حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

مث
تم
مخت
قرار رب این بود هک افرسی  2ـهم ل افرسی  ، 1خیلی صر و خالهص باـشد .اصال دوست ندا شتیم هک وارد جزئیات بشوـیم و ام
مطالب را یک هب یک توضیح بدهیم .اما هچ توان کرد ؛ هک گاهی مـلق رکش ی می ـکرد و هب ـهر جایی ـسرک می ششید و ما را
ـهم هب دنبال خود می ششاند.
تغ
امسال خط متن ردس را ییر دادم .ات چشم دانش آموزان هب این نوع خط عادت بکند ـشاید تمرینی ان خودآ گاه باـشد ربای
تلفی
خوش خطی  .اگر هچ رد نهایت قی شد.
قب
رب خالف سال اهی ل هک آمدند و « ورد » ردس را گردنتف -هک کار خوبی هم کردند -اما اش کاالت و نظرات خودـشان را نگفتند؛ امسال هم کار زبرگوار ما خانم
بع
سلیم
ی » از بناب لطف کردند اش کاالت بسیاری را رب طرف کردند  .خواه اتیپی و خواه ضی مطالب را هک من بی تفاوت از کنارـشان رد
«
مب
مح
پ
شده بودم .و تشویق اه و یگیکی اهی خانم خوش نظر رکگروه تکم استان آ .ش .بسیار دلگرم کننده بود .از چیه تیی ردغ نورزیدند .ماان باشند.
مخ
زمان زیادی صکف کردیم  .گاهی واقعا خسته کننده می شد .صوـصا وقیی می دنتفگ  « :می خواهید هچ کار ؟ انواع کـتاب اهی زرد و
خس
جم
رنگی کار را آـسان کرده اند !! ـچرا خوداتن را دـچار زحمت می کنید؟ » این الت  ،همیشه تگی را دو چندان می کرد.
مخ
بع
ی
شاید یکی از دال ل این جزوه  ،رد نهایت  ،زهینۀ اندکی است هک ربای ضی از دانش آموزان خواهد داشت .صوـصا شاید هب دست آن
مح
شـت
دانش آموزی ربسد هک خدا ی انکرده از دا ن معلم افرسی ـهم روم است.
حم
ا د رمضان زاده
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فارسی یازدهم

لطف خدا

ستایش

بـخ
 -1هب انم ـچاشنی ش زبان اه

سن
حالوت ج معنی رد بیان اه

قلمرو زبانی:
چاشنی بخش  :مقدار ترشی که به غذا می زنند / .آنچه بر تأثیر سخن بیفزاید ( .مرکب )
 /بیان  :زبان آوری

حالوت سنج  :شیرینی بخش.
قلمرو ادبی:

مجاز  «:زبان » از « سخن»  /حس آمیزی :چاشنی بخش زبان ها  /حالوت سنج بیان ها
مراعات نظیر :زبان  /بیان

چاشنی بخش  /حالوت سنج

قلمرو فکری:
به نام آن خدای سخنم را آغاز می کنم که یاد او تأثیر سخن را زیاد می کند  /و کالم را شیرینی می بخشد

 -2بلند آن رک هک او خواهد بلندش ژنند آن دل  ،هک او خواهد ژن ندش

قلمرو زبانی:
نَژند  :افسرده  ،پست  ،خوار  /ش  :نقش مفعولی
قلمرو ادبی:
تکرار :بلند  /نژند  /مجاز  « :سر» مجاز از « وجود»  /واج آرایی  :ن /مراعات نظیر :دل  /سر /تلمیح  :تُعِزُّ مَن تَشاء و تُذِلُّ مَن تَشاء
قلمرو فکری:
خداوند هر کسی را بخواهد عزیز می کند و هر که را بخواهد خوار و ذلیل می سازد

 -3رد انبستۀ احسان گشاده ست هب ره ـکس آنچه می با یست داده ست

قلمرو زبانی:
احسان  :نیکی کردن  ،بخشش کردن
قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :در ،گشودن  /اضافه استعاری  :در احسان ( احسان مانند خانه ای است که در دارد)  /واج آرایی :س
قلمرو فکری:
خداوند در احسان و بخشندگی اش را به روی همه باز کرده است و به هر کس آن چیز را که الزم و شایسته ی او بوده ،بخشیده
است.

 -4هب رتتیبی نهاده وـضع ـعالم

هک نی یک موی باـشد شیب و نی کم

قلمرو زبانی:
نهاد :ماضی نقلی ( نهاده است )
قلمرو ادبی:
تضاد :بیش  /کم

 /کنایه  « :یک موی » کنایه از « چیز بسیار اندک »

قلمرو فکری:
خداوند جهان را طوری آفریده است که همه چیز در جا و اندازۀ خود است و هیچ چیز کم و زیاد آفریده نشده است.
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گ لطـف
هم
ه ا د باراه اقبال گردد
ش ـقرین حال گردد
 -5ا ر
قلمرو زبانی:
قرین  :همراه

 /ادبار :پشت کردن  ،بدبختی  /اقبال  :روی آوردن ،پیش آمدن ،طالع ،خوشبختی

قلمرو ادبی:
تضاد :ادبار /اقبال
قلمرو فکری:
اگر لطف خداوند شامل حال کسی شود همۀ بدبختی های او تبدیل به خوشبختی می شود

 -6و گر توفیق او یک سو نهد پای

هن از تد بیر کار آید هن از رای

قلمرو زبانی:
حذف به قرینۀ لفظی فعل « آید » در مصراع دوم
قلمرو ادبی:
تشخیص :پای نهادن توفیق  /کنایه  « :پای یک سو نهادن» کنایه از « همرا نبودن»  /جناس :پای  /رای  /تناسب :رای ،تدبیر
قلمرو فکری:
اگر لطف خداوند شامل حال بنده اش نشود دیگر از دست اندیشه و عقل  ،کاری برنمی آید و انسان از انجام هر کاری ناتوان است.

نبخ
 -7ـخرد را گر شد روشنایی

بم
اند ات ابد رد تیره رایی

قلمرو زبانی:
تیره رایی  :وندی -مرکب
قلمرو ادبی:
تلمیح  :یُخرِجُونَهُم مِن الظُلماتِ الی النّورِ  /تضاد :روشنایی،تیره  /مراعات نظیر :خرد  ،رای /
کنایه « :تیره رایی» کنایه از « گمراهی »
قلمرو فکری:
اگر خداوند راه عقل را روشن نسازد و راه درست را نشان ندهد همیشه عقل در نادانی می ماند.

نیس
 -8امکل لـقع آن باـشد رد این راه هک گوید ـتم از چیه آ گاه

قلمرو زبانی:
گوید :بگوید ( مضارع التزامی)
قلمرو ادبی:
تشخیص :عقل بگوید / .تناقض :کمال عقل بگوید آگاه نیستم  /استعاره  « :این راه » استعاره از « درک و معرفت »
قلمرو فکری:
زمانی عقل انسان در راه شناخت و معرفت به کمال می رسد که اقرار به نااگاهی بکند.
فرهاد و شیرین  ،وحشی بافقی
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درس یکم

 -1یکی روبهی دید بی دست و پای

نیکی

صن
ع خدا ی
فرو ما نــد رد لطف و

قلمرو زبانی:
یکی  :اسم مبهم

 /فروماند :تعجّب کرد  /صُنع  :آفرینش  ،آفریدن

قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :دست و پا  /لطف و صنع  /کنایه  :بی دست و پابودن کنایه از ناتوانی .
قلمرو فکری:
شخصی روباهی را دید که بی دست و پا بود( ناتوان بود) ؛ از آفرینش و لطف خداوند تعجب کرد...

بدین دست و پای از کجا میخورد؟

 -2هک چون زندگانی هب ـسر می ربد؟

قلمرو زبانی:
چون :چگونه

 /به سر بردن  :سپری کردن

قلمرو ادبی:
مزاعات نظیر  :دست و پا

 /کنایه  :به سر بردن

قلمرو فکری:
که چگونه زندگی می کند و با این ناتوانی چگونه غذا می خورد؟

 -3رد این بود ردوـیش شوریده رنگ هک شیری رب آمد  ،شغالی هب چنـگ

قلمرو زبانی:
در این بود  :در این فکر بود  /شوریده رنگ  :آشفته حال /برآمد :بیرون آمد /به چنگ  :شکار کرده
قلمرو ادبی:
مراعات نظیر  :شیر و شغال ( هر دو حیوان هستند)  /تضاد  :شیر و شغال ( قدرتمند ی و ضعف)  /کنایه  :به چنگ آوردن
قلمرو فکری:
شخصِ درویشِ پریشان حال در این فکر بود که شیری آمد در حالی که شغالی را شکار کرده بود

نچ
 -4شغال نگون بخت را شیر خورد بماند آ ه  ،روباه از آن سیک خورد

قلمرو زبانی:
نگون بخت  :بدبخت ( صفت مرکب)
قلمرو ادبی:
مراعات نظیز :شغال و روباه  /جناس ناقص :شیر و سیر  /کنایه  :نگون بخت بودن
قلمرو فکری:

ّ
ـف
ت
فـت
ق
 -5دگر روز باز ا اق او اد هک روزی رسان وت روزش بداد

شیر شغالِ بیچاره را خورد و باقی مانده آن را روباه خورد

قلمرو زبانی:
دگر روز  :روز دیگر ( ترکیب وصفی )  /اتفاق اوفتاد :رخ داد  /روزی رسان  :خداوند ( صفت فاعلی مرکب مرخم= روزی
رساننده).
قوت :رزق  ،روزی  /ش :مضاف الیه ( روزِ او )
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قلمرو فکری:
این اتفاق( شیری شغالی را شکار کرد) روز دیگر هم رخ داد ؛ خداوند روزی روباه را به او رساند

بی
 -6غقین ،مرد را دیده  ،ننده کرد

شد و تکیه رب آفریننده کرد

قلمرو زبانی:
یقین  :ایمان قلبی به قدرت خدا که در آن شک راه داشته باشد  /دیده  :چشم  /بیننده  :آگاه  ،هوشیار/

شد :رفت /

تکیه کرد :توکّل کرد  /را :فک اضافه ( بدل از کسره  .دیدۀ مرد )
قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :دیده و بیننده  /کنایه  :بیننده کردن ( آگاه کردن)  /ایهام تناسب  :دیده  :الف) چشم ب ) رؤیت شده ( در این
جا منظور « چشم» است
قلمرو فکری:
یقین  ،چشم مرد را آگاه ساخت و رفت و به خداوند توکل کرد

کنج نش
 -7کز این پس هب ی ینم چو مور هک روزی نخوردند پیالن هب زور

قلمرو زبانی:
کز این  :که از این /نشینم  :می نشینم « مضارع اخباری» /کنج :گوشه  /نشینم  :مضارع اخباری  /مور  :مورچه  /نخوردند :
فعل ماضی در معنی مضارع اخباری« نمی خورند »  /پیل :فیل  /به زور :زورمندی
قلمرو ادبی:
تضاد :مور /پیل  /جناس :مور ،زور  /تشبیه  :من مانند موری به کنجی می نشینم و کاری نمی کنم
قلمرو فکری:
از این به بعد من مانند مورچه ای در گوشه ای بی کار می نشینم چرا که فیالن( زورمندان ) نه به زور بازوی خود روزی به دست
می آورند بلکه خداوند روزی آنها را می رساند ( .به دست آوردن روزی به زور و توانمندی نیست)

بخش
هک نده  ،روزی فرسـتد ز غیب

نـخ
 -8ز دان فرو ربد چندی هب جیب

قلمرو زبانی:
زنخدان  :چانه  /زنخدان به جیب فرو بردن  :به تفکّر فرو رفتن و کوشش نکردن  /جَیب :یقه  ،گریبان /بخشنده  :خداوند بخشنده
قلمرو ادبی:
کنایه  :زنخدان به جیب فرو بردن  /جناس :جیب  /غیب  /تلمیح  :ان اهلل هو الرّزاق
قلمرو فکری:
مدتی تالش نکرد به این امید که خداوند رزق و روزی را از غیب می فرستد.

چن
ست
چو گش  ،رگ و ا خوان ماند و پوست

بی تیم
ار خوردش هن دوست
 -9هن گاهن

قلمرو زبانی :
تیمار خوردن  :غم خوردن  /ش  :مضاف الیه  ( .جهش ضمیر  :تیمارش) (رگش -استخوانش – پوستش )
چنگ  :انگشت  ،وسیلۀ موسیقی
قلمرو ادبی :
تضاد  :بیگانه  /دوست  /مراعات نظیر :چنگ  ،رگ ،استخوان ،پوست  /تشبیه  :شخص مانند چنگ الغر و نحیف شده بود /
جناس :دوست  /پوست  /ایهام تناسب  :چنگ  :الف ) نوعی ساز ب) انگشت دست  .در این معنی با رگ و استخوان و پوست
تناسب دارد که مورد نظر شاعر نیست.
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قلمرو فکری :
هیچ کس به فکر او نبودو از او غمخواری نکرد ،مانند چنگ الغر و نحیف شده بود.

مح
ضعی
 -11چو صبرش نماند از فی و هوش ز دیوار رابش آمد هب گوش:

قلمرو زبانی :
ش :در صبرش « متمم» است برای او صبر نماند ؛ در محرابش « مضاف الیه  ،جهش ضمیر» ز دیوار محراب به گوشش آمد /
محراب :جای ایستادن پیش نماز در مسجد
قلمرو ادبی :
دیوار محراب  :مجاز از عالم غیب /جناس :هوش  ،گوش
قلمرو فکری :
وقتی صبرش تمام شد از عالم غیب ندایی را شنید

ّ
 -11ربو شیر ردنده باش  ،ای دغل مینداز خود را چو روباه شل

قلمرو زبانی :
دغل :حیله گر ،فریبکار( در اصل کسی که چیزی را برای گمراهی خریدار تغییر می دهد) /شل :لنگ  ،بی پا  /درّنده  :صفت فاعلی
قلمرو ادبی :
تشبیه  :تو مثل شیر درنده باش / .مراعات نظیر ک شیر و روباه
قلمرو فکری :
ای مرد فریبکار برو مانند شیر درنده باش مانند روباه تنبلی نکن.

 -12چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر هچ باشی چو روهب هب وامانده  ،سیر؟

قلمرو زبانی :
سعی  :تالش  ،کار  /مانَد :بمانَد ،مضارع التزامی  /وامانده  :باقی مانده /
قلمرو ادبی :
جناس :شیر  /سیر  /تشبیه  :تو همانند شیر باش تا چیزی از تو بماند
قلمرو فکری :
چنان زندگی کن که مانند شیر از تو غذایی برای دیگران باقی بماند ،روباه نباش که از باقی ماندۀ دیگران استفاده کنی(تالش کن)

 -13بخور ات توانی هب بازوی خوـیش

هک سعیت بود رد رتازوی خوـیش

قلمرو زبانی :
بخور  :بهره مند شو  /سعی ات بود در ترازوی خویش  :نتیجۀ کوشش تو به خودِ تو بر می گردد
قلمرو ادبی :
مجاز  :بازو مجاز از « نیرو  ،توانایی » /استعاره  :سعی ( سعی مانند وزنه ای است که در ترازو قرار می گیرد )
کنایه  :مصراع دوم ( نتیجۀ کوشش تو به خودِتو بر می گردد )  /تلمیح  :لیس لالنسان الّا ما سعی
قلمرو فکری :
از توانایی خودت استفاده کن چرا که به اندازۀ سعی و تالش خودت  ،بهره مند خواهی شد ( .هرکه نان از عمل خویش خورد /
منّت حاتم طایی نبَرد )
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 -14بگیر ای جوان  ،دست ردوـیش پیک

بی
هن خود را فگن هک دسـتم بگیک

قلمرو زبانی :
دست بگیر  :یاری کن  /درویش  :فقیر  /نیفکن  :ناتوان نشان نده /
قلمرو ادبی :
تضاد :جوان  /پیر  /تکرار  :دست  /کنایه  :دستم بگیر کنایه از «یاری کن» /نیفکن :کنایه از « ناتوان نشان نده »
قلمرو فکری :
ای انسان سعی کن به دیگران کمک کنی نه این که خود را ناتوان نشان بدهی تا دیگران به تو کمک کنند.

بخ
 -15ـخدا را رب آن بنده شایش است هک ـخلق از وجودش رد آـسایش است

قلمرو زبانی :
بخشایش ( :بن مضارع « بخشا » ِ- +ش ) عفو کردن  ،درگذشتن  ،عفو کردن و رحم کردن /
قلمرو ادبی :
بیت تمثیل است /مراعات نظیر :خدا  ،خلق  ،بخشایش و بنده  /تلمیح به حدیث « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»
قلمرو فکری :
خداوند نسبت به آن بنده لطف و بخشش دارد که دیگران از وجود او در راحتی و آسایش هستند.

هم
 -16کرَم ورزد آن ـسر هک مغزی رد اوست هک د ون ـتانند بی مغز و پوست

قلمرو زبانی :
کَرم  :لطف و بخشش  /دون همّتان  :فرومایگان  /بی مغز و پوست  :بی مغز و تنها پوست
قلمرو ادبی:
مجاز  :سر مجاز از « وجود »  /مجاز :مغز مجاز از « فکر » /مجاز  :پوست مجاز از « ظاهر »  /تضاد  :پوست و مغز /مراعات نظیر:
سر  ،پوست و مغز
قلمرو فکری :
انسان های عاقل و دانا  ،بخشنده هستند  /زیرا که بی اراده ها و راحت طلبان اهل اندیشه نیستند و تنها پوست و ظاهری از
انسان بودن را دارند.

شس
 -17ی نیک بیند هب ـهر دو رکای

هک نیکی رـساند هب خلق ـخدای

قلمرو زبانی:
سرا  :خانه دو سرا ( دو دنیا )  /بیند  :فعل مضارع اخباری  « .می بیند »  /نیکی  :خوبی  /رساند  :برساند  ،مضارع التزامی
قلمرو ادبی :
استعاره  :سرا  /تلمیح  :فمن یعمل مثقال ذرّه خیرا یَرَه ؛ الدنیا مزرعه االخِره »
قلمرو فکری :

کسی در دو دنیا ( دنیا و آخرت ) نیکی می بیند که به بندگان خدا نیکی برساند
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بوستان  ،سعدی

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1معنای واژه های مشخص شده را بنویسید:
معیار دوستانِ دغل روز حاجت است

قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب

صائب

صـورتِ بـی صـورتِ بی حـدّ غیب

زآینـۀ دل تافـت بر موســی ز جیب

مولوی

فخری که از وسیلت دون همّتی رسد گر نام و ننگ داری از آن فخر  ،عار دار

اوحدی

ّ
حیله گر  -مزور

گریبان  -غقه

پس
یی و ـفر و ما یگی

 -2برای کاربرد هریک از موارد زیر ،نمونه ای در متن درس بیابید.
بی
غقی
ن ،مرد را دیده  ،ننده کرد شد و تکیه رب آفریننده کرد
پیوندهای هم پایه ساز:
نـخ
پیوندهای وابسته ساز :ز دان فرو ربد چندی هب جیب

بخش
هک نده  ،روزی فرسـتد ز غیب

 -3معانی فعل « شد » را در سرودۀ زیر بررسی کنید:
گریۀ شام و سحر شُکر که ضایع نگشت

قطرۀ باران ما گوهـر یـک دانـه شد

منزل حافظ  ،کنـون بارگـه پادشاست

دل بر دلدار رفت  ،جان بر جانانه شد

ی
تبد ل شد
حافظ

رفت

 -4معنای برخی واژه ها تنها در جمله یا زنجیرۀ سخن قابل درک است.
با استفاده از شیوه های زیر  ،به معنای هر یک از واژه های مشخص شده ،دقیق تر می توان پی برد:
الف) قرار گرفتن واژه در جمله:
– ماه تابناک بود.

 -ماه طوالنی بود.

ب) توجّه به رابطه های معنایی ( ترادف  ،تضاد  ،تضمّن و تناسب )
 سیر و بیزار -سیر و پیاز

رتادف

تناسب

تضاد
ّ
تضم
ن

 سیر و گرسنه -سیر و گیاه

اکنون برای دریافت معانی هر یک از واژه های « دست » و « تند » به کمک دو روش باال  ،چند جملۀ مناسب بنویسید.
مث
سخ
ل رک هک  ،تند و رتش بود  :تناسب
او رد یی اه دست و پا می زد  :تناسب
دست و قدرت او تفگش انگیز بود  :رتادف
ّ
ه س پنج م ک تضم
با م د ت و ه رنم ی ردند :ن

گاهی دستش را می گیکد گاهی پایش را  :تناسب و تضاد

اسب تند و تیز می آمد :رتادف
ّ
ش تضم
غذا مزۀ بسیار تندی دا ت  :ن

ررهو آن نیست هک هگ تند و هگ آهسته رود  :تضاد

قلمرو ادبی:
 -1از متن درس  ،دو کنایه بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.

نـخ
شس
ز دان هب جیب فرو ربدن  :گوهش گیری کردن /دست ی را گرفتن  :کمک کردن/

عم
هک سعیت بود رد رتازوی خوـیش  :نتیجۀ ا الت را می ینیب

 -2در بیت زیر  ،شاعر  ،چگونه آرایۀ جناس همسان ( تام ) را پدید آورده است؟
با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست
نگش
مجم
سیم
چنگ  :یکی از ـسازاهی ی هک هب وسیلۀ ا ـتان نواخته می شود .چنگ  :پنجه  ،وعۀ ااتشگنن.
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سعدی

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

 -3ارکان تشبیه را در مصراع دوم بیت دوازدهم مشخّص کنید.
چرا تو مانند روباه وامانده باشی؟
ّ
مشبه ادات مشبه هب وهج شبه

تم
شج
شیک :قدر ند و اع

 -4در این سروده  « ،شیر » و « روباه » نماد چه کسانی هستند؟

مح
روباه  :ضعیف و ـتاج

قلمرو فکری

 -1معنی و مفهوم بیت شانزدهم را به نثر روان بنویسید .انسان اهی عاقل و داان  ،بخشنده هستند  /زریا هک بی اراده اه و راحت طلبان اهل اندیشه دنتسین و تنها پوست و
ظارهی از انسان بودن را دارند.

 -2درک و دریافت خود را از بیت زیر بنویسید:
یقین  ،مرد را دیده  ،بیننده کرد

شد و تکیه بر آفریننده کرد

گم
غقین  ،ستب می شود هک انسان رپدۀ ان اه و خیال اه را کنار زبند و هب آ گاهی و بصیرت ربسد

 -3برای مفهوم هر یک از سروده های زیر  ،بیتی مناسب از متن درس بیابید.
 -رزق هر چند بی گمان برسد

شرط عقل است جُستن از درها

 -سحر دیـدم درخـت ارغوانی

کشیده سر به بام خسته جانی

به گوش ارغوان آهسته گفتم

بهارت خوش که فکـر دیگرانی

 -چه در کار و چه در کار آزم ودن

نباید جز به خود ،محتاج بودن

سعدی

فریدون مشیری
پروین اعتصامی

 )4در بارۀ ارتباط معنایی متن درس و مَثَل « از تو حرکت  ،از خدا برکت » توضیح دهید.
تنب
لی نکوـهش می شود و باید تالش کرد.
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بیت 11
بیت 11

بیت 11

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

گنج حکمت
همّت

بتی
ملخ
تع ّ گف
کم
موری را دیدند هک هب زورمندی ر بسته و ی را ده ربارب خود رب داشته  .هب جب تند « :این مور را نید هک هب این گرانی چون می

ششد؟ »

ّ
بش
قّ
بخ
حم ّی شش
ن
ت
د  ،هن هب وت ن».
مور چون این نید ندید و گفت  « :مردان  ،بار را هب نیروی همت و بازوی ت
بهارستان
قلمرو زبانی:
زور مندی :وندی ( زور  +مند  +ی )
کمربسته  :آماده شده ( وندی – مرکب « کمر +بست  +ه »)
گرانی :سنگینی
حمیّت :مردانگی  ،جوانمردی
قلمرو ادبی:
تشخیص :بازوی حمیّت ( حمیّت مانند انسانی است که بازو دارد)
کتاب بهارستان اثر « جامی » شاعر قرن نهم است که به تقلید از کتاب « گلستان» سعدی نوشته شده است .این کتاب هم نظم
است هم نثر.
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