فارسی
ستایش

جان :روح

حق :خداوند

فکرت :اندیشه ،تفکّر

خ ِ َرد :اندیشه ،فکر

برافروخت :روشن کرد

تاب :طاقت ،توانایی

فضل :احسان ،بخشش

از بَهرِ :برای

فیض :بخشش ،عطا

دیده :چشم ،آنچه چشم دیده است.

گُلشن :بوستان

جتلّی :پیدا شدن ،آشکار گشنت ،رخ منودن

جمله :همه ،همگی

حق تعالی :خداوند بلندمرتبه

فروغ :نور ،پرتو ،روشنایی

امال ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحهی  8کتاب درسی

ّ
چراغ /فضل /عالم /فیض /فروغ /نور حق /تجلی /حق تعالی

ف� ت آ خ
آ
ت
�
�به ن �ام �نکه ج�ان را کر� �مو �
چ� غ
را� دل ب�ه ن�و ِر ج� نا� ب�را ف�رو خ� ت
ر� آ�مو خ� ت
ب�ه ن�ام آ��نکه ج� نا� را ف�ک ت
�
�
ِ

معنی ابیات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحهی  8کتاب درسی

به نام خداوندی که به روح (جان) آدمی اندیشه بخشید (به روح و روان انسان قابلیت تفکّر داد) و دل را که مانند چراغی
است ،با نورِ جان روشن کرد.
ُ
�ز ف� ض
ل گ ش� ت ش
ش
�ز �ف� ضی� ش
�
خ
ل
ن
� گل ش��ن
اک آ�دم ،گ ش� ت
�
�
� ه ر دو عا م � ،رو �
� � ِ
از بخشش او دو دنیا روشن و نورانی گشته است و از احسان او جسم ِ خاکی آدم مانند بوستانی شده (ارزش یافته).
(خاک آدم :اشاره دارد به خلقت آدم از خاک یا گِل که گفته میشود این گِل بیارزش بود تا زمانی که جان و روح به
آدمی بخشیده شد و انسان بلندمرتبه خلق گشت).

جها� ،ج�مله ،ف� غ
رو� ن�و ِر ح ق� ،ن
� ن
دا�
ِ

� پ� ن� ن
ح ق� ا ن�در وی �ز پ��یدای�ی اس ت
ها�

شدت پیدا بودن و آشکار بودن ،در آن پنهان است و
همهی جهان مانند پرتو نوری از نورهای خداوند است .خداوند از ّ
اما منیتوانیم او را به
ما قادر به دیدن آن نیستیم( .همهی دنیا جتلّی خداوند است و خدا در متام مخلوقات حضور دارد ّ
چشم و حت ّی با عقل انسانی ببینیم و درک کنیم).
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شیاتس

خریدآنالین در

ن آ
ِ خ� َرد را ن ی�س ت
ا� �و ِر � ن� روی
� ت� ِب

ش
ُ ب�رو ا�ز ب�هرِ او ،چ��ِم دگر ج�وی

عقل و خ ِ َرد آدم ،توانایی شناخت و دیدن خداوند را ندارد .تو باید برای دیدن حق ،چشم دیگری پیدا کنی( .منظور چشم ِ
دل است که جایگاه حقیقت است).

ف
ش
در او ه�ر چ�ه �بگ��ت ن�د ا�ز کم و ب� ی�

ن
خ ش
ن� ش�ا�ی دادها ن�د ا�ز د�یدهی �و ی��

هرچه ،کم یا زیاد ،در مورد خداوند گفتهاند ،براساس دیدههای چشم انسانی بوده [و هیچ کس به شناخت واقعی او
دست پیدا نکرده است].

ب�ه �ن�ز ِد آ��نکه ج�ا ن� ش� در ت�ج� ّلی اس ت
�

ا� ح ق� ت�عالی اس ت
�
ه�مه عالم ،ک ت� ِب

برای کسی که روح و جانش محلّ جتلّی و آشکار شدن خداوند است ،متام دنیا مانند کتابی است که بیانگر وجود خداوند



بلندمرتبه است.

ش
ش� ی�خ محم ��بس ت گل ش ا�ز
� ود �ری� ،ن ر
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