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ــكران ــا ةشُـــ ــازويِ توانـــ  بـــ
  

ــت    ــاتوان اسـ ــت نـ ــرفتنِ دسـ  بگـ
  

  ، از آن بهره ببرند.سرزمینمآموزان  م که تمام دانشرا به شکلی بنویس کتاب سعی کردم مطالبدر این 
نداشتم؛ یعنی تمام صبح تا شب را مشغول  چاپ کنم، فرصتی را برای استراحتکه کتاب را به موقع  برای این

  . منوشتن، بازبینی و ویرایش بود
ای کـه قطعـاً نیـاز     ام) نوشـته شـد؛ شـیوه    هـای قبلـی   جدیدتری (نسبت به کتاب ۀخوشبختانه کتاب با شیو

  سازد. را برطرف می مآموزان عزیز دانش
در چـاپ   .ای در تالش و تکاپو هستند تا کار به نحو احسن پایان بپذیرد همیشه در چاپ یک کتاب، مجموعه

موقع، بلکه دقیق به چـاپ  سوزی به کمک من آمدند تا این کتاب، نه تنها به  گیر و دل توانا، پی ۀاین کتاب مجموع
  دانم که از دوستان و همکاران گرانقدرم سپاسگزاری کنم: برسد؛ بنابراین برخود الزم می

شهنام دادگستر  آقایجناب  گرانقدرمدوست ، دهقانی مدیرعامل محترم انتشارات مبتکران یحیی جناب آقای
دل، سـرکار   چنگیزی دوست صمیمی و یکا علیرضجناب آقای  ،اند که همچون گذشته ویراستار علمی کتاب بوده

تیمـور   جنـاب آقـای  ویراستار (از مازندران)، جویباری باحشمت جواد جناب آقای امیدمهر ویراستار،  هخانم آزاد
و جناب آقای مظـاهر حسـنی   مبین، سرکار خانم لیلی میرزایی  خدایار آقای جنابرضایی ویراستار (از اصفهان)، 

علیرضـا   پـور و  ، محمددانیال شـعبانی آموزان گرامی امیرحسین جعفری دانش وانمند،ت )یآرا ن و صفحهچی حروف(
) و تمـام  جلـد  هرمـزی (طـراح   مینـا  )، سرکار خانمطراح( نرگس سربندیخانم  سرکار)، نانخوا فر (نمونه موسوی

  اند.  کسانی که در چاپ این کتاب، نقش داشته
جـا و ارزشمندشـان را بـه     قدر، تقاضا دارم که پیشنهادهای بـه  آموزان گران در پایان از تمام همکاران و دانش

  های بعدی، محتوای کتاب پربارتر گردد. آدرس انتشارات مبتکران ارسال فرمایند تا در چاپ
  

  ! پاينده باشيد
  تبار حميد طالب
  تهران

 مقدمه
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  ساختار اين كتاب
  

  

  دقّت بخوانيد. آموز عزيز! قبل از خواندنِ اين كتاب، مطالب زير را با دانش
  

  :بخش است چهارشامل اين كتاب 

  | بخش اول |
هاي دسـتوري   هاي هر درس، به ترتيب، شرح و معني شده است و نكته ها و پيام در اين بخش، تمام شعرها و نثرها، لغت

  .ه استها بررسي شد هاي ادبي آن و آرايه

  | بخش دوم |

هاي شـعر) درس بـه درس بررسـي شـده      هاي ادبي و قالب فارسي، آرايهكتاب (دستور زبان  هاي زباني و ادبي نكتهتمام 
  .ه استاي با پاسخ تشريحي آورده شد هاي چهارگزينه است و براي هر قسمت، تمرين و پرسش

  | بخش سوم |

، »لغـت «، »دستور زبان فارسي« ةاي درس به درس است؛ يعني از هر درس در زمين هاي چهارگزينه اين بخش، شامل پرسش
و پاسـخ   اي طرّاحـي شـده   چهارگزينـه   هـاي  رسـش و ... جداگانـه، پ » ومهمعني و مف« ،»هاي ادبي آرايه«، » اريخ ادبياتت«

  ها نوشته شده است. تشريحي آن

    | بخش چهارم |
 درس بـه درس، محتواي كتاب خوانداري هاي نوشتاري آورده شد و  هاي مهم كتاب آموزش مهارت در اين بخش نكته

مون جامع به همراه پاسخ تشريحي، طراحي شده است.آز به صورت  
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  مثنويقالب شعر: 
 نظامي گنجويشاعر: 

  

  مخَفّف كوتاه كوته:  ، آغازچيزياولِ هر  سرآغاز:  
  ستمگري، زورگويي درازدستي:   بجا به معني كتا در اين نامه:  
  آشكار نشده، پنهان نانموده:   همدم، يار مونس: 
  نوشته نشده نانوشته:        جان، روح روان: 
  بخشايش، لطف، توجه، احسان عنايت:   كارها ةمشكالت، آسان كنند ةكنند حل كارگشا: 
  تاريكي : ظلمت  ه، پديد آورندهبه وجود آورند هست كُن:  
  پايه، بنياد اساس: 

    

  
ــرین   ــو، بهتـــ ــام تـــ ــرآغاز  ای نـــ  ســـ

  

ــو    ــام تـ ــی نـ ــه ،بـ ــاز؟  ،نامـ ــنم بـ ــی کـ  کـ
  

  کنم. این کتاب را آغاز نمی ،من بدونِ یاد نام تو ،ای خدایی که اسم تو بهترین سرآغاز برای هر کاری است 
مصراع  حذف شده است. (نام تو، بهترین سرآغاز [است]) » است«دوم،  ۀفعل جمل سه جمله است. ،این بیت

   حذف شده است.» ای«منادا، بعد از   اری است.کپرسشی ان ۀجمل ،دوم

ــو  ــاد تــــ ــم ،ای یــــ ــونس روانــــ  مــــ
  

 جــــز نــــام تــــو نیســــت بــــر زبــــانم   
  

  آورم. کنم و نام تو را بر زبان می ای خدایی که یاد و ذکر تو همدمِ روحِ من است. من فقط تو را ستایش می 
  بیت از سه جمله تشکیل شده است. اول، منادا حذف شده است: ای [کسی که] ... ۀدر جمل 

 ای کارگشــــــایِ هرچــــــه هســــــتند   
  

 نــــام تــــو کلیــــد هرچــــه بســــتند      
  

  .کند ها را حل می مشکالت و گرفتاریمشکالت موجودات هستی، نام تو همانند کلیدی است که  ۀطرف کنندای خدایی که بر 
  تشبیه نام تو مانند کلید است  :

  منادا کارگشا  

 ای هســـــت کُـــــنِ اســـــاسِ هســـــتی  
  

ــتی   ــه ز درت، درازدســـــــــ  کوتـــــــــ
  

  شود. در درگاه تو به کسی ظلم و ستم نمیجهان هستی،  ۀای به وجودآورند 
  تو راه ندارد. هبه درگا و ستم زورگویی :مصراع دوم، کنایه از :

  منادا هست کن   فعل مصراع دوم (= است) از بیت، حذف شده است. 
  

ــ  ــم قصــــ ــی ۀهــــ ــانموده، دانــــ  نــــ
  

ــ   ــم نامــــ ــوانی ۀهــــ ــته، خــــ  نانوشــــ
  

  رازها و رمزها باخبری) ۀهم از= های نوشته نشده، آگاهی. ( شده و نامهنهای آشکار  قصه ۀخداوندا، تو از هم 

ش تا
يـاد تـو
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 دانی ( مفعول  نانوشته  ۀنانموده و نام ۀقص دانی) و خوانی ( می فعل مضارع خوانی)  می  
  

 هــــم تــــو، بــــه عنایــــت الهــــی 
  

 جـــا، قَـــدمم رســـان کـــه خـــواهیآن  
  

  دانی. پسندی و صالح می ت، مرا به آن مقام و جایگاهی برسان که میخدایا، تو با لطف و توجه خود 
  

 ام ده رهـــــایی ،از ظلمـــــت خـــــود
  

ــنایی     ــود، آشــ ــور خــ ــا نــ  ام ده بــ
  

  پروردگارا، مرا از جهل و گمراهی، نجات بده و با نور معنوی و معرفت خود، آشنا کن. 
  تضاد ظلمت و نور  :

   هستند. غیرساده» آشنایی«و » رهایی«های  واژه 
  

  

  و در مصراع دوم، اشاره به خدا. داردبه انسان  اشارهمصراع اول  در» خود« 

  
  مسجعنوع نثر: 

  خواجه عبداهللا انصاري ةنام الهيبرگرفته از: 
  

  محكم، پابرجا استوار:  خردمندي، آگاهي دانايي:     
  ن باشمراقب و پشتيبا دار: نگاه  توانايي درك حقايق، بصيرت بينايي:     
  آشفته، نگران پريشان:  برند. مي گيرند يا به آن پناه چه از آن كمك مي آن آويز: دست     
    سازگاري، موافقت توفيق: 

    

  
  جاني ده كه كار آن جهان سازيم. ؛الهي، دلي ده كه در كارِ تو جان بازيم 

   راه تو فدا کنیم و جانی بده تا کارهایی را انجام بدهیم که آخرت ما را بسازد. خدایا، به ما شهامت بده تا خود را در 
   مفعول  جانی دلی: مفعول  منادا   الهی 

   کنایه از خود را فدا کنیم. جان بازیم  :
   دانايي ده كه از راه نيفتيم، بينايي ده تا در چاه نيفتيم. 

   بده تا گمراه نشویم. به تو منحرف نشویم و بصیرت نگارا، علم و آگاهی به ما بده تا از راه رسیددپرور 
  مفعول بینایی  مفعول  دانایی  

  .کنایه از گمراه نشویم در چاه نیفتیم   تضاد راه و چاه  :
  دين استوار شويم.   تا در ،ست آويز نداريم، توفيق دهدست گير كه د 

  تو کمک و پناهی نداریم، موافقت و همراهی کن تا در دین، محکم و پابرجا شویم. زیرا به جز ،کمک کن 
  کنایه از کمک کنگیر  دست :

  هستند.امری » توفیق ده«و » گیر دست«ی ها جمله 
  تا پريشان نشويم.  ،نگاه دار 

  نشویم. پریشانپشتیبان ما باش تا آشفته و مراقب و  
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  توفيق ـ استوارآويزـ  عنايت الهي ـ ظلمت ـ دستـ  خواني نانموده ـ ةـ قص هستيمونس ـ هست كُن ـ اساس 
  

  
رگ های فارسی، مناجات و راز و نیاز با خداوند است. شاعر یا نویسنده از خداونـد بـز   های آغازین کتاب این درس مانند تمام درس

و در پایـان از   سـتاید  وند را به بزرگی و عظمت میچنین شاعر (یا نویسنده) خدا خواهد که او را مورد لطف خودش قرار دهد. هم می
  خواهد که نیازش را برطرف سازد. خداوند می

  ـ انیس اُنس ـ مؤانست مونس 
  ـ مؤسسهتأسیس ـ مؤسس  اساس 

  قصص (جمع قصه) قصه 
  ظَالم ـ نی ـ ظلمظُلما ظلمت 

  انوار (جمع نور) ـ منور ـ نورانی نور 
  دانا ـ داننده ـ دانستن دانایی 
  بینا ـ بیننده ـ دیدن بینایی 
  ـ توافق موفق توفیق 

  

 ) د یوسفنظامی، حکیم ابومحم530   هـ . ق) 614
ه تحصیل به دنیا آمد. در جوانی ب ،از شهرهای امروزی جمهوری آذربایجان، »گنجه«شاعر نامدار ایرانی، معروف به نظامی در شهر 

  د.رس میهای او به اوج  پردازی در منظومه گماشت. داستان ادب، قصص و تاریخ همت 
  درنامه.نکاس و پیکر و شیرین، لیلی و مجنون، هفت واالسرار، خسر مخزن اند از: آثار نظامی عبارت

  انصاری، خواجه عبداهللا)396   هـ . ق) 481
در هرات به دنیا آمد. در جوانی علوم دینی و ادبی را فراگرفـت. بـه عربـی و فارسـی شـعر       قرن پنجممعروف به پیر هرات، در 

الـدین   از جمله تفسیری بر قرآن دارد که اساس کـار رشـید   سرود. شهرت وی به جهت کُتب مشهوری است که نوشته است. می
  است.  )عجسم(آهنگین  ،قرار گرفته است. نثر خواجه عبداهللا» االسرار کشف«بدی در تألیف تفسیر می

  نامه اشاره کرد. نامه و الهی مناجات ه:توان ب از آثار او می
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  پور قيصر امينشاعر:   چهارپارهقالب شعر: 

  هاي آسمان اق به معني كرانهآف ،؛ جمع آنآسمان كرانة افق:    مشغول، سرگرم گرم:  
  و اطراف است.     آشوب و فرياد، همهمه غوغا: 
  آور پيام پيغمبر:    گويي انگار:  
  نارهم گلدسته:   مطلب موضوع:  
  كره است. مثل سقف مسجد سقف بزرگ كه به شكل نيم گنبد:    كم كم ذره ذره:  
  ه، زيارت كنندهديدار كنند زائر:   از پهلويي به پهلوي ديگر چرخيد غلتيد:  
  داخل مكان زيارتي و مقدس حرم:    انشاي كوتاه انشاي كوچك:  
  كند، سيرسيرك نوعي حشره كه از خود صدا توليد مي نجره:ز   زماني كه آن را نهايت نباشد، جاودان، هميشگي ابد: 
  آرزو، ميل، خواسته كام:   ناراحت، غمگين تنگ: دل  
  آسوده، راحت فارغ: 

  
  

ــبح یـــ   ــود صـ ــاری بـ  ک روز نوبهـ
  

ــال    ــای اول ســــ  روزی از روزهــــ
  

  اول بهار) بود.= صبح یک روز زیبای سال نو ( 
  

 هــا در کــالس جنگــل ســبز    بچــه 
  

ــد   ــع بودن ــم ،جم ــال خــوش ،دورِ ه  ح
  

  

  حال، در کالس دور هم جمع شده بودند. های جنگل سبز، شاد و خوش بچه 
  

ــه  ــد    بچ ــو بودن ــت و گ ــرم گف ــا گ  ه
  

 در کـــالس غوغـــا بـــود هـــم بـــاز  
  

  ها مشغول صحبت بودند و دوباره کالس پر از سر و صدا شد. بچه 
  سوم شخص جمعفعل ماضی  بودند  غیرساده  گفت و گو  

  بودن حرف زدن: کنایه از مشغول گو بودن و گرم گفت :
  

ــوچکی در دســت   ــرگ ک ــی ب ــر یک  ه
  

ــود       ــا بـ ــگ انشـ ــار زنـ ــاز انگـ  بـ
  

  در دست داشت. انگار دوباره ساعت انشا بود.وچکی ها برگ ک هریک از آن 
  
  

 تــــا معلّــــم ز گــــرد راه رســــید 
  

ــره     ــا چه ــت ب ــده  گف ــر از خن ای پ: 
  

  همین که معلّم وارد شد با لبخند گفت: 
  از گرد راه رسیدن: کنایه از وارد شدن  :

اّولس
زنگ آفرينش
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 ی داریــــما تــــازهبــــاز موضــــوع  
  

ــده «   ــما در آینـــــ  »آرزوی شـــــ
  

  

  چیست؟ آرزوی شما در آیندهاین است که:  جدیدداریم. موضوع  جدیدیای دوباره موضوع انش 
  المعانی هستند. با هم موقوف 6و  5های  بیت

  
  

هـاي قبـل را كامـل     ني، معنـي بيـت  يكه از نظر معني به هم وابسته هستند. البتـه بيـت پـاي    است هايي بيت المعاني: موقوف 
  شوند. ميالمعاني  كند. اغلب دو بيت با هم موقوف مي

  
  
  
  
  
  

ــل    ــرگ گ ــبنم از روی ب ــت ،ش  برخاس
  

ــی    ــت: م ــوم   گف ــاب ش ــواهم آفت  خ
  

  

  صبحگاهی) از روی برگ گل بلند شد و گفت: من دوست دارم مانند آفتاب باشم. ۀقطر= شبنم ( 
  تشبیه آفتاب شوم (= مانند آفتاب شوم)  بخشی) (= شخصیت تشخیص برخاستن شبنم  :

  یعنی بخار شوم و به آسمان بروم و مانند آفتابِ درخشان، ارزشمند شوم.» خواهم آفتاب شوم می« 
  

ــروم   ــمان بـــ ــه آســـ  ذره ذره بـــ
  

 ابـــر باشـــم، دوبـــاره آب شـــوم     
  

  

  کم به آسمان بروم و مانند ابری شوم و دوباره به باران تبدیل گردم. کم 
  

 دانــــه آرام بــــر زمــــین غلتیــــد 
  

ــوچک    ــای ک ــت و انش ــد شرف  را خوان
  

  

  . رفت و انشای کوتاهش را خواند.غلتیدانه، به آرامی، بر روی زمین د 
  تشخیص خواندن انشا به دانه نسبت داده شده  :

  

ــت  ــا :گف ــد ب ــواهم ش ــزرگ خ  غی ب
  

ــد    ــا اَب ــبزِ ،ت ــد  س ــواهم مان ــبز خ  س
  

  

  مانَم. گفت: من به باغ بزرگی تبدیل خواهم شد و برایِ همیشه تازه و شاداب می 
  
  

ــنگمغنچــه هــم گ   فــت: گرچــه دل ت
  

 مثـــل لبخنـــد بـــاز خـــواهم شـــد   
  

  

  خواهم شد. شکوفاغنچه هم گفت: اگرچه ناراحت و غمگین هستم، دوباره مثل لبخند،  
  تشبیه مثل لبخند  تشخیص گفتن غنچه  کنایه از غمگین بودن  تنگ بودن  دل :

  

ــاغ    ــلِ بـ ــار و بلبـ ــیم بهـ ــا نسـ  بـ
  

ــرم راز و نیـــاز خـــواهم شـــد       گـ
  

  
  

  گو خواهم شد. و مشغول گفت ،با نسیم بهاری و بلبل باغ 
  

 خــواهم جوجــه گنجشــک گفــت: مــی 
  

 هـــا باشـــم فـــارغ از ســـنگ بچـــه  
  

  

  ها در امان و آسوده باشم. خواهم از دست اذیت و آزار بچه گنجشک گفت: من می ۀجوج 
  نهاد جوجه گنجشک  اول شخص مفرد (زمان: مضارع) خواهم  می 

  

ــنم روی    هــر شــاخه جیــک جیــک ک
  

ــا باشـــــم    در دلِ آســـــمان رهـــ
  

  

  باشم و در دل آسمان آزاد و آسوده پرواز کنم. آواز خواندن)= ( های درخت مشغول جیک جیک کردن روی شاخه 
  

ــ  ــت:  ۀجوجـ ــتو گفـ ــک پرسـ  کوچـ
  

ــوم     ــپار شـ ــاد رهسـ ــا بـ ــاش بـ  کـ
  

  

  .کوچک پرستو گفت: ای کاش من هم با باد همراه و همگام شوم ۀجوج 
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ــق  ــا افـ ــنم  تـ ــوچ کـ ــای دور کـ  هـ
  

 بــــاز پیغمبــــرِ بهــــار شــــوم     
  

  

  آور فصل بهار شوم. های آسمان پرواز کنم و دوباره پیام تا عمق کرانه 
  

ــه  ــد:   جوجـ ــوتران گفتنـ ــای کبـ  هـ
  

ــی    ــاش م ــیم   ک ــم باش ــار ه ــد کن  ش
  

  

  نشویم. جداباشیم و از هم دیگر  در کنار هم همیشههای کبوترها گفتند: کاش  جوجه 
  
  

 هـــای یـــک گنبـــد تـــوی گلدســـته 
  

ــیم     ــرم باشـ ــر حـ ــب زائـ  روز و شـ
  

  

  زیارت کردن) باشیم.= مشغول راز و نیاز ( ،های مقدس های مسجد و مکان روز و شب در داخل گلدسته 
  
  
  

ــره زد    ــه زنجـ ــریح را کـ ــگ تفـ  زنـ
  

 بـــاز هـــم در کـــالس غوغـــا شـــد  
  

  

  ها شد. ، دوباره کالس پر از سر و صدای بچهره زنگ تفریح و استراحت را به صدا درآوردکه زنج  همین 
  تشخیص  ه است.زدن زنگ تفریح به زنجره نسبت داده شد :

  ماضی ساده، سوم شخص مفرد زد  مفعول زنگ تفریح  نهاد  زنجره  
  

ــه  ــه ســویی رفــت هریــک از بچ  هــا ب
  

ــا شــــد    ــاره تنهــ ــم، دوبــ  و معلّــ
  

  

  ره معلّم در کالس تنها ماند.ها، هریک به سویی رفتند و دوبا بچه 
  

 گفـت:  با خودش زیرِ لـب چنـین مـی    
  

 آرزوهایتـــان چـــه رنگـــین اســـت!  
  

  

  قدر آرزوهای شما زیبا است! ها، چه کرد: بچه می  معلّم با خودش زیر لب، زمزمه 
  

ــید    ــود برس ــام خ ــه ک ــاش روزی ب  ک
  

ــه   ــت!   بچ ــن اس ــن، ای ــا، آرزوی م  ه
  

  

  شما به آرزوهایتان برسید. ۀن است که در آینده، همها، تنها آرزوی من ای بچه 

  ها) منادا (ای بچه ها  بچه عاطفی ۀجمل  اول جملۀ جمله  شبه کاش  
  

  
  

ـ ذره ذره ـ غلتيد ـ باغي ـ ابد ـ غنچـه ـ مثـل لبخنـد ـ بلبـل بـاغ ـ فـارغ ـ رهسـپار ـ                شوم خواهم آفتاب غوغا ـ انگار ـ برخاست ـ مي 
  دور ـ كوچ ـ پيغمبر ـ گلدسته ـ زائر حرم ـ تفريح ـ زنجرههاي  افق

  
  

  

  
زنند. آرزوهایی که  آرزوهای خودشان در آینده حرف می ۀ دربار ،آموزان به کمک معلّم تصویر یک کالس خیالی است که در آن دانش

لِ خـود و بـه دور از دردسـرهای مـادی بـه      خواهند کـه در خیـا   ها می پاک و به دور از هرگونه ظاهرسازی مادی است. هرکدام از بچه
بخشـی) ایـن    شخصـیت = و با استفاده از آرایۀ تشـخیص ( آرزوهای خود برسند. تمام این اتّفاقات در یک جنگل خیالی پیش آمده 

  .داستان، شکل گرفته است
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  محقّق ـ حقیقت ـ تحقیق حق 
  اوایل (جمع اول) اول 

  عمجموع ـ جامع ـ مجمع ـ مجام جمع 
  منشی ـ منشآت انشا 
  مهاعالم ـ تعلیم ـ تعلّم ـ علّ م معلّ

  کنان خندان ـ خندیدن ـ خنده خنده 
  وضع ـ اوضاع موضوع 

  فراغت فارغ 
  رهایی ـ رهایش ـ رهنده رها 
  آفاق (جمع افق) افق 
  زیارت ـ زوار (جمع زائر) ـ زائرین زائر 

  فَرَح ـ مفَرّح تفریح 

  

  
 هـ . ش) 1338ـ  1386پور، قیصر ( امین  

  شناسی پذیرفته شد ولی هر دو را رها کرد و به ادبیات روی آورد. ی پزشکی و جامعه ها در گتوند خوزستان متولّد شد. ابتدا در رشته
  م برد. را نا» های ناگهان آفتاب، تنفّس صبح، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو و آینه ۀدر کوچ« توان از آثار او می 

  
  ـ واژۀ صحیح را باتوجه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.1

  (سفر، صفر)دارند.  را گرامی می ...................الف) مسلمانان دو ماه محرّم و 
  (قریب، غریب)است.  ...................شناسد؛ او در اینجا  کس او را نمی ب) هیچ

  سید که ارزش امالیی داشته باشد.ـ با حروف زیر، چهار کلمه بنوی2
  

  
  

  

   
  صفر  ـ الف) 1

  غریب ب) 
ـ مرحمت2 ـ رحمت  ـ تمیز  ـ تحریم  ـ حرمت    ـ حرم 

 م، ح، ر، ز ، ت ، ی
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  تـکايـح
  پدر اندرز

  گلستان سعديبرگرفته از:   عجمسنوع نثر: 

  گروه، عده طايفه:  روزها ايام:  
  نماز صبح دوگانه:  كودكي، خَُردسالي طفوليت: 
 تَعد:مبه جا آورد، ادا كرد. بگزارد:  شكرگزار، عبادت كننده ب  
  خبري، ناآگاهي بي :غفلت   شود. آن كه در شب براي عبادت، بيدار مي خيز: شب  
  انگار گويي:  خداوند او را رحمت كند. اهللا عليه: رحمة  
  بهتر بِه:  چشم ديده: 
 صمكنايه از غيبت كردن افتادن: در پوستين خلق   كتاب، كتاب آسماني، قرآن كريم ف:ح  

  
  

   
نبسته و  نشسته بودم و همه شب، ديده بر هماهللا عليه،  رحمةخيز بودم. شبي در خدمت پدر،  متعبد و شب ،ياد دارم كه در ايام طفوليت 

   اي گرد ما خُفته. مصحف عزيز بر كنار گرفته و طايفه
شـدم. یـک شـب در     کردم و به هنگام شب مشغول راز و نیاز با خـدا مـی   خدا را عبادت می ،م که در دوران کودکیبه یاد دار 

خوانـدم.   مـی تمام شب را بیدار بودم و قرآن کریم را در آغوش گرفته بودم و  نشسته بودم و ـ  خداوند او را رحمت کندـ حضور پدر  
  گروهی هم در اطراف ما خوابیده بودند.

: صحف  د، شبمتعبه بودمکنایه از نخوابید  نبستهدیده برهم    نظیر مراعات خیز و م.  
  نهاد ای  طایفه مفعول  مصحف عزیز  مسند  خیز  متعبد و شب ماضی ساده است.» بودم«فعل  

ـ » اند. اند كه مرده ويي نخفتهاند كه گ زارد. چنان خواب غفلت بردهاي بگ دارد كه دوگانه يكي سر برنمي ،از اينان«پدر را گفتم:   ت: گف
    »افتي. ،بِه از آن كه در پوستين خَلق ،جان پدر! تو نيز اگر بِخُفتي«

ـ  ت فرو رفتـه خبری و غفل چنان در خواب بی د. آنشود که نماز صبح بخوان از این افراد حتّی یکی هم بیدار نمی«به پدر گفتم:   د ان
  »مردم غیبت کنی. ۀکه دربار است  این ازی بهتر گر بخواب! تو هم اای فرزند عزیز«گفت: » اند. مردهاند، بلکه  که انگار نخوابیده

  کنایه از غیبت کردن  در پوستین خلق افتادن  شود.  کنایه از بیدار نمی دارد  سر بر نمی :
مفعول  سر  نهاد  یکی  متمم  پدر  .ه استحرف اضاف» به«به معنی » فتمپدر را گ«در » را« 

  مسند بهتر)  به ( ، حذف شده است. »بِه [بهتر] از آن«بعد از » است«فعل  ای] جان پدر  منادا [ جان پدر  

  یوم (مفرد ایام) ایام 
  طفل ـ اطفال (جمع طفل) طفولیت 

  ت ـ عبدعابد ـ عباد متعبد 
  خدام ـ خادمینخادم ـ  خدمت 
  صاحف (جمع مصحف) ـ صحف (جمع صحیفه)م مصحف 

  طوایف (جمع طایفه) طایفه 
  غافل ـ مغَفّل ـ مغفول غفلت 
  خالیقمخلوق ـ خالق ـ  خَلق 
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  كوير، دكتر علي شريعتيبرگرفته از:   ساده و رواننوع نثر: 

  بزرگي، جالل شكوه:   قّتد ،جستجو كنجكاوي:  
  كاري شگفت و عجيب انجام دادن، معجزه اعجاز:   كسي كه پيوسته و بدون ناپذير: خستگي  
  ذوب شده، گداخته مذاب:  كند. خسته شدن كار مي   
  چه كه به حد كافي آب خورده باشد. آن سيراب:  آشكار كردن چيزي، پي بردن كشف:  
   احساس سربلندي به سبب موفقيت (با غرور و مهرباني غرور:  نيبرانگيختگي و التهاب درو هيجان:  
  و خشنودي)  شناخت معرفت:  
  خورده، كهن قديمي، سال ديرينه:  صاف و گوارا :زالل 
  آگاه به راه و رسم معاشرت زندگي دان: آداب  بخش خوشايند، لذّت گوارا:  
  خداحافظي وداع:  فهميدن و دريافتن چيزي فهم:  
  جا و مكاني كه قابل ديدن است. ديد:نقطة   ن كامل، قطعياطمينا يقين:  
  گناه و پاك بي معصوم:   بزرگي، شكوه عظمت:  
  لبنغمه، خواندن آرام و زير  زمزمه:   شكوه جالل:  
  جذب كننده، به سوي خود كشنده جاذبه:  

  
و روحـم چنـان   دادم  دادم، دل مي چشم ميدادم،  نگريستم. گوش مي هاي كنجكاوانه و تشنه، به درس بزرگ طبيعت مي با نگاه 

   لرزيد. غرق فهميدن بود كه از هيجان مي
ـ هـای طبیعـت) درس شـناخت خداو    پدیده= های خداوند ( دقیق) و مشتاق از آفریده= جوگر ( و های جست با نگاه  د را یـاد  ن

روح و جان من سرشار از درک کردن بود و از شدت  کردم و کردم و با تمام وجودم توجه می کردم، با دقّت نگاه می گرفتم. گوش می می
  لرزید. میو شوق هیجان 

کنایـه از بـا تمـام     نگریستم  های کنجکاوانه و تشنه به درس بزرگ طبیعت می با نگاه تشخیص  های تشنه  نگاه :
گوش، چشم و دل  درس است.) تشبیه (طبیعت مانند  درس طبیعت  گرفتم.  عالقه و اشتیاق از طبیعت، درس زندگی را یاد می

و درک  کنایه از با تمام وجود در حال یاد گرفتن غرق فهمیدن بود تشخیص  لرزید  روحم از هیجان می مراعات نظیر  
   بود.کردن 

  جوشيد.هاي زالل و سرد و گواراي فهم و دانايي در من خواهد  باز خواهند كرد و آب هاي معرفت از درون من سر اكنون چشمه هم 
هـا   ود و مـن نسـبت بـه همـۀ آن    شـ  ای از وجود من جاری می  های خداوند مانند چشمه ها و آفریده االن، شناخت و معرفت پدیده 

  ام. ها به درک و آگاهی رسیده جوشد و من نسبت به همۀ آن ام و درک و دانایی مثل آب زالل و گوارا در من می شناخت و آگاهی پیدا کرده
بـاز خواهنـد کـرد     های معرفت از درون من سر چشمه  تشبیه رفت (معرفت مانند چشمه است.)های مع چشمه :

 های فهـم و دانـایی    آب نظیر  مراعات آب، زالل، سرد و گوارا  شود.  کنایه از سراسر وجود من پر از شناخت می 
  .در وجود من ز جاری بودن فهم و داناییکنایه ا در من خواهد جوشید.  تشبیه (فهم و دانایی مانند آب هستند.) 

دومس 
چشمـة معرفت
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  در كالس شگفت آفرينش و زيبايي طبيعت، عظمت و جالل و جاذبة خالق درس را با همة وجودم لمس كردم. 
  تمام وجودم درک کردم.  با خداوند را طبیعت، بزرگی و شکوه زیباییهای آفرینش و  پدیده درسِ انگیزِ شگفت در کالسِ 

  به عظمت و بزرگی خداوند بزرگ پی بردم.)از طبیعت زیبا = (
هـای عـارف و آگـاه،     انگیز است و به انسان تشبیه (آفرینش همانند کالسِ درسی، شگفت آفرینش   کالس شگفت :

  دهد.) درس خداشناسی می

رفت تا خود را بـه   بان ميهاي استوار و اميدوار، شتا نيرومند با گامزندگي، تازه نفس، جوان، زالل و آب، اين روح مذاب اميد و  
هـاي مزرعـه و    خشـكيدة جـوي   هاي ن درخت تشنه برساند و در رگاهاي پژمردة هزار دهان خشك زمين و صدها كشتزار سوخته و نگاه

  هاي مرده، جاري گردد. باغ  كوچه

همان، روان بودن آب است كه ماننـد روحـي بـه انسـان و ديگـر موجـودات،       » اين روح مذاب«منظور از  
  بخشد. نشاط و زندگي مي

هـای   بانشاط، صاف، قدرتمند و با قدم بدون خستگی،، استآب که مانند روحی روان و جاری سبب امید به زندگی و شادابی  
های خشک، کشتزارهای بسیاری که تشـنه مانـده بودنـد و درختـان پژمـرده را       کرد تا زمین محکم و امیدوار، به سرعت، حرکت می

  آب بودند، جاری شود. گذشتند و خشک و بی ها می هایی که از کنار باغ ها و کوچه های مزرعه یاره در جوسیراب کند و دوب
دهـان   تشـخیص   رفـت   آب، شتابان می تشبیه (آب به روح تشبیه شده است.)  آب، این روح مذاب  :

 هـا   جـوی  ۀهای خشکید رگ تشخیص  های پژمردۀ درخت  نگاه تشخیص (نسبت دهان به زمین)  خشک زمین 
  نظیر مراعات   کشتزارها، مزرعه  ها) تشخیص (نسبت دادن رگ به جوی

كردنـد و كودكـانِ    هاي خويش را به آسمان برافراشته بودند و دعـا مـي   درختان سرسبز باغ و صحرا را ديدم كه شاخة دست 
  گفتند. مي ها در گوش نسيم، آمين تها و نوجوانان اميدوار ذر بوته پرنشاط گل

هاي درختان است كه به سـمت   اشاره به شاخه هاي خويش را به آسمان افراشته بودند  شاخة دست 
هـا مثـل    آسمان بلند شده بود كه نويسنده اين حالت را بـه صـورت تشـبيه و تشـخيص بـه انسـاني ماننـد كـرده (درخـت         

ها و  ها (گل بوته شغول راز و نياز بودند و ديگر پديدههايي هستند.) كه دستشان را به سمت خداوند، بلند كرده و م انسان
  دادند. گفتند و پاسخ مي ذرت) هم آمين مي

کودکـانِ   تشخیص  دعا کردن درختان سرسبز  ها هستند)  ها مانند دست تشبیه (شاخه ها  شاخۀ دست :
تشـبیه   هـا   نوجوانـان امیـدوار ذرت   نـد.)  های گل مانند کودکانی شاداب و سرزنده بود تشبیه (بوته ها  پرنشاط گل بوته

 هها نسبت داده شـد  ها و ذرت آمین گفتن به گل بوته تشخیص  گوش نسیم  امیدواری هستند.)  ها مانند نوجوانان (ذرت
  تشخیص 
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آمـوزد، سـرهاي    شناسي و ادب مي ن كه به كودكان خويش، حقم، مانند مادري مهربان و آداب داگشتم و نسي از صحرا بازمي 
  هاي نوزاد خويش را به نشانة احترام و وداع با من خم كرده بود. هاي جوان و بوته نهال

خم شدن  تشخیص   هآموزد به نسیم، نسبت داده شد حق شناسی و ادب می تشبیه  مادری  مانند نسیم :
  تشخیص  ها برای احترام و وداع  سر بوته
  آورد. ها را به حرکت درمی آن ،های تازه روییدۀ دشت و صحرا است که نسیم وته، ب»های نوزاد بوته«منظور از  

عد ی      ی 
ــان  ــرگ درختـ ــیار بـ ــر هوشـ ــبز در نظـ  سـ

  

 هــر ورقــش دفتــری اســت معرفــت کردگــار   
  

  

  د.نشناسان ما میهستند که عظمت و بزرگی خداوند را به  کتابیهای درختان به هنگام بهار، مانند  از نظر انسان خردمند، برگ 
  تشبیه است.  کتاببرگ درختان مانند  :

این بیت از یک   ترکیب اضافی هستند. برگ درختان، نظرِ هوشیار، ورقش (ورقِ او)، و معرفت کردگار  
  جمله، تشکیل شده است.

ت. عدی از  ی   ده ا ی آ ود ارزیا      
  بوستانكتاب  سعدي،شاعر:   مثنوي قالب شعر:

ــت    ــی دســ ــرآرد تُهــ ــاز  بــ ــای نیــ  هــ
  

 بــــاز رحمــــت نگــــردد تهــــی دســــت  ز  
  

  

کنـد و از   برگ است به قصد اظهارِ نیاز به درگاه خداوند بلند می هایش) را در حالی که خالی و بی [درخت] دستانش (= شاخه 
  مانَد. بهره نمی لطف و رحمت الهی، بی

  

 همـــه طاعـــت آرنـــد و مســـکین نیـــاز     
  ج

ـ      ه درگـــاه مســـکین نـــواز  بیـــا تـــا بــ
  

خواهـد،   آورد (= از خدا می کنند اما انسان بیچاره، نیازش را به درگاه خداوند می ها، خداوند را عبادت و بندگی می همۀ انسان 
  هد، د های بیچاره و تهیدست را مورد لطف و رحمت خود قرار می حاجتش را برطرف کند.)، بنابراین به درگاه خداوندی بیا که انسان

 خداوند که به بیچارگان لطف دارد. نواز  مسکین  
  مفعول نیاز  نهاد  مسکین  مفعول  طاعت   نهاد  همه 

ــاخِ ــو شــ ــرآریم دســــت  چــ ــه بــ  برهنــ
  

ــی    ــه ب ــت   ک ــوان نشس ــیش نت ــن ب ــرگ از ای  ب
  

توان  تر از این نمی د کنیم، زیرا بیشراز و نیاز به سوی خداوند بلندست خود را به قصد  ،برگ درخت شاخۀ عریان و بیمانند  
   برگ و بدون توشۀ آخرت، بود.  بی

 شـاخ برهنـه    ادات تشـبیه   چو  مشبه   »برآریم«در » یم«تشبیه (=   چو (= مانند) شاخ برهنه :
  کنایه از اظهار نیاز کردن به درگاه خداوند دست برآریم   وجه شبه) دست برآریم  به  مشبه
 بدون توشه برای آخرت (= عبادت و بندگی) رگ ب بی  

  

هاي زالل ـ آفـرينش    هاي معرفت ـ آب  ناپذيري ـ طبيعت ـ كنجكاوانه ـ غرق فهميدن ـ هيجان ـ احساس ـ چشمه       خستگي
ـ   ةخالق ـ غرق  ةالهي ـ يقين ـ عظمت و جالل ـ جاذب    زار ام ـ روح مذاب ـ صـدها كشـت     خلقت ـ لطيف ـ برهنه    شكوه ـ اعجاز 

صـحرا ـ   هـا ـ غـرور ـ خشـنودي ـ      هـا ـ ذرت   بوتـه   هاي سيراب ـ پرنشاط گل ها و كشته هاي مزرعه ـ سبزه  سوخته ـ جوجه
ديد ـ پـاكي و صـفا ـ معصـوم ـ        ةهاي نوزاد خويش ـ احترام و وداع ـ نقط  بوتهشناسي ـ   حقهاي سرسبز ـ خويشاوند ـ   ساقه

  زمزمه ـ معرفت كردگار
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هـا   های طبیعت اشاره شده است که بیانگر قدرت و عظمت خداوند هستند. تمام این پدیـده  ه پدیدهدر این درس ب 
  ستایند. و خدا را به بزرگی و یکتایی می هستندها مشغول راز و نیاز با خداوند  همانند انسان

  
  

  کنجکاوی ـ کنجکاوانه ـ کنجکاونده کنجکاو 
  تهفراگیر ـ فراگیرنده ـ فراگرف فرا گرفتن 

  کاشف ـ اکتشاف ـ مکشوف کشف 
  غریق ـ مستغرق ـ غرقه غرق 

  اسسحس ـ محسوس ـ ح احساس 
  عارف ـ معارف (جمع معرفت) ـ معروف معرفت 

  مفاهیم ـ مفهوم ـ تفهیم فهم 
  نده ـ زیبیدنبزیبا ـ زی زیبایی 

  آفریننده ـ آفریدن ـ آفریدگار آفرینش 
  معظیم ـ تعظیم ـ معظّ عظمت 

  جاللیه ـ اجالل ـ مجلّل ـ تجلیل الل ج
  جاذب ـ جذّاب ـ مجذوب جاذبه 
  المسه  لمس 
  عجز ـ معجزه ـ معجزات اعجاز 
  لطف ـ الطاف ـ مالطفت لطیف 

  جوش دهنده ـ جوشیدن ـ جوشان جوشش 
  نفوس ـ انفاس (جمع نفس) ـ تنفّس نفس 

  مزارع (جمع مزرعه) ـ زراعت ـ زارع مزرعه 
  مجاری ـ مجرا ـ مجری ـ اجرا جاری 

  اَدعیه (جمع دعا) دعا 
  مغرور ـ غرّه غرور 

  دیر ـ دیرینگی ـ دیریندیرینه 
  ب ـ ادیبادب (مفرد آداب) ـ مؤد آداب 

  محترم ـ حریم ـ حرمت احترام 
  نقاط (جمع نقطه) نقطه 

  شود. خانواده نمی نقطه با مناطق و منطقه هم
  تظاران ـ ناظر ـ منظور نظر

  عصمت ـ معصومه ـ معصومین معصوم 

  
 ) هـ . ش) 1312ـ  1356شریعتی، علی  

 ۀبه دنیا آمد. در رشت رضوی خراسان (از توابع سبزوار) ینانز. وی در ماست، فرزند استاد محمد تقی شریعتی معاصرنویسنده و اندیشمند 
  اوست. آثار از و ... شناسی فاطمه فاطمه است، کویر، اسالم ی:ها کتابدکترا دست یافت.  ۀادیان به درج تاریخشناسی و  جامعه

  


	0
	1
	2
	3
	4



