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 درس ستایش                                                                         فارسی پایه ششم 

 آموخت فکرت را جان که آن به

 افروخت بر جان نور ،به دل چراغ                   آموخت فکرت را جان که آن نام به       

 مانند كه را دل و آموخت را خردورزي و تفكر آدمي جان به آنكه نام به كنم مي آغاز را خود سخن 

 گردانيد برافروخته است نوري همانند كه جان وجود با است چراغي

 گلشن آدم،گشت خاک فیضش ز                       روشن گشت عالم دو هر فضلش ز      

 خداوند رحمت فوران واسطه به و شد منور و روشن عالم دو هر خداوند بيكران بخشش واسطه به 

 (شد پيامبران ظهور و تجلي محل منظور)  گشت باغ و گلشن به تبديل آدم سازنده خاك

 پنهان است ،زپیدایی وی اندر حق                             دان حق نور جهان،جمله،فروغ      

 از ي آشكار فرط از خداوند كه است تعالي حق نور از فروغي همگي دارد وجود آن در هرچه و جهان 

 .  است پنهان مردم ديدگان

 جوی دگر ،چشم او بهر از برو                            روی آن نور تاب نیست را خرد      

  حضرت جمال ديدن براي بايد پس.  ندارد را تعالي حق حضرت روي ديدن قدرت و توان آدمي خرد 

 گشت ديگري(  چشم)  وسيله دنبال به حق

 خویش ی دیده از اند داده نشانی                         وبیش کم از بگفتند چه هر او در      

 خود چشم با آنچه از است آدرسي و نشان تنها گفتند چه هر زياد چه و كم چه خداوند مورد در            

 .  اند ديده

 است تعالی حق ب کتا عالم همه                     است تجلی در جانش که آن نزد به      

  دارد وجود آن در آنچه و جهان اين تمام است گشته اسماءاهلل ظهور محل جانش كه كسي نزد در 

 است خداوند كتاب

 

 نکات دستوری

 آموخت                فکرت را جان که آن نام به

 افروخت بر جان نور ،به دل چراغ                                                     
  

 مفعول

اضافه تشبيهي -تركيب اضافه  

 متمم مضاف اليه مفعول

 متمم
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  سخن) است چنين آن واصل شده حذف نخست جمله از بخشي  .است  3تعداد جمالت اين بيت 

 (كنم مي آغاز) برافروخت جان تور به دل چراغ(و) آموخت رافكرت جان آنكه نام به( را خود

 است اضافي تركيب ان نام است،يعني اليه مضاف آن ي واژه دستوري نقش اول مصراع در 

  (اموخت را فكرت جان به كه خداوندي. ) است متمم جان نتيجه در است به معني به را 

 روشن       گشت عالم دو هر شفضل ز

 گلشن آدم،گشت خاک فیضش ز                                                    

 

   دارد جمله دو بيت . 

  است انسان جسم از كنايه دمآ خاك  . 

  اضافي تركيب دمآ خاك 

                           دان حق نور فروغ ، جمله ، جهان

 پنهان است پیدایی ز ، وی اندر حق                                                  
  

 

  دارد جمله دو بيت . 

 روی آن نور تاب نیست را خرد

 جوی دگر ،چشم او بهر از برو                                                   

  دارد جمله سه بيت . 

 بیش و کم از بگفتند چه او هر در

 خویش ی دیده از اند داده نشانی                                                   

 

  دارد جمله دو بيت . 

 تركيب اضافي

 حرف اضافه متمم

 فعل امر

 قافيه

 قافيه

 نهاد جمله دوم

 متمم نهاد جمله اول

 حرف اضافه

 مفعول

 متمم حرف اضافه

 متمم حرف اضافه
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 است تجلی در جانش که آن نزد به

 است تعالی حق ب کتا عالم همه                                                    

  دارد جمله دو بيت . 

 
 

 نکات
 :بیت

 .شود مي تشكيلاز دو مصرع  گويند،هربيت مي بيت يک را شعر از هرسطر

 :ردیف

 .شود مي تكرار بيت هاي مصراع آخر در يا آيد مي شعر بيت هر آخر در كه است مكرري كلمات يا كلمه

 :قافیه

 .گويند مي را شعر هاي مصراع پايان در مشترك حروفي يا حرفي

 خويش ترازوي در بود سعيت كه/ خويش بازوي به تواني تا بخور:مثال

 خويش : رديف 

 بازوري ، ترازوي :  قافيه

 

    آيد مي دست به زير فرمول از جمله تعداد . 

 .شماريم مي را جمله در حاضر هاي فعل -1

 .شماريم مي را(  شده حذف) غايب هاي فعل -2

 .شوند مي حساب جمله عنوان به ها جمله تمام جمله شبه-3

 .شوند مي محسوب ها جمله شمارش در. آيند مي مخفف صورت به ها فعل گاهي: نكته


