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 جمال و کمال                                                       درس هفتم:

               دپن   گوهن   زارـه   از    رآنـق    رد   و   است    نعمت    هنگو  زار ـه از   بهشت    رد  ؛   اودانـج  بهشت    هب   د است مانن    رآن ـق  هک  بدان      
  بود.     اهدل     ات حی   رآن ـق   رد    و    دبو    اهتن   ات حی   ،  آب   رد  ؛   وانر   است   آب     ِ     ل،مث   رآنـق    مثل     و  .  است   کمت و ح 

  رد   هک   زریا  ؛   اهستقّصه   رتینعجب  از   ،  قّصه  این   . اهستقّصه   کورتین نی   )ع(  یوسف    قّصۀ      لکن   و    است   ار بسی     اه  ّصقّ   ، رآنرد ـق         
آفت؛   ـهم   ،  بود   راحت  م ـه  ؛   ادیـش   م ـه  ،   بوَد   محنت    م ـه   ؛ لتص  و   م ـه  و  بوَد    ت ق رف   هم   :   بوَد    جمع   ـضد   دو    انمی 
   ،   بود  ب رط   و     اندوه  دین چن    این   او   رد    چون  پس    بود؛    گاه     و   تتخ   ایت نه   رد ،   بوَد    اهـچ  و  د بن     ِ     بَدایت     رد  ؛  جفا  بود، ـهم     اوـف     هم

 بوَد.   عجب    و   تفگش    خود    ادرد نه 
  :قلمرو زبانی

آفت:   /فرقت : دوری ، جدایی /  وصلت : پیوستگی/  محنت : رنج ) جمع مِحَن (   /دو ضد: دو چیز متضاد هم /  بدان: آگاه باش

 رنج و سختی /  بدایت: آغاز و اوّل هر چیز     / گاه: تخت شاهی، مَسند  / طرب: شادی 

 :قلمرو ادبی

 تشبیه قرآن به بهشت ) وجه شبه : جاودانگی( / تشبیه قرآن به آب ) وجه شبه: روان( / 

 . گاه سجع: نعمت . حکمت / تن ها . دل ها / فرقت . وصلت / راحت . آفت / وفا . جفا / چاه

رد    ا زلیخ     و  ،   بوَد   آموزگار    ر صب   هب    را     او    ِ     خود    یعقوب    و    بود    اداروـف    ، قی ّد ـص   یوسف     هک   بوَد    آن  از بهر  ، «  کو رتیننی »    اندهگفـت 
 .بوَد  ار مل ک جّب     او   از   دهنده    رخب    و  ،  بوَد  ار بسی    قّصه    این   رد   ادی ـش   و    اندوه   و   بوَد،    راربی ـق   او    عشق و ردد

 قلمرو زبانی:

       صدیق: بسیار راستگو /  /خداوند، مسلّط های جبّار: از نام
 کو رونی   از     بار    زارـه ر بهـت  ،   خو کونی    هک    او گفت؛ زریا رت سی    حسن   از     بلکه  ،   گفت   او   صورت    حسن    از     هن     کونی   را    یوسف   ال ح ۀ    قّص 
  اهو ـچ  حبس    کوش نی    روی  از    د؟ آم   انفرم    و    امر   ،  کواز خوی نی   و   د آم   زندان   و  د بن  ،  کونی  روی    از    را    یوسف    هک   نبینی  . 

 آمد.    گاه    و   کوش تخت نی   خوی   از   و   د،آم
 :قلمرو زبانی

 سیرت : خُلق و خو    قصه حال یوسف: داستان زندگی یوسف )ع(/  

چون     را     خود   صورت    هک   وانی نت    اگر     ات  ، داد    او    صورت   حسن از    هن  داد،   او   رت سی   از حسن   ّصقّ    این    رد    داد    هک   رخب   م عاـل   اه پادـش
ر بود، از به      اهرتکورتین سی نی     رتش سی    م گفتی     آنکه  .  گردانی  او   رت چون سی     را    خود  رت هک سی    بتوانی   باری   ،   گردانی   او    صورت 

و   ، دیدند      نعمت   زیادت     را     او    چون   یوسف،    رباردان    . ، کریمی کرد  لئیمی      ابلۀمق   رد    و   کرد    ، آشتی   شتیز    مقابلۀ   رد   و    کرد  ا وـف  ا،جف    آنکه رد مقابلۀ 
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پاک کنند    او   وجود   آاثر   از   م عاـل  و  د کنن     هالک     را     او   مگر    ات    کردند  داوت ـع   و  و مکر  د کی   آهنگ  دیدند،    ایت و عن   ل می    را بدو   یعقوب
رب زیادت کرد،    ، زیادت   و نبّوت  مملکت   و   کرد   زیادت  دولت   رب    دولت     را    او     الیتع  مل ک  .   آمد   ان رحم    دریتق   ربخالف   رباردان     رو تدبی 
 اید!.نی    ربارب    دان  غیب  خواست ـخداوند    با   کایدان   د کی    رهگز    هک   بدانند   انات عالمی 

 :قلمرو زبانی

سرنوشت  :قصد کردن / عداوت : دشمنی / تقدیرایگی  /  کریمی : بخشندگی / عنایت : توجه کردن / آهنگ : ملئیمی: پستی ، فرو

 : حیله گران، خواست / رحمان : صفت مخصوص خداوند / کید : مکر، حیله /   کایدان 

 :قلمرو ادبی

 سجع: نعمت و عنایت/ عنایت و عداوت / هالک و پاک 

 «کشتن و نابودی» کنایه: عالم از آثار وجود تو پاک کنند؛کنایه از 

  «و اهلل خیرالماکرین و مکروا و مکراهلل» سورۀ عمران 54جملۀ آخر تلمیح و اشاره دارد به آیۀ تلمیح: 

 محمّدبن زید طوسی تفسیر سورۀ یوسف)ع(، احمدبن

 

 

 

 

 

 

 کارگاه متن پژوهی

 :قلمرو زبانی

 های زیر را بنویسید:با توجّه به متن درس، معادل معنایی کلمه -1

 ( پستی  (          لئیمی )  فرومایگی،  بخشندگی(         کریمی )   بختی نیکدولت )  

 د.کدام قسمت جملۀ زیر، حذف شده است؟  نوع حذف را مشخص کنی -2

 (اییف هب قرینة معنحذفعل، از معنای عبارت )  «.   نیکو خو بهتک، زهار بار از نیکو رو»
در گفتار عادی، از هر دو گونۀ تلفّظی « بانمهرَبان، مهرْ»شوند؛ مانند ها به دو گونه تلفّظ میدر فارسی معیار امروز، برخی واژه  -9

 وزن و آهنگ، باید تلفّظ مناسب را انتخاب کرد.     توان بهره گرفت، امّا در شعر، با توجّه بهمی

   آموزگار، جاودان    های دو تلفّظی را بیابید.     در متن درس، واژه -

 :قلمرو ادبی

 تضادها، بر زیبایی سخن افزوده است ؟   در بند ششم  متن درس ، کدام نوع از روابط معنایی واژه -1

 بیه) مشببه و مشبّه به ( را مشخص کنید.در جملۀ زیر ، دو رکن اصلی تش -2

 به       جاودان: وجه شبه    قرآن: مشبّه     مانند: ادات      بهشت: مشبّهٌ.«  قرآن مانند است هب بهشت جاودان»

 دارند؟« جناس»ها در عبارت زیر، کدام واژه -9

  گاه –چاه                «.   آمد گاه و تخت نیکوش خوی از و آمد چاه و حبس نیکوش، روی از »



 

 

45 
 

واژه های هایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت و مصوّت های پایانی، وزن یا هر دوی آنها  هماهنگ باشند، به واژه -4

 گویند.می« سَجع»و به آهنگ برخاسته از آنها « مسجّع»

 نمونه :

 سعدی                                          . دهپاین   دولت    و  است   دهزاین    چشمۀ ر هن 

 کلیله و دمنه                             .ع ضاـی    ، بی ملک   دین   و  است   ل باـط    بی دین  ملک 

 عطّار               نیست. ایت نه   را    محبوب  آنکه  بهر از  ؛  نیست  ایت ـغ   را   محبت 

 درس بیابید و ارکان سجع را مشخص نمایید.   دو عبارت  مسجّع را از متن 

 کو رونی    از   بار   زهار  ر بهـت  ،   خو کونی    هک    زریا /           است   حکمت   و  دپن   گوهن   زهار   از   قرآن    رد    و    است    نعمت   گوهن   زهار    از    بهشت  رد  

 

 قلمرو فکری: 

   جاودانگی دارد.  و   ده است کنن   پاک   ل آب چون مث ؟ « مَثَل قرآن، مَثَل آب روان است.»ه معتقد است که: به چه دلیلی نویسند -1

 

 ( اشاره دارد؟54)آل عمران، آیۀ « رُ الماکِرینَوَ مَکَرُوا و مَکَرَاهلل و اهللُ و خَیْ»کدام بخش از متن درس به مفهوم آیۀ شریفه  -2

 دان برابر نیاید!.هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیبتا عالمیان بدانند که 

 

 های زیر، با کدام عبارت درس، ارتباط معنایی دارد؟هر یک از بیت -9

 عطّار                   ندارد    افتخار   مخلوق    دمت ـخ                      باشی     هک  ام هب ره مق   کن  حق    دمتـخ -

 از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت. هر کس که روی

 سعدی                         بیار    ازیب    رت ، سی  ربارد   نیست           ای     چیه     ارهـظ  ای زیب   صورت  -

 که نیکوخو ، بهتر هزار بار از نیکو رو

 وضیح دهید:دربارۀ ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، ت -4

 «.تاحُ الفَرَجرُ مِفْالصَّبْ» -

 ر آموزگار بود.یعقوب، خود او را هب صب  -

 نیست.    اندمو     ان پشیم    کردن   رصب    از   شس   چیه   و   .   ربسد   رانجام هب ـس     کاراه   ام شود تم صبوری باعث می
5- ............................................................................................................................................................... 
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 شعر خوانی

 هابوی گل و ریحان
 

 اهان، بوی گل و ریح م کردیبی خویشتن                              اه       انبسـت       هب   ، می رفت   سودایی  دل    وقتی  -1

 :قلمرو فکری

 کرد.ها و گیاهان خوشبو مرا سرخوش و از خود بی خود میرفت، عطر خوش گلها میهنگامی دل عاشق من به گلستان

 اهآن    ربفت     یاد   از   ادم افـت     تو    یاد  با                                      اهم ردیدی گل    ل، هگ ـجبلب      زدی    نعره   هگ -2

 :قلمرو فکری

 ها را فراموش کردم.  شد تا یاد تو در خاطر من جای گرفت، همۀ آن زیباییای شکوفا میخواند و گاه غنچهگاه بلبل نغمه می

 اهانپیم       همه   د نقض باـش   روا    تو   از  د بع                            بشکستم          همه   د م عه بسـت     رد  د تو ات عه  -9
 : قلمرو فکری

تا با تو پیمان مهر و دوستی بستم، با دیگران پیمانم را شکستم؛ با وجود تو )عهد و پیمان بستن با تو(، شایسته است که 

 های دیگر شکسته شود.پیمان

 اهانهب گلسـت   ن د رفـت باـش    رینظ   کوهت                                                            دامن   رد      هآویخـت     عشقت   م ـغ   ارـخ    ات -4

 : قلمرو فکری

 فکری اوست. کسی که گرفتار غم عشق تو شد اگر اندیشۀ رفتن به باغ و بوستان را داشته باشد، نشانۀ نادانی و کوتاه

 اهابانل است بی د ، سه رم باـشچون عشق ح                                              اید   د ـشگر رد طلبت رنجی، ما را ربـس -5

 :قلمرو فکری

 ها آسان است. مند باشد، تحمل دشواری بیابانتو رنجی به ما رسد، شایسته است؛ کسی که به کعبه عالقهخواستن  اگر در

 اهدوران    هب  د گوین   من    از  د بع    و م گوـیمی                            عشقش           از  ن دین سخ چن «  دیسع »د مگو گوین  -6

 :قلمرو فکری

گویم؛ نه فقط من از عشق او سخن خواهم گفت بلکه بعد از من دیگران گویند: ای سعدی این همه از عشق معشوق مگوی، میمی

 نیز در طول زمان از عشق او سخن خواهند گفت. 

 کّلیات اشعار ،  زغلّیات ، سعدی                                                                                 
 درک و دریافت 

 ( کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است ؟ چرا ؟1

 ؟؟؟؟؟   چرا این سروده ، در ادب غنایی جا می گیرد؟ -2
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 گونه شناسی

 ادبیات سفر و زندگی

م را پنج      قرن     دۀراین ـس  ،  ادیانیقب   رور خس انـص   ابو معین   م حکی     نوشتۀ   از    ل ، بخ یاین فص    رد ردس نخست           

کان  و    زمان  ذکر     با    را   ش خوـی   ر سف    داداهیرـخ  از    بخ ی     رور خس ، انـص  نوشته  این    رد   .  م خواندخواهی      رح و ـش   م

اطره ـخ   ری سپه    «   اشیکالس نّق »    متن   رد   ( رانهم سف   )   است    کرده   ان، بی  اص اشخ   االت ح  توصیف    و   ات جزئی 

گاری (.  اطره) ـخ  است    نوشته    زطن    چاشنی  و   توصیف     با  را   ش خوـی  ل صی تح  دوران     کالس    یک     از   ای   ن

گاشت اه    یا    رانهم اهسف            گزارش   و   اطرات ـخ  ثبت     با  اص اشخ    هک  د. آاثری هستن    «زندگی انهم »   از    بخ ی  ،  حقیقت   رد   خاطره ن

  « زندگی انهم »    یا  « ال ب حس ح » رند ؛ می گذا    ایرب ـج   ران دیگ     کاراـف    و  روزگار  داداهی رـخ  رح ـش  یا   شخوـی   احوال

بارۀ   رد     صمیمی   زبان    با    هک    است   «دآل احم   الل ـج»   عاطفی   حال   و   حّس     ان  بی   «   بود    ما   م چش   مرد  رپی »    خوانده می شوند؛ مثال ،

گاشته        انیم   ده است.  ـش      ن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


