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 ستایش
 

 نمایینروم جز به همان ره که توام راه         ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 

ذکر: حمد و سپاس «/ رب العالمین» مَلِک: پادشاه، منظور خداوند متعال است که پادشاه دو جهان است های مهم:واژه    

 دهندۀ راه، رهبر. نما: نشانفتن، بر زبان آوردن نام خدا/ راهگ
 دارد.« اهدنا الصراط المستقیم»تلمیح به آیۀ  نکتۀ ادبی:    

 جمله است. 6ملک: منادا و الف نقش ندایی دارد. کل بیت دانش زبانی: 

گویم؛ زیرا تو از اشتباه و خطا پاک ای خداوندی که پادشاه دو جهان هستی، همواره تو را سپاس می معنا و مفهوم:

 روم.نمی ،ایداده تو نشانمراه که آن جز به راهی، هستی و صاحب تمام موجوداتی. هرگز 

 

ه.ق(که در دورۀ 535-374های پنجم و ششم )شاعر و عارف قرن سنایی غزنوی:

المعاد  الحقیقه، سیرالعباد الیحدیقةاست. آثار مهم او عبارتند از: زیستهپادشاهی غزنویان می

  و کارنامۀ بلخ.

 

 

 هب انم خداوند جان و رخد
 ستایش و مدح خداوند عالمیان. موضوع و محتوا:

ردند که کای در ستایش خداوند مزین میمعموالً شاعران و نویسندگان، آغاز کتاب خود را با شعر و نوشته :نکتۀ ادبی

  گفتند.می« تحمیدیه»به آن 
تدای که در اب ،، حکیم ابوالقاسم فردوسیهای چهارم و پنجمشاعر نامدار قرن ستایشای است از ، گزیدهدرساین  ابیات

 شاهنامه آمده است.

 توصیفی لحن:                                                                            مثنوی                      قالب شعر:

 .  به نام خداوند جان وخرد                   کزین برتر اندیشه برنگذرد1
 «.این که از»شود/ کزین: مخفف رود، رد نمی: تفکر، فکر کردن/ برنگذرد: باالتر نمیخرد: عقل/ اندیشه های مهم:واژه
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 هستۀ آن است.« خداوند»است که  خداوند جان و خرد، یک گروه اسمی دانش زبانی:

ه خدا برتر نیست کاز این  ایاندیشهجان و عقل است.  ۀکنم که آفرینندکارم را با نام خدایی شروع میمعنا و مفهوم: 

 .بدانیمجان و عقل  ۀآفرینندرا 
 

 . خداوند نام و خداوند جای                  خداوند روزی ده رهنمای 2
 ها و تمام موجودات/ جای: مکان.خداوند: صاحب/ نام: اسامی انسان های مهم:واژه

 است.خداوند، برای تأکید آمدهاست.تکرار واژه در این بیت آرایۀ تکرار به کار رفتهنکتۀادبی: 

هاست. او ها و اسامی موجودات است. خداوندی که صاحب همۀ مکانخداوندی که صاحب همۀ نام معنا و مفهوم:

 کند.ها را هدایت میشک روزی دهندۀ همۀ جانوران است و آنبی
 

 .  خداوند کیوان و گردان سپهر                 فروزندۀ ماه و ناهید و مهر 3
م ای است که در فلک هفتترین و دورترین سیارهکیوان: سیارۀ زحل، قدما اعتقاد داشتند که زحل بزرگ های مهم:واژه

قرار دارد/ گردان سپهر: آسمان گردان و چرخنده )در قدیم باور بر این بود که زمین ثابت است و خورشید به دور آن 
 زهره/ مهر: خورشید.کننده/ ناهید: سیارۀ چرخد(/ فروزنده: روشنمی

 است.آمده« کیوان، گردان سپهر، ماه، ناهید و مهر»های آرایۀ مراعات نظیر )تناسب( در واژه نکتۀ ادبی:

 ها صفت بیانی هستند.هسته و سایر واژه« خداوند»کل بیت یک گروه اسمی است که  دانش زبانی:

 مان گردان و روشن کنندۀ ماه و زهره و خورشید است.هایی مانند کیوان و آسخدایی که صاحب سیاره معنا و مفهوم:

 

 نبینی، مرنجان دو بیننده را                      .  به بینندگان آفریننده را    4
 چشم. بینندگان جمع آن است/  مرنجان: اذیت نکن/ دوبیننده: دو بیننده: چشم، های مهم:واژه

 بینندگان: متمم/آفریننده و دوبیننده: مفعول/ نبینی و مرنجان: فعل هستند. دانش زبانی:

 توانی خداوند را ببینی؛ پس دو چشمت را آزار نده.ای انسان، با چشمانت هرگز نمی معنا و مفهوم:

 

 که او برتر از نام و از جایگاه                   .  نیابد بدو نیز اندیشه راه    5
 برتر: باالتر/ جایگاه: مکان. بدو: به او/ های مهم:واژه

 : مسند./ او: نهاد/ برترنیابد: فعل/ بدو )به او(: حرف اضافه و متمم دانش زبانی:

و  ؛ زیرا او باالتر از نامگونه که هست درک کند و بشناسدآنخداوند را  تواند،نمی اندیشه و خیال هم معنا و مفهوم:

 کان خاصی باشد.باالتر از این است که دارای م
 

 . ستودن نداند کس او را چو هست          میان، بندگی را ببایدت بست 6
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 است(/فتهر)دانستن در قدیم به معنای توانستن نیز به کار می تواندستودن: ستایش کردن/ نداند: نمی های مهم:واژه

ضمیر پیوسته دوم شخص مفرد است. در خواندن این واژه دقت شود که به « ت» میان: کمر/ ببایدت: بر تو الزم است،
 بخوانید(. «تببایَ»خوانده نشود. )به صورت « د»خاطر حفظ آهنگ و ریتم شعر، حرف 

 میان بستن: کنایه از آماده شدن برای کاری. نکتۀ ادبی:

 کَس: نهاد.ستودن: مصدر/ نداند: فعل/  دانش زبانی:

 ه کمربندِ و الزم است کاو را ستایش کند؛ پس بر ت ،گونه که شایستۀ خداوند استتواند آنکس نمیهیچمعنا و مفهوم: 

 شوی.و بندگی ببندی و آمادۀ اطاعت از خدا  محکمبندگی را 
 

 ز دانش دل پیر، برنا بود                          . توانا بود هر که دانا بود      7
 برنا: جوان.«/ از»ز: مخفف  های مهم:واژه

 است. آمده« برنا»و « پیر»آرایۀ تضاد بین  نکته ادبی:

 هرکه: نهاد/ توانا و دانا هر دو مسند هستند/ ز: حرف اضافه/ دانش: متمم/ برنا: مسند/ بود: فعل اسنادی. دانش ربانی:

، دل دانش و علمبا (. و تنها دانایان توانا هستند آوردهر که دانا باشد توانا نیز هست )دانایی توانایی می معنا و مفهوم:

 شود.های پیر، جوان میانسان

 

 

 
 

 فصل اول

 زیبایی آفرینش 

 
 ای نیست نبیند رخ زیبای تو را          نیست گوشی که همی نشنود آوای تو رادیده

 ره()امام خمینی                                                                                          

 شنود/ آوا: صدا.نشنود: نمیرخ: صورت/ همی های مهم:واژه

وجود  ی)به معنا اسنادیغیر/ نیست: فعل نهادای و گوشی: مفعول/ دیده«: آوای تو»و « رخ زیبای تو» دانش زبانی:

 .ندارد(

ای هچشمی نیست که زیبایی صورت تو )خدا( را نبیند و گوشی نیست که صدای تو را نشنود )دیدن زیباییمعنا و مفهوم: 

 ای از جمال خداست(.ها جلوهطبیعت و شنیدن صدای آن
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 درس نخست

 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

 ستایش  خدا و اظهار عجز و ناتوانی بشر در مقابل عظمت او. موضوع:

 توصیفی و عاجزانهلحن: قصیده                   قالب شعر:

های زوج؛ هم قافیه است. موضوع قصیده مدح، ستایش، شعری است که مصراع اول بیت اول با تمام مصراع قصیده:

 ود.شکمتر از دوازده نیست؛ گاه نیز تا صد بیت و بیشتر نیز می بیعت است. تعداد ابیات آن معموالً نکوهش و وصف ط
----------------------       *----------------------* 

-----------------------       ----------------------* 
-----------------------       ----------------------* 
-----------------------       ----------------------* 
-----------------------       ----------------------* 
-----------------------       ----------------------* 
 

 خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار                   بامدادی که تفاوت نکند لَیل و نهار        .1

بامداد: صبحگاه/ تفاوت نکند: برابر باشند/ لیل: شب/ نهار: روز )با ناهار که وعدۀ غذایی میانۀ روز است  های مهم:واژه

 اشتباه نشود(.

مراعات نظیر « صحرا و بهار»و « بامداد، لیل، نهار»است. آرایۀ تضاد بین واژه های لیل و نهار آمده های ادبی:نکته

 هستند.

 ش: مسند/ بود: فعل اسنادی/ دامن صحرا و تماشای بهار: نهاد.بامداد: نهاد/ خو دانش زبانی:

بستان گویند. در فصل تامی« اعتدالین»های بهار و پاییز، طول شب و روز با هم برابر است که به آن در فصل توضیح:

گویند. بستانی میرسد و به آن انقالب تاکه در ابتدای تیرماه به اوج خود میتر است؛ به طوریطول روز از طول شب بیش
رسد که به آن انقالب تر است که در ابتدای ماه دی به اوج خود میهمچنین در زمستان طول شب از طول روز بیش

 گویند.زمستانی )شب یلدا( می

در صبحگاه بهاری که طول شب و روز برابر است )=اعتدال بهاری( رفتن به دامن صحرا و تماشای  معنا و مفهوم:

ومیش بودن هوا نیز هست؛ یعنی بامدادی که هوا نه تاریک طبیعت، لذت بخش است )مصراع نخست، به معنای گرگ
 است و نه روشن(.

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار  آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                            .2

)خداوند دل: صاحب دل، هوشیار(/ دل ندارد: احساس  تنبیه: بیدار شدن،درس گرفتن/ خداوند: صاحب های مهم:واژه

 / اقرار: اعتراف کردن.که ، هرکسی کهندارد/ که: کس

 و دیگری به معنای خداست(. های خداوند و خداوند با هم جناس هستند )یکی به معنای صاحبواژه نکتۀ ادبی:

هسته « یهتنب»آفرینش: نهاد/ تنبیه خداوند دل: مسند/ تنبیهِ خداوند دل: یک گروه اسمی است که  های زبانی:دانش

 وابستۀ آن است. « خداوند دل»و 
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احساس ، بیهای عارف است. کسی که به وجود خدا اعتراف نکندمعنا و مفهوم: تمام جهان آفرینش برای آگاه کردن انسان
 عاطفه است.و بی

 .  این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود                هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 3

انگیز/ وجود: هستی/ فکرت: تفکر کردن، در فکر فرو نقش: نقاشی، عکس/ عجب: عجیب و شگفت های مهم:واژه

 رفتن.

است که دارای در و دیوار است. خانه، حذف شده و اجزای ای تشبیه شدهوجود به خانه«: در و دیوار وجود» نکتۀ ادبی:

 گیرید.آن )در و دیوار( آمده است. این آرایه را در متوسطۀ دوم فرامی

 تاین همه نقش عجب: گروه اسمی است )این: صفت اشاره/ همه: صفت مبهم/ نقش: هسته/ عجب: صف دانش زبانی:

 بیانی(.

ود اند، دلیلی برای وجانگیز که روی در و دیوار هستی کشیده شدهاین همه نقاشی عجیب و شگفت معنا و مفهوم:

 ست.ااحساس است که روی دیوار کشیده شدهها به یاد خدا نیفتد، همانند یک نقاشی بیخداوند است. هر کس با دیدن آن

 نه همه مستمعی فهم کند این اسرار                        د   اَن. کوه و دریا و درختان همه در تسبیح3

 تسبیح: ذکر خدا/ مستمع: شنونده/ فهم: درک/ اسرار: جمع سِرّ، رازها. های مهم:واژه

است. آرایۀ تشخیص نیز دارد./ تلمیح آمده« کوه، دریا و درختان»آرایۀ مراعات نظیر بین واژه های  های ادبی:نکته

 الْأَرْضِ(. فِی وَمَا السَّمَوَاتِ فِی مَا لِلَّهِ  سورۀ جمعه: یُسَبِّحُ 1آیۀ )اشاره به 

 کوه، دریا و درختان: نهاد/ این اسرار: مفعول. دانش زبانی:

ها نیست و این رازها را کنند؛ اما هر گوشی قادر به شنیدن صدای آنهمۀ موجودات ذکر خدا می معنا و مفهوم:

 فهمد.نمی

 گویند            آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟ت که مرغان سحر می.  خبرت هس 5

دهند/ خفته: خوابیده، غافل/ جهالت: مرغ سحر: پرندگانی مانند بلبل و خروس که در بامدادان آواز سرمی های مهم:واژه

 نادانی، بی خبری.

 دارای آرایۀ تشخیص است.« گویندمرغان سحر می» نکتۀ ادبی:

سر: مفعول/ خواب «/ داری»نهاد است/ هست: فعل غیر اسنادی به معنای  « خبرت»در واژۀ « ت» دانش زبانی:

 جهالت: متمم.

 غافل، از خواب جهالت و نادانی بیدار شو؟ گوید ای انسانآیا خبر داری که مرغ سحری با آواز خود می معنا و مفهوم:

 حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار       .  تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟  6

ه نرگس: نوعی گل است ب هایش رو به پایین است./خمیده است و گلبرگبنفشه: نوعی گل است که  های مهم:واژه

 شکل چشم و دارای دو نوع عَبهَر و شَهال است.

 هست.« های بنفشه و نرگسگلسخن گفتنِ »آرایۀ تشخیص در  نکتۀ ادبی:

 است.آمده« باشی»به جای فعل اسنادی « ی»حیف: مسند/ باشد: فعل اسنادی/ شناسه  نی:دانش زبا

خبر باشی و سرت را پایین بیندازی؟حیف است که خواهی همانند گل بنفشه از همه چیز بیتا کی می معنا و مفهوم:

 باشی.گل نرگس با چشمانی باز و از روی آگاهی به همه چیز نگاه کند و تو در خواب غفلت 

www.9Ghalam.ir

http://www.9Ghalam.ir


 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (ستایش و درس نخست)فارسی نهم درسنامه 
 کوشکیزهرا و  دکتر احمد کنجوری، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی

 . که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب؟         یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار؟ 7

ها، در / الوان: رنگاست حرف ربطدر مصراع دوم / که: «چه کسی»در مصراع نخست به معنای که:  های مهم:واژه

 غ.است)نوعی از گل سوسن(/ خار:تیاوانیهای فراینجا به معنای رنگارنگ/ گل صدبرگ: نوعی گل است که دارای گلبرگ

 شود.دیده می« گل و خار»آرایۀ تضاد بین واژه های  نکتۀ ادبی:

وان: / که )چه کسی(: نهاد/ میوۀ ال.بردنددر متون قدیم واژۀ دانستن را به معنای توانستن نیز به کار می دانش زبانی:

 مفعول/ چوب: متمم/ گل صدبرگ: مفعول.

های رنگارنگ و متنوعی به وجود بیاورد. و تواند از چوب درختان، میوهجز خداوند قادر و توانا کسی نمی معنا و مفهوم:

 های خار گل برویاند.تواند از میان بوتهکسی جز او نمی

 .  عقل حیران شود از خوشۀ زرّین عنب          فهم عاجز شود از حقّۀ یاقوت انار8

 نب: انگور/ حقه: جعبه،صندوقچه/ یاقوت: نوعی سنگ گران قیمت تزیینی.زرین: طالیی/ ع های مهم:واژه

ر است. )دبه کار رفته« حقه، زرین، یاقوت »و « خوشه، عنب، انار »های آرایۀ مراعات نظیر بین واژه های ادبی:نکته

ه را ب« رنگ انگورهای زرد خوشه»گذشته سنگ های قیمتی و عطریات را درون جعبه یا حقّه می گذاشتند.( همچنین 
 است./ در هر دو مصراع تشخیص به کار رفته است.تشبیه کرده« یاقوت»را به « های سرخ رنگ اناردانه»و « طال»

عقل: نهاد/ حیران: مسند/ شود: فعل اسنادی/ خوشۀ زرین عنب: متمم/ فهم: نهاد/ عاجز: مسند/ حقۀ  دانش زبانی:

 یاقوت انار: متمم.

شود و درک و فهم ما از دیدن جعبۀ پر از میهای طالیی انگور شگفت زدهعقل انسان با دیدن خوشه معنا و مفهوم:

 شود.یاقوت انار )=دانه های انار(، عاجز و ناتوان می

 عیب خدایی که به تقدیر عزیز          ماه و خورشید مُسخّر کند و لَیل و نَهار.  پاک و بی 9

 ت، فرمان خداوند/ عزیز: گرامی، چیره و پیروز/ مُسخّر: رام.تقدیر: سرنوش های مهم:واژه

 آرایۀ مراعات نظیر و تضاد وجود دارد.« لیل و نهار»، « ماه و خورشید»های بین واژه نکتۀ ادبی:

 خدا: نهاد/ماه، خورشید، لیل و نهار: مفعول. دانش زبانی:

خدایی که از هر عیب و نقص به دور است با سرنوشت و قدرت خود توانسته است ماه و خورشید و شب  معنا و مفهوم:

 و روز )همه موجودات( را رام و فرمانبردار کند. 

 .  تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او               همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار 11

 حمت: مهربانی.کرم: بخشش، بزرگواری/ ر های مهم:واژه

 شد.های مخفف زیادی استفاده میرفت و از واژهبه کار می« اندر»، «در»در متون قدیمی به جای واژۀ دانش زبانی: 
 اندر: حرف اضافه/ کرم و رحمت او: متمم/ گفته نیاید: فعل/ ز: حرف اضافه/ هزار: متمم.

زار تواند شکرگکس نمیش خداوند سخن بگویند، هیچاگر همۀ موجودات تا روز قیامت، از کرم و بخش معنا و مفهوم:

 یکی از هزاران نعمت خدا باشد.

 .  نعمتت بار خدایا، ز عدد بیرون است                 شکر اِنعام تو هرگز نکند شکرگزار 11

 ها.نعمت/ اِنعام: ری: صفتی برای خداوند/ عدد: شمارهبار خدایا: ای خدای آفریننده/ بار و با های مهم:واژه
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 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (ستایش و درس نخست)فارسی نهم درسنامه 
 کوشکیزهرا و  دکتر احمد کنجوری، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی

به معنی چارپایان است. در تلفظ و معنای این دو واژه « اَنعام»هاست و واژۀ به معنی نعمت« اِنعام»واژۀ  دانش زبانی:

دقت شود./ بار خدا )خدای آفریننده(: منادا/ نعمتت: نهاد/ عدد: متمم/ بیرون: مسند/ است: فعل اسنادی/ شکر انعام تو: 
 مفعول.

 های تو نیست.کس قادر به شکرگزاری نعمتهای تو قابل شمارش نیستند؛ هیچنعمت خدایا،معنا و مفهوم: 

 رُوان گوی سعادت بردند          راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار.  سعدیا، راست12

ی/ خوشبخترفت/ سعادت: / گوی: نوعی چوب گرد )توپ( که در بازی چوگان به کار میسعدیا: ای سعدی های مهم:واژه

 های ناصالح و بدکار.کج رفتار: انسان

 کار. های صالح و درستروان: کنایه از انسانراست های ادبی:نکته

 رفتار: کنایه انسان بدرفتار.کج
 کنایه از به خوشبختی رسیدن.«: گوی سعادت بردن»

س زودتر ه که در بازی چوگان هر کآرایۀ تشبیه به کار رفته است. سعادت به گویی تشبیه شد« گوی سعادت»در ترکیب 
 آن را پیش ببرد، برنده است.

 است.آرایۀ تضاد آمده« راست و کج»و بین « کج رفتار»و « راست روان»های در واژه 
 مصراع دوم نیز مَثَل است.

اژۀ منادا، از گویند.بعد از ودر آخر واژۀ سعدیا، نشانۀ نداست و واژۀ بعد از آن را منادا می« الف»حرف  دانش زبانی:

 شود.ویرگول)کاما( استفاده می

کار گوی خوشبختی را ربودند )به سعادت رسیدند(. تو هم راستی و صداقت های درستای سعدی، انسان معنا و مفهوم:

 رسد.پیشه کن؛ زیرا بار کج هرگز به مقصد نمی
 

است. در مدرسۀ نظامیه به ه. ق.( 690-606شاعر و نویسندۀ بزرگ قرن هفتم )سعدی: 

نیز کتاب گلستان را  656کتاب بوستان را سرود. در سال  655تحصیل مشغول شد و در سال 
  ای از نظم و نثر است.تألیف کرد که آمیخته

 
 

 درس اولنکتۀ ادبی                                                        
آشنا شدیم و دانستیم که گاه شاعر و نویسنده، برای تأثیرگذاری کالم خود از ادبیات « ادبیات»و « زبان»تر با تفاوت پیش

ی بهره های ادبتر است. به این منظور شاعران و نویسندگان، از آرایهتر و جذابکند. در زبان ادبی، کالم، هنریاستفاده می
 چون تشبیه، تشخیص، مراعات نظیر )تناسب(، تلمیح و... .هایی گیرند؛ آرایهمی

مانند کردن چیزی به چیزی یا کسی به کس دیگر که دست کم دارای یک ویژگی مشترک باشند. هر تشبیه از  تشبیه:

 شود:چهار رکن یا پایه تشکیل می
 شود.رکن اول )مُشَبّه(: چیزی یا کسی که به چیز یا کس دیگر مانند می

 شود.به(: چیزی یا کسی که رکن اول به آن مانند می)مشبهٌرکن دوم 
 رکن سوم )وَجهِ شَبَه(: ویژگی مشترک بین رکن اول و رکن دوم.
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 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (ستایش و درس نخست)فارسی نهم درسنامه 
 کوشکیزهرا و  دکتر احمد کنجوری، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی

ادات  «چون، مثل، مانند، همانند، گویی و انگار»کنند. هایی هستند که ارتباط تشبیه را برقرار میرکن چهارم )اَدات(: واژه
 تشبیه هستند.

ارکان تشبیه عبارتند از: پیراهن همایون: مشبه/ برف: مشبهٌ به/ سفیدی: « همایون مانند برف سفید بود پیراهن»در جملۀ 
 وجه شبه/ مانند: ادات.

هر گاه اَعمال و رفتار انسان را به غیرانسان  نسبت دهیم، از تشخیص استفاده  تشخیص )شخصیت بخشی(:

دن، عصبانیت، ایثار و صداقت مخصوص انسان است. چنانچه این ایم. احساسات و عواطفی چون: خندیدن، گریه کرکرده
 ایم.ها نسبت دهیم، تشخیص به کار بردهاعمال را به دیگر پدیده

 گل به خنده گفت: زندگی شکفتن است... .

م. وییگ، به آن مراعات نظیر میشودهایی که جزء یک مجموعه هستند، استفاده هر گاه از واژه مراعات نظیر )تناسب(:

 مثال:

 درو خویش آمد و هنگام کِشتۀمه نو          یادم از  داسفلک دیدم و  سبز مزرع

است و در اصطالح، آن است که شاعر یا نویسنده در ضمن شعر « با گوشه چشم نگاه کردن»در لغت به معنای  :تلمیح

 یا نوشتۀ خود به داستانی مشهور، آیات قرآن یا احادیث اشاره کند.

 چون خلیل از شعله گل چیدن خوش استعشق با دشوار ورزیدن خوش است         

 )ع(. های نمرود و حضرت ابراهیماشاره به داستان

*** 

 

 حکایت

 سفر
روزی پیر ما با جمعی از همراهان به درِ آسیابی رسید. افسار اسب کشید و ساعتی درنگ کرد؛ پس به همراهان گفت: 

ود گردم و پیوسته در خگوید: معرفت این است که من درآنم. گِردِ خویش میگوید؟ میچه میدانید که این آسیاب می»
 «.کنم، تا هر چه نباید، از خود دور گردانمسفر می

  دبن منوراسرارالتوحید، محمّ                                                                                                    

 خودشناسی و خداشناسی. موضوع:

پیر: راهنما، مرشد/ پیر ما: منظور شیخ ابوسعید ابوالخیر، عارف قرن دوم هجری است/ افسار: لگام، های مهم: واژه

دهنه/ درنگ: توقف/ معرفت: شناخت خدا/معرفت این است که من در آنم: شناخت خدا، همین وضع و حال من است/ 
کنم: همواره به خود شناسی مشغولم/ تا هرچه که نباید، چرخم/ پیوسته در خود سفر مید میگردم: دور خوگرد خویش می

 گرداند، از خود دور سازم.از خود دور گردانم: تا هر چیزی که الزم نیست و مرا از راه حق دور می
 

ق( و یکی از نوادگان شیخ ابوسعید -ه 570نویسندۀ قرن ششم هجری ) :د بن منورمحمّ

رح حال و نوشت که ش« اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید»ابوالخیر است. وی کتابی به نام 
 است.کرامات وی را پس از یکصد و سی سال از مرگ ایشان به رشتۀ تحریر درآورده
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