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 به نام خداوند جان و خرد

تهیه و تدوین « قلمرو فکری» ای که فرا روی شماست با هدف تسهیل در امر یادگیری در بخش مجموعه

معانی و مفاهیم درسی را فرا بگیرند آموزان عزیز به بهترین شکل ممکن کند تا دانشاست و سعی میشده

 و از محضر استادان معظم و همکاران ارجمند بیشتر بهره ببرند.

 های جزوه:ویژگی

 است.های هر درس به صورت کوتاه، ساده و روان معنی شدهتمامی ابیات و عبارت -1

در داخل پرانتز  ها به اختصارها و عبارتجهت کمک به درک مفاهیم، نکات مهم و کلیدی بیت -2

 است. بیان شده

 است.معنی شده« هاگنج حکمت»و « هاشعرخوانی»، «هاخوانیروان»تمامی  -3

« درک و دریافت»)قلمرو زبانی، قلمرو ادبی، قلمرو فکری( و « کارگاه متن پژوهی»االت پاسخ سؤ -4

 است.   به طور کامل در پایان هر درس آورده شده

ت. )فهرست اسمفهوم شعرها و نثرها از منابع مختلف و معتبر استفاده شده برای نوشتن معنی و -5

 است(منابع و مآخذ در پایان جزوه آمده

است اما در های شعر، فقط شماره ابیات ذکر شدهبرای اینکه به حجم جزوه اضافه نشود، در درس -6

 است.هم آمده های نثر، متن و معنی بادرس

 

همواره مشوّق، راهنما و یاور من در که  دانم از تمامی همکاران بزرگواریمیدر پایان بر خود الزم 

 باشم.اند، تشکر و قدردانی ویژه داشتهاین راه بوده

 

                               ولی مسعودی                                                                                                                   

  97شهریور

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
              

ٔ  ( 3 ارسی )ـــف            مسعـودی            دوازدهمٔه                      پایــ
 

 

 

 

ه            عنوان                                                                                                           صفح                                          

            ملکا، ذکر تو گویم  :ستایش........................................................................................................... 
            شکر نعمت ............................................................................. :یکمدرس.................................... 

 .........................................................پژوهی ...............................................کارگاه متن                                     
       :مست و هوشیار  درس دوم................................................................................................................ 
 .............................................پژوهی ..............................................................کارگاه متن                                  

 ........................ ...................................................................در مکتب حقایق : شعرخوانی                                   
     :آزادی / دفتر زمانه  درس سوم........................................................................................................... 

 ..........................................پژوهی ...................................................................کارگاه متن                                
     دماوندیه . پنجم: درس........................................................................................................................ 

 ..................................................پژوهی ..........................................................کارگاه متن                                 
 ...............روان خوانی: جاسوسی که االغ بود ....................................................................                              
    :نی نامه .................................... درس ششم......................................................................................... 

 .............................................پژوهی .................................................................کارگاه متن                              
     در حقیقت عشق / سودای عشق ....................... :هفتمدرس.................................................................. 

 .........................................پژوهی ...................................................................کارگاه متن                               
 ..........................................................................................صبح ستاره باران .شعرخوانی:                          

     از پاریز تا پاریس . :هشتمدرس............................................................................................................. 
 ...........................................پژوهی ..................................................................کارگاه متن                              
     کویر :نهمدرس .................................................................................................................................... 
 ..............................................پژوهی ..................................................................کارگاه متن                            

 ............................................................................................روان خوانی: بوی جوی مولیان .                             
      فصل شکوفایی .............................دهم: درس................................................................................... 

 ..........................................پژوهی ...................................................................کارگاه متن                               
     آن شب عزیز . :یازدهمدرس................................................................................................................ 

 .......................................پژوهی ..................................................................کارگاه متن                                   
 شعرخوانی: شکوه چشمان تو .........................................................................................                                   

     گذر سیاوش از آتش . :دوازدهمدرس................................................................................................. 
 ....................................پژوهی ...................................................................کارگاه متن                                      

     خوان هشتم. :سیزدهمدرس.................................................................................................................. 
 ......................................پژوهی ...................................................................کارگاه متن                                    

 ...................................................................................................ای میهن .شعرخوانی:                                     
      مرغ و سیمرغ .سی :چهاردهمدرس..................................................................................................... 

 ...................................پژوهی ...................................................................کارگاه متن                                       
     غاز .کباب  :شانزدهم درس................................................................................................................... 

 ....................................پژوهی ...................................................................کارگاه متن                                      
 ..................................خوانی: ارمیا .......................................................................روان                                      

        خندۀ تو . :هفدهمدرس.................................................................................................................. 
 ...................................پژوهی ...................................................................کارگاه متن                                       

              عشق جاودانی .......................................................هجدهم: درس........................................... 
 ......................................پژوهی ..........................................................کارگاه متن                                             

 خوانی: آخرین درس .....................................................................................روان                                        
           لطف تو ................................................................................... :نیایش....................................... 

    منابع و مآخذ ..........................................................................................................  

4
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
13 
14 
15 
17 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
26 
27 
28 
29 
29 
31 
32 
34 
36 
37 
38 
39 
41 
44 
45 
46 
47 
49 
50 
51 
52 
53 



 

 

 

 
              

ٔ  ( 3 ارسی )ـــف            مسعـودی            دوازدهمٔه                      پایــ
 

  f  ذکرَتوَگویمَ،کالَ َم                                          ستایش 

 

روم. جز به راهی که تو به من نشان دهی، به راه دیگری نمی. هستیکنم چون تو پاک و پروردگار می ستایشتو را ، خداوندا -1

    رساند.به خداوند، صداقت و صمیمیت را می« تو» خطابِ * نکته     (باشی روم که تو راهنمایم)آن راهی را می

یگانگی  ۀشایست توا زیر ستایمبه یگانگی میتو را فقط . . تنها در پی فضل و بخشش تو هستمآورمفقط به درگاه تو روی می -2

 )تکیه بر توحید( هستی.

 )اوج شور و هیجان( .هستی ستایش ۀشایست وبسیار بخشش  دارای تو، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی. تو دانا -3

 هم خیالدر  زیرابرای تو ذکر کرد مانندی  شبیه وتوان نمیو  یگنجنمی اکدرادر فهم و  زیراکرد  توصیفتوان نمیتو را  -4

 )ناتوانی عقل انسان از درک و وصف خداوند(. گنجینمی

 )اوج شور و هیجان(بخش است. تو سراسر نور و شادی و بخشش و پاداش هستی.همۀ وجودت، ارجمند، بزرگ، دانا و اطمینان -5

ها به دست شدن کم و زیادۀ و هم)ستارالعیوب(  پوشانیها را میهمۀ عیبو )علّام الغیوب(  دانیرا می امور پنهان ۀهم تو -6

  عزّت و ذلّت دست خداوند است(شاء: تُذِلُّ مَن تَ شاء وَتُعِزُّ مَن تَ) .توست

 )تکرار و تأکید توحید است( .یابدرهایی  جهنمامید )شاید( که از آتش به این  ستاید.میتو را گانگی یسنایی تمام وجود  -7

 

eeeeeeeeeeeeeeeee
 

 

  fنعمتَشکرَ                                           درس یکم 
 

.منّت خداي را، عزّ و جلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت  

 .نعمت است فراوانیشکر او موجب ست و نزدیکی به او سببسپاس مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است که عبادت او 

  (، نعمتت افزون کند)شکر نعمت

 ح ذاتفرِّآید، مُدِّ حیات است و چون بر ميمِ، مُرودكه فرو ميهر نفسي. 

  وجود است.بخشآید )بازدم( شادیزندگی است و وقتی که نفس بیرون می اریگررود )دَم( یر نفسی که فرو میه

 هستند( «بخششادی»و « بخشزندگی»ها س)نفَ

.پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شکري واجب 

 آورد. باید شکر به جاینعمتی  ( وجود دارد و برای هریبخششادی -یبخشنفس کشیدن دو نعمت )حیات پس در هر

شکرش به در آید؟ ۀكز عهد   از دست و زبان كه برآید 

)ناتوانی انسان در شکرگزاری خداوند( شکر و سپاس او را به جای آورد. با قدرت و گفتار خود تواندکس نمیهیچ

َکورالشّبادِيَن عِلیل مِقَ کراً وَشُ  داوُدَاِعمَلوا آل 

 بندگان و لزوم شکرگزاری همگان( ی)ناسپاس گزارند.عدّۀ کمی از بندگان من سپاس کهدر حالی، سپاس گزارید دوداوخاندان  ای

ِداي آوردعذر به درگاه خ  ه كه ز تقصیر خویش بنده همان ب 

 پوزش بخواهد.خداوند در پیشگاه کرگزاری شو  همان بهتر است که انسان به خاطر کوتاهی در عبادت
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اي آوردواند كه به جكس نت  اش داونديزاوار خورنه، س

 د.سپاس او را به جای آور شکر و پروردگار است ۀگونه که شایستآنتواندکس نمیهیچوگرنه 

)ناتوانی انسان در سپاسگزاری از خداوند(

جا كشیده.دریغش همهرسیده و خوان نعمت بي حسابش همه راباران رحمت بي 

  ای در همه جا گسترده است.د سفرهمانناو  ۀمضایقو نعمت بیهمه را فرا گرفته ان خداوند همچون بار فراوانلطف و رحمت 

 (گستردگی و فراگیری لطف و نعمت الهی)

روزي به خطاي منکَر نبُرَد. دگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀناموس بن پردۀ 

 ها را با وجودِر آنو رزق مقرّ)ستارالعیوب( سازد ریزد و رسوایشان نمیبروی بندگان را با وجود گنهکاری آنان نمیخداوند آ

 اق بودن()رزّ کند.خطاکار بودنشان قطع نمی

ا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.ابر بهاري را فرموده ت ه تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀفرّاش باد صبا را گفت 

 .زمین پرورش دهدا گیاهان را در تداده فرمان  و به ابر بهاری بگستراندرا همه جا و چمن سبزه  تا به باد صبا دستور دادهخداوند 

.درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع كاله شکوفه بر سر نهاده 

 .استرویانده هاسر شاخهفرا رسیدن فصل بهار، شکوفه را بر با های سبز پوشانده و نوروزی برگلباس رسم به بر تن درختان 

تاكي به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایي به تربیتش باسق گشته. عصارۀ 

 است. دهیو استوار گرد بلند ینخل اوبا پرورش  خرما ۀتبدیل شده و هست عسل خالصبه با قدرت خداوند درخت انگور ۀ شیر

 خداوند( تأکید بر قدرت و توانایی)

 تا تو ناني به كف آريّ و به غفلت نخوري               ابر و باد و مه و خورشید و فلك در كارند 

 .سپری نکنیخبری از یاد خداوند وزیِ خود را به دست آوری و در بیررزق و تا تو  در تالشندهای آفرینش همۀ پدیده

 غافل بودن از یاد خداوند( )نکوهشِ

ف نباشد كه تو فرمان نبرياشرط انص    انبرداررمهمه از بهر تو سرگشته و ف 

 اطاعت نکنی. ( خداوند) هاخالق پدیده است که تو از. پس دور از انصاف تو هستندمطیع اند و تو آفریده شده برایها پدیده همۀ

َدور زمان محمّد مصطفي ۀتمّت آدمیان و تَفوَمیان و صَعالَ فخر موجودات و رحمترور كاینات و مَدر خبر است از س            

–م لَّه و سَیه و آلِلَعَ ي اهللُلّصَ  –

و کمال گردش تمامی  مایۀو  هاو برگزیدۀ انسانهمۀ اهل جهان بخشایش  و باعث رحمت و همۀ موجوداتافتخار و مایۀ  رورسَاز 

 :استحدیث پیامبر بعد از ابیات آمده. ]استنقل شدهحدیثی  –درود و سالم خداوند بر او و خاندانش باد  -، محمد مصطفی روزگار

[هرگه که یکی از بندگان ....

َسیمٌ وَسیمسیمٌ نَقَسیمٌ جَ   بيٌ كریمطاعٌ نَفیعٌ مُش

 دارای نشان پیامبری است. بو و، خوشاندامجمال، خوشآور، بخشنده، صاحباو شفاعت کننده، فرمانروا، پیام

)برشمردن صفات پیامبر(

َهآلِ لیه وَلّوا عَه، صَصالِمیعُ خِسُنت جَهِ                            حَمالِجَجي بِالدُّ شفَهِ، كَمالِکَالعُلي بِ بَلَغ

را برطرف )جهل و نادانی( ها تاریکی ،خود )علم و معرفت( ید و با جمال نورانیبلند رس خود به مرتبۀ به واسطۀ کمال]پیامبر[ 

 .بر او و خاندانش درود بفرستید .ها و صفات او زیباستد. همۀ خویکر
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چه غم دیوار امّت را كه دارد چون تو پشتیبان؟               چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتیبان؟ 

دریا ج اموانوح دارد از  کس که کشتیبانی چونآن [کهطورانهم] ندارد.ی تو دارد، هیچ غم مانندتی که پشتیبانی امّ [ای پیامبر]

ندارد. یترسحوادث و 

ِال  بردارد، ایزد تعالي لّ  و عَپریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق  جَ گنهکارِ هرگه كه یکي از بندگان

 .فرمایدعراض اِ بازش بخواند، باز در او نظر نکند.

بلند کند، خداوند  واالمقامدرگاه خداوند بزرگ و  بهتوبه  خود را به امید پذیرفته شدنِ ، دستدرمانده و گناهکارای بندههرگاه 

 گرداند.زند، باز خداوند روی بر میدوباره خداوند را صدا می .کندبزرگ به او توجّهی نمی

یا مالئکتي قَد استَحیَیتُ مِن عَبدي و لَیسَ لهُ غیري فَقَد  لي فرماید:سُبحانهُ و تعا، بار دیگرش به تضرّع و زاري بخواند. حق

 غَفَرتُ لهُ.

رماید: فو بلند مرتبه می پاککند(. خداوند و طلب آمرزش می) زنداوند را با زاری و التماس صدا میبار دیگر خدگناهکار بنده آن 

  .او را آمرزیدمپس  خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد؛ ای فرشتگانم، من از بندۀ

 درخواست بندۀ خطاکارعامل در پذیرش مداومت بر انابتنکته: * 

همي شرم دارم. هدعوتش اجابت كردم و امیدش برآوردم كه از بسیاري دعا و زاري بند 

 شوم.ام شرمنده میرا برآورده کردم، زیرا من از دعای زیاد و نالۀ بنده یشاو را پذیرفتم و آرزو دعوت

َست و او شرمسارگنه بنده كرده  م بین و لطف خداوندگار رَك 

 .شوداو شرمنده میاما  استگناه کردهبنده که  را ببینو لطف خداوند  بخشندگی

جمالش به تحیّر منسوب كه : ما  لیۀو واصفان حِ بدناك حق عبادتكجاللش به تقصیر عبادت معترف كه: ما عَ ۀعاكفان كعب

 فناك حقّ معرفتكرَعَ

 نکردیم ،پرستشاست که شایستهچنانتو را گویند:و میکنند اقرار می در عبادتخود به کوتاهی  پرشکوهش نشینان بارگاه گوشه

 توست، نشناختیم.شناسایی که سزاوار گویند: تو را چنانمی اند وحیرتخداوند، در زیور زیبایی  کنندگانفوص و

 زدگی از نهایت زیبایی خداوند و اقرار به ناتوانی در شناخت خدا()حیرت

نشان چه گوید باز؟دل از بيبي  پرسدر كسي وصف او ز من ـگ 

نشان )خداوند( سخن توانم از معشوقِ بیدل )عاشق = سعدی( نمی، منِ بیکنمف یوصتداوند را از من بخواهد که خکسی اگر 

 . )ناتوانی شاعر از وصف عظمت خداوند(یمبگو

كشتگان آوازز رنیایدب       اندعاشقان كشتگان معشوق 

 عارفانه(داری راز و پاکباختگی)خیزد. کشتگان هرگز صدایی برنمیو از  شوندمی کُشتهمعشوق در راه عاشقان، 

یب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.دالن سر به جَیکي از صاحب  

 .بود غرق شده اسرار معرفت الهیحقایق  (کشف)تفکر عارفانه فرو رفته بود و در دریای حالت تأمل و یکی از عارفان در 

از این بوستان كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟گفت: انبساط  به طریقِ یارانگه كه از این معاملت باز آمد، یکي از آن 

گلزار به او گفت: از این خاطر  گشادگیِشادی و  به جهتیکی از دوستان  ،حالت عرفانی و معنوی بیرون آمدکه از این هنگامی

 ؟برای ما چه هدیه آوردیمعرفت 

 بود.دست دادهخود شدن که به صاحبدل از خود بی است به حالتِ، اشاره «گلزار معرفت» در اینجا یعنی «انبوست»* نکته
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ژوهیـاه متن پـارگـک

 اصحاب را ۀدرخت گل رسم، دامني پر كنم هدیگفت: به خاطر داشتم كه چون به  

لهی برای دوستان خود نیز از این تجلّیات و معارف ا های عشق و معرفت الهی رسیدمجلوهگلزار به در نظر داشتم وقتی گفت: 

 ای بیاورم. هدیه

!چون برسیدم، بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت 

کرد که اختیارم  خودچنان مرا از خود بی، آنمعارف الهی ، حالتِ خوشِ حاصل از دریافتِکه به گلزار معارف الهی رسیدممیهنگا

 .را از دست دادم

 شد و آواز نیامدكان سوخته را جان   اي مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز 

ی از او بلند نشد. اما صدایفدا کرد ، جانش را سوخته زیرا آن عاشقِ ؛یاد بگیر را از پروانهراستین عشق )عاشق مدعی(،  ای بلبل

 ادعایی و دلباختگی عاشق()سفارش بر بی

  كان را كه خبر شد، خبري باز نیامد  اندخبراناین مدعیان در طلبش بي 

            دیگر خبری از او به دیگرانخدا را شناخت، که ؛ زیرا کسیاند، از او خبری ندارندکنند خدا را شناختهمی عااینان که ادّ

 (اهلل، فناء فی نخواهد رسید. )خاموشی و رازداری در عشق

 
 

eeeeee       eeeeee

 

    قلمرو زبانی
1- 

 واژة معادل معنا

 وسیم نشان پیامبریدارای 

 مفرّح بخششادی

 انابت به خدای تعالی بازگشتن

 وظیفه بریدن قطع کردن مقرّری

 

 غربت: دوری /   قربت: نزدیکی -2

 حیاط: صحن خانه /   حیات: زندگی

 به کاری گماشته شده: منصوب /  نسبت داده شده: منسوب

 ، معاملت(انع )عُصاره، عاکف    /           مستغرق، باسق(ق )قربت،   /           ، مفرّح(تحفه، حلیهح ) -3

است )دامن « دست»الیه دارد و ضمیر شخصی پیوسته متعلق به در دامنم نقش مضافم ـَـ «: دامنم از دست برفت»در عبارت  -4

 من برفت( از دستِ

 شکر اندرش مزید نعمت ]است[جل که طاعتش موجب قربت است و به  منت خدای را عزّ و حذف به قرینة لفظی:  -5

 به درگاه خدای آوردعذر   بنده همان به ]است[ که ز تقصیر خویش /   حذف به فرینة معنوی:
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      قلمرو ادبی

 مرغ سحر: نماد عاشق دروغین و مدعی -1

 حقیقی پروانه: نماد عاشق

 زمینمهد      ،   بنات نبات     ،   بهاری دایة ابر ،  صبا فراش باد    //     خوان نعمت  ،  باران رحمت الف( تشبیه:  -2

 بنات، نبات   جناس: را، جا /  //     بگسترد، بپرورد      /      سجع: رسیده، کشیده

 استعاره از سبزه و چمنفرش زمردین: ب( 

      قلمرو فکری

است عبادت  که شایستهچنانتو را گویند: و میکنند اقرار میدر عبادت خود به کوتاهی  پرشکوهش نشینان بارگاهگوشه * -1

 (ناتوانی در پرستش شایستة خداوند) نکردیم

(پاک کردن قلب از غیر خدا) بود.غرق شده یبود و در دریای کشف حقایق الهیکی از عارفان در تفکر عارفانه فرو رفته*       

 از یاد خداوند نبودنغافل توصیه به  ت نخوری:لکف آری و به غف تا تو نانی به*  -2

 تکیه کردن بر حمایت پیامبر چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان:*       

 خدا از وصفناتوانی  نشان چه گوید باز:دل از بیبی*       

چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد /  اصحاب را ةگفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدی -3

 که دامنم از دست برفت!

 مفهوم مشترک: ناتوانی در شناخت خداوند

eeeeeeeeeeeeeeeee

گمانگنج حکمت

           :کنندنقل میگویند. 
          :مرغابی بط 
           :تصور کردپنداشت. 

          کردچیزی پیدا نمییافت: هیچ نمي. 

           [ را رها کرد]ماهیگیریندید،ای بارها آزمایش کرد و نتیجه: ، فرو گذاشتد و حاصلي ندیدبارها بیازموچون. 

           :دیدمیبدیدي

          کرد و نتیجۀ این تجربهکاری نمی گرسنه بماند:وستي و ثمرت این تجربت آن بود كه همه روز پیقصدي ن 

 ماند.بود که همیشه گرسنه می آن           

 . یک تجربۀ ناموق سبب این نشود که تالش نکنیم: پیام حکایت         
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  fمستَوَهشیار                                       درس دوم 
 

 ؛ افسارایکه آن را گرفته یراهن استپ این ،ای دوست: مست گفت. گرفت اش رایقهو  راه دید مستی را در شخص، محتسب -1

 (با رنگی از طنز!مأمور  و رفتار غیرانسانی تحقیرآمیزبرخورد به  اعتراض! )حیوان نیست

 اظهارات شخص مست، آگاهانه و هوشیارانه است!نکته  *

 راه رفتنِ نوع گناه ازجرم و روی. مست گفت: نامتعادل راه می دلیلمست هستی و به همین شراب خوردی و گفت: تو  مأمور -2

 گستردگی و رواج فساد و انحراف در جامعه(. )است انمساهنابجامعه اوضاع بلکه من نیست 

  است.خواب شب نیمه، قاضی مست گفت: برو صبح بیا «قاضی ببرم خانۀباید تو را به » گفت:أمورم -3

 مسئوالن جامعه(لت فغنابسامانی دستگاه قضا و )

 ! نباشد؟حاکم نیز در میخانه  خودِاز کجا معلوم که مست گفت: « .جا برویمآن؛ نزدیک است شهرحاکم  ۀخان»گفت:  مأمور -4

 (رواج فساد میان حاکمان و کارگزاران حکومتی)

 ناپاک نیست. و بدکار جای افراد مسجد مست گفت: د بخواب؛در مسجامشب تو به نگهبان بگوییم که تا زمانیگفت:  محتسب -5

 (! شرعیاز حدود و حریم احکام  «مأمور نظارت بر اجرای احکام دین»)ناآگاهیِ

 شود.نمی درستدین با پول  امور. مست گفت: کنخالص را  پولی به من بده و خودپنهانی گفت:  مأمور -6

 رشوه خواری در جامعه()رواج 

 .است پوسیدهکهنه و  لباسم. مست گفت: کشممیبیرون را از تنت  تلباسۀ گناه، جریم به عنوان تاوان وگفت:  مأمور -7

 (مردمو تنگدستی فقر اشاره به     مصراع دوم/       باجگیری مأموران حکومتی اشاره به     مصراع اول ) 

 : در سر عقل باید باشد،گفتمست  .ز سرت افتاده استدانی که کاله اچنان مستی که تعادل نداری و نمی توگفت:  مأمور -8

 )نکوهش ظاهربینی و دعوت به خردورزی( .شودکه عیب و ننگ محسوب نمی  کالهنداشتنِ

از کم یا گو، صحبت بیهوده ای نادانِ: گفت تمس .ایو به همین علت مست و ناهوشیار شده خوردی زیادگفت: شراب مأمور  -9

 بودن عمل مهم است نه مقدار انجام و ارتکاب آن( )نفسِ خطا و حرام .وردن شراب نیستزیاد خ

شما آدمِ  :گفتدر جواب مست  .)شالق بزند( شرعی کند، فرد مست را مجازات گناهپاک و بیشخص  گفت: باید مأمور -10

 (استگسترده و فراگیر شده ،فساد. )نیست گناهبی جا کسی پاک واین .تا مرا مجازات کندگناهی بیاورید هوشیار و بی

 در شهر هر آنکه هست گیرند         حکم شود که مست گیرند      گر * 
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 فهرست منابع و مآخذ

 

 

 1390اندیشـان، اسفندیار، ژرفبهزاد تیموری، اسداهلل آقاجانی، یوسف  ،(2سی )ادبیات فار (1

 1388محمدی، انتشارات گاج، چاپ هشتم، محمدرضا ملک (،2)ارسیادبیات ف (2    

1386چاپ هجدهم،اج، گ انتشاراتمحمدی، ملکرضا محمد (،3ادبیات فارسی)(3  

 1372، چاپ پنجم، فرهنگی وانتشارات علمی ، ، بهاءالدین خرمشاهیحافظ نامه(4  

 1369، دکتر غالمحسین یوسفی، انتشارات علمی، چاپ اول، روشنچشمة (5  

 عذرا سربازی، زادگان،تقی  آقاجانی، یوسف اسفندیار، معصومهاسداهللادبیات سوم انسانی،  خودآموز پیشرفتة(6  

 1384، اندیشـانژرف      

1395انتشارات سفیر صادق، چاپ هفتم، ، جواد امیرساالری، دانشگاهینامة زبان و ادبیات فارسی پیشدرس (7  

1392اندیشـان، بهزاد تیموری، اسداهلل آقاجانی، یوسف اسفندیار، ژرف زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی، (8  

1388 چاپ دوم، گــاج، انتشاراتمحمدی، محمدرضا  ملک زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی، (9  

1374، کریم زمانی، انتشارات اطالعات، چاپ اول، شرح جامع مثنوی معنوی(10  

1369، حسینعلی هروی، انتشارات صفا، چاپ سوم، های حافظشرح غزل(11  

1378(، حسن انوری، انتشارات سخن، چاپ چهارم، گزیدة غزلیات حافظ) صدای سخن عشق (12 

1397، اول، حسین حسینی بیدختی، انتشارات مبتکران، پیشروان، چاپ غزالدوازدهم فارسی (13 

 1377چاپ اول، انتشارات فردوس، شمیسا، جلد دوم،  سیروس ، دکترفرهنگ اشارات(14 

 1397، امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، انتشارات گاج، چاپ اول، فارسی دوازدهم کنکور(15 

 1373فرهنگی، چاپ اول، و  ای، شرکت انتشارات علمیالهی قمشه ، دکتر حسینالطیر عطارگزیدة منطق (16 

 1386، دکتر سیروس شمیسا، نشر قطره، چاپ هشتم، الطیر عطارگزیدة منطق (17 

1368، تصحیح و توضیح دکتر غالمحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، گلستان سعدی(18 

1378، دکتر حسن انوری، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، گلستان سعدی(19 

 1368 چاپ پنجم، ،علیشاهانتشارات صفی، دکتر خلیل خطیب رهبر ،گلستان سعدی(20 

1372، دکتر محمد استعالمی، انتشارات زوار، چاپ چهارم، موالنا جالل الدین محمد بلخی مثنوی(21 

 1366فرهنگی، چاپ پنجم، و  شرکت انتشارات علمی ، سید صادق گوهرین،الطیورالطیر، مقاماتمنطق(22  

 1388، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ ششم، الطیر عطارمنطق(23   

 1385، چهارمالدین کزازی، انتشارات سمت، چاپ میرجالل دکتر جلد سوم،نامة باستان، (24       
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