
 

 

 

 

 

 

کانال تخصصی آموزش ادبیات
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 (ق ه ۷۴۰)وفات(ق ه ۶۸۷ تولد) شبستری محمود از ستايش شعر ✳

 و عارفان از يکی(  شبستری محمود شیخ به معروف) شبستری يحیی عبدالکريم الدين امین بن محمود سعدالدين

 . بود مغول ی غلبه شاهد زندگیش اوايل در تبريز در. است هجری هشتم ی سده شاعران

 

 

 .میباشد  موالنا و عطار ی شیوه مطابق او ی شیوه و. است مثنوی قالبش كه  است راز گلشن وی اثر مهمترين ✳

 .است سروده هروی حسینی های پرسش به پاسخ در را مثنوی اين شبستری

 

 

 ستايش_شعر_معنی#_

 

  اول بیت

  داد انديشیدن و فکر قدرت  انسان جان و روح به كه خدايی آن نام به 

  كرد هدايت و روشن  علم نور با را انسان ی سینه و دل

 دوم بیت

  شد نورانی آخرت و دنیا خداوند بخشش از 

 شد تبديل طراوت با گلستانی به انسان خاكی وجود او لطف از

 سوم بیت

  بدان خدا عظمت وجود دهنده نشان را دنیا های پديده همه 

کانال تخصصی آموزش ادبیات  بینیم نمی را او ما كه است ها پديده همه و جا همه در آنقدر كه خدايی
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 چهارم بیت

  ندارد را خداوند نور و عظمت درک توانايی انسان درک و عقل 

 ( سر چشم نه باش خدا دنبال دل چشم با)  باش ديگری راه دنبال خداوند عظمت و وجود درک برای

 پنجم بیت

  است گفته سخن خداوند درباره زياد و كم كه كسی هر 

  است كرده بیان و توصیف را خداوند عظمت خودش درک و فهم اندازه به واقع در

  ششم بیت

  است خداوندی نور تابش محل و جايگاه جانش و روح كه كسی پیش و نظر در 

  بشناسد را مرتبه بلند خدای تواند می اش صفحه هر در كه است كتابی مثل دنیا تمام

 شعر های واژه معنی

  روح:  جان

  انديشه ، فکر: فکرت

  كرد روشن:  برافروخت

  احسان:  فضل

  جهان:  عالم

  عطا ، بخشش:  فیض

  همه:  جمله

  پرتو ، نور:  فروغ

  خداوند:  حق
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  طاقت:   تاب

  برای از:  بهر از

  چشم:  ديده

  شدن پیدا ، شدن آشکار:  تجلی

 مرتبه بلند:  تعالی

 ✶┅┄┅┄ ┄┅┄✶ 

 

 :شعر دستوری نکات

 هر. است فعل شناسه در محذوف «او» جمله دو هر نهاد( هستند ربطی غیر جمله دو هر)جمله سه:  جمله تعداد -1 بیت

 .است ساده ماضی فعل دو

 نورِجان/دل چراغِ/آنِ  نام: اضافی تركیبات.                    ندارد:وصفی تركیبات

 اول بیت تحلیل

 به متعلق فکرت در «ت» حرف.است مفعول فکرت و. است متمم اول مصرع در جان. است ساز متمم «را»: اول جمله 

 .شود می محسوب ساده كلمه يک فکرت كلمه و است كلمه خود

 .هستند الیه مضاف دو هر جان و دل متمم، مفعول،نور چراغ:دوم جمله

 .است خاک دوم جمله عالم،نهاد اول جمله نهاد.  اسنادی يا ربطی جمله دو:  جمله تعداد-2 بیت

 آدم فضلش،فیضش،خاک:اضافی                   عالم،دوعالم هر:وصفی:      تركیبات

  دوم بیت تحلیل

 و از اضافه حرف مخفف ز./دارند وصفی نقش «دو» و «هر»| /نهاد  يا الیه مسند عالم و  است مسند روشن: اول جمله

 .است الیه مضاف ش/  متمم فضل
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/  متمم فیض و از اضافه حرف مخفف ز /است الیه مضاف آدم/است نهاد يا مسندالیه خاک و مسند گلشن:دوم جمله

 .است الیه مضاف ش

 .است حق نهاد اسنادی دوم جمله/ تو نهاد امر فعل با ربطی غیر اول جمله. جمله دو:  جمله تعداد-3 بیت

 حق نورِ/  نور فروغِ: اضافی     ندارد:وصفی:   تركیبات

 سوم بیت تحلیل

 دو هر حق و نور/نامند می مسند جديد های كتاب در كه دارد تمییزی نقش  فروغ/مفعول جهان/تو نهاد: اول جمله

 .است تاكید قید.است قیدی جمله.هستند الیه مضاف

 .هستند متمم پیدايی و وی /است نهاد يا الیه مسند حق/  مسند پنهان/   اسنادی فعل:دوم جمله

 امری سوم و دوم جمله و خبری اول جمله. هستند اسنادی غیر يا ربطی غیر جمله سه هر. جمله3:  جمله تعداد-۴ بیت

 .هستند

 /روی نورِ/نورِ  تاب:  اضافی            دگر چشم/روی آن:  وصفی:    تركیبات

 

 

 

 ۴ بیت تحلیل

 چشم جوی و جست در خداوند ديدن برای انسان ای ندارد؛ را خداوند وجود نور درک توان انسان عقل و خرَد

 .ندارد را خداوند وجود نور ديدن توان تو، چشم زيرا باش ديگری

 را او خود چشم با و بفهمد و كند درک او خود عقل با انسان كه است آن از برتر خداوند كه است اين شاعر منظور)

 كه پاكی دل جُز نیست چیزی وسیله آن و دارد نیاز ديگری ی وسیله به او درک و خداوند ديدن برای ببیند،انسان

 .( باشد نکرده آلوده را آن گناهان
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 :است كرده اشاره موضوع همین به بیتی در نیز فردوسی

            را آفريننده بینندگان به

 را بیننده دو مَرَنجان نبینی،

 

 .نکن اذيت را چشمانت دو بیهوده بینی، نمی را( پروردگار)آفريننده خود، چشم دو با:  «فردوسی» بیت معنی

 

 توان: تاب*      عقل: خرد

 

 نسبت عقل يا خرد به را است انسان های ويژگی از يکی كه را «توان و تاب» اوّل مصراع در شاعر)تشخیص: آرايه

 (.داده

 

    اوّل ی جمله نهاد: خرد.    * دارد جمله سه بیت: دستوری ی نکته

 (ندارد تاب خرد يعنی نیست تاب را خرد. )نیست مفعول ی نشانه «را خرد» عبارتِ در «را* »

 (بجو) امر فعل: جو.   * باشد می جمله يک تنهايی به و است امر فعل: برو* 

         اوّل ی جمله مفعول: تاب* 

         سوم ی جمله مفعول: دگر چشم* 

 «ديگر» مخفّف: دگر* 

 دگر چشم/      روی آن: داريم وصفی تركیب دو
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 5 بیت تحلیل5

 بیش و كم/متمم: او/وصفی: هر/مفعول:چه/فعل ته در «ند» شناسه همان يا{ ايشان} نهاد/ربطی غیر فعل: اول جمله

 متمم:

 ديده و اضافه حرف از/مفعول:نشانی/فعل ته در «ند» شناسه همان يا{ ايشان} نهاد/ربطی غیر فعل: دوم جمله

 الیه مضاف: خويش/متمم:

 اسنادی يا ربطی جمله دو هر. جمله دو:جمله تعداد:۶ بیت

 ۶ بیت تحلیل۶

 حق كتاب/جانش:اضافی        تعالی حق/عالم همه: وصفی:     تركیبات

 اشاره صفت نه است اشاره ضمیر: آن/الیه مضاف: ش/نهاد يا الیه مسند: جان/مسند: تجلی در/ اسنادی فعل: اول جمله

 . است اضافه حرف «نزد به» ،زيرا دارد متمم نقش و

 مهم نکته)  وصفی:تعالی /الیه مضاف: حق/وصفی:  همه/نهاد يا الیه مسند: عالم/مسند:  كتاب/ اسنادی فعل: دوم جمله

 و دهد می رفتن باال معنی و است مصدر اولی «ل»فتح با يکی و «ل» كسر با يکی دارد تلفظ دو تعالی كه است اين

 خواند «ل» كسر با را كلمه اين قافیه ضرورت به بايد اينکه جالب نکته. دهد می مرتبه بلند معنی و است صفت دومی

 .(كرد اش معنی صفت مثل اما
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 :مثنوی گرافیکی شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مثنوی

 آن مضامین.است متفاوت پايینی بااليی بیت با بیت هر قافیه يعنی.) داشته مستقل ای آن،قافیه بیت هر كه است شعری

 برای قالب ترين مناسب مثنوی.دهند می تشکیل را مثنوی ی مايه ،درون ،اخالقی،حماسی،تعلیمی،عاشقانه،عارفانه

 .میباشد طوالنی مطالب

 میباشند معروف سرايان مثنوی از سعدی و ،مولوی ،نظامی فردوسی
کانال تخصصی آموزش ادبیات
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