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مسعودی

به نام خداوند جان و خرد
مقدمــــه

این جزوه دربردارندۀ همۀ نکات زبانی ،ادبی و فکری کتاب فارسی ( ،)3پایۀ دوازدهم ،شاخۀ فنیوحرفهای
و کاردانش است:
 -١تمامی ابیات و عبارات کتاب بهصورت درسبهدرس و سطربهسطر از نظر معنا و مفهوم بررسی و تحلیل
شدهاست.
 -٢آرایههای ادبی و دستور بیتها و جملهها بررسی شدهاند.
 -3پاسخ سؤاالت کارگاه درسپژوهی و درک و دریافت بهطور کامل در پایان هر درس آورده شدهاست.
 -4تمامی شعرخوانیها ،گنج حکمتها و شعرهای داخل کارگاه درسپژوهی با توضیح کامل آورده
شدهاست.
 -5واژگان مهمّ همۀ متنها عالوهبر شرح و توضیح در درس ،بهصورت واژهنامه نیز در ابتدای هر درس
آورده شدهاست .این کار موجب ساده کردن امر آموزش در ایام امتحانات خواهد شد.

***********************************
* از همکاران گرامی و دانشآموزان عزیز تقاضا دارم با فرستادن دیدگاههای علمی و انتقادیِ ارزشمندشان
به واتساپ یا تلگرام ( ،) 09١١-١78-١707مؤلّف جزوه را در پربارتر کردن این اثر ،یاری نمایند.

پاینده باشید.
شهریور 1401
ولی مسعودی
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ستایش

مسعودی

مَلِکا ذکر تو گویم

واژهنامه
* پوییدن :حرکت بهسوی مقصدی برای بهدست آوردن و جستوجوی چیزی ،تالش ،رفتن  * /ثنا :ستایش ،سپاس
* جزا :پاداش کار نیک

* جالل :بزرگواری ،شکوه ،از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد.

/

* جود :بخشش ،سخاوت ،کَرَم

 * /حکیم :دانا به همه چیز ،دانای راستکردار ،از نامهای خداوند تعالی؛ بدین معنا که

همۀ کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و کار بیهوده انجام نمیدهد.
* رحیم :بسیار مهربان از نامها و صفات خداوند  * /روی :مجازاً امکان ،چاره
* سزا :سزاوار ،شایسته ،الیق

/

* شِبه :مانند ،مِثل ،همسان

 * /سرور :شادی ،خوشحالی

 * /عز :ارجمندی ،گرامی شدن ،مقابل ذُلّ

* فضل :بخشش ،کَرَم  * /کریم :بسیار بخشنده ،بخشاینده ،از نامها و صفات خداوند  * /مَلِک :پادشاه ،خداوند
* نماینده :آنکه آشکار و هویدا میکند ،نشاندهنده

* وهم :پندار ،تصوّر ،خیال

/

* یقین :بیشبهه و شک بودن ،امری که واضح و ثابت شده باشد.
*************
 -١مَلِکا ،ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی

نروم جز به همان ره که تواَم راهنمایی

معنی :خداوندا ،تو را ستایش میکنم زیرا تو پاک و پروردگار هستی و تنها به همان راهی می روم که تو آن را به من نشان دهی.
[تو راهنمای من هستی] (یاد کردن از پاکی خدا  /هدایتگری خدا)

 مَلِک :پادشاه ،خداوند « /ی» در پاکی و خدایی= هستی
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 -٢همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

معنی :فقط به درگاه تو روی میآورم .تنها درپیِ فضل و بخشش تو هستم .فقط تو را به یگانگی میستایم زیرا تو شایستۀ
یگانگی هستی( .بندگی مطلق دربرابر خدا  /تأکید بر یکتایی خداوند)
 فضل :بخشش ،کَرَم  /پوییدن :حرکت بهسوی مقصدی برای بهدست آوردن و جستوجوی چیزی ،تالش ،رفتن /
«همه» در هر دو مصراع به معنی «فقط و تنها»  /جویم ،گویم ،پویم :جناس
 -3تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی

معنی :تو دانا ،بزرگ ،بخشنده و مهربان هستی .تو آشکارکنندۀ لطف و بخشش و شایستۀ ستایش هستی( .برشمردن صفات
خداوند)

 حکیم :دانا به همه چیز ،دانای راستکردار ،از نامهای خداوند تعالی؛ بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از روی دلیل و
برهان است و کار بیهوده انجام نمیدهد  /کریم :بسیار بخشنده ،بخشاینده ،از نامها و صفات خداوند  /رحیم :بسیار مهربان ،از
نامها و صفات خداوند  /نماینده :آنکه آشکار و هویدا میکند ،نشاندهنده  /ثنا :ستایش ،سپاس « /ی» در پایان واژهها = هستی /
حکیم ،عظیم ،کریم ،رحیم ،نماینده ،سزاوار :مسند
 -4نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شِبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

معنی :نمیتوان تو را توصیف کرد زیرا در فهم و ادراک ما نمیگنجی .نمیتوان چیزی را شبیه تو دانست زیرا تو در تصور و
خیال انسان جای نمیگیری ( .ناتوانی انسان از توصیف خداوند /قابل تشبیه نبودن خداوند /محدودیت خیال انسان)
 شِبه :مانند ،مِثل ،همسان  /وهم :پندار ،تصوّر ،خیال  /فهم ،وهم :جناس
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 -5همه عزّی و جاللی ،همه علمی و یقینی

مسعودی

همه نوری و سُروری ،همه جودی و جزایی

معنی :تو سراسر ارجمندی ،شکوه ،دانایی و اطمینان هستی .تو سراسر نور ،شادی ،بخشش و پاداش هستی( .برشمردن صفات الهی)

 عزّ :ارجمندی ،گرامی شدن ،مقابل ذُلّ  /جالل :بزرگواری ،شکوه ،از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد /
یقین :بیشبهه و شک بودن ،امری که واضح و ثابت شده باشد  /سُرور :شادی ،خوشحالی /جود :بخشش ،سخاوت ،کَرَم /
جزا :پاداش کار نیک « /ی» در پایان واژهها = هستی  /عزّ ،جالل ،علم ،یقین ،نور ،سرور ،جود ،جزا :مسند
 -6همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی ،همه کمّی تو فزایی

معنی :هرچیز پنهانی را تو میدانی (علّام الغیوب) و همۀ عیبها را میپوشانی (ستارالعیوب) و همۀ کموزیاد شدنها به دست
توست( .عزت و ذلت به دست خدا)
 بیش :افزون ،بسیار ،زیاد  /بکاهی :کم میکنی  /فزایی :زیاد میکنی  /غیبی و عیبی :جناس  /بیشی و کمی :تضاد  /بکاهی و
فزایی :تضاد  /غیبی ،عیبی ،بیشی ،کمّی :مفعول
 -7لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

مگر از آتش دوزخ بوَدش روی رهایی

معنی :تمام وجود سنایی فقط یگانگی تو را ستایش میکند .امید است (شاید) برای او امکان رهایی از آتش جهنم باشد.
(اقرار به یگانگی خداوند  /امید به آمرزش و نجات)

 لب و دندان :مَجاز از تمام وجود « /همه» به معنی «فقط و تنها»  /مگر :امید است ،شاید  /روی :مَجازاً امکان ،چاره
حکیم سنایی غزنوی

********************************

شکرِ نعمت

درس یکم

واژهنامه
* ادیب :آدابدان ،ادبشناس ،سخندان ،در متن درس به معنای معلم و مربی است.
* اعراض :روی گرداندن از کسی یا چیزی ،رویگردانی

/

* انِابت :بازگشت بهسوی خدا ،توبه ،پشیمانی

* انبساط :حالتی که در آن ،احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن
* باسق :بلند ،بالیده /

* بنات :جِ بنت ،دختران /

* بنان :سرانگشت ،انگشت /

* تاک :درخت انگور ،رَز

* تتمّه :باقیمانده؛ تتمّۀ دور زمان :مایۀ تمامی و کمال گردش روزگار ،مایۀ تمامی و کمال دورِ زمان رسالت
* تحیّر :سرگشتگی ،سرگردانی

/

* تحفه :هدیه ،ارمغان

* تقصیر :گناه ،کوتاهی ،کوتاهی کردن
* خوان :سفره ،سفرۀ فراخ و گشاده

* جسیم :خوشاندام

/
/

/
/

* تضرّع :زاری کردن ،التماس کردن
* حِلیه :زیور ،زینت

* دایه :زنی که بهجای مادر به کودک شیر میدهد یا از او پرستاری میکند.

* ذوالجالل :خداوند بزرگواری ،صاحب بزرگی

/

* ربیع :بهار
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مسعودی

* روزی :رزق ،مقدار خوراک یا وجه معاش که هرکس روزانه بهدست میآورد یا به او میرسد؛ وظیفۀ روزی :رزق مقرّر و معیّن

* شفیع :شفاعتکننده ،پایمرد

* شهد :عسل؛ شهد فایق :عسل خالص

/

* صفوت :برگزیده ،برگزیده از افراد بشر
عبادت پردازند.

/

/

* عاکفان :جِ عاکف ،کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد بمانند و به

* عزَّوَجَلّ :گرامی ،بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند بهکار میرود.

* عُصاره :آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر بهدست آورند؛ افشره ،شیره
* فاحش :آشکار ،واضح

* فایق :برگزیده ،برتر

/

/

* فرّاش :فرشگستر ،گسترندۀ فرش

* قبا :جامه ،جامهای که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه بههم پیوندند.
* قدوم :آمدن ،قدم نهادن ،فرارسیدن  * /قسیم :صاحبجمال  * /کاینات :جِ کاینه ،همۀ موجودات جهان
* کرامت کردن :عطا کردن ،بخشیدن

/

* مراقبت :در اصطالح عرفانی ،کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه

خداوند در همۀ احوال ،عالمِ بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِحق

/

* مزید :افزونی ،زیادی

* مُطاع :فرمانروا ،اطاعتشده ،کسی که دیگری فرمان او را میبَرد.
* معاملت :اعمال عبادی ،احکام و عبادات شرعی ،در متن درس ،مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت است.
* معترف :اقرارکننده ،اعترافکننده

/

* مَفخر :هرچه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایۀ افتخار

* مفرِّح :شادیبخش ،فرحانگیز  * /مکاشفت :کشف کردن و آشکار ساختن ،در اصطالح عرفانی ،پی بردن به حقایق است
* منسوب :نسبت دادهشده  * /منّت :سپاس ،شُکر ،نیکویی  * /منظر :آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود
* منکَر :زشت ،ناپسند

/

* موسم :فصل ،هنگام ،زمان /

* نبی :پیغمبر ،پیامآور ،رسول /
* ورق :برگ

* نسیم :خوشبو

 * /وسیم :دارای نشان پیامبری

* ناموس :آبرو ،شرافت * نبات :گیاه ،رُستنی /

 * /واصفان :جِ واصف ،وصفکنندگان ،ستایندگان
* وظیفه :مقرّری ،وجه معاش

/

*************
 منّت خدای را ،عَزّوجَلّ که طاعتش موجب قربت است و به شُکر اندرش مزید نعمت.
معنی :سپاس مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است که اطاعتش سبب نزدیکی به اوست و شکر او موجب فراوانی نعمت است.
(عبادت موجب نزدیکی به خدا  /نعمتافزاییِ شُکر)

 منّت :سپاس ،شُکر ،نیکویی  /را :به معنی برای  /عزَّوَجَلّ :گرامی ،بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند بهکار
میرود  /قربت :نزدیکی  /مزید :افزونی ،زیادی  /نعمت و قربت :سجع  /به شکر اندرش :در شکرش  /به ....اندر :آوردن دو حرف
اضافه برای یک متمّم  /حذف فعل «است» پس از «نعمت» به قرینۀ لفظی :مزید نعمت [است]
هر نفسی که فرومیرود ،مُمِدِّ حیات است و چون برمیآید ،مُفرِّح ذات.
معنی :هر نفسی که فرومیرود (دَم) باعث ادامۀ زندگی است و وقتی بیرون میآید (بازدم) شادیبخش وجود است.
(حیاتبخشیِ دَم /نشاطبخشیِ بازدم)

 مُمِد :مددکننده ،یاریرساننده  /حیات :زندگی  /مفرِّح :شادیبخش ،فرحانگیز  /ذات :وجود ،هستی  /فرومیرود ،برمیآید:
تضاد  /حذف فعل «است» پس از «ذات» به قرینۀ لفظی :مُفرح ذات [است]
 پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.
معنی :پس در هر نفسی که میکشیم دو نعمت (حیاتبخشی /شادیبخشی) وجود دارد و برای هر نعمتی باید شکر بهجای آورد.
(نعمت بیشمارخداوند و سپاس او)
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از دست و زبان که برآید

مسعودی

کز عهدۀ شکرش به درآید؟

معنی :هیچکس نمیتواند با عمل و گفتار خود شکر و سپاس او را به جای آورد( .ناتوانی انسان در شکرگزاری خداوند)

 دست :مَجاز از اَعمال (کردار)  /زبان :مجاز از گفتار  /از دست و زبان برآمدن :کنایه از توانایی انجام کاری داشتن

اِعمَلوا آلَ داوُدَ شُکراً وَ قَلیل مِن عِبادِیَالشّکور
معنی :ای خاندان داوود ،سپاس گزارید در حالیکه عدّۀ کمی از بندگان من سپاسگزارند( .ناسپاسی بندگان و لزوم شکرگزاری
همگان)

 آوردن آیۀ  13سورۀ سبا در میان کالم :آرایۀ تضمین
عذر به درگاه خدای آورد

بنده همان بِه که ز تقصیر خویش

معنی :همان بهتر است که انسان بهخاطر کوتاهی در عبادت و شکرگزاری ،از درگاه خدا عذرخواهی کند( .دعوت به توبه)

 بِه :بهتر  /تقصیر :گناه ،کوتاهی ،کوتاهی کردن  /حذف فعلِ«است» بعد از «بِه» به قرینۀ معنایی :همان بِه [است]
کس نتواند که به جای آورد

ورنه ،سزاوار خداوندیاش

معنی :وگرنه هیچکس نمیتواند آنگونه که شایستۀ خداوند است شکرگزاری کند( .ناتوانی انسان در سپاسگزاری از نعمتهای خداوند)

 ورنه :وگرنه  /سزاوار :شایسته  /بهجای آوردن :ادا کردن ،انجام دادن
 باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده.
معنی :رحمت بیشمار خداوند مانند باران به همۀ موجودات رسیده و نعمت بیمضایقۀ او مانند سفرهای در همه جا گستردهاست.
( فراگیری رحمت الهی /گستردگی نعمت حق)

 خوان :سفره ،سفرۀ فراخ و گشاده  /بیدریغ :بیمضایقه  /باران رحمت :تشبیه (رحمت :مشبه ،باران :مشبهبه)  /خوان نعمت:
تشبیه (نعمت :مشبه ،خوان :مشبهبه)  /رسیده ،کشیده :سجع  /همه را :به همه  /همه :متمم
 پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکَر نبُرَد.
معنی :خداوند آبروی بندگان را بهسبب گناه آشکار نمیریزد (ستارالعیوب) و رزقِ مُقَرّرِ آنها را بهسبب گناهِ زشت قطع نمیکند.
(عیبپوشی خدا  /رزّاق بودن خدا)

 ناموس :آبرو ،شرافت  /فاحش :آشکار ،واضح  /وظیفه :مقرّری ،وجه معاش  /روزی :رزق ،مقدار خوراک یا وجه معاش که
هرکس روزانه بهدست میآورد یا به او میرسد  /وظیفۀ روزی :رزق مقرّر و معیّن  /منکَر :زشت ،ناپسند  /پرده دریدن :کنایه از
بیآبرو کردن ،رسوا نمودن  /پردۀ ناموس :تشبیه
 فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
معنی :خداوند به باد صبا دستور داده تا سبزه و چمن را همه جا بگستراند و به ابر بهاری فرمان داده تا گیاهان را در زمین
پرورش دهد( .رشد کردن سبزهها و گیاهان در بهار /آراستگی طبیعت از خدا)
 فرّاش :فرشگستر ،گسترندۀ فرش  /زُمرد :سنگ قیمتی بهرنگ سبز  /فرش زمرّدین :استعاره از سبزه و چمن  /دایه :زنی
که بهجای مادر به کودک شیر میدهد یا از او پرستاری میکند  /بنات :جِ بنت ،دختران  /نبات :گیاه ،رُستنی  /مهد :گهواره /
مهد زمین :تشبیه (زمین :مشبه ،مهد :مشبهبه)؛ گهواره ،دختران را پرورش میدهد و زمین ،گیاهان را  /فرّاش باد صبا ،دایۀ ابر
بهاری ،بنات نبات :تشبیه  /فرّاش ،فرش ،بگسترد :مراعات نظیر (تناسب)  /بگسترد ،بپرورد :سجع  /را :به معنی به
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مسعودی

 درختان را به خلعت نوروزی قَ بای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.

معنی :برگهای سبز را بهعنوان لباس نوروزی به درختان پوشانده و با فرارسیدن فصل بهار ،شکوفه را مانند کالهی بر سر
شاخههای کوچک گذاشتهاست( .سرسبز شدن درختان در بهار)
 خلعت :جامهای که بزرگی به کسی بخشد  /قبا :جامه ،جامهای که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف پیش
را با دکمه بههم پیوندند  /ورق :برگ  /در برگرفته :پوشانده  /شاخ :شاخه  /قدوم :آمدن ،قدم نهادن ،فرارسیدن  /موسم :فصل،
هنگام ،زمان  /ربیع :بهار  /قبای سبز ورق ،اطفال شاخ ،کاله شکوفه :تشبیه  /درختان ،سبز ،ورق ،شکوفه :مراعات نظیر (تناسب)
 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.
معنی :شیرۀ درخت انگور با قدرت خداوند به عسل خالص تبدیل شده و هستۀ خرمایی با پرورش او به درخت خرمای بلندی
تبدیل شدهاست( .تأکید بر قادر بودن خداوند)
 عُصاره :آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر بهدست آورند؛ افشره ،شیره  /تاک :درخت انگور ،رَز /شهد :عسل؛ شهد فایق:
عسل خالص  /فایق :برگزیده ،برتر  /باسق :بلند ،بالیده  /تاک ،خرما ،نخل :مراعات نظیر
تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

معنی :همۀ پدیدههای هستی در فعالیت هستند تا تو روزیِ خود را بهدست آوری و در غفلت و بیخبری از آن استفاده نکنی.
(نکوهشِ غافل بودن از یاد خداوند)

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک :مجاز از همۀ پدیدههای هستی  /فلک :آسمان  /نان :مجاز از رزق و روزی  /کف :مجاز از
دست  /ابر و باد و مه و خورشید و فلک :مراعات نظیر  /به کف آوردن :کنایه از کسب کردن و تهیّه کردن
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

معنی :همۀ پدیدههای آفرینش مطیع و فرمانبردار تو هستند .دور از انصاف است که تو از خداوند اطاعت نکنی.
(فرمانبرداری پدیدهها بهخاطر انسان  /نکوهش نافرمانی در برابر خدا)

 از بهر :برای ،بهخاطر  /مرجع ضمیر«تو» در هر دو مصراع :انسان
 در خبر است از سَرور کاینات و مَفخر موجودات و رحمت عالَمیان و صَفوَت آدمیان و تَتمّۀ دور زمان محمّد
مصطفی – صَلّی اهللُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم –
معنی :در حدیث آمدهاست از سَرور و مایۀ افتخار همۀ موجودات جهان و سبب لطف و رحمت جهانیان و برگزیدۀ انسانها و
مایۀ تمامی و کمال گردش روزگار ،محمد مصطفی -درود و سالم خداوند بر او و خاندانش باد[ .حدیث پیامبر بعد از ابیات
آمدهاست :هرگه که یکی از بندگان( ]....مقام واالی پیامبر(ص))

 کاینات :جِ کاینه ،همۀ موجودات جهان  /مَفخر :هرچه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایۀ افتخار  /صفوت :برگزیده ،برگزیده از
افراد بشر تتمّه :باقیمانده  /تتمّۀ دور زمان :مایۀ تمامی و کمال گردش روزگار ،مایۀ تمامی و کمال دورِ زمان رسالت
قَسیمٌ جَسیمٌ نَسیمٌ وَسیم

شَفیعٌ مُطاعٌ نَبیٌ کریم

معنی :او شفاعتکننده ،فرمانروا ،پیامآور ،بخشنده ،صاحبجمال ،خوشاندام ،خوشبو و دارای نشان پیامبری است( .برشمردن
صفات پیامبر)

 شفیع :شفاعتکننده ،پایمرد  /مُطاع :فرمانروا ،اطاعتشده ،کسی که دیگری فرمان او را میبَرد / .نبی :پیغمبر ،پیامآور،
رسول  /قسیم :صاحبجمال  /جسیم :خوشاندام  /نسیم :خوشبو  /وسیم :دارای نشان پیامبری
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بَلَغَالعُلی بِکَمالِهِ ،کَشفَ الدُّجی بِجَمالِهِ

مسعودی

حَسُنت جَمیعُ خِصالِه ،صَلّوا عَلیه وَ آلِه

معنی[ :پیامبر] به واسطۀ کمال خود به مرتبۀ بلند رسید و با جمال نورانی (علم و معرفت) خود ،تاریکیها (جهل و نادانی) را برطرف
کرد .همۀ خوی ها و صفات او زیباست .بر او و خاندانش درود بفرستید( .کمال و بزرگی /نورانیّت /خوشخُلقی /درود و سالم)

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

معنی[ :ای پیامبر] امّتی که پشتیبانی مانند تو دارد ،هیچ غمی ندارد[ .همانطورکه] آنکس که کشتیبانی چون نوح دارد ازموج
و طوفان دریا ترسی ندارد( .پشتگرمی امت به پیامبر(ص))
 پشتیبان :چوبی که به جهت استحکام بر دیوار نصب کنند باک :ترس  /بحر :دریا  /اشاره به داستان حضرت نوح :تلمیح /
نوح ،بحر ،موج ،کشتیبان :مراعات نظیر

هرگه که یکی از بندگانِ گنهکارِ پریشان روزگار ،دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جَلّ و عَال بردارد،
ایزد تعالی در او نظر نکند .بازش بخواند ،باز اِعراض فرماید .بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند.
معنی :هرگاه یکی از بندگان گناهکارِ بیچاره و آشفتهحال ،دست خود را به امید پذیرفته شدنِ توبه به درگاه خداوند بزرگ و
واالمقام بلند کند ،خداوند بلندمرتبه به او توجّهی نمیکند .دوباره خداوند را صدا میزند ،باز خداوند روی برمیگرداند .آن بنده
گناهکار بار دیگر خداوند را با زاری و التماس صدا میزند( .طلب آمرزش از خدا /رویگردانی خدا از گناهکاران /ناله و زاری
برای آمرزش)

 انابت :بازگشت بهسوی خدا ،توبه ،پشیمانی  /اجابت :پذیرفتن  /جَلّ و عَال :بزرگ و واالمقام  /اعراض :روی گرداندن از کسی
یا چیزی ،روی گردانی  /تضرّع :زاری کردن ،التماس کردن  /پریشانروزگار بودن :کنایه از بیچاره و بدبخت بودن  /نظر کردن:
کنایه از توجه کردن  /انابت ،اجابت :جناس
حق ،سُبحانهُ و تعالی فرماید :یا مالئکتی قَد استَحیَیتُ مِن عَبدی و لَیسَ لهُ غیری فَقَد غَفَرتُ لهُ.
معنی :خداوند پاک و بلندمرتبه می فرماید :ای فرشتگانم ،من از بندۀ خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد؛ پس او را آمرزیدم.
(شرم خدا از نالۀ بندۀ گناهکار  /مداومت بر انابت ،عامل در پذیرش درخواست بندۀ خطاکار)

 سُبحانهُ و تعالی :خدای پاک و بلندمرتبه  /آوردن حدیث قدسی «یا مالئکتی قَد استَحیَیتُ :»...تضمین
 دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.
معنی :درخواست بنده را پذیرفتم و آرزویش را برآورده کردم ،زیرا من از زیادیِ دعا و نالۀ بندهام شرمنده میشوم( .اجابت دعا
و برآوردنِ حاجات  /شرم خدا از نالۀ بندۀ گناهکار)

کَرَم بین و لطف خداوندگار

گنه بنده کردهست و او شرمسار

معنی :بخشش و لطف خداوند را ببین که بنده گناه میکند اما او شرمنده میشود( .بزرگواری و لطف خدا  /گناهکاری انسان
و شرم خدا)

 کَرم :بخشش  /مرجع ضمیر «او» :خداوند  /حذفِ فعل«است» بعد از «شرمسار» به قرینه لفظی :او شرمسار [است]
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مسعودی

عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که :ما عَبدناک حق عبادتک و واصفان حِلیۀ جمالش به تحیّر
منسوب که  :ما عَرَفناک حقّ معرفتک
معنی :گوشهنشینان درگاه باشکوهش به کوتاهی خود در عبادت اقرار میکنند و میگویند :تو را چنانکه شایسته است،پرستش
نکردیم و وصفکنندگان زیور زیبایی خداوند ،سرگشته و حیران هستند و میگویند :تو را چنانکه شایستۀ شناخت توست،
نشناختیم( .ناتوانی انسان در پرستش  /حیرت زدگی از نهایت زیبایی خدا  /عجز انسان در شناخت خدا)
 عاکفان :جِ عاکف ،کسانیکه در مدّتی معیّن در مسجد بمانند و به عبادت پردازند  /معترف :اقرارکننده ،اعترافکننده  /واصفان:
جِ واصف ،وصف کنندگان ،ستایندگان  /حِلیه :زیور ،زینت  /تحیّر :سرگشتگی ،سرگردانی  /منسوب :نسبت دادهشده  /جالل ،جمال:
جناس ناهمسان  /آوردن حدیث از پیامبر :تضمین
بیدل از بینشان چه گوید باز؟

گـر کسی وصف او ز من پرسد

معنی :اگر کسی از من بخواهد که خداوند را توصیف کنم ،منِ عاشق (= سعدی) نمیتوانم از معشوقِ بینشان (خداوند) سخن
بگویم( .عجز عاشق از وصف معشوق /بینشان بودنِ معشوق ازلی)
 منظور از بیدل :عاشق  /منظور از بینشان :خداوند
عاشقان کشتگان معشوقاند

برنیاید زکشتگان آواز

معنی :عاشقان ،در راه معشوق فدا میشوند و از عاشقِ کشتهشده سخنی شنیده نمیشود(.پاکباختگی /رازداری و خاموشی
عاشق /فناء فیاهلل)

یکی از صاحبدالن سر به جَ یب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

معنی :یکی از عارفان در حالت تفکر عارفانه و توجه به حق بود و در دریای کشف حقایق الهی غرق شده بود( .پیبردن به حقایق عرفانی)

 صاحبدل :عارف  /جَیب :گریبان ،یقه  /مراقبت :در اصطالح عرفانی ،کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در
همۀ احوال ،عالمِ بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِحق  /سر به جیب مراقبت فروبردن :کنایه از :در حالت تأمّل
و تفکر عرفانی فرورفتن  /مکاشفت :کشف کردن و آشکار ساختن ،در اصطالح عرفانی ،پی بردن به حقایق است /
مستغرق :غرقشده  /مستغرق شدن در چیزی :کنایه از تمام وجود را متوجه چیزی کردن
آنگه که از این معاملت بازآمد ،یکی از یاران به طریقِ انبساط گفت :از این بوستان که بودی ،ما را چه تحفه کرامت کردی؟

معنی :هنگامیکه از این حالت تفکر عارفانه و کشف حقایق معنوی بیرون آمد ،یکی از دوستان به شیوۀ صمیمی و خودمانی به
او گفت :از این عالَم عرفانی چه هدیهای برای ما آوردهای؟ (طلب معرفت)
 معاملت :اعمال عبادی ،احکام و عبادات شرعی ،در متن درس ،مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت است  /انبساط :حالتی
که در آن ،احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن  /تحفه :هدیه ،ارمغان کرامت کردن :عطا کردن،
بخشیدن  /بوستان :استعاره از عالَم معنوی و عرفانی  /ما را :برای ما  /ما :متمم
 گفت :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را
معنی :گفت :در نظر داشتم وقتی به معرفت الهی رسیدم برای دوستان خود نیز از آن حقایق و معارف الهی هدیهای بیاورم.
(به یاد دوستان بودن)

 اصحاب :یاران  /درخت گل :استعاره از معرفت الهی
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 چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!
معنی :وقتی به گلزار معارف الهی رسیدم ،لذت درک معرفت الهی چنان مرا ازخودبیخود کرد که اختیار خود را از دست دادم.
(ازخودبیخود شدن عاشق هنگام وصال)

 بوی گل :استعاره از لذتِ درکِ معرفت الهی  /دامن از دست رفتن :کنایه از بیاختیار شدن و خود را فراموش کردن /
مست ،دست :جناس ناهمسان (ناقص) « /م» در «گلم» :مفعول (بوی گل ،مرا) « /م» در دامنم :مضافالیهِ دست (دامن از دستِ من)

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز

معنی :ای بلبل (عاشق مدعی) ،عشق را از پروانه (عاشق واقعی) یاد بگیر زیرا آن عاشقِ سوخته ،جانش را فدای معشوق (شمع)
کرد اما صدایی از او بلند نشد( .پاکباختگی /بیادعایی /رازداری عارفانه)
 مرغ سحر :بلبل ،عندلیب ،هزاردستان  /مرغ سحر :نماد مدعیان دروغین عاشقی  /پروانه :نماد عاشق واقعی  /شد :به معنی
رفت (فعل غیراِسنادی)  /جان ،آواز :نهاد
کان را که خبر شد ،خبری بازنیامد

این مدعیان در طلبش بیخبراناند

معنی :اینان که ادّعا میکنند خدا را شناختهاند ،از او آگاهی ندارند؛ زیرا کسیکه خدا را شناخت ،خبری از او به دیگران نمیرسد.
(نکوهش مدعیان بیخبر از عشق /رازداری و سکوت عاشق)

گلستان ،سعدی

qqqqqqq

کارگـاه درسپـژوهـی

qqqqqqq

 -١جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید.
معنا

واژۀ معادل

دارای نشان پیامبری

وسیم

شادیبخش

مفرّح

به خدای تعالی بازگشتن

انابت

قطع کردن مقرّری

بریدن وظیفه

 -٢از متن درس برای کاربرد هریک از حروف زیر ،سه واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید.
ح (حلیه ،تحفه ،مفرّح)

ع (عُصاره ،عاکفان ،معاملت)

ق (قربت ،مستغرق ،باسق)
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 -3در عبارت زیر نقش دستوری ضمایر متصل را مشخص کنید.
بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
« م» در دامنم  :مضافالیه (دامن از دستم برفت)

« م» در گلم  :مفعول ( بوی گل ،مرا )....

-4در متن درس ،نمونهای برای کاربرد هریک از انواع حذف بیابید.
حذف به قرینۀ لفظی :طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت [است]
حذف به قرینۀ معنایی :بنده همان به [است] که ز تقصیر خویش  /عذر به درگاه خدای آورد
-5واژههای مشخصشده ،نماد چه مفاهیمی هستند؟
ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

مرغ سحر :نماد عاشق دروغین و مدعی

پروانه :نماد عاشق حقیقی

 -6با توجه به عبارتهای زیر به پرسشها پاسخ دهید.
* بارانِ رحمتِ بیحسابش همه را رسیده و خوانِ نعمت بیدریغش همه جا کشیده.
* فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهدِ زمین بپرورد.
الف) آرایههای مشترک دو عبارت را بنویسید.
تشبیه :باران رحمت  ،خوان نعمت  //فراش باد صبا  ،دایۀ ابر بهاری  ،بنات نبات  ،مهد زمین
سجع :رسیده ،کشیده  /بگسترد ،بپرورد
ب) قسمت مشخّصشده بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟ فرش زمردین :استعاره از سبزه و چمن
 -7معنی و مفهوم عبارتهای زیر را به نثر روان بنویسید.
* عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که :ما عَبدناک حق عبادتک و واصفان حِلیۀ جمالش به تحیّر
منسوب که  :ما عَرَفناک حقّ معرفتک
گوشهنشینان درگاه باشکوهش به کوتاهی خود در عبادت اقرار میکنند و میگویند :تو را چنانکه شایسته است ،پرستش نکردیم.
(ناتوانی در پرستش شایستۀ خداوند)
* یکی از صاحبدالن سر به جَ یب مراقبت فروبرده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.
یکی از عارفان در تفکر عارفانه فرو رفته بود و در دریای کشف حقایق الهی غرق شده بود( .پاک کردن قلب از غیر خدا)
 -8مفهوم کلّی مصراعهای مشخّصشده را بنویسید.
*ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند  /تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری
توصیه به غافل نبودن از یاد خداوند
* چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟  /چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟
تکیه کردن بر حمایت پیامبر
*گـر کسی وصف او ز من پرسد  /بیدل از بینشان چه گوید باز؟
ناتوانی از وصف خدا
*****************************
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منابع و مآخذ

 )1از صفر تا صد فارسی دوازدهم ،جمعی از دبیران ادبیات ایران (فرحناز حسینی ،حسین طریقت ،.... ،انتشارات مهر و ماه،
چاپ پنجم1399 ،
 )2حافظنامه ،بهاءالدین خرمشاهی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم1372 ،
 )3راهنمای هنرآموز فارسی و نگارش( ،)3دفتر تألیف کتابهای درسی عمومی و متوسطه نظری ،چاپ اول1397 ،
 )4شرح غزلهای حافظ ،حسینعلی هروی ،انتشارات صفا ،چاپ سوم1369 ،
 )5صدای سخن عشق (گزیدۀ غزلیات حافظ) ،حسن انوری ،انتشارات سخن ،چاپ چهارم1378 ،
 )6فارسی دوازدهم (سیر تا پیاز) ،نعمتاهلل ابوالحسنی ،دکتر سیدعلی مرتضوی ،خدایار قربانی ،انتشارات گــاج ،چاپ دهم1398 ،

 )7فارسی دوازدهم ،فنیوحرفهای و کاردانش ،جواد امیرساالری ،انتشارات نگاه نو ،چاپ دوم 1398
 )8گلستان سعدی  ،تصحیح و توضیح دکتر غالمحسین یوسفی ،انتشارات خوارزمی ،چاپ اول1368 ،
 )9گلستان سعدی  ،دکتر حسن انوری ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول1378 ،
 )10گلستان سعدی ،دکتر خلیل خطیب رهبر ،انتشارات صفیعلیشاه ،چاپ پنجم1368 ،
 )11ماجراهای من و درسام ،فارسی ( ،)3دکتر مجتبی احمدوند ،انتشارات خیلی سبز ،چاپ دوازدهم1398 ،
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