختص
.هرگز ، هنوز، البته، اتفاقاً، احیاناً: مثال

.اساساً، اصالً، اصوالً، اصالً: کلمه های تنوین دار عربی
.به شدت، با حوصله، به اختصار: اسم+ پیشوند
.شب، روز، دیروز، فردا، گاهی، به ندرت، چند دقیقه: قید زمان

.اینجا، همه جا، باال، پایین، باال، زیر: قیدمکان
.کم، بیش، زیاد، خیلی، تا اندازه ای، فراوان، آنقدر( : کمیّت ) قید مقدار 

.خوب، بد، زشت، زیبا، چگونه، آهسته(: چگونگی ) قید کیفیت 
.خندان، گریان، پریشان، قدم زنان، ایستاده، نشسته: قید حالت

.کاش، کاشکی، لطفاً، ان شاء اهلل: قید تمنّا
.متأسفانه، افسوس، دریغا، آوخ، فریاد،واویال: قید تأسف
.عجب، شگفتا، وه، سبحان اهلل: قید تعجب
.دوباره، باز، بازهم، مجدداً: قید تکرار

آیا، چرا، مگر، کی، چه، : قید پرسش
.هرگز، ابداً،اصالً، خیر: قید نفی

.البته، حتماً، واقعاً، یقیناً: قید تأکید
.شاید، احتماالً، گویا: قید تردید



یدو بیت

قانه و بیشتر درون مایه ای عاش. دو بیت است که گاه مصراع سوم آن قافیه ندارد: دوبیتی
.عارفانه دارد و رایج ترین قالب در میان روستاییان است

وزنی خاص دو بیتی. بابا طاهر و فایز دشتستانی از معروف ترین شاعران دوبیتی گو هستند
.دارد و از این نظر با رباعی متفاوت است

دلم را جز تو کس دلبر نباشد                          به جز شور تواَم در سر نباشد
دل فایز تو عمداً می کنی تنگ                        که تا جای کس دیگر نباشد 

فایز

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم                           ره کاشانۀ دیگر بگیریم
بیا گم گشتۀ دیرین خود را                              سراغ از اللۀ پرپر بگیریم

قیصر امین پور



رباعی

اعی درون مایۀ رب. شعری چهار مصراعی است که معموالً مصراع سوم آن، قافیه ندارد:  رباعی
.بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی است

ته مناسب ترین قالب برای ثبت لحظه های کوتاه شاعرانه است و در همۀ دوره ها رواج داش
.است

.خیام، عطار، مولوی و بابا افضل، از سرایندگان نامدار رباعی اند

من درد تو را زدست آسان ندهم                      دل بر نَکَنم زدوست تا جان ندهم
از دوست به یادگار، دردی دارم                        کان درد به صدهزار درمان ندهم

مولوی

برخیز و مخور غم جهان گذران                     بنشین و دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی                        نوبت به تو خود نیامدی از دگران

خیام



(5قرن)بابا طاهر



(بود قدر تو افزون از مالئک) معنی واژگان شعر 

دارم: دیرم
رنج:محنت

نخهای عمودی : تار
پارچه

دوری:هجران
کندن پوست:واکره

توانگر: دولتمند
رام:مطیع
ذات:نفس
ارزش:قدر

گستردگی:فراخی
بینی: وینی
رسوایی:ننگ

آید: ایو



یاتاترخی ادب 
نجم سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پدوبیتیتبار و ایرانیشاعر، عارف،باباطاهر عریانیا اباطاهر
سته بابا لقبی بوده که به پیروان وار. بوده استطغرل بیک سلجوقیو معاصر ایران( م۱۱سده )هجری 

به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده استعریانمی داده اند و 

آرامگاه قدیمی 
باباطاهر در همدان

دن باباطاهر انسان ها را به ارزش نهادن به زندگی سفارش می کند؛ نوعی زندگی که در آن کمال و طی کر
ندها و در دوبیتی های باباطاهر، سخنانی دیده می شود که شامل پ. درجات انسان بودن، حرف نخست را بزند

.اندرزهای وی به آیندگان است
.دو بیتی های او سرشار از مضامین لطیف عرفانی و عواطف ساده و صمیمی است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86


.  دلی دارم که  خواهان عشق ومحبت است که بازار محبت از این دل من گرم و  پررونق است: 1دوبیتی 
.برای قامت  دلم، لباسی بافتم که پودش ازغم عشق وتارش ازعشق و محبت است

.اضافۀ تشبیهی: بازار محبت/ خریداربودن دل: تشخیص
/  اضافۀ استعاری: قامت دل/ دل، خریدار، بازار، او، گرم: هسته. بیت دارای پنج گروه اسمی است

.تار و پود و لباس و دوختن: شبکۀ معنایی/ اضافۀ تشبیهی: پود محنت و تار محبت

است و وصال و دوری من از معشوق هم  ( خداوند)درد و درمان من  در دست معشوق حقیقی: 2دوبیتی 
.دردست او می باشد

.ی مانم اگر قصاب با رنج  بسیار، پوستم را از بدنم جدا بکند،  من هرگز دست از دوست نمی کشم و عاشق او م

.در هر دو مصراع به معنای خداوند: دوست/ «د » حرف : واج آرایی/ درد و درمان، وصل و هجران: تضاد
.جملۀ چهار جزئی با مفعول و متمم: اگر قصابم از تن واکره پوست/ مضارع التزامی: واکره

.گاه گاهی از قبرستان  گذر می کردم و قبر انسان های ثروت مند و فقیر  را می دیدم: 3دوبیتی
.انسان فقیر  بدون کفن دفن نشده  وانسان ثروتمند هم از یک کفن  بیش تر با خود نبرده است

/  دولتمند و درویش: تضاد

«الئکبود فضل تو افزون برم» توضیحات ادبی شعر



:5دوبیتی 

از خدای پاک و منزّه، دور شدی و از نفس و شیطان پیروی کردی، این کار چه سودی داشت؟! ای دل: 4دوبیتی 
مقام و ارزش تو از فرشتگان، باالتر است؛ اما وقتی تو ارزش خود را نمی دانی، چه فایده ای دارد؟

.مضارع ساده: بُود/ حذف فعل، چه حاصل دارد: چه حاصل / مسند: غافل و مطیع/ منادا: دل

.کاری نکن که دچار سختی و مشکل بشوی و جهان با این همه وسعت و عظمت برای تو رنج آور شود
.کنیوقتی در روز قیامت، فرشتگان نامۀ اعمال تو را می خوانند، تو با دیدن نامۀ اعمال خود، احساس شرمندگی

/یجناس ناقص اختالف: سنگ و تنگ/ فراخ و تنگ: تضاد/ کنایه از دچار مشکل شدن: سنگ در پا آمدن
.در سنگت، مضاف الیه و در تنگت، متمم: «ت » 

.اناستعاره از فرشتگ: نامه خوانان/ مجاز از روز قیامت: فردا. بیت دوم، تلمیح به روز قیامت دارد: تلمیح



پرسش های چهارگزینه ای درس چهارده

در کدام گزینه، قید است؟« روان » واژۀ -1
همی شاد گردد ز بویش روان( روان گفت سخن، در حضور پدر                        ب( الف
روان است سیل و خراب است حال(  گالب است گویی به جویش روان                       د(  ج

چند « کسی که زود دل آزرده گشت، دیر نزیست/ دلی که سخت ز هر غم تپید، شاد نماند » در بیت -2
نقش قیدی به کار رفته است؟

پنج( دچهار ( جدو ( بیک ( الف

دریافت نمی شود؟کدام گزینه، از بیت زیر، -3
لباسی دوختم بر قامت دل                 زپود محنت و تار محبت

.محنت و محبت، در وجود انسان سرشته شده است( ب.                     دل جایگاه محنت و محبت است( الف
.  محنت، محبت به بار می آورد( د.            لباس دل از پود محنت و تار محبت است( ج

در بین واژگان زیر، چند غلط امالیی وجود، دارد؟ -4
یم علیمطلب عافیت، تواضع، تضّرع، خضوع، صَالح دین، شأن و تاغت، امید بقاع، مطیع نفس، محنت و محبت، حک

چهار( یک                           د( دو                        ج( سه              ب( الف



در کدام گزینه، قید به کار رفته است؟-5
.هرکس عمرش کوتاه باشد، زندگی ناگوار خواهد بود( الف
.و نعمت فراموشی، عظیم تر است از نعمت یادآوری(  ب
.مفضّل، اندوهناک، نزد امام صادق رفت( ج
. مفضّل، به سخنان او اعتراض کرد و آن گمراه، جواب گفت( د

ارتباط ندارد؟  کدام بیت از نظر مفهوم، با بیت زیر -6
جهان، جمله، فروغ روی حق دان                      حق اندر وی زپیدایی است، پنهان                        

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                     هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار( الف
به جهان، خرم از آنم که جهان، خرّم از اوست        عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست( ب
به نزد آنکه جانش در تجلی است                      همه عالم، کتاب حق تعالی است ( ج
خاموش مباش، زیر این خرقه                          بر جان جهان، دوباره جان آمد(  د

:   کنایه است از« سنگ در پا آمدن » -7
دچار مشکل شدن   ( عذاب دادن                                          ب( الف

پاداش گرفتن        ( تعادل از دست دادن                                 د(  ج



؟کدام گزینه، از فرموده های ایشان نیست«...اگر حیا نبود» ، (ع)طبق سخنان امام صادق -8
هیچ کس به وعده ها وفا نمی نمود( هیچ کس مهمانداری نمی کرد                    ب( الف
نماز به جا نمی آوردند( امانت های مردم را پس نمی دادند                 د( ج

دارد؟( معنای مقابل)تقابل معنایی « صلۀ رحم و احسان»کدام بیت با مفهوم -9
زیرا که تو را هست از این باب ثواب بر دیدن دوستان هر از گاه شتاب ( الف
کو را بپرستید و به ارحام رسید بنگر به سفارش خدا با تأکید( ب
باشد که به کار خویش اندیشه کندگر بود کسی که انزوا پیشه کند ( ج
کوتاهی اقوام نکوهش شده است در آیۀ اول نساء آمده است ( د

آرایۀ ادبی کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟-10
.پیراهنی که آن پردۀ دل است ( الف
چه کسی شش را بادزن دل قرار داده است؟( ب
.دکسی که به فنای عمر، یقین به هم رسانید، ناامیدی بر او غلبه می کند و امید وار نمی مان( ج
.فراموشی همانند نعمتی است در آدمی ، اگر تأمل کنی عظیم تر است از نعمت یادآوری( د



پاسخ تشریحی پرسش های درس چهارده 

.، مسند است«ج و د » نهاد و در گزینۀ « ب»در گزینه « روان » ( الف-1

.سخت، ازهرغم، شاد، زود و دیر، قید هستند( د-2

.این گزینه ارتباطی با بیت موردنظر، ندارد( د-3

.شأن و طاقت و امید بقا صحیح است( ب-4

.اندوهناک، قید حالت است( ج-5

.است( عج)این بیت دربارۀ والدت امام زمان( د-6

.دچار مشکل شدن، صحیح است( ب-7

.است( ع)سایر گزینه ها از سخنان امام صادق( د-8

.این گزینه، به انزوای فرد اشاره دارد و ارتباطی با صلۀ ارحام ندارد( ج-9

.درسایر گزینه ها تشبیه به کار رفته است. امیدوار و ناامید، تضاد دارند( ج-10
.فراموشی به نعمت/ شش به بادزن/ دل به پرده


