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  ستايش
 به نام كردگارِ هفت افالك                                     كه پيدا كرد آدم از كفي خاك-1

  *قلمرو زباني 
  به قرينه ي معنوي حذف شده است » شروع مي كنم يا آغاز مي كنم « فعل به نام : *
      سپهر آسمان ، چرخ ، به معني ، فلك  ِ: ج افالك*       پروردگار ،آفريننده ، هاي خداي تعالي نامي از نام كردگار :*
گفته » هفت فلك « ازويژگي هاي زباني متون گذشته است .امروزه » افالك « هفت آسمان  ، هفت طبقه ي آسمان ، جمع آمدن  هفت افالك :* 

  مي شود .
  يك مشت خاك كفي از خاك:* آشكاركرد ، در اين جا به مفهوم آفريد و خلق كرد پيداكرد:*

  *قلمرو ادبي 
   اشاره وتلميح دارد به آفرينش انسان از خاك خاك:*
  سخنم را به نام آن خداوندي آغاز مي كنم كه آفريننده ي آسمان ها است .خداوندي كه از مشتي خاك انسان را آفريده است . معني:*

 يك نظر دركارِ ما كن ، ز رحمت                                  فضلِ خود را يارِ ما كن لهي،ا-2

  *قلمرو زباني 
    مخصوص خداوند عفو و بخشايش، مهرباني:  *رحمت*نيكويي احسان، بخشش،فضل: *

  *قلمرو ادبي 
  توجّه وعنايت كردن كنايه از :نظر دركارِ ما كن ك*ي           فضل و رحمت مراعات نظير: *        يار و كار  جناس ناقص اختالفي:*

   *قلمرو معنايي 
  پروردگارا فضل خودت را كمك و ياورما قراربده وبا رحمتت به كارهاوكردارماتوّجه كن . معني بيت : 

  طلب لطف و رحمت خداوند  ، درخواست بخشش الهي مفهوم : 
  تويي خّلاق هردانا و نادان                             پنهان         و هرپيدا رزاق ِ  تويي-3

                          كنندهبسيار خلق ،آفريدگارخّلاق: *بسيار رزق دهنده ،روزي دهنده : اق*رزّ
      اوست آفريننده دانا : وَهُوَ اْلخَلَّاقُ الَْعِليمُ/  .) همانا خداوند بسيار روزي دهنده است8»(انَّ اهللا هو الرّزاق « :تلميح :*
    تضاد و مجازاز، همه ي انسان ها دانا و نادان :؛ : تضاد ومجازاز ؛ همه ي موجودات  و هستي آشكاروپنهان  *
  پروردگارا ! تو روزي دهنده ي همه ي موجودآشكاروپنهان (مجازا همه ي موجودات) وآفريننده هر انسان دانا و نادان  معني:*

  ( مجازا ، همه ي انسان ها ) هستي 
  ي هم آشكارا هم نهانميتو                                     هي گويا ز تو كام و زبانمزِ -4  

  زبان  دهان، ، مجازاً سقف دهان كام:*چه خوش است ،آفرين  ،[ زِ ] (صوت ) ادات تحسين  :هي*زِ
                          تضاد آشكارا و نهان:*                      كام و زبان و گويا   مراعات نظير:*

   من هستي ظاهر و باطنپرودگارا !  چه خوش است !كه سخن گفتن من از تواست ( خداوند سبب قدرت گويايي من است ) و تو  :*معني
  ، آفرينش انسان ها نشان دهنده ي قدرت پروردگارو نشانه ي لطف وعنايت اوست . چيز آگاه است چيز از خداست و او برهمه همه *مفهوم:

 پرده برداري ز رخسار ، حقيقت                                 ي پديداريچو در وقت بهار آ -5

       به راستي ، درستي ، درحقيقت  حقيقت:*آشكارپديدار: *نقاب، روي بند، حجاب  :*پرده
  آشكار كردن برداشتن:  پرده كنايه:*پرده و رخسار نظير:مراعات *
و پروردگارا ! وقتي هنگام بهار آشكار مي شوي ( اشاره دارد به زيبايي و سرسبزي بهار ) ، به راستي مثل اين است كه از چهره ات روي بند معني: *

  نقاب را برداشتي و آن را به همگان نشان دادي.
  آفريدگار در هستي ، همه ي هستي نشانه اي از زيبايي خداوند است.تجّلي و جلوه ي مفهوم: *
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  ها سازي سوي خاك عجايب نقش                             خاك رويت اندازي سويِ فروغِ-6
  تركيب وصفي مقلوب ؛ نقش هاي عجايب: ها *عجايب نقششكل: *نقش                پرتو، روشنايي :*فروغ

  جناس ناقص اختالفي روي و سوي: *زمينمجاز از  خاك:*ها شگفتي، 	چيزهاي شگفت آور و بديعجِ عجيب ؛  :*عجايب
  پروردگارا !اگر روشنايي چهره ي زيبايت را برجهان بتاباني تصويرها و نشانه هاي شگفت آور و تازه اي رسم مي كني  :معني*
  الهي است زيبايي آفرينش از پرتو جمالدر بيان نشأت گيري (پرورش يافتن ) اشياي عالم از پرتو وجود خدا/ مفهوم: *

  شمارستبي هايِ ش رنگاز آنَ                             تو خندان در بهارست گل ازشوقِ-7
   كه شمرده نشود آن :شمار*بيمنظور شكوفا شدن گلخنديدن گل: *آرزومندي، اشتياق، دلبستگي شوق :*
  است .از آن جهت رنگ هايش بي شمار  ←شخصي پيوستهجايي ضمير جابه شمار است: هاي بي از آنش، رنگ*
  گل و بهار  مراعات نظير: *تشخيص و استعاره گل:*
  داند . شاعر عّلت شكوفابودن و رنگارنگ بودن گل ها را در بهار به سبب آرزومندي و شوق گل به خداوند ميحُسن تعليل: *
  پروردگارا ! گل به سبب آرزومندي و دل بستگي به تو در بهار شكوفا است و به علت اشتياق به تو رنگ هايش شمردني نيست  .معني: *
   هاست پديده عشق به خداوند موجب زيبايي مفهوم:*

 جانيشك جانِ يقين دانم كه بي                        نيآبيش از ، گويم كه هر آن وصفي-8

  *قلمروزباني  
 روح وحقيقت جان		، ذات حق تعالي ، ها جان جان: جانِ جان*ستايش تشريح، توصيف، *وصف:

  اعظم  روح از اضافه ي استعاري ، كنايه : جانِ جان*مطمئن بودن دانستن:يقين *اطمينان، اعتقاد :يقين*
  برتر از آن هستي . و من مطمئن هستم كه بي ترديد جان جان ها هستي .پروردگارا ! هرستايش و توصيفي كه در وصف تو بگويم ، تو  معني:*
  توصيف ناپذبر بودن خداوند و ناتواني انسان از درك وشناخت حق / خداوند روح و حقيقت بشر و هستي است .مفهوم: *

 چه خواهيالهي                                      توداني و تو داني ، آن  دانم ، نمي دانم ، نمي-9

جايگاهت هيچ سخني نمي توانم بگويم) و فقط تو به مندي و هخداوندا، انديشة اندك من از درك بزرگي تو ناتوان است( من در بارة شكو :معني*
  تنها خودت مداني كه چگونه بايد تو را وصف كرد)رازهاي آفرينش آگاهي داري (
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                سنگچشمه و                                                                   يكم درس
  پا تيز ، نُما چهره ، زن غُلُغله                                    جدا سنگي ز چشمه يكي گشت-1

  شتابنده ، سريع ، تندرو : پا *تيزغوغاكنان و شور: زن *ُغلغُله
  سنگ و چشمه نظير:  *مراعاتدهد مي نمايش را خود كه كسي نما، خود كنايه از:نما چهره*

   است»  خودخواه و مغرور مردم«  يا»  خودخواه و مغرور انسان«  نماد:  *چشمهاستعاره و تشخيص:  *چشمه
  بودن پذيرا و رُكود از گريز: چشمه شدن جدا*اوليه مبدا و خاستگاه نمادجامعه، :*سنگ
   . )شد جاري و زد بيرون( شد جدا سنگي تخته از تندرو و نما خود ، جوشان اي چشمه: *معني

  هدف بر رود كه تيري چو گاه                            صدف چون كف زده بر ، دهان به گه-2
  يابد.مي پرورش مرواريد آن انواع بعضي در و دارد جا سخت غالف يك در بدنش كه آبزي تننرم جانور نوعي*صدف: نشانة تير *هدف:

 و دهان ، هدف و تيرنظير:  *مراعاتاستعاره و تشخيص: وصدف  چشمهاختالفي ناقص جناس :هدف و صدف*صدف تيرو به چشمه :تشبيه*
  نيرومندي و نشاط و مستي شدن، خشمگين از كنايه: زدن بردهان كف*كف

 پيش به وسريع راست ، رود مي هدف سوي به كه تيري گاهي چون و دهانش كف آلود مي شد براثرخروشندگيچشمه گاه مانند صدف،  :*معني
   . رفت مي

  منم ، صحرا و ُگلُبن ِسر تاجِ                                 منم يكتا ، معركه درين:  گفت-3
  گل                                    بوتة بيخ سرخ، گل گل، ةبوت: گُلُبن*بي همتا يگانه، :يكتاجنگ* ميدان :معركه*
                                                                                    چشمه به تاج  *تشبيه : موجودات و خلقت عناصر از استعاره:  معركه*صحرا و گُلبُن ، تاج و سر : نظير مراعات*

  استعاره و تشخيص:  صحرا و *ُگلُبناستعاره و تشخيص:  *چشمهبودن َسروَر و مافوق و بزرگ از كنايه:  بودن سر *تاج
  .هستم دشت و باغ سروروبزرگ و هستم مانند بي خلقت وموجودات عناصر دربين من: گفت خود با چشمه :معني*
   سبب زيبايي و طراوت گل ها و دشت ها مي داندچشمه خودش را  نكته:*
  من دوش بر و سر بر زَنَد بوسه                                     من آغوش در سبزه ، بِدَوم چون-4
 سر، ، آغوش نظير: مراعات* استعاره و تشخيص : *سبزهاستعاره  و تشخيص :چشمه*» شوم جاري باسرعت«  جا اين در:  بِدَوَم*

  كنايه سپاس گزاري كردن    *بوسه زدن : مجاز از تمام وجود چشمه *سرودوش :دوش
  . كند مي بوسه غرق را وتنم آب) سر جوي هاي بركناره قرارگرفته ي سبزه( من آغوش در سبزه شوم) مي جاري ( كنم حركت تيز و تند وقتي :*معني

  من به را خود رخ ببيند ماه شَِكن                                           ، مو سرِ ز بگشايم چون-5
    خروشان امواج از استعاره:  *شَِكنچشمه آب از استعاره ا : مو*استعاره و تشخيص:  ماهزلف* خم و ، پيچ مفعول:  ِشَكن*

  . بيند مي)  من زالل آب(  من ي آيينه در را خود زيباي ي چهره ماه) باشم نداشته ازامواج كنايه(رابگشايم موهايم چين هرگاه : بيت *معني
  تابناك گُهر بس بِدَمَد زو خاك                                         به افتد در كه باران ي قطره-6

  نوراني ، درخشان پرتو ، تابان، و فروغ داراي: تابناك*وزيدن ، درآوردن خاك از سر ، روييدن ) : دميدن(  ِبدَمَد*
  گياهان و زيبا هاي گل از استعاره :گُهر*زمين از مجاز:  *خاكقيمتي و درخشان سنگ :*گُهر

  .روياند مي را درخشان مرواريد چون هايي گل ، افتد مي زمين به كه باران ي قطره : بيت *معني
  بَرَد گريبان به سر َخجِلي از بَرَد                                       پايان به چو ره ، من بر در-7

 شرمندگي روي از بودن انديشه در از كنايه:  بردن گريبان در سريقه : گريبان*بودن شرمنده ، بودن شرمگين: َخجِلي*كنار ، آغوش ، سينه :بر
  استعاره و تشخيص:  باران ي قطره و چشمهناقص جناس: بروسر*گرفتن گوشه و كشيدن كنار ، فرورفتن فكر به ، غم يا

 خواهد سرافكنده ازشرمندگي)  دارد كه وعظمتي شأن ي همه با( برد مي پايان به من آغوش در را سفردرازخود وقتي باران ي قطره : بيت معني
  شد
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  شد پيرايه صاحب ، من ز باغ شد                                 سرمايه حامل ، من ز ابر-8

  آرايش زيور، زينت، زيب،:  پيرايه*دارايي ، مال: سرمايهكننده* َحمْل ، بَرَنده ، حمل از فاعلي صفت :حامل*
  استعاره و تشخيص : باغرود* مي آسمان به كه است آبي بخار از استعاره :ابر *سرماية

  استعاره از گل و سبزه و گياهپيرايه: *استعاره و تشخيص:  ابر
 به من از را خودش زينت و زيبايي باغ و)  آسمان ابردر گرفتن شكل و آب بخارشدن به است اشاره(  گيرد مي من از را خود سرماية ابر :معني*

  . آورد دست
  زندگي من پرتو از كند مي برازندگي                                      و رنگ همه به ، گل-9

  است چشمه ، نيازمند ازگل كنايه : دوم مصرع*استعاره و تشخيص :گل*بودن شايسته :برازندگي*
  . كند مي زندگي من وجود روشني بركت از ، شكوهش و زيبايي ي همه با گل:  بيت معني

  ؟ همسري مني چو با كند كيست نيلوفري                           ي پرده اين بُنِ در
 آسـمان ،»نيلوفري ٔەپرد« از مقصـود درس، متن در الجـوردي؛ نيلوفـر، رنگ به نيلوفر، به منسـوب نسـبي، صفت: *نيلوفريريشه بيخ، :ُبن*

  . است آمده بيشتر تأكيد براي و ندارد نياز پاسخ به كه است كرده مطرح را سؤالي شاعر بيت اين در:انكاري *استفهاماسـت الجوردي
  كردن شأني هم ، كردن برابري از كنايه : كردن همسريالجوردي آسمان از استعاره: نيلوفري ي پرده*شأني هم ، برابري :همسري*
  . ) نيست من وبرابر شأن هم كس هيچ(  ؟ است من شأن هم و كند برابري من با تواند مي كسي چه آبي آسمان اين زير :معني*

  دور گشت كمي چو مبدأ ز و رفت                                   غرور از شده مست آن نََمط زين
  چشمه از كنايه غرور از شده مست *آنسرچشمه آغاز:  *مبدأخودخواهي تكبّر، ، باليدن خود به: غرور*نوع ، روش : *نََمط

  .دورشد اش سرچشمه از كمي كه وقتي.  رفت مي پيش به تكّبرش از شده مست زيباي ي چشمه ، شيوه اين با :معني*
  اي جوشنده نادره ، سَهمِگني اي                                                 خروشنده بحر يكي ديد

  هراسناك انگيز، وحشت ، ترسناك ، سهمگين مخّفف:  سَهمِگنكشيدن* فرياد ، برزدن بانگ:  خروشيدن*دريا :*بحر
  مانند بي جوشش ي دارنده ، مقلوب وصفي تركيب:  جوشنده نادره*طُرفه شگفت، ، كمياب مانند، بي ) : نادر مؤنّث( *نادره

   استعاره و تشخيص: بحر
  مانند بي جوششي با ترسناك دريايي. ديد خود رودرروي را خروشان دريايي ناگهان : معني

  در زَهره شده ، كرده سيه ديده كر                                    كرده فلك ، آورده بر نعره
صفرا                                                 كيسة ، زرداب كيسة : زَهره*درياست بلند و خروشان امواج صداي منظور: برآورده نعره*بلند بانگ فرياد، : نعره

  شدن هالك مايه و وحشت شدن ، ايجاد ترسناك از كنايه:  درشدن زَهره*درنده زَهره ، مرخّم مرّكب فاعلي صفت:  دَر زَهره
   شدن خشمگين از كنايه درس دراين: كردن سياه ديده*استعاره و تشخيص: دريااستعاره و تشخيص : فلك
  . كرد مي پاره را بيننده ي زَهره ، سياهش چشمان و بود كرده راناشنوا فلك وگوش برآورد بلندي فرياد دريا :معني

  يَله ساحل تن بر تنش داده زلزله                                      يكي مانندِ به راست
  ) بخشي جان يا تشخيص( =  استعاري ي اضافه : ساحل تن*زلزله به دريا:  تشبيه*رها،آزاد : *يَلهدرست : *راست

  . است انساني اجزاي كه دارد جسم و تن زيرا ؛ استعاره و تشخيص :دريا*تن:  تكرار*
  .بود داده تكيه ساحل تن بر را تنش كه بود اي زلزله مانند درست: معني

  بديد دريا ي هنگامه همه وان رسيد                               جا آن به چو كوچك ي چشمه
  دريا ساحل و نزديك يا دريا منظور:  جا آن*مردم جمعيت شلوغي، فرياد، و داد غوغا، :هنگامه*

  نظير مراعات:  ودريا چشمهاست           * انساني عملي كه كند مي غوغاودادوفرياد زيرا ؛ استعاره و تشخيص :دريا
  شخص هر آل ايده مرجع و كمال ، بيكران جهان نماد:  دريا*         .  است انساني عملي كه ديد را چيزي زيرا ؛ استعاره و تشخيص : چشمه
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  . ديد را دريا غوغاي و عظمت هم آن و ، رسيد جايگاه آن به وقتي كوچك ي چشمه: معني*
  كشد برتر حادثه از خويشتن دركشد                                     قدم وَرطِه كزان خواست 

  رفتن   بازپس كردن، نشيني عقب از كنايه:  دركشيدن قدم*آمد پيش رُخداد، واقعه،:  حادثه*هالكت مهلكه، پست، زمين :ورطه*
  داشتن نگه درامان را خود ، دوركردن آسيب از را خود از كنايه:  كشيدن برتر حادثه از خويشتن

  مانَد درامان دريا آسيب واز كناربكشد خطرناك جاي آن از را خودش گرفت تصميم :معني*
  ماند گوش ، سخني شيرين همه كز ماند                                              خاموش و خيره چنان ليك 

 گشتن                   وخاموش ازساكت كنايه:  ماندن گوش*آميزي حس:  سخني شيرين*سرگشته، حيران، فرومانده، لجوج، بيهوده: خيره
  شنيدن از مجاز:  گوش*

  . شد خاموش و برد ياد از را خود سخني شيرين ي همه كه ماند ساكت خودش درجاي خاموش و زده شگفت چنان مّاا :معني
  .كرد اختيار سكوت و دريافت را خودش كوچكي دريا شكوهمندي ديدن با : مفهوم

  
  كـارگـاه متــن پژوهــي

  زباني قلمرو
  .بيابيد درس متن از را زير هاي واژه از يك هر معنايي معادل -1

  نادره :كمياب* َنَمط                    :شيوه*                        زَهره :جرئت*                   معركه :جنگ *ميدان
  .كنيد مقايسه ها آن امروزي معادل با را شده مشخّص هاي واژه معناي-2

  همسري؟ مني چو با كند كيست                                               نيلوفري ۀ پرد اين بُن در                    
  » 	ازدواج، زناشويي« كردن و امروزه به معني  شأني هم ، كردن برابري از درمتن كنايه كردن *همسري

  يَله ساحل تن بر تنش داده زلزله                                            يكي مانند به راست                                        
  است درست سخن يا راست سمت معني به امروزه و » درست«  معني به متن *در

  .نماييد مشـخّص را آن اجـزاي نام و كنيد مرتّـب فارسـي، زبان در جمله اجـزاي ترتيـب براسـاس را زيـر بيـت-3
  پــا تيـــــز ، نمـا چهـره ، زن غلغلـه جــــدا                        سنگي ز چشمه يكي گشـت                                     

  .شد جدا سنگي تخته از تندرو و نما خود ، جوشان ، چشمه يك
  قيد به معطوف:  نما خود/  قيدي گروه: جوشان/  نهاد نقش در هسته : چشمه/  اصلي شمارشي صفت : يك

  اسنادي فعل : شد/  مسند:  جدا/  متمّم : سنگ تخته/  متمّم نماي نقش يا نشانه:  از / قيد به معطوف : تندرو
  دريا ي هنگامه همه ياآن هنگامه دارد؟ قرار مفعول جايگاه در اسمي، گروه كدام پانزدهم، بيت در-4

  ادبي قلمرو
  .كنيد بررسي ادبي هاي آرايه نظر از را زير هاي بيت از يك هر-1

  مـــن بـه را خـــود رخ ببينــد مـاه                                شـكــن مــو، ســر ز بگشـايم چون                          
  چشمه آب از استعاره ا : مو*نظير مراعات:  شكن و مو/  رخ سر، ، مو*استعاره و تشخيص: ماه*استعاره و تشخيص :چشمه*
  شدن آرام از كنايه: اول مصراع*  خروشان امواج از استعاره:  شَِكن*

  هدف بر رود كه تيري چو گاه                                       صدف چون كف زده بر ، دهان به گه   
   استعاره و تشخيص: وصدف  چشمه*اختالفي ناقص جناس : هدف و صدف*صدف تيرو به چشمه : تشبيه*

  نيرومندي و نشاط و مستي شدن، خشمگين از كنايه: زدن بردهان كف*كف و دهان ، هدف و تيرنظير:  *مراعات
  است؟ كساني چه نماد»  چشمه« نيما، شعر به توّجه با-2

   » خودپسند و ناهشيار ، خودخواه مردم«  يا » خودخواه و مغرور انسان«  نماد
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  .بنويسيد را شده مشخّص كنايي مفهوم-3
  برد گريبان به سر خجلي از                     برد پايان به چو ره من بر در

  شرمندگي از كنايه
 »سخن، شنيدن« جاي ؛به»تر خوش نديدم عشـق سـخن صداي از« : مانند گويند؛ مي »آميزي حس«  را كالم در حس، چند يا دو آميختن-4
  .بيابيد نيما ٔەسرود در را ادبي آراية اين كاربرد از اي نمونه ، است آمده»سخن ديدن«

  ماند  گوش ،سخني شيرين همه كز                          ماند خاموش و خيره چنان ليك
  فكري قلمرو

  شد؟ ايجاد»  چشمه«  تفكّر نحوة و نگرش در تغييري چه دريا، به رسيدن از پس-1
  . ازغروربرداشت كردودست اختيار سكوت و دريافت را خودش كوچكي دريا شكوهمندي ديدن با
  .بنويسيد روان نثر به را زير بيت معناي-2

  در زَهره شده كرده، سيه ديده                                 كر كرده فلك برآورده، نعره
  .بود شده ترسناك بسيار و كرده سياه را چشمانش و بود كرده راناشنوا فلك وگوش برآورد بلندي فرياد *دريا

  .كنيد مقايسه نيما شعر با را آن محتواي است، سعدي از زير سرودة-3
ـِل                           چكيـد ابـري ز بـاران قطـره يكـي   بديـد دريـا پهنـاي چـو شـد َخج

  نيسـتم مــن كـه حقـا هسـت او گـر كيسـتم؟                              من درياسـت كه جايـي كـه
  پروريـد جـان بـه كنـارش در صـدف بديـد                                        حقـارت چشـم بـه را خـود چـو
  شـــد هسـت تـا كوفـت نيسـتي در شـد                                                  پسـت كـاو يافـت آن از بلنـدي

  .اند شده سروده مثنوي قالب در دو هر سعدي شعر و نيما شعر-1
  .كنند مي پيشنهاد را ستايي خود و بيني خود از پرهيز شعر دو هر-2
  .هستند تمثيلي هردوشعر-3
  كند مي نكوهش را ناآگاهي و غرور نيما اما ستايد مي را»  تواضع«  شعر اين در سعدي-4
  . است سعدي شعر از بيشتر نيما شعر ابيات تعداد و توصيف،تصوير بسامد-5
  و ببينيم را پيرامون جهان عظمت و وسعت و بگريزيم خودپسندي و وغرور ناهشياري ي پيله از كه كند مي دعوت مارا نيما-6

  .كنيم درك
  . است تعالي و توفيق سبب تواضع كه گويد مي سعدي -7
  . بياوريد دليل خود انتخاب باشيد؟براي) دريا چشمه،(  نيما شعر هاي شخصّيت از يك كدام جاي داريد دوست-4

  آموزي دانش تكليف
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  *خالصه : برگزيده                                                  ها    دانش خالصة تشبيه                                  :حكمــت *گنــج
  كنـي؟ مي چوپاني علـم، تحصيـل جـاي بـه چـرا: گفـت او به و رسـيد چوپاني بـه بيابـان در *دانشـمندي

  آموختن دانش ، آوردن دست به:  *تحصيـل
  چيست؟ ها دانش خالصة: گفت دانشمند.  ام گرفته ياد هاست، دانش خالصة آن چـه: گفـت جـواب در *چوپـان

   :است چيز پنج: گفت *چوپان
سخن دروغ نمي تازماني كه مي توانم سخن راست بگويم و در جهان راستي وجود دارد ؛  ←نگويم دروغ نشده، تمام راست، تا *

  گويم .
  دروغ و راست:  *تضاد          . دروغگويي از جستن دوري و گويي راست بر *تاكيد

  .  نخورم حرام نشده، تمام حالل مال تا *
  * تازماني كه مي توانم مال و روزي حالل بخورم و روزي حالل وجود دارد ، مال حرام نمي خورم 

  حرام و حالل:  تضاد ←خوري حرام از جستن دوري و حالل وروزي مال آوردن دست به *تاكيد
  .  نگويم مـردم عيب نگـردم، پاك خود، گنـاه و عيـب از تـا *

  وگناه عيب از كردن پاك را خود و مردم گويي عيب از جستن دوري
   .نروم ديگري خانة در به نشـده، تمام خدا روزي *تا

  ) ازديگران طلب روزي نمي كنم  ( رزّاق بودن خداوند ، سفارش به بي نيازي ازخلقتاوقتي كه خداوند به بندگان خود روزي مي رساند *
  گدايي نكردن و بي نيازي ازخلق ، از كسي كمك نمي گيرم . نروم : كنايه از ديگري خانة * در
     .نباشـم غافل شـيطان و نفس هـواي از ام، نگذاشـته بهشـت بـه قـدم *تـا

  هواهاي نفساني  وزيادي خواهي هاي اوتا پايان عمردوري جُستن از *مفهوم : 
  .نفوسَ،انْفس.  ج.  روان ، روح چيز، هر حقيقت ، جان ذات، ، شخص ، جسم ، تن:  *نَفْس
  ) سنگ لياز قب حركت،يو ب جانيب زيهر چجماد ( چو بيوفتد بهايم، چو خورَد وگر             خوردن كم به آدمي شود خوي فرشته

  مراد يافت چو دهد فرمان كه نفس ف خال               گشت تو امر مطيع برآري، هركه مراد
 و علـم حقيقت آب از باشـد، داشـته را خصلت پنـج ايـن هركس. اي دريافته را علـم تمـام كـه حقّـا: گفـت *دانشـمند

  به شناخت كامل حقيقت دانش و آگاهي رسيده است . ←   .است شـده حكمت،سـيراب
  حقيقت آب:  *تشبيه طراوت                 *حّقـا : به درستي ، حقيقتا                          با تازه ؛ پرآب، آب؛ از سيرشده:  *سيراب

  
  اشتهاردي محمدي كوشش به دالن ، صاحب هاي داستان
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  از آموختـن، ننگ مدار                                                               درس دوم   
  الف نمـوده مباشتـا توانـي از نيكـي كردن مياسـا و خود را به نيكي و نيكـوكاري به مردم نماي وچـون نمـودي بـه ِخ*
را به نيكي و  تا مي تواني از نيكي كردن آسوده نباش .( پيوسته نيكي كن ) وخودت را به نيكي و نيكوكاري به مردم نشان بده و وقتي خود*

  نيكوكاري به مردم نشان دادي ، برعكس آن چه خود را نشان دادي ، رفتار نكن .
  سفارش به نيكي و نيكوكاري  ، دوري جستن ازدورويي و رياكاري ، يكي بودن ظاهر و باطن مفهوم :*
   ، فعل نهي آسوده نباش آرام نگير، ازحركت باز نايست،مَ + ي ميانجي + آسا ( بن مضارع از آسودن ):  : مياسـا*

        نمـودي : نشان دادي  *               آشكار شدن ، آشكار كردن .نماياندن ،نمايش دادن ،شان دادن: ن ازمصدر نمودن نما:
  نباش، فعل نهيمباش: *                         نشان داده شده نمـوده : *                                برعكسِ؛ ضدِبه خالفِ :  *

  تاگندم نماي جو فروش نباشيمدار  ديگر دل به و مگو ديگر زبان *به
باشد )تا مانند كسي نباشي كه گندم را نشان  يكي نّيتت و باطن با *به زبان سخني ديگر نگو و به دل خودت اعتقادي ديگر نداشته باش (سخنت

  ).و نادرستزشت  تولي باطن باشددرست به ظاهر  تگفتار و كردارمي دهد و جو را مي فروشد (
  پرهيزازرياكاري و دوري ازتظاهرودورويي ، دعوت به درستكاري و نيكوكاري مفهوم:*
  استيا ضرب المثل  ثَل، اين عبارت َم  دورو ورياكارافراد ازحيله گري درخريد وفروش ، كنايه از : كنايهبودن گندم نماي جو فروش*
  دنيكو نمايد ولي باطنش زشت باشد. يا آن كه خويشتن ياچيزي را به ظاهر خوب نمايد و درواقع چنان نباشكسي كه گفتار و كردارش به ظاهر *

 اشيز خويشتن بده، كه هر كه داداز خويشـتن بدهد، از داور مسـتغني با داد كاري همه *اندر

(  ندارد. يبه قاض يازيبه عدالت و انصاف رفتاركرد ، ني خودش هر كس در كارها رايبه عدالت و انصاف رفتار كن ؛ زي خودت  درهمه ي كارها*
  سفازش به عدل وداد ، اجراكردن عدالت و انصاف دركارها  )

  ؛ بي نياز صفت فاعلي از استغنا مسـتغني:*[مقابلِ بيداد] عدل؛ انصافداد: *

  ه عدالت رفتار كردن، باآن چيز ب حق چيزي را چنان كه شايسته است ادا كردن داد چيزي را دادن: كنايه از*
  كس گوي كه او تيمـارغـم و شـادي تـو دارد وَد، به آنو اگرغم و شاديت ُب*
  ، شاد شودتو را به كسي بگو كه با شاديخود اگر غمگين هستي غم خود را به كسي بگو كه غمخوارت باشد و اگر شاد هستي، خوشحالي* 
  خود به انسان دردآشنا آشكارنكردن رازدل خود پيش هركسي ، بيان دردمفهوم: *
  غم و شادي*تضاد و تكرار :               باشد   *بُوَد :                انديشه خدمـت و محافظت از كسـي كه بيمار باشـد،: تيمـار*

   و اثر غم و شـادي پيش مردمان، بر خـود پيدا مكن* 
  *و نشانه وتاثيرغم وشادي را نزد مردم درچهره ات آشكار نكن . 

      خويشتن دارو بلندهّمت بودن ، پنهان كردن رازدروني ازديكران ، داشتن روح بزرگ و بلندي طبع *مفهوم:
  آشكار و ظاهر نكن *پيدا مكن ( فعل نهي ):                                                                                          نشاناثر: *
  .فعل كودكان باشـد ، زود شـادان و زود اندوهگين مشـو، كه اينبه هر نيك و بد، *

  *وبه هركارخوب و بد ، زود شادمان و غمگين نشو ؛ زيرا اين رفتار تو ، كار كودكان است .
  گذرابودن غم وشادي ، بردباري دربرابرغم وشادي*مفهوم : 

    زود*تكرار:           نيك و بد ، شادان و غمگين *تضاد:        دار رفتار، عمل ، كار؛ كرفعل: *        فعل نهي ، نشو ، نباش *مشو: 
  و اسم بعد از آن بتوان مكث كرد وويرگول قرار داد، ضمير اشاره است نه صفت اشاره» اين ، آن ، همان ، همين « هرگاه بين واژه هاي  نكته:*

  نهاد + مسند + فعل گذرا به مسند ← فعل كودكان باشـد، اين *
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  .حالـي از حال و نهـاد خويش ِبنَگردي، كـه بزرگان به هر حقّ و باطلي از جاي نشـوندبـدان كـوش كـه به هر ُم*
؛ زيرا كه انسان ( شخصّيت واقعي تو تغيير نكند و آشفته نشوي )طبيعت و سرشت تو تغيير نكند  ني ،ناممك و اصل كوشش بكن كه به هر كار بي*

  ( شخصّيت واقعي آن ها تغيير نمي كند و آشفته نمي شوند )   .شو ندهاي بزرگ به هر كاردرست و نادرستي عصباني نمي 
 ثابت نگه داشتن شخصّيت ورفتار خود ، آرامش خود را حفظ كردن  مفهوم:*

  ن، باطل ، بيهوده ، دروغ، بي اصل، ناممك تغيير يافته از روش و راه درست، اسم مفعول از احاله، به معني  حال:ُم*
     تغييرنيابي *ِبنَگردي:                   طبيعت ، سرشت ، ذات*نهاد:            طبيعت، وضعيت جسمي يا روحي انسانحال: *
 خشمگين و عصباني شدن  از جاي شدن: كنايه از*                                                  تضادحقّ و باطل: *

  ر، آن راشـادي مَشِـُم و هر شـادي كه بازگشـت آن به غم اسـت*
 . ( دعوت به شناخت شادي واقعي )غم واندوه است، آن را شادي به شمار نياورپايانش به  و هرشادي كه*

  تضاد*غم وشادي:                                                  به شمار نياورر( فعل نهي ) : مَِشـُم*
  و بـه وقت نوميدي اميدوارتـر باش و نوميدي را در اميد، بسـته دان و اميـد را در نوميدي*
 وجود دارد . نااميدي (= اميد نابه جا )اميدو پس از  استوابسته  اميد به ميدياان و به هنگام نااميدي ، اميدوارترباش و*

  درهنگام نااميدي ، درهم تنيده بودن اميد و نااميدي واميدواربودندعوت به اميدواري  مفهوم :*
 نوميدي را در اميد، بسـته دان و اميـد را در نوميدي * قلب و عكس يك جمله:                               و نوميد  اميد:  وتكرار * تضاد

                                                 هم مفهوم با                  . درپايان جمله ، به قرينه ي لفظي حذف شده است »بسته دان «  فعل *
رنـج هيـچ كـس ضايـع مكـن و همـه كس رابه سـزا ، حق شـناس بـاش؛ خاّصه قرابـت خويش را ؛ چندان كه طاقت باشـد با *

  ايشـان نيكي كـن
همه ي انسان ها به ويژه خويشاوندان خود باش . و آن اندازه كه نيرو   تالش هيچ كس را تباه و نابود نكن و به شكل شايسنه ،  قدرشناس*معني : 

  و توان داري به خويشاوندان نيكي كن .
 دعوت به قدرشناسي ازمردم و خويشاوندن ، نيكي كردن به خويشاوندان *مفهوم :

 شايسته ، اليق ، درخور* سـزا:                مرتباه، تلف، بي فايده، بي ث*ضايـع :                اندوه ، درد.، تالش ، كوشش رنـج : *

 .كه حق نعمت يا خدمت و ياري كسي را در نظر داشته باشد و قدرداني و شكرگزاري كند آنحق شـناس : *

 . است» وند خويشا« خويشي؛ خويشاوندي ، نزديكي ؛ ولي در اين جا منظور * قرابـت :                          مخصوصا،ً به ويژه خاصّه : *

  آن قدر، آن اندازه* چندان :                      قدرت، توانايي، تحّمل طاقت :*
   وپيران قبيلة خويش را حرمـت دار وليكـن به ايشـان موَلع مبـاش تا همچنان كه هنر ايشـان همي بيني، عيـب نيـز بتوانـي ديد*
 احترام داشتن؛ ارجمند داشتن*حرمت داشتن:                        آن چه كه محترم داشتن و نگه داشتن آن واجب باشد  حرمت :*

 تضاد*عيب و هنر : ، شيفته ، حريص ، آزمند  مشتاقاسم مفعول از ايالع ، حريص گردانيده ، بسيار  مولَع :*

 و عالقه مند گشتن بدان حريص شدن بدان چيز، سخت شيفتهمولَع شدن بر چيزي: *

  
  علم و معرفت و دانش و فضل و فضيلت و كمال هنر: *
بيني عيب و  ّما به آن ها بسيارعالقمند نشو تا هم چنان كه دانش و فضيلت آن هارا مياقبيله ي خودت احترام بگذار وبزرگان به پيران : معني*

  . ببيني بتوانيكاستي آن ها را نيز
  احترام گذاشتن به پيران وبزرگان ، ديدن  دانش و عيب انسان ها دركنارهم ، دوري از دوستي افراطي ، دعوت به واقع بيني  مفهوم : 

  و اگر از بيگانه ناايمن شـوي، زود به مقـدار ناايمني، خويش را از وي ايمـن گـردان*
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  رقرارگرفتن ، خودت را ازاو درامان نگهدار .واگر از بيگانه احساس ناامني كردي ، زود به اندازه ي درخط : معني*
   ايمن و ناايمنتضاد : ، درمعرض خطر  دور ازامنيت،  خطرناك*ناايمن: سالم ، در سالمتدرامان ، *ايمن : دعوت به دورانديشي  كردن*مفهوم : 

  و از آموختـن، ننگ مدار تا از ننگ رَسـته باشـي 
  ازآموختن دانش وآگاهي درزندگي احساس شرم ، سرافكندگي و بدنامي نكن تا ازسرافكندگي ورسوايي ناداني رهايي يابي . : معني*

   تاكيد بريادگيري و آموختن    *مفهوم : 
 نجات يافتن ، رها شدن : ستنرَ*                     ، شرم  خجالت ،سرافكندگي ،  بد نامي ، بي آبرويي : ننگ* 

  يمتن پژوه اهكارگ
  يزبان قلمرو

  .ديسيواژه هاي مشخّص شده را بنو يمعن- 1
  ينيوراو نيسعدالدّ                                 داد. توان ييسخن آرا داد كه در او ي: كتابالف

  اداكردن فعل از مصدر دادن = يمعنبه  :داد دوم*                                                  انصاف، دهش، عدالت، عدل :  داد اول* 
  يعراق نيفخرالدّ                                                        .نهاد ما نهادِ : عشق شوري درب

  فعل= قرار داد يبه معن :نهاد دوم                                     سرشت و طبع  يبه معن :نهاد اول 
  ايمن و ناايمن-4  دينومو دواريام -3 اطلو حق-2شادي و غم-1. ديابيكلمه متضاد بدر متن درس سه گروه - 2
  ديسيسه هم خانواده در مقابل هر واژه بنو- 3

  غنا ي ،غن ، استغنا: ي: مستغنپ                مقدور ،ريتقد ، قدر: مقدار: ب                ميحر ، محترم، احترام : حرمت: الف
  ديدرس، مانند نمونه، جدول را كامل كن با نگاه به متن- 4
  

  مركّب  مشتق  ساده
  گالب  گلزار  گل
  جو فروش  نياندوهگ  دل
  حق شناس  يكين  رنج

  
  .( با حفظ شخص)دييرا كامل نما ريجدول ز -5
  

  مضارع اخباري  يساخت منف  امر  فعل
  شنوي يم  بودي دهينشن  بشنو  بودي دهيشن

  رود يم  رود ينم  برو  رود يم دارد
  پرسند يم  ديخواهند پرسن  ديبپرس  ديپرس خواهند

  يادب قلمرو
   در سخن دارد؟ رييچه تأث» مثل«از  رييبهره گ-1
  سبب ايجاز و كوتاهي متن مي شود-3 كالم است نييو تز شيآرا ،ييرايموجب گ -2 دهد مي انتقال بهتر را سخن مفهوم و مضمون -1
  .ديسيدرس را بنو نيمهم نثر ا يژگيدو و- 2
  جمله هاي كوتاه فراوان  -3 )گندم نماي جو فروش( لَثَم و )غم و شادي( از آرايه هاي ادبي مانند تضادي ريبهره گ -2 دنثري ساده دار-1
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  تكرار كلمات -7زبان ساده و صميمي و نزديك به گفتار -6 لفظي فعل به قرينه حذف -5 به كارگيري شكل قديمي فعل ها -4
  فكري قلمرو

  .شدن در كار هاي خوب و بد نيزود شاد و زود اندوهگشمارد؟  يچه كاري را كودكانه م سندهينو- 1
  .فعلِ كودكان باشد ، نيمشو، كه ا نيو بد، زود شادان و زود اندوهگ كيبه هر ن و
      دارد؟ ديتأك يهاي اخالق يژگيبر كدام و سندهينو ر،يدر جمله ز- 2
  » مكن دايمردمان بر خود پ شيغم و شادي پ اثر« 

  *سنگيني و وقار، خويشتن دارو بلندهّمت بودن ، پنهان كردن رازدروني ازديكران ، داشتن روح بزرگ و بلندي طبع  
ببرد  نيرا از ب گرانيشادي د غمش، مردم و در چهره انسان آشكار نشود كه شيدر دل او باشد و پ و نزد خود او ديشادي و اندوه انسان با *توّجه :

  .شود نيموجب حسرت انسان هاي غمگ شيو شاد
  دارد؟ يرا از چه كاري بر حذر م يآدم» گندم نماي جوفروش مباش«مَثل - 3

  .كه ظاهر انسان با باطن او متفاوت نباشد نيو ا ييو دو رو نفاق
  .ديابياز متن درس ب يعبارت ر،يز تيبراي مفهوم ب- 4
  ابن حسام            »  گذرند يو زود م نديزود آ                                              غم بزي كه شادي و غم يو ب شاد« 
  .فعلِ كودكان باشد،  نيمشو، كه ا نيو بد، زود شادان و زود اندوهگ كيبه هر ن و*
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  خسرو              دوم                                                                      روان خواني                                          درس 

  داستان كوتاه قالب:*                                نثر معاصرسبك: *تغليمي                                                : نوع ادبي*
       ، بي سرپرستي و نداشتن راهنما دوستان ناباب،  بي ارادگي،  همنشين بد ، اعتيادمحتوا: *
  »عمو غالم«از مجموعه داستان  -عبدالحسين وجدانينويسنده: *
 تكليفي 	يا بياورد مدرسه به مدادي و كاغذ روز يك كه نشده سال 	سه مدّت اين تمام در.  بودم كالس 	هم خسرو با ابتدايي ششم تا چهارم سال از	

 را مصطفي يا من 	دفترچه ، كرد مي صدا تخته پاي را خسرو انشا خواندن براي معلم وقتي.  بود بيست هايش نمره 	بيشتر ، حال اين با.  دهد انجام
بي درنگ، بدون انديشه سخن ( ارتجاالً  و كرد مي راباز سفيدي ي صفحه و داشت مي بر ، بوديم نشسته يك نيمكت روي او طرف دو در كه

 مي اجرا 	ها امروزي اصطالح به )ا+ مضارع بن(مشتق (صفترَسا  و (حس آميزي )گرم  صداي با و ساخت مي انشايي ) گفتن يا شعرسرودن
  مبلغي با بيست ي نمره يك و( از گفتار به كردار درآوردن )  كرد

 تشبيه خسرو به شاخه ي شمشاد وكنايه از درشمشاد (  شاخ مثل و گرفت مي تحويل مترادف)( هم معني يا  اَحَسنت و آفرين ( مقداري )
روشي خاص  ، طرز، شيوه( سبك  اّما و !نشست مي خودش جاي سر و آمد مي )قامتي راستخوشحالي و با قامتي ،  وخوش شادابي كمال

 چيزي هرگز گفت ؛ زيراخسرو توان نمي كه نگارش	) فلز ذوب شده را در قالب ريختن ، كه هنرمند ادراك و احساس خود را بيان مي كند
 سخن پردازي ،از خود چيزي گفتن  ،آغاز كردن،آفريدن ، به وجود آوردن (  انشا در او ( بيان كردن )تقرير  سبك 	بگوييم بايد نوشت نمي

 ما زمان آن در.  سعدي گلستان از( صفت بياني ، گاهي فعل بين موصوف و صفت بياني فاصله مي اندازد )   كودكانه بود تقليدي ) نوشته، 
( اندازه ي معين نصابُ  و ادبي متون و مشهور شاعران اشعار از ( برگزيده اي )منتخبي  و كرديم ) حفظ ميكرديم( مي َبر از را سعدي گلستان

منظومه اي از ابونصر فراهي، كه در آن، لغات متداول عربي را با معادل  * نصاب ُ الّصبيان : كودكان( جمع صبي ، الّصبيان  از هرچيز )
  فارسي آنها در بحرهاي مختلف به نظم آورده است. اين كتاب جزء كتاب هاي درسي مكتب خانه هاي قديم بوده است.

 مرور به احتياجي ديگر و كرد مي حفظ گرفت و مي ياد سرِكالس را ها درس تمام دادند . خسرو مي درس ما به ابتدايي چهارم كالس 	از را 
 را انشايش كه كرد صدا را خسرو بود، كرده مُعّين برايمان را ( پند گرفتن )عبرت  موضوع كه ما انشايِ معلم ، خوان مسيح ميرزا روز يك	نداشت
 و چشم هاي اشارت و دست و سر حركات همان با و كرد باز را آن از صفحه سفيدي و برداشت مرا انشاي دفتر معمول مطابق	هم خسرو.  بخواند

(عينكي بيضي  دور عينك با حتّي و بود بين 	نزديك (بسيار، قيد است )سخت  خان مسيح ميرزا.  كرد خواندن به شروع( مراعات نظير )  ابرو
منسوب به زنگار (زنگاري  كلفتِ  هاي شيشه و فلزي )( داراي دسته ي سيمي مفتولي  دسته ي و كه شيشه هاي آن به شكل بيضي است )

 و ديد نمي ( كامل ، بي عيب و نقص )حسابي  و درست ، سبزرنگ ) ، زنگار به معني زنگ فلزات است و معموالً آن را سبز مي دانند.، 
 انشاي خسرو خالصه ، به هرحال ، القّصه ) (باري  .خواند 	مي را خود انشايِ  ، سفيد كاغذ روي از خسرو كه شد نمي ( متوّجه ، آگاه )ملتفت 

خلوتي  ُكنج در ، ( مي رفتم )شدم  مي( خانه و منزل )   سراي به دبستان از كه) به معني ديروز » بي«بر وزن (  دي كرد. آغاز چنين را خود
درگير (آميخته  هم در( كنايه از آماده مبارزه شدن )  افراشته پر و بال كه ديدم را دو خروس ( كوي ، محله ) ، بَرزن  از گوشه ي تنهايي ) (

با هم گالويز شده اند و  ، كنايه از اندايجاد كرده گرد و خاك اند،به پا كرده( گرد و خاك ...اند انگيخته بر َگرد و )	انداند، گالويز شدهشده
 (انديشه ، ذهن )خاطر در بسيار كلمات نوع اين از خسرو و نبود متداول مانند امروز	َبرزن و	دبستان	كلمات زمان آن در )جنگ خروس مي كنند.

 گوناگون ي استعدادها از يكي اين و برد مي كار به را ها آن نيز خود ( روزانه )ي  مرّه روز و عادي ( گفتگو )ي محاوره و صحبت در حّتي و داشت
   اي چشمه حال عين در و فراوان و

 مي عرض را خسرو ارتجالي انشاي 0بود او ( گوناگون ، حس آميزي )رنگارنگ  هاي خوشمزگي از كمي )( گوشه اي ، نمونه اي ، اندازه ي 
،  كوفتن(صَدْمتي  به ( زد ) نواخت حريف ( چشم ) ي ديده بر سخت ) ؛ كوبيدناي  ضربه(ضربتي  خروسان از يكي 	: بود اش اين دنباله.  كردم

(جهان در برابر چشمان خروس شكست خورده،تيره نامدار آن پيش شد تيره جهان كه شدتي) به كوفتني ، چنان آن: صدمتي *به ضرب
  استمصراعي از داستان رستم و اسفندياروتار شد ؛كنايه از كور شدن)  تضمين  

 نامدار آن پيش جهان شد سيه                          									بزد تير بر چشم اسفنديار
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   ، امّا )» لكن « ( ممال ليكن   ( فرار كرد )بگريخت  ميدان از و ( كنايه از تسليم شد)بينداخت  سپر ( به ناچار )الجرم 
  تبديل مي شود .الف به ي  : فرايندي است كه از رهگذرآن ، حرف ممال*

  ، لكن = ليكن، مهماز = مهميز، ركاب=ركيب ، جهاز=جهيز اسالمي = اسليمي، مزاح = ِمزيح ، حساب = ِحسيب ، هالم = هليم ،  ليحسالح= سِ 
  خروس پيروز حركتي ازخود نشان داد كه مناسب جوانمردان نبود← درويشان	حال مناسبِ نه كرد حركتي ( پيروز ) غالب خروس

   از گلستان سعدي نوشته است» جدال سعدي با مدعي«اين بخش را تحت تأثير حكايت *نويسنده 
( درحال ناله و ناالن  و ( خوارشده ) مَخذول و (برگزيده بود ، انتخاب كرده بود )كرده  اختيار تسليم كه( شكست خورده ) مغلوب حريفِ بر

 كوبند پوالد كه ( مي كوبيد ) كوفت مي را او چنان آن	و نياورد رحم ،)  رحم خواستن، طلب رحم كردن(   كرد مي استرحام گريه بودن )
خروس پيروز آن چنان اورا با شدّت مي زد كه گويي آهنگران با ضربه هاي محكم  ←)از ضربه هاي محكم و سنگين  ( كنايهآهنگران 

  آهن و فوالد را مي كوبند.
  خروس پيروز مانند آهنگران كه پوال را با ضربه هاي محكم و سنگين مي كوبند، خروس مغلوب را مي كوبيد )  (تشبيه :

  :شاهنامه اسفنديار و رستم داستان از است اعيمصر نيز اين	، *آرايه تضمين
  »آهنگران كوبند پوالد كه                                  																		چنانت بكوبم به گرز گران«                                  

 دشنه با را ( شكست خورده )مغلوب  خروسِ نخست.  ( پريدم ) ميدان جستم ميانِ به ( تشبيه ، سريع )  برق چون.  نماند ديدنم طاقت ديگر
( كنايه از سربريدم ، ذبح  كردم حاللش و ( آزاد كردم ) برهانيدم عذاب و رنج از ، داشتم جيب در 	كه(نوعي كارد و شمشير كوتاه ) اي

 نيز را او و جدا تن از سرش را اش ، مردانه ناجوان عمل سزايِ به و پرداختم ( كنايه از بي رحم )دل  سنگ خروس به گاه آن .كردم ، كشتم )
مي گويند ، به همين » بسم اهللا الرحمان الرحيم « ( سربريدم ، ذبح كردم ، از آن جا كه مسلمانان هنگام سربريدن جانور (  بِسمِل كردم

 سراي به را ( هردوتا ي آن ها )دوان  هر پس.گردد همگان ( پند و اندرز )عبرتِ  تامي گويند . )» بسمل كردن « دليل به عمل ذبح كردن 
 ( بسيار )بس  ساختم نوعي خورش ازگوشت ) هم مرسوم است.» حليم«ممال هالم، به صورت  + ي نكره ،هليم(  هليمي آنان از و بردم

  ) كنايه از غذاي مطبوع و لذيذ. خوراك خوردني و دوست داشتني(نرم  و چرب
  »كه جان يابدت زان خورش، پرورش                                  مخور طعمه جز خسرواني خورش «                               

  خور، چرا كه تنها غذاي شاهانه است كه جسم و جانت را پرورش مي دهد.نغذايي جز غذاي شاهانه *
  ر ، ش / /* واج آرايي :  خورش       *تكرار :  ، غذا        خوردني ، خوراكطعمه : *          خورش و غذاي شاهانه خسرواني خورش:*
  ( چرخش ، جابه جايي ضمير و رقص ضمير دارد ) متعلق است به جان و نقش مضاف اليهي دارد.» يابدت«ضمير شخصي متصل در » ت�َ -«*

 » )خوردن « ( شكل مؤدّبانه ي  نشستم و شكمي سير نوش جان كردم ( باآرامش ) به دلِ راحت

  بِه از عمر هفتاد و هشتاد سال                                         دمي آب خوردن پس از بدسگال                             
  ت بخش تر است.لذّ (عمرطوالني ) دشمن از عمر هفتاد و هشتاد ساله نابوديپس از  همراه با آرامش، يك لحظه زندگي*
  با آرامش ، آسوده خاطر بودن ، لحظه اي زندگي راحت ه زماني زنده ماندن، يك لحظه زندگيكوتا كنايه ازدمي آب خوردن:*
  لحظه اي : دمي*                     .بد انديش، بدخواه، دشمن، صفت فاعلي مركب مرخم، جانشين اسم بدسگال:*
  بيانگرتقريب است ، جناس ناقص ، منظور عمر طوالني : هشتادهفتاد و مي باشد و به معني بهتراست از *» به ِاست از «  در اصل از : بِه*  *
  را حذف كنيم  ؛ مثال » نده َ  -« مرّكب ، نشانه ي  -آن است كه ما از آخر صفت بياني فاعلي مشتق  : مصفت فاعلي مركب مرّخ*

  جان آفرين               ←جان ستان ، جان آفريننده  ←جان ستاننده 
  )مركب دان، جوهر(دواتِ  در را ( كهنه )فرسوده  (صفت بياني نسبي ، فلزي )آهنينِ  قلم ، خشنود و گشاده ه ايچهر با خان مسيح ميرزا
( به دقّت كرد  ورانداز را قلم نوك (زنگ زده ، سبزرنگ  )زنگاري  عينكِ پشتِ از و برد فرو اي شيشه 	( كثيف شده )ي  گرفته چرك

 ( موهاي بسيار نرم روي پوست ، در اين جا منظور ، رشته هاي نازك داخل دوات )ُكرك  خود استخواني 	و بلند انگشت دو با و نگريستن )
 جوهر با بيست ي نمره ساعت ربع يك از پس و پاك تمام  ) آرامش(ي  طمأنينه و بردباري )آهستگي ، سنگيني ، ( وقار با را قلم سرِ پشمِ  و
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 كه دارد )گردانيدن ضرورت، الزم گردانيدن، واجب(الزامي  چه خروس اوالً  جان بچه كه نگرفت ايرادي هم ابداً و گذاشت	خسرو براي بنفش
 ، كه اين ديگر ؛ باشد )تهيدست؛ فقير،كندمايه از مال دنيا قناعت ميكه به اندك كسي، عارف ، صوفي(درويشان  حال مناسب حركاتش

  بدسگالي چه ( پيروز ) غالب خروس
 ها اين ي همه از و بشود؟ 	كساني چه عبرتِ ) خروس ( كنايه از كشتن كردي؟ جدا تنش از سر كه بود كرده تو به ( بدخواهي ، بدانديشي )

 اساساً مطرح مسائل اين ها امروزي قولِ به ، خير خوردي؟ و كردي درست هليم و بريدي سر را مردم هاي خروس حق	چه به اصالً گذشته
 به خسرو كه( قلم مدادكوچك به اندازه ي يك سوم انگشت ) مداد انگشت ِبند يك و كاغذ دست كفِيك  (دريغ از )از حرام كردم عرض0نبود

 حال، اين با ؛ ( كنايه از درس نمي خواند )كند  باز را كتاب يااليِ  ( كنايه از هيچ چيز به همراه خود به مدرسه نمي آورد )بياورد  مدرسه
كم مايه و ( بود  لنگ )اسب سرخ مايل به سياه(ُكَميتش كه رياضي در مگر.  گرفت مي بيست حفظي هاي درس ي همه از و ممتازي بود	شاگرد

  0بگيرد را ابتدايي ي دوره ) ( گواهي نامه ، كارنامه ي قبولينامه ي تصديق نتواند كه شد باعث همين و )ضعيف و ناتوان بود. 
*		 *		 *  

 او تربيت به توّجهي رضاخان آقا پدرش.  شد مادر بي كوچكي در خسرو.  بودند شهرستاني اصال ها آن.  شناختم مي را خسرو ي خانواده من	
(  گرمي دل و خوشي دل	.( كنايه از صميمانه وبا تمام وجود )داشت  مي دوست جان از را اش پسري		ي نوه كه بود او مادربزرگ فقط.  نداشت

 و قربان با ) 	، دوراز گناه پاك و پاكيزه( . ُمقَدّس ، خوان نماز ، خدا با زني ؛ بود مادربزرگ همين درزندگي هم خسرو پناه تنها و اميدواري  )
آن چه از مال كه براي  ( صَدَقه:  كنايه از اظهارمحبّت كردن زياد ) ، 	گفتن» تصدقت گردم «و » قربانت شوم «پياپي كسي به  ( صَدَقه 

 آوازش خسرو خداداد استعدادهاي از ديگر 0بخواند برايش قرآن كرد مي وادار و نشاند مي هرروز را خسرو .)رضاي خدا به بينوايان دهند
كنايه ازاشعارو سخنان بي ارزش گفتن  ، زد( مي خشت نظامي قول به اّما گفت مي هم زياد مي گفت شعر.  بود عبّاس ميرزا ما قرآن معلم0بود

       پرحرفي كردن ، تلميح دارد به بيتي از نظامي
  .دكه پرتوان زدوَآن خشت ُب                          الف از سخن چو در توان زد                                                     

 از را آواز يعني ، ايراني موسيقي خسرو 0خواند مي هم خسرو بخوان . بچه:  گفت مي خسرو به رسيد كالس مي	به پايش تا شد مي كه قرآن زنگ 
-1(ايهام تناسب : شوري  ) يكي از آهنگ هاي موسيقي ايراني(شهناز در ، قرآن زنگِ خسرو كه روز يك 0بود آموخته خان درويش مرحوم

كه در اين معني با واژه ي شهناز تناسب دارد  گانة موسيقي ايرانيهاي هفتاز دستگاه-2هيجان و شادي ( معني مورد نظر در متن ) 
قسمتي  (ايوانِ  در كه مدرسه مدير ،) .، شوروغوغايي به پاكرد خسرو زنگ قران، قرآن را در دستگاه آوازي شهنازخواند( بود كرده پا به	)

 عبّاس ميرزا به و شد كالس واردِ شنيد را خسرو آواز ، شد مي رد ها كالس ( كنار )بِر از دراز) .دروپنجره باشداز ساختمان كه جلو آن باز و بي
 خواست تا عّباس ميرزا	0!است آوازخواني.  نيست قرآن )  خواندن ، قرائت كردن (تالوت  اين كه ) سرزنش كردن،خشم گرفتن  (ِعتاب كرد 

در آواز، ويژگي كسي كه داراي صدايي با وسعت ،  همگي و تمامي چيزي(  دانگ شش خوش آواز با را سعدي بيتِ اين خسرو ، بدهد جوابي
  خواند. )باشدكامل مي

  جانوري طبع كژ را تو نيست ذوق گر		                                   	طَرَب و است حالت در عَرَب شعرِ به اشتر	                                    
  هستي. احساسيشتر نيز از شعر خواني عرب (حُدي) به نشاط و وجد مي آيد. اگر تو اين نشاط را نداشته باشي، جانور بي  معني شعر: *
  تاثير موسيقي بر انسان *مفهوم :                     سرود و آوازي كه ساربانان عرب خوانند تا شتران تيزتر روند: حُدي *
  تركيب وصفي مقلوب :جانور كژ طبع* 	     كج طبع، بي ذوق، بي احساس كژ طبع:* 				هر دو به معني فرح و نشاط است.  حالت، طرب:*

                        تو به جانور * تشبيه :          طرب و عرب * جناس ناقص :   اُشتر و جانور * مراعات نظير :            *تضمين شعري از گلستان سعدي 
  با : ارتباط معنايي دارد*

  دل اي بودن نشايد كم زحيوان                                به صوت خوش چو حيوان است مايل                                             
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 مي لذّت و داد مي درگوش پشت از مدير و خواند مي چنان هم خسرو ) گفتن يسخن (كنايه از نياورد بر دَم و رفت بيرون كالس از آهسته مدير	
  0بود ) عارف ، داراي احساس قوي حساس(اهل دل ، صاحبدل اديب و مردي خود كه (زيرا )  برد

*		 *	 *  
 ناشيانه روغن رنگ با آن روي حلبي كه كيف يك )، منظور هميشگي و معمول  الفت گرفته ، خو كردهمألوف ( عادت خالف بر خسرو روز يك
 )كه شدندشگفت زده  ( همه كردند) ه شدنسرگشته شدن؛آشفت ( حيرت همه.  آورد مدرسه به ، بود شده نقاشي( مخّفف بوته ) ُبتّه و گُل

 ما نّقاشي معلّم.  داشتيم نقاشي اول زنگ 0! است آورده كيف خسرو كه ( كنايه ازچه اتفاق عجيب و غير منتظره)آمده  بر سمت كدام از آفتاب
 مرا مدادِ و نّقاشي دفتر ، بود آورده همراه كيف كه آن با خسرو 0گفتيم مي سرتيپ جناب اورا ما و بود شاه الدّين ناصر دورانِ هاي سرتيپ از يكي

ج ( تعليقات و .)هاي ارتشي است ؛ در متن درس،مقصود نشـانها  و پيوسـتهاج ضميمه، همراه  ( ضمايم با 	را سرتيپ تصويرِ  و برداشت
 در ) .هاي ارتشي است آويختني ها، نشان هايي كه بر لباس نظامي آويخته مي شود.در متن درس، مقصودنشـان، تعليق، پيوسـت ها

مقصود  ضمائم و تعليقات:*   (شكل سرتيپ را به همراه نشان هاي ارتشي با مهارت و استادي كشيد )كشيد  و استادي مهارت نهايتِ 
    نشان هاي ارتشي است.

اين نقاشي را از سر ذوق و (ام  كشيده ) خو، عادت، طبع و سرشت(طبيعت  رويِ  از من را اين ، سرتيپ جناب:  پرسيد و برد او نزد و
 آهسته سرتيپ مرحوم ؟ است طور چه كه آموزش نقاشي ديده باشم( ذوق و استعداد ذاتي طبيعي). كشيده ام بدون آناستعدادذاتي 

 دستت كشيدي؛ خوب:  گفت و ) ماده كردن، حفظ ظاهر نمودنآخود را (كنايه از برخود تسلط پيدا كرد ،  كرد جور و جمع را خود اندكي
 بودم نشسته او پهلوي كه من.  كرد باز را كيف در خسرو (كنايه از تو خيلي ماهر واستاد هستي  يا خيلي مهارت داري)0داره قوّت خيلي
 پخته ُمرّبا مادربزرگش شد معلوم. ُمرَّباجات انواع از پر بود كوچكي رنگارنگ هاي كوزه آن ( آن چه داخل ظرف يا چيزي باشد ) محتواي ديدم

 ُمرّبايِ كه را كوزه ترين بزرگ خسرو 0بود آورده را ها كوزه و حلَب ) جنس از فلزي نازك قه يورحلبي ( كيف آن قم زيارت از بازگشت در و بود
 » )دادن « ( شكل مؤدّبانه ي  ( با احترام به جناب سرتيپ داد ) * تقديم كرد:كرد  تقديمش دستي دو و برد سرتيپ خدمت جناب داشت بِهْ
سوغاتي  بود.( شده نصيبش خوش مزه ( باب: مناسب)( كنايه از مناسب حال ، دندان  بابِ )سوغات و ارمغان( رهاوردي كه هم سرتيپ. 

 و ) حيا(شرم و  حُجب حال عين در و) خوش رفتاري . نيكوروي (رويي  خوش با مورد عالقه و مناسب حال سرتيپ به او رسيده بود )
( اضافه ي تدبير  سرانگشتِ با آمد نمي بيرون كوزه از ُمربّا وقت هر و (سركشيد و خورد ) كشيد باال و گرفت را آن ) افتادگي , تواضع(فروتني 

 صد! الها 	: گفت مي بلند صداي به و ( مي خورد ) داد مي فرو تمام لذّت با و كرد مي خارج را آن اقتراني يااضافه ي استعاري = تشخيص )
(به جا آوردن شكر نعمت ، سبب افزايش نعمت مي شود ؛ تلميح دارد به سوره ي  كند . افزون نعمتت نعمت ، شكرِ كه شكر، مرتبه هزار

و تضمين مصرعي از شعر  گر واقعا سپاسگزارى كنيد [نعمت] شما را افزون خواهم كردا← َلئِنْ شَكَرُْتمْ لَأَزِيدَنَُّكمْ 7ابراهيم ، آيه 
  موالناست .                                                                                                  

  كند                     كفرِنعمت ازكفت بيرون كند  افزون نعمتت نعمت ، شكرِ                                        
 گرفتنِ  فرا در ، در اين جا سرشار و فراوان) بسيار فيض دهنده، بسيار بخشنده(فّياض  استعدادي و داشت خوش بسيار آوازي خسرو گفتم

( زمان ، هنگام اوان  آن در كه شناس موسيقي دوستان 	از يكي ، برنيامد ابتدايي ششم سال امتحانِ ( مسئوليت )ي  عهده از كه وقتي موسيقي.
 وقتي ولي برود موسيقي دنبال كه نبود ميل بي خسرو... برود ملّي موسيقيِ  آموختنِ دنبال به كه كرد توصيه خسرو به بود جلوتر ما از كالس دو )

 و مطربي 	كه نكنم حاللت ، فرزند اي كه ( كنايه از گريه كرد )ساخت  روان ديده 	از اشك خسرو قول به ، گفت مادربزرگش به را موضوع
  سازي  پيشه مسخرگي

  رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز                 تا داد خود ازكهتر و بهتر بستاني  ( تلميح دارد به شعر انوري :            
  *اي فرزند ، اگر نوازندگي و مسخرگي را شغل خود سازي از گناهانت نمي گذرم .

  دانشمندان ديني بودند) تضمين مصرعي از شعر سعدي است :(زيرا كه همه ي خاندان من از .بودند دين عالمانِ من ي قبيله همه كه
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 مرا معلم عشق تو شاعري آموخت                                همه قبيله من عالمان دين بودند                         

 مادربزرگِ  اندرزِ ، بود و سركش ) بي ترس ، گستاخ ،بي باك(خودسر و )	كسي كه تعليم و تربيتي نديده(منظورخودرو  	كه آن با هم خسرو
 0نرفت موسيقي ( دنبال ) پيِ  و ( پند مادربزرگ پيررا پذيرفت ) شنيد ( اضافه ي اقتراني يا اضافه ي استعاري )اطاعت  گوش به 	را ناتوان
 ي مدرسه نهم ( و هشتم هاي كالس شاگردان با سال و سنّ آن با	0داشت (عجيب ، شگفت ، بي نظير )شَِگرف  استعدادي هم ورزش در خسرو

 رياضّيات در خسرو كه گفتم نماند. او برابرِ در حريفي مدرسه در كه طوري به ؛ زد مي زمين را همه و گرفت مي كشتي نداشت) بيشتر كالس نُه ما
 امتحان از ، بود 75/15 هايش معدّل نمره و عالي همه ديگرش هايِ  نمره كه آن با ، بياورد هفت ي نمره درس اين در نتوانست چون و بود ضعيف
 كشور كشتي قهرمانيِ  ي مسابقه اوّلين كه روزي تا ديدم نمي را او ديگر من.  گرفت را ورزش دنبالِ و كرد تحصيل ترك پس.  شد رد ابتدايي ششمِ

 با را حريف خسرو.  ديدم بود خراسان كه از ، نيرومند) آن كه داراي زور بازوست( پنجه قوي حريفي با تُشَك ميان در را خسرو 0شد گزار بر
 و (به زمين زدن ، شكست دادن )كوفت  فرو خودش قول به ) احتياط حزم، (دورانديشي،حسابگري  و )	تندي ،سرعت، چابكي (چاالكي 

 گرفت طال بازوبند و شد كشور قهرمان  ( كنايه از شكست داد )رسانيد  خاك به را او ) پشت ( كنايه از زمان اندك زدني هم به چشم در
 نظر تنگ حسودان كه سود چه ولي .مي داشتند )  گرامي ( اورا كردند مي تكريمش  و ستودند مي و شناختند مي همه را پهلوان خسرو	ديگر

 و معشوق و (شراب )مي  به را وي )پست،  بدذات و (بداصلبدگهر كاران ، دشمنان ) ان ، ستيزهگردنكش (عنودانِ  و )كوته نظر ،بخيل (
  كشيدند .  ) بازي و عشرت و شادي و سرگرمي ( لَعِب و)  ونوش عيش،  خوشي، سرگرمي( َلهو

  *(كنايه ازافراد حسودكوتاه بين و دشمنان بدذات ، خسرو را به شراب خوري ، خوش گذراني و عيش و نوش كشاندند.)
 . .)با هم مي آيندهميشه  لهو و لعب : بازي و عشرت و شادي و سرگرمي ( اين دو كلمه *

  	به لهو و لعب زندگاني برفت                   	دريغا كه فصل جواني برفت                                      
 شكست رسوايي با بعد سال مسابقات در كه طوري به كار) يا عقل در (خواري ، سبكيِخفّت  و شكست روزگار در اوست خود ي گفته عين اين

 كنار را وررزش كلّي به و شدن ) گير گوشه از (كنايهكرد نهان ) ورو كنايه از گوشه گير شدن  خزيد ( اي گوشه به صدا و سر وبي خورد
 از را او باره يك شكست اين ) گر مرد ميدان زندگي نبود،دي ديگر پهلوان ميدان كشتي نبود ( كنايه ازنبود  ميدان مرد ديگر كه گذاشت
 اضافه:  فساد منجالب ، ن آب هاي بد بو و كثيف جمع گرددآمنجالب : گودالي كه در ( فساد منجالت به قهرماني ميدان

 و ( انجام نداد )نكرد  كه )زشت ، ناپسند ) ُمنَكري( گناهان ، جمع معصيت( معاصي از نماند 		( خالصه )الجمله  في.كشيدتشبيهي)
  نخورد كه) مثل شراب ، چيزي كه خوردن ان مستي آوردُمسِكري(

  . *خالصه ، خسرو هرگناهي را انجام داد و به هر كار ناپسندي اقدام كرد و از هرنوع شرابي نوشيد
  . گناه بزرگ انجام داد و ديگر كار زشتي باقي نماند كه انجام نداده باشد مفهوم :

  جمله تضمين است از گلستان سعدي باب هفتم، حكايت پنجم. » نخوردفي الجمله نماند از معاصي، منكري كه نكرد و مسكري كه « *
(  گرم خون و مهربان خسرو آن.  دويدم سويش 	به و كردم شادي ؛ ديدم را او خيابان در روزي 0كشيد ولگردي 	به كارش و شد اي شيره و ترياكي

( نگاه كردن با كرد  نگاهم بسيار مهري و بي )كسي  به نسبت مهري(سرد بودن ، كنايه از بيسردي  با كنايه از با محبّت و با احساس )
( استعاره دارد ؛ زيرا  باريد مي( كنايه از بدبختي ) روزي سيه و ) بدبختي الغروضعيفاش ( تكيده ي چهره از.  سردي : حس آميزي )

 سرد ،	خشك شده( مشبه به )  هايچشمه  ) ادات(  چون	) درشت و پرفروغش(مشبه  چشم هايكه بدبختي مانند بارشي است كه مي بارد )
(  را چونمشبه)، و  استعاره از خسرو( شير بي باك آن ، ترياك ي شيره. (چشم وچشمه : جناس ناقص) شده بود( وجه شبه ) حالت بي و

  وحشتناكمشبه به )( اسكلتيادات )
 حرف بلندتر ناچار 0نداد جوابي ؛ پرسيدم حالش از 	!است؟ خسرو 	همان اين! من خداي.  شير و شيره : جناس ناقص ) . بود كرده)  شبه وجه( 

 با ،	)ضعيف ، صدايي كه به سختي شنيده مي شد كنايه از صداي آرام وو (مَثَل آمد مي در چاه ته از گويي معروف قول به كه صدايي با ؛ زدم
  ، خنده اي تلخ و مانند زهر ، حس آميزي وتشبيه ) خنده اي كه از روي خشم كنند( خندي زهر
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زهرخند : صفت تشبيهي است ؛ يعني اسم دوم از نظر برخي ويژگي ها به اسم اول تشبيه مي شود ؛ مانند ماهرو ( داراي روي توجّه : 
  چون ماه )سروقد ( داراي قدي مانند سرو ) شيردل ، گرگ صفت ، كمان پيكر ، پيل پيكر و...

  	َتقول لِمَن ندارم ( شنيدن ) استماع گوش من ؛ نزن ادد:  گفت 
  تقول لمن ندارم استماع گوش من 	 									 	قبول كند نصيحت كه مبر گمان دل بي  :بيت از سعدي ازشعر مصراعي (تضمين

  !گويي؟ مي كه براي ندارم، شنيدن براي گوشي من: است چنين مصراع معني
طبع و ذوق طبيعي (قريحه و ) اضافه ي تشبيهيذوق( ي چشمه هنوز ، بود داده دست از را خود چيز همه كه آن با.  است شده فهميدم كرهم

 آهي.  پرسيدم مادربزرگش و پدر ) از تراوش كردن , چكيدن.تراويد( مي و بود نشده	خشك او ادبي استعداد و )در سرودن شعر و نويسندگي
 جوابم در و كشيد سوزناكي آه ؟ كجاست ات خانه 	: گفتم	كجاست . دانم نمي راستش بابام.  است مرده كه است سال 	دو مادربزرگم:  كشيدوگفت

      خواند:
  دام و دانه سوي به تا َبرَدَش همي ديد                                قضا نخواهد آشيان دگر كه كبوتري                                

مي فريبد و  رشده است كه ديگر به آشيانه باز نگردد قضا او را به دانهمرگ رقم زده است و مقدّ معني : كبوتري كه سرنوشت براي او
 ). همه ي امور دردست سرنوشت است ، ما از خود اختياري نداريم( مفهوم : به سوي دام مي كشاند . 

   مفعول ش در بردش : ِ-*                  استعاره از خطرات دام : دانه و*                            آشيان ، كبوتر، دانه و دام  تناسب :*
* كبوتر : استعاره از خسرو يا هرانسان ديگرگرفتار       تضاد: *آشيانه و دام                                    تشخيص يا جان بخشي : *قضا 

  سرنوشت
( مترادف و  و آن همه استعدادو قريحه جان سپرد زيرپالسي ُمندَرس ، بي سروصدا،اي  گوشه در در خسرو كه نگذشت روزي چند مالقات اين از

  را با خود به زير خاك برد . هم معني )
  	كهنه ، فرسوده * ُمندَرِس :                        تكه اي از پارچة كهنه، گليم ، جامة پشمينه و خشن كه درويشان پوشند *پالس :

  
  خسرو داستان

  افتيو در درك
  بهره گرفته است؟ ،يياثر خود از چه شگردها تيبراي جذّاب ريداستان، در بخش ز سندهينو-1
. ختيبگر دانيو از م نداختيالجرم سپر ب». آن نامدار شيشد پ رهيجهان ت«كه  ينواخت به َصدمت فيحر دهيسخت بر د ياز خروسان،ضربت يكي«
 اورديرحم ن كرد،ي كرده، مخذول و ناالن استرحام م ارياخت ميمغلوب كه تسل فيبر حر ، شانيكرد نه مناسبِ حال درو يخروس غالب، حركت كنيل

  »پوالد كوبند آهنگران«كوفت كه  يو آن چنان او را م
استفاده و تقليدازنثرفنّي و مسجّع به سبك نگارش سعدي درگلستان ( نقيضه  -2، شعرفردوسي  نيتضم ي هيآرابهرگيري از -1

  استفاده از آرايه ها ي تشخيص ، تشبيه و كنايه-4بهره گيري ازطنز  -3پردازي يا تقليد از شيوه ي آثار قدما )
  د؟يرساند يم انيداستان را چگونه به پا نيا د،يبود سندهياگر شما به جاي نو-2

 تكليف دانش آموزي

  سفر به بصره
  	بوديم		ديوانگان ماننده		عاجزي به	برهنگي و		*چون به بصره رسيديم از

   .بي لباسي ودرماندگي به ديوانه ها شبيه شده بوديمبه سبب *
   عرياني، 	بودن پوشاكيلخت بودن؛ ب	*برهنگي :                              وقتي كه ، پيوند وابسته سازچون :  

    شبيه *ماننده :                 عاجز بودن؛ ناتواني؛ درماندگي*عاجزي  : 



 

18 

 

  مشبه ، ديوانگان : مشبه به ، ماننده : ادات تشبيه ، برهنگي و عاجزي : وجه شبه  يم (ناصرخسرو و برادرش ) :*تشبيه : 
  ...عاجزي ، سردي ، خوبي ، زشتي و 	اسم مشتق ، مانند برهنگي ، ←صفت ساده + ي (= مصدري ، به معني بودن )  *توّجه :

   سه ماه بود كه موي سر را نتراشيده بوديم :	بوديم		باز نكرده	سر	موي	و سه ماه بود كه	*
وديم ب	بود و جامه نبود و من و برادرم هر يك ُلنگي كهنه پوشيده	سرد	هوا	شوم كه	گرم	باشد كه	خواستم كه در گرمابه روم	* ومي

  پالس پاره اي در پشت بسته از سرما. 		و
ديم و *و مي خواستيم كه وارد گرمابه شويم شايد كه گرم شويم ؛ زيرا هوا گرم بود و لباس نداشتيم و من وبرادرم هركدام ُلنگي كهنه پوشيده بو

    	ي به سبب سردي هوا برپشت خود بسته بوديم .ضخيملباس پشمين 
           لباس  *جامه :            ممكن است ،  ديشا* باشدكه :                               .داخل شويم در رويم:* 

   پالس،  ُلنگجامه ، *مراعات نظير :   پيچند                مي بدن دور به 	پارچه اي كه در حمام ازار، ُلنگ :*
 لفت، ُك ميضخ ، سفت ، محكم *ستبر: . ، نوعي گليم             كه درويشان مي پوشندوستبرجامه اي پشمين  پالس :* 

  گفتم اكنون چه كسي به ما اجازه ورود به حمام خواهد داد؟		گذارد؟		حّمام		در		كه		را			ما			اكنون		گفتم	* 
  اجازه ي ورود خواهد داد* كه : چه كسي                                                *را : به                            *گذارد : 

درمكي چند، سياه ، در كاغذي كردم كه به گرما به بان دهم تا 	آن		از بهاي	و		مي نهادم، بفروختم	آن		*خورجينكي بود كه كتاب در
  		خود باز كنيم.		از			شوخ		بگذارد كه		زيادت تر در گرمابه	دمكي		را		باشد كه ما

*كيسه ي پشمي كوچكي داشتم كه كتاب را در آن مي گذاشتم ، آن را فروختم واز قيمت آن چنددرم سياه بي ارزش دركاغذي قراردادم تا به 
  .از بدن پاك كنيم را بمانيم كه چرك وآلودگي گرمابهبيش تر اجازه دهد كه در  اندكيبه ما گرمابه بان بدهم تا شايد كه 

  .است؛ جامه دان جيب دو شامل و مي كنند درست پشم معموال از كه اي كيسه كوچك، خورجين :خورجينك
  .زيبايي؛ نيكويي، رونق ، روشني؛ درخشندگي *بهاء (عربي ) :                             قيمت ، ارزش ، نرخبها : 

 بي ارزش سياه چند درم : سياه چند دِرَمَكي *       هنقر يسكه دِرهَم ، *دِرَم :            ك تصغيريا كوچكي َ-دِرَم +  *دِرَمَكي :

  صفت مبهم و وابسته ي پيشين است ؛ اّمادرمتون كهن بعد از هسته يا موصوف خود هم قرار مي گرفت .   » چند « *توّجه : 
 ي برو كتابي چنديچارپا                            ق بود نه دانشمندنه محّق

  ايم.		ديوانه	پنداشت كه ما		نگريست ؛	ما			درمك ها پيش او نهادم، در	آن	*چون
  فكركرد ، گمان كرد*پنداشت : وقتي آن سكّه هاي نقره را نزد او گذاشتم به ما نگاه كرد و پنداشت كه ما ديوانه هستيم .        *

  .		در رويم	گرمابه	به	ما	و نگذاشت كه		».آيند	از گرمابه بيرون مي	هم اكنون مردم برويد كه«*گفت:
  . اجازه نداد كه ما وارد حمام شويم: نگذاشت ... واردشويم                                                             :	در رويم

  پنداشتند كه ما ديوانگانيم.	بازي مي كردند؛	درِگرمابه	برآمديم و به شتاب برفتيم.كودكان 	خجالت بيرون	جا با	*ازآن
  ديوانگان هستيم ديوانگانيم :تند ، سريع             به شتاب :  ، شرمندگي              * شرمساري ، شرمزدگي* خجالت : 	

  
  دركار دنيا مي نگريستيم. سنگ مي انداختند و بانگ مي كردند. ما به گوشه اي باز شديم و به تّعجب	افتادند و	ما	پي*در

 ، پناه گرفتيم		رفتيمباز شديم : *           فرياد مي كشيدندبانگ مي كردند : *       دنبال ما راه افتادنددر پي ما افتادند : *

  و سنگ مي انداختند و فرياد مي كشيدند . ما به گوشه اي رفتيم و با شگفتي به كار دنيا نگاه مي كرديم . دنبال ما راه افتادند*
  .	چاره ندانستيم	هيچ	و	،	خواست	مي	مغربي	ينارد	سي		ازما	مُكاري	*و

  *و كرايه دهنده ي شتر بابت كرايه ي شتر سي دينارمغربي ازما طلب داشت و ما هيچ چاره اي نداشتيم.
     	طال يسكّه: *دينار     .و شتر و االغ را كرايه مي دهد يا كرايه مي كند كسي كه اسب مُكاري :  *
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 چاره اي به ذهن ما نمي رسيد ، درمانده بوديم.: 	چاره ندانستيم		*هيچ( مراكش )            ق به كشور مغرب متعّل مغربي : *

  .استبوده طال و دينار مرغوب نوع	:مغربي  *دينار
  بن احمد مي گفتند.	اهواز كه او را ابوالفتح علي	وزير مُلك		كه	نآ	*جز

  اهواز	وزير سرزمين	 اهواز :	وزير مُلك	، كشور، پادشاهي       * ؛ مملكت سرزمين *ُملك :، خداوند          پادشاهي * مَِلك :
  مده بودآ	، به بصره	كرمي تمام	*مردي اهل بود و فضل داشت از شعرو ادب و هم

  مده بود.آ	، به بصره داشت و هم بسيار بخشنده بود در شعر و ادب ، دانش و معرفت بود و اي شايسته انسانِ*
  بسيارسخاوتمند بود          كَرَمي تمام داشت::*            بخشش،  جوانمردي؛ بزرگواريكَرَم : *       شايسته و سزاواراهل : 

   مقابل نقص ،جحان رُ و كمال،  معرفت ، دانشفضل : *
  .)بيهقي تاريخ. (روزگار ي او مردي است در فضل و علم و عقل و ادب يگانه//  .نيستم ه ي ايشانمن كه فضلي ندارم و در درج* 

  .		با وزير صحبتي بودي		را	آشنايي افتاده بود واو	حال با مردي پارسي كه هم از اهل فضل بود	آن		*پس مرا در
  *پس درآن حال درماندگي با مردي ايراني كه او هم ازاهل دانش ومعرفت بود، آشنا شده بودم واو با وزيررفت وآمد و دوستي داشت 

  مي بود ، ماضي استمراريبودي : هم نشيني                                **صحبت :                              ايراني *پارسي :
 . 	وزير باز گفت	. احوال مرا نزدو وسعتي نداشت كه حال مرا مَرمَّتي كند و اين[مرد] پارسي هم دست تنگ بود *

  سرگذشت و حال مرا به وزيرگفت . .كند رسيدگي من حال به كه نداشت خوبي مالي *و اين مرد ايراني هم فقيربود و وضع
نداشت          خوبي مالي كنايه وضع : وسعتي نداشت *   فراخي ، گشادي ، گشادگي:  وسعت* 		كنايه ازفقيرومحتاج :	دست تنگ*	

  بازگفت : گفت ، بيان كرد          سرگذشت، كار و بار،  حال ها، وضع ها *احوال :              ح و رسيدگيالاصت: رمََّم*
  .»يآبرنشين و نزديك من 		چنان كه هستي«		اسبي نزديك من فرستاد كه	، مردي را بابشنيد	* چون وزير

  »كه هستي سوار اسب شو و نزد من بيا وضعّيتي باهمان «*وقتي وزيرسرگذشت مرا شنيد؛ مردي را با اسبي نزد من فرستاد ودستور داد 
 سوار شو: نيبرنش*                       االن نيهم ،يدر همان حال كه هست: يچنان كه هست*            ، پيش نزد: كينزد*

ازين به خدمت 	بعد«	عذري خواستم و گفتم كه	رفتن مناسب نديدم ؛ رقعه اي نوشتم و	و	از بدحالي و برهنگي شرم داشتم		* من
  »رسم

 من به سبب ناخوشي و عُرياني خجالت مي كشيدم و شايسته نديدم كه به نزد او بروم ، نامه اي نوشتم و عذرخواهي كردم وگفتم كه بعداز اين*
  *رُقعه : نامه                                                ناخوشي ، بدي وضع و حالتبدحالي : خدمت شما مي رسم .                  *زمان ، به 

  شود كه مرا در فضل مرتبه اي است زيادت. 	تصوّر	را		؛ دويم گفتم همانا اويينوا	بي	بود: يكي	چيز	* و غرض من دو
  . بااليي دارم مرتبه يمن در علم و دانش  ونداشتن لباس مناسب ، دوم با خود فكركردم كه اين نكته به ذهن اوبرسد تنگدستي يكي*وهدف من دوچيز بود: 

  ي ، بيشيافزون ، زيادة، نداري                         زيادت :  تنگدستي *غرض : هدف ، نشانه                 *بي نوايي : 
  »داشتن « .........است : = درمعني » را « تغيير فعل ، » را « است زيادت : *مرا در فضل مرتبه اي 

  مرتبه اي است زيادت = مرتبه اي زياد است . ←.*گاهي فعل اسنادي ؛ بين موصوف وصفت بياني ، فاصله مي اندازد 
  .	حاضر شوم خجالت نبرم	او	، تا چون به خدمت	اهليّت چيست			مرا		يابد قياس كند كه			اطّلاع		*تا چون بر رُقعه ي من

 تا وقتي كه به نزداو مي روم خجالت نكشم  .اندازه است چهمن شايستگي  ، مي سنجد كه هنگامي كه برمتن نامه ي من آگاه شود*

  *اهليّت : شايستگي ، لياقت                             سنجيدن ، اندازه گرفتن قياس :                   *رُقعه : نامه  
  نشانه ي فكّ اضافه يا بدل ازكسره ي اضافه است ؛ يعني ، بين مضاف و مضاف اليه جدايي مي اندازد . » :را * « 

  *مرا اهليّت چيست : اهليّت من چيست . اهل : مضاف ، من : مضاف اليه 
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روز سيوم به مجلس وزير 		وساختيم 		نيكو	ن دو دست جامه يآبهاي تن جامه بدهيد. از	به	اين را	كه	رفرستاديناد	سي	* در حال
  شديم.

كه اين طالها را براي پرداخت خريد لباس بدهيد . از آن طالها دودست لباس زيبا آماده كرديم و روزسوم به مجلس  فرستادسكّه طالفوراً سي *
  وزير رفتيم .

  مه : لباس تن ، پوشش  *دينار : سّكه ي طال                      *بها : قيمت ، ارزش                    *تن جا
  *سيوم : سوم                آماده كردن*نيكو: زيبا ، پسنديده                  *جامه ي نيكو : لباس زيبا          * ساختن : 

  نزديك خويش باز گرفت .	را به		و خوش سخن. ما	ّينمتد	متواضع ديدم و	و	و نيكو منظر	اديب و فاضل	اهل و	*مردي
  و خوش سخن بود . مارا به نزد خودش مهمان كرد . (پذيرفت ) ديندار، فروتن ،  زيبارو،  دانشمند ، با فرهنگ*انساني شايسته ، 

  حكيم، خردمند، دانا، دانشمند، دانشور، عالم* فاضل :        اديب: با فرهنگ ، دانشمند، بسياردان*اهل : شايسته    * 
  مهمان كردن . نگه داشتن*بازگرفت :                 دارايمان؛ دينبا:  *ُمتِدّين                نيكومنظر: زيبارو، خوش چهره*
 . 	زاد كردندآ	رنج		نآاز		و مرا	دادند	وبد	تا	بفرمود	دينار، هم اين وزير ، به سي	بر ما داشت	شتركِرايِ 	آن اعرابي وآن چه*

. و مرا از رنج پرداخت بدهي  دن، به او بپردازطلب داشتكرايه ي شتر از ما  بابتهم چنين اين وزير دستور داد كه سي ديناري كه مرد عرب *
 آزادكردند.

 : كرايه       *آن رنج : منظور رنج پرداخت بدهي كِراي*        	عرب بياباني ، صحرانشين،  منسوب به اعراب *اَعرابي :

  .		الحقِّ واَهِلهِ	دَين فرج دهاد،ِبَحقِّ		ازعذاب قرض و			تعالي، همه ي بندگان خود را		و	تبارك *خداي ،
   به حقيقت حق و اهل حق سوگند بدهي و وام رهايي بدهد. درد و رنج، همه ي بندگان خود را از بزرگ و بلندمرتبه*خداوند 

  يبده ،: قرض نيدَ*           رهايي  ،گشايش *فَرَج :              بزرگ و بلندمرتبه است خداوند : و تعالي*تبارك  
  »بن مضارع + ا + د « *دهاد : فعل دعايي ، معادل بدهد ، ساختارفعل دعايي 

  .		.ل كرديو چون بخواستيم رفت، مارا به اِنعام و اِكرام به راهِ دريا گُس *
 .فرستادبه ايران  داشت و احترام از راه دريا  دادن و بزرگنعمتزماني كه خواستيم برويم، مارا با هديه و *و

  روانه كردن؛ فرستادن :  ليُگس*        احترام كردن: بزرگ داشتن ،  اِكرام : خواستيم برويم      * بخواستيم رفت*
  خود تر ازخشش شخص بزرگ به كوچك، ب  نعمت دادن؛ بخشيدن چيزي به كسي از راه نيكوكاري *اِنعام : 

  زادمردان خشنود باد.آ		زادمرد، كه خداي ، عزّوجلّ ، ازآ	نآ		رسيديم . از بركات	فَراغ به پارس		در كرامت و		* چنان كه
*چنان كه ازخجستگي و مباركي وجود آن انسان جوانمرد ، كه خداوند توانا وبزرگ از آزادمردان خشنود باشد با احترام و آسايش به 

  ايران رسيديم .
                             افزايش و زيادت و نيكبختي ها:  	* بركات    آسايش ، آسودگي *فَراغ :   سخاوت ، جوانمردي ، بخشندگي*كرامت : 

*عزَّوَجلَ : توانا و عزيز و بزرگ است . دو جمله ي عربي است كه هريك مركّب است ازفعل        اصيل ، نجيب ،جوانمرد زادمرد :آ *
كه فاعل آن است .اين دو جمله در زبان فارسي ، جمله ي معترضه هستند و به شكل صفت معني مي » هوَ « ماضي وضمير مستتر

  شوند .              *خداي ، عزّوََجلَ : خداي توانا وبزرگ
ن آرا در	ن گرما به شديم كه ماآروزي به در		،		بود و هر يك لباسي پوشيديم	شده	ما نيك	ين كه حال دنياوآ	بعد از*

ن جا بودند، همه بر پاي خاستند و بايستادند چندان كه ما در حّمام آهركه 	بان و	، گرمابه	چون از دررفتيم	نگذاشتند.	جا
بودند و نمي نشستند ، تا ما 	خاسته	پاي	درَمسلَخ بر	هركه	مديمآ	بيرون		كه	وقتي	به		و	كردند	خدمت	و	مدندآدر	قيّم و	كّلاود	،	شديم

  جامه پوشيديم و بيرون آمديم.
 .بعد از آن وضع مالي ما خوب شد:بعد از آن كه حالِ دُنياوي نيك شد *      منسوب به دنيا؛ دنيايي:  يدنياو*
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  را ندادند ، مارا راه ندادند.به ما اجازه ورود به حمام نگذاشتند: 	ن جاآ		را در	* ما         *شديم : رفتيم                          
    .ام رفتيممابه حّم: تا آن زمان كه  درحّمام شديم ما*چندان كه         شديم وارد در از *چون ازدررفتيم : همه وقتي

   ام آمده است.كش حّم سـهيك يسرپرسـت، در متن، به معن:  مّيقدهنده     * مال و مشت حمام، كيسه كش: *دّلاك
  حمام                                    *جامه : لباس ، پوشش كن رخت: * َمسلَخ 

 برپاي خاسته بودند و نمي نشستند *تضاد : درآمدند و بيرون آمديم ،

                .كش حّمام وارد شدند و تعظيم و احترام كردند كيسهدهنده و  مال و كردند : مشت		خدمت	و	درآمدند	قّيم	و	دّلاك	*و	
و » اين جوانان آنان اند كه فُالن روز ما ايشان را در حّمام نگذاشتيم « در آن ميانه [شنيدم] حّمامي به ياري ازآن خود مي گويد:  	*و

راست مي گويي ، ما آ [نا] نيم كه پالس پاره ها بر پشت بسته « ما زبان ايشان ندانيم ؛ من به زبان تازي گفتم كه:  	گمان بردند كه
و اين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند كه به  بود 		اين هر دو حال در مدّت بيست روز	خواست و 	عذرها	آن مردخَجِل شد و». بوديم

 -تعالي -، نااميد نبايد شد كه او 	-َنوالُه  		وَ عمّ 	جَالُله 	َجلَّ -	فضل و رحمت كردگار	بايد ناليد و ازن	شدّتي كه از روزگار پيش آيد ،
  رحيم است.

 هم*ميانه : بين                         *ياري : دوستي                          *آنان اند : آنان هستند             *فالن : صفت مب

 *ُفالن روز ما ايشان را در حّمام نگذاشتيم : فالن روز ما اجازه ي ورود به حّمام را به آن ها نداديم . 

  عربي                        * َخِجل : شرمنده   زبان: تازي زبان عرب؛                                   *: * تازي
     *عذرها : عذرخواهي زياد          . ، نوعي گليمندكه درويشان مي پوشوستبرجامه اي پشمين  پالس :* 

  *اين دوحال : عذاب و خوشي ،سختي و آسايش ، فرج بعد از شدّت                 *اين فصل : اين بخش از كتاب   
  ني ، بخشايش*شدّت : سختي                                *فضل : بخشش ، لطف                            *رحمت : مهربا

 *مراعات نظير : رحمت ، فضل             *كردگار : آفريننده ، خداوند                       

 .نااميد نباشيد -َجلَّ َجاللُه وَ َعمَّ نَواُله-ازفضل و رَحمتِ كرد گار*

 .شد نااميد نبايد- است گسترده و گير فرا او لطف و بزرگ او شكوه كه –از لطف بخشش وعطوفت خداوند *

 َجلَّ جَالُله وَ َعمَّ َنوالُه *تضمين :
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  كارگاه متن پژوهي
  قلمرو زباني

  را باتوجّه به متن بنويسيد.» فضل «معاني مختلف واژه ي -ا
  معرفت ، دانشالف ) فضل : 

  بود                ...كه مرا در فضل مرتبه اي است زيادت...فضل داشت از شعرو ادب                                    ... كه هم از اهل فضل 
  ب) فضل :  بخشش ، لطف

  فضل و رحمت كردگار نااميد نبايد شد	...از
  جدول زير را كامل كنيد-2

  هم خانواده  مترادف  واژه
  اِكرام ، مكرُمت ، كرامت ،كريم  جوانمردي، بخشش ، سخاوت ، جود ، بزرگواري ، مهمان نوازي  كَرَم
  ُمنعِم ، نعيم ، نعمت  نعمت دادن ، بخشش ، بخشيدن ، پاداش ، هديه ، دهش  اِنعام
  فراغت ، فارغ  آسايش ، آسودگي  فَراغ

  
  درزبان فارسي ، كلمه اي اهّميّت اماليي بيشتري دارد كه يك يا چندحرف از حروف شش گانه ي زيردر آن باشد .-3

  غ ، ق  ث ، س ، ص  ذ ، ز ، ظ ، ض  ح ، ه  ت ، ط  ء ، ع
  فراغ و...  اثر ، پالس و ...  غرض ، زيادتو...   ابوالفتح و...  اّطالع  عاجزي ، وسعت و...

  قرض و ...  تصوّرو ...  عذر ، منظرو...  اهّمّيت و...  تازي ، شتاب و...  ادب ، اهل و...
  بنويسيد. *اكنون از متن درس ، واژه هايي را كه اين نشانه ها در آن ها به كاررفته اند ، بيابيد و

واژه ها درگذرزمان ، دچارتحوّل معنايي مي شوند؛ براي پي بردن به اين موضوع ، معناي واژه هاي مشخّص شده را با كاربرد  -4
  امروزي آن ها مقايسه كنيد. 

    پس گرفت*امروزي:       نگه داشتن ، منزل داد، مهمان كردن*گذشته:   . گرفت باز خويش نزديك به را *ما
    فعل اسنادي است و نشان دهنده ي دگرگوني وتغييراست . *امروزي:      رفتيم    .    *گذشته :شديم جلس وزير* به م

  *گذشته : پاك كنيم                 *امروزي : گشودن                  بازكنيم*شوخ ازخود 
 .درس بيابيد متندري مشابه ؟ دونمونه به كاررفته استي ايچه معندررجينك وُخ واژه يدر»ك£َ - «پسوند-5

  مَك ، دََمكرَك تصغير) مي گويند. نمونه از درس :دِ َ-به معني كوچك است و آن را در دستور زبان فارسي (
  قلمرو ادبي

  درمتن درس ، نمونه اي ازتشبيه بيابيد واركان آن را مشخّص كنيد.-1
  مشبه ، ديوانگان : مشبه به ، ماننده : ادات تشبيه ، برهنگي و عاجزي : وجه شبه  يم (ناصرخسرو و برادرش ) :*تشبيه : 

  دو ويژگي نثر ناصرخسرورابنويسيد وبراي هريك از متن درس نمونه اي بياوريد.-2
ما نيك شده بود و هر يك لباسي پوشيديم ،  روزي به درآن گرما به شديم كه ما را درآن جا  يبعد از آن كه حال دنياو كوتاهي جمالت :-1

درآمدند  مّيقنگذاشتند. چون از دررفتيم ، گرمابه بان و هركه آن جا بودند، همه بر پاي خاستند و بايستادند چندان كه ما در حّمام شديم ، ودّلاك و 
  . مينشستند ، تا ما جامه پوشيديم و بيرون آمد يخاسته بودند و نم يآمديم هركه درَمسلَخ بر پاو  به وقتي كه  بيرون  دو خدمت كردن
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باز 	سر	موي	و سه ماه بود كه	 چون به بصره رسيديم از  برهنگي و عاجزي به  ديوانگان ماننده  بوديم صداقت وصميمّيت :-2
بوديم 	بود و جامه نبود و من و برادرم هر يك ُلنگي كهنه پوشيده	سرد		هوا		م كهشو		گرم	باشد كه	خواستم كه در گرمابه روم	ومي	بوديم		نكرده

  پالس پاره اي در پشت بسته از سرما.		و
  و خوش سخن.	يّنمتد	متواضع ديدم و	و	و نيكو منظر	اديب و فاضل	اهل و	مرديتوصيف دقيق جزئيات : -3

  قلمرو فكري
  چرا ناصرخسرو دعوت وزير را نپذيرفت ؟-1

  خجالت مي كشيد.  تنگ دستيوبرهنگي  به دليل -1به دو دليل : 
  وزير با خواندن نامه از شايستگي هاي او درعلم و دانش آگاه شود.-2
  معنا و مفهوم عبارت هاي زير رابه نثر روان بنويسيد.-2
  .و وسعتي نداشت كه حال مرا مَرمَّتي كند دست تنگ بود*

  .كند رسيدگي من حال به كه نداشت خوبي مالي فقيربود و وضع
  چيست . اهليّت  مرا  كه كند قياس يابد اطّلاع من ي رُقعه بر * چون

 .اندازه است چه درعلم ودانش منشايستگي  ، مي سنجد كه متن نامه ي من آگاه شودازهنگامي كه 

  با كدام قسمت متن ارتياط معنايي دارد؟ توضيح دهيدزير ، بيت  -3
  فردوسي                »گهي پشت به زين گهي زين به پشت                               شت رُ چنين است رسم سراي دُ

  وضع مناسبي نداشتند وباقسمت به گرمابه رفتن ناصر خسرو و برادرش در دو زمان متفاوت، يكي زماني كه سر
 » پشت به زين بودن«ويكي زماني كه سر وضع مناسبي داشتند »زين به پشت«

 چگونه از پيام نهايي درس مي توانيم براي زندگي بهتر بهره ببريم ؟ -4

ل و اين كه هر گاه انسان دچار سختي و تنگدستي ومشكلي شد نبايد ناله وزاري و فغان كند، بلكه بايد از خداوند كمك بخواهد و هيچ گاه از فض
  .نيز نااميد نشود مهربان رحمت خداوند
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   گرگ و سگ                                                              گنج حكمت
 يهمراهكه  آنان با دشمنان مردم سخن مي گويد همراهي اين حكايت به شكل نمادين از خيانت محافظان جامعه و سگ و گرگ:داستان 

  جامعه با دشمنان مردم فاجعه آور است. يها نيمحافظان و ام
  مّلت و مردم  نماد *رمه :حاكم هوشيارنماد  *چوپان : دشمنان جامعهنماد :  گرگ*//  جامعهكار انتيمحافظان خ نماد : سگ* 

  امانت داري ، دوري كردن از خيانت ، مجازات خيانت كاران ، نگه داشتن حرمت نان و نمك  : *مفاهيم داستان
  گرگ و سگ

  بود. يهم شهياندر آن اند ، آن شب و آن روز،گور بهرامِ*
 نيترشده از جمله شناخته اوبود.  يپادشاه ساسان يالديم 438تا سال  421از ، فرزند يزدگرد اوّل وهرام پنجم ايبهرام پنجم  :گور  بهرامِ*

  اند.راجع به او سروده را يفراوان يبه او نسبت داده اند و شعرها يفارس اتّيرا در ادب ياريبس يهااست كه داستان انيپادشاهان ساسان
 روز و شبتضاد : دو تركيب وصفي*:  آن شب و آن روز فكر*:  شهياند *مي بود :  بود يهم»*در « در؛ شكل كهن  اندر :*

  بهرام گور آن روز و آن شب ، در آن فكر بود .����
  نهاد. ابانيبه ب يتنها بر نشست و رو،  يدم از آن دل مشغول دهيسپ روز، گريد*
  مركّب –، اسم مشتق  سحرگاه، صبح زود : دم دهيسپ *روز ديگر، تركيب وصفي *از : سببيه است ، به سبب  : روز گريد*
بر  قيد * *تنها :مركّب ، دل + مشغول + ي اسم ساز  –ي ، ناراحتي ، اسم مشتق نگران ، شياضطراب و تشو،  دل مشغول بودن : يمشغول دل*

  به سوي بيابان حركت كرد.: كنايه از نهاد ابانيبه ب يرو* سوار شد:  نشست
  كنايه از به آن شخص توجّه داشتن ، قصد و آهنگ جايي را كردن *روي به كسي آوردن يا روي ِجايي داشتن : 

  روز ديگر ، صبح زود ، به سبب آن نگراني ، تنها سوار بر اسب شد و به سوي بيابان حركت كرد .   ����
  بر دار كرده. يزده و سگ يا مهيو خ دهيخوابان ديد يگوسفندةن صحرا نگاه كرد.رمآدر *
  .گويند را نيز مردم و دستة  لشكروگروه سپاه و* اسب اي، گوسفند،  گاو ةگلة : رم: تركيب وصفي * ن صحراآ *

  تركيب وصفي:  زده يا مهيخ صفت بياني مفعولي براي گوسفند* *خوابانيده :يك گوسفند  *گوسفند + ي نكره =
  تركيب وصفي:  برداركرده يسگ برپاكرده شده ، برافراشته *:  زده * ِخيَم و خيام  آن ،جِ ، سايبان ، سراپردهچادر، خيمه :*

  گاهي فعل بين موصوف و صفت بياني ، فاصله مي اندازد ؛ او جواني است پرتالش = او جواني پرتالش است . :1*نكتة 
   »مردي مهربان« نكره بپذيرد ، كسرة اضافه به آن اضافه نمي شود ، مانند » ي « زماني كه موصوف يا هستة گروه اسمي ، : 2*نكتة 
  به قرينة لفظي حذف شده است ؛ يعني خيمه اي ديد زده ، سگي ديد بر داركرده» ديد « دردو جملة پاياني ، فعل : 3*نكتة 

  مه اي برپاشده و سگي بردارآويخته ديد. رآن صحرا ، نگاه كرد . رمة گوسفندي خوابانيده ( آرام گرفته بر روي زمين ) و خيد����
مرا نخست «بهرام گفت:  كه او بهرام گور است. ندانستسالم كرد و  يآمد و بر و رونيب يرفت.مرد مهيبه خ كينزد،  اندبم شگفت*

  »ست؟يحال بدانم كه چ نياز حال سگ آگاه كن،تا ا
  شناختن:  ندانست *او ،يسوم شخص مفرد: او ، شخصي جدا ريضم ي :و شگفت زده شد ، تعّجب كرد *:  اندبم شگفت*
  آگاه شوم :  بدانم مسند * *آگاه : كيفيت چيزي ، وضع و چگونگي، چگونگي انسان ياحيوان ياچيزي : حال *

  باشد ؛ گذرا به مفعول و مسند است ؛ يعني جمله چهارجزئي است .» گردانيد « به معني » كرد « هرگاه فعل  *نكته :
  چه است ؟ مسند + فعل اسنادي *چيست ؟:  »برداركردن سگ « اين وضع ؛ يعني  : حال نيا*
شگفت زده شد، نزديك خيمه رفت . مردي بيرون آمد و به بهرام گور سالم كرد ولي نشناخت كه او بهرام گور است . بهرام گورگفت :  بهرام گور �

  بردارآويختن آن آگاه شوم و چرا سگ را به دار آويختي ؟نخست مرا از وضع وچگونگي ( ماجراي ) اين سگ آگاه كن ، تا از
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وقت  اريو بس گشت يارستياو گِرد گوسفندان من ن ميگرگ از ب چيو ه ، گوسفندان نيبر ا من بود، نيام ، سگ نيا « مرد گفت: آن
 نيگوسفندان بشمردم،چند يبرآمد.روز ي.روزگاريو به سالمت باز آورد يو اوگوسفندان را به چرا برد يبه شغل يمن به شهر رفتم

توانستم دانست كه  ينم گونه چيآمد و ه يدزد نم جا نيهرگز ا .ي كم بودي گوسفند كدان هر چند روز، نيگوسفند كم آمد.همچن
  .شود يچه حال است و گوسفندان را چه م نيا

  دوروبر و اطراف چيزي : گِرد* پروا،  باك،  ترس : ميب * كسي كه مردم به او اعتماد كنند، طرف اعتماد، زنهاردار ،امانتدار : نيام*
  گروه قيدي :  وقت اريبس نمي كرد ، دليري نمي كرد * ، جرأت توانست ينم ،»ن + يارست + ي استمراري «  : يارستين *

  حرفه اي كاري ، پيشه اي، ي : شغل + ي نكره :شغل مي رفتم * ي : رفت + ي استمراري =رفتم قيدِقيد * *بسيار :
  اسم مشتق چراگاه، در خوار علف حيوانات خوردن چريدن ، علف : راَچ *

  ِچرا و چون چَهِ اين قعر به تو                                 َچرا در صحرا به خرگوشت َنْفسِ
  ؛ فعل پيشوندي آوردمي  بازي : بازآورد + ي استمراري = باز آورد * مي برد  ي : برد + ي استمراري =برد *
كاربرد » شد « به معني » آمد « شد ، در متون گذشته فعل :  آمد *كم مقدار و تعداد زياد : نيچند گذشت ** برآمد :  مدّتيي : روزگار*

د؛مانند : داشت ، گاهي فعل اصلي به شمار مي آمد و گذرا به مسند يا فعل اسنادي بود و گاهي فعل كمكي بود و فعل مجهول با آن ساخته مي ش
  اَطّبا از معالجت وي عاجز آمدند ( = شدند؛گذرا به مسند يا فعل اسنادي ) ، نامه ها نبشته آمد (نوشته شد ؛ فعل مجهول )

  فراوان مقابل گاهي و بيش مقابلِ و بسيار كم ، مقابلي : تركيب وصفي مقلوب = گوسفندي اندك *اندك : گوسفند كدان *
  براي گوسفندان چه اّتفاقي مي افتد.:  شود يگوسفندان را چه م *
  نمي توانستم آگاه شوم . شكلبه هيچ : توانستم دانست ينم گونه چيه*كلمة نفي، هيچ نوع، هيچ شكل:هيچ گونه*مي بودي : بود *
ت دوروبرگوسفندان آن مرد گفت: اين سگِ نگهبان، براي نگهداري اين گوسفندان مورد اعتماد من بود. و هيچ گرگي از ترس سگ من نمي توانس����

ان من بگردد ( كنايه از به گوسفندان من نزديك شود و در آن ها طمع ورزد ) و بسياري از وقت ها من براي كاري به شهرمي رفتم و سگ، گوسفند
 روز، چند هر ترتيب را به َچرا مي برد و سالم وتندرست برمي گرداند. مدّتي گذشت. روزي گوسفندان را شمردم . تعدادي گوسفند كم شد. به همين

  و چه باليي برسرگوسفندان مي آيد .  چه وضعيتي است شوم كه اين، آگاه توانستم نمي شكل هيچ آمد. به نمي دزد جا اين مي شد. هرگز چندگوسفند كم
  چوپان ببردماده گرگي دل اگر از سگ                     شب به شب ميشي ازاين دهكده كم خواهد شد                    

 يرو يچرند و گرگ يكه م دميگوسفندان را د؛  درآمدم ييقضا را روزي به دشت رفته بودم، به طلب هيزم؛چون بازگشتم،از پس باال
 يبازآمد و دم م شيد،پيكردم.چون سگ،گرگ را د يبنشستم و پنهان نگاه م يخار ِ.در پسدييپو يبه رمه آورده بود و م

آواز نداد.چون  چيو بخورد و سگ ه ديرا از آن گوسفندان بگرفت و بدر يكيو  تاخترمه  اني.پس در مستاديخاموش با گرگ؛ديجنبان
كه  يانتيسگ بوده است.پس او را بگرفتم و از بهر خ يراه يكار گوسفندان من از ب يكه تباه دم،بدانستميگرگ و سگ را د  ِ لتعاَمُم

  » آمده بود.بردار كردم دياز او پد
  از قضا ، اتّفاقاً :  قضا را ، سرنوشت* فرمان دادن و حكم كردن، تقدير و حكم الهي كه در حق مخلوق واقع شود  : قضا*

  از پشت يك بلندي(تپّه اي) باالآمدم. از پس بااليي برآمدم: * ، يافتن جستجو :طلب  *يا بدل از تنوين» از « به جاي *را :
  رفتمي به شتاب  د،يدو مي : دييپو يم*: كنايه از گرگي به سوي دستة گوسفندان حركت مي كند به رمه آورده بود يرو يگرگ *

 پذيرايي، و گفتن خوشامد براي مهمان يا مسافر جلو رفتن : پيشباز آمدن*پيشواز ، استقبال :باز شيپ*(مقابل پيش ) ، عقب پشت *پس :
 يي خوشامدگوي ، ق و چاپلوستملّ  ؛از  هيكنا؛. جنبانيدن سگ و خران دم خود را  حركت دادن دم جنباندن : مدُكردن* استقبال

  عاقل آن را نه تواضع خواند                              م جنباندقمه چو دُسگ پي ُل                                
           آن يو گوشه ها يقيموس ياز دستگاه ها كيهر  ،نغمه، سرود، آهنگ ،آوا، بانگ *آواز : حمله كرد:  تاخت
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 ي:تباه*و فروش ديخر،  يسوداگر . كردن دادوستد:  لتعاَمُم*»عوعوكردن«، در اين جا دربارة سگ ؛ يعني  صدا كردن، فراخواندن:  آواز دادن*
  آشكار شده بود: آمده بود ديپد برايِ *  :از بهرِ ، انحراف * گمراهي :بي راهي*نابودي،  فساد، خرابي
  كه دميه اي) باالآمدم. گوسفندان را داز پشت يك بلندي(تّپ؛ وقتي برگشتم ،  به دشت رفته بودم هيزم يافتني براي روزازقضا ����

  نگاه  ينشستم و پنهان يخارپشت بوتة در  ي دود .به شتاب مو  كند يدستة گوسفندان حركت م يبه سو يگرگ و چرند يم 
. گرگ بي حركت ايستاد. پس به  دادمي حركت خود را به نشانة دوستي و خوشامدگويي م دُو به استقبال او آمد ، ديسگ،گرگ را د وقتيكردم. يم

دادوستد گرگ و  وقتي . ( عوعو نكرد ) . كردن ييصداو دريد و خورد و سگ هيچ از آن گوسفندان را گرفت  يكيو  ميان دستة گوسفندان حمله كرد
كه از او آشكار شده  يانتيخ براي را گرفتم و سگ پس.  سگ بوده استفهميدم كه ازبين رفتن گوسفندان من از گمراهي و انحراف ؛  دميسگ را د

 آويختم .داربه  ( سرزده بود ، انجام داده بود )بود

ما رمه  تيّ رفت كه رع نياو بر ا ةشيكرد تا اند ير محال تفّك نيهمه راه در ا جا باز گشت، گور را سخت عجب آمد.چون از آن بهرام
 ، كند انتيبه نان اندر ماند و هركه به نان خ ، شود فتهيهر كه به نام فر«كه:  انيدانا ل زد كه راست گفته اندثَ .پس َمنيما ام رياند و وز

  »به جامه اندر ماند.
  بسيار ، قيد:  سخت *نشانة مفعولي :  را* است» نهاد يا فاعل « درظاهر و ازجنبة معنوي يا منطقي جانشين » مفعول«:  گور بهرام *
  شگفت زده شد،تعّجب كرد فعل مرّكب ناگذر:  عجب آمد*

است ؛ يعني مفعول مي » گذرا « درزبان فارسي يك نوع فعل ناگذر با ساخت دستوري مركّب وجود دارد كه فعل به ظاهر :  عجب آمد*نكته : 
در اين گونه فعل ها ، شناسه .  است ، چون معني آن از نهاد نمي گذرد و به ديگري اثر نمي كند» يا فاعل نهاد « پذيرد . اّما مفعول ظاهر در معني 

  وجود ندارد و هميشه با شكل سوم شخص مفرد مي آيد . نمونه هاي ديگردر متون تاريخي :
  *سياوش را خشم آمد .   سياست نامه        *و عرب را سخت آمد كه فرمود با مادر و خواهر گرد آيند .     سياست نامه            

، مردم  بنده  پردازند يمالك م كي يكه به كِشت و زرع برا يكسان،عموم مردم :  تّيرع *فكرش متوجّه اين نكته شد.:  رفت نيبر ا ة اوشياند*
  ، طرف اعتماد كسي كه مردم به او اعتماد كنند، امانت دار : نيام * تحت فرمان پادشاه

   داستان زدن،  كردن. مثل آوردن. مثل نقل كردن انيرا به عنوان مثل ب يمطلب : ل زدثَ َم *
   . يكي را به ديگري تشبيه كردن آن را به اين مانند كردن :		مثل زدن	چيزي را به چيزي* 

لباس *جامه :  خورد بيفر ،گول خورد:  شود فتهيفر * شيفته ، فريب خورده، گول خورده:  فريفته * ننگ ابلمق ،(خوب ) ةشهرت، آواز : نام *
  دوش نيازمندفقير و  ، دو، عاجز ش دو، بيچاره ش دوفروماند، ناتوان ش : اندر ماند، پوشش *

  ي كردن با كس يناراستي ، حرامه نمك بي ، نادرستي ، شكن مانيپ: انتيخ*
  رعيّت به رمه *تشبيه :

  به جامه اندر ماند. ، كند انتيبه نان اندر ماند و هركه به نان خ ، شود فتهيهر كه به نام فر، مثل يا ضرب المثل :  ليتمث *
  مجاز ازپوشش ، ودر معناي گسترده تر ؛ نيازمندي هاي زندگي  جامه : لباسمجاز از رزق و روزي درمعناي وسيع كلمه // *نان : 

  نام و نان *جناس :
كه  نكته شد نيفكرش متوجّه ايوسته درتمام راه به اين ماجرا مي انديشيد . تا اين كه ، پ بازگشت از آن جا هنگام بهرام گور بسيار تعّجب كرد .����

  مردم ما مانند گلّه هستند و وزير ما امانت دار و مورد اعتماد است . پس مثال زد كه دانايان راست گفته اند كه : 
 يشكن مانيپو ناراستي ، خود  يدر كسب روز يهر كسدر به دست آوردن روزي درمانده مي شود و  گرددة خوبش شيفتة شهرت و آوازهر كس « 

   شود.  ياز به دست آوردن پوشش (لباس)خود ناتوان م ، كند
  

  ينامه، خواجه نظام الملك توس استيس
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  كالس نقاشي        درس پنجم                                                                         
   

 رو نداشت. نداشت.به جد گرفته نمي شد. خنده درآن روا بود. معلم دورنبود. صورتك به خواه و روان بود. خشكي*زنگ نقاشي، دل

*زنگ نّقاشي دوست داشتني بود و زود مي گذشت . كسل كننده نبود . جدّي گرفته نمي شد و خنده در آن جايز بود . معلّم با دانش آموزان 
  ، دركالس همان گونه بود كه در بيرون از كالس) ظاهرو باطن اش يكي بودصميمي بود ( فاصله نداشت ) وقيافه ي دروغين به خود نمي گرفت ( 

  صفت مشتق  ←بن مضارع + ان  * روان :       هرچيز كه مطلوب باشد،  مطابق ميل و خواست  اه :*دل خو
                          اسم مشتق ، خشك بودن ، جدي و خشن ، بدون عاطفه ولطافت ، سخت گيربودن ←صفت + وند  ←خشك + ي * خشكي : 

  كنايه ازسخت گيري نبود ، كسل كننده نبود نداشت :  خشكي* 
  صفت مشتق ، جايز  ←بن مضارع + ا  *روا :  جدّي                          *به جد:

پوششي به شكل صورت انسان يا حيوان كه براي تغيير قيافه يا تفريح بر صورت مي گذارند ، حالتي از چهره ي آدمي كه نشان دهنده * صورتك:
  ت ، قيافه ي دروغين ، نقابي باطن او نيس

  .ظاهرو باطن اش يكي بود كنايه ازرو نداشت:  *صورتك به            كنايه از صميمي بودنمعلم دورنبود: 

افتاده و صاف. سالش به چهل نمي رسيد. كارش نگار نقشه ي قالي بود و درآن دستي نازك داشت. نقش 		معلم ما بود. آدمي»صاد* «
و رنگ را نگارين مي ريخت. آدم درنقشه اش نبود وبهتر كه نبود. در پيچ و تاب عرفاني اسليمي، آدم چه كاره  بندي اش دل گشا بود

  بود؟
  فروتن و متواضع بودن *افتاده بودن :را جانشين نام معلمش كرد.        » ص « نويسنده حرف  *صاد :

  سن *سال :  بدون ريا و يك رنگ بودن ، ساده بودن             صاف بودن :* 
      كشيدن طرح قالي ، : نقشه كشي قالينگار نقشه ي قالي  *                  ، نگاشتن  نقش ، تصوير نگار:  *

     » نگار نقشه ي قالي « ضمير اشاره ، مرجع آن  *آن :                            قدرت ، مهارت  * دست :
، ظريف كاري مي كرد  طرح قالينقشه و كشيدن ، دقيق و ماهر بود ، در طرح قالينقشه و كشيدن در معلم كنايه از*در آن دستي نازك داشت : 

.   
   ط بودنمسّل ، كنايه از توانا بودن بر چيزيدست داشتن:*                                 ظريف، دقيق، مقابل ستبرنازك: *

    نّقاشي اش شادي بخش بود. * نقش بندي اش دل گشا بود :
  نشاط آوركنايه از شادي بخش ، دل گشا:كنايه از تصوير كردن، نقاشي كردن                             *نقش بندي(نقش بستن):  *
   رنگ را به زيبايي و هنرمندانه به كار مي برد.رنگ را نگارين مي ريخت:  *

  خوش آب و رنگ، هرچيز رنگ آميزي شده و آرايش شده ، » مشتق « ي از نظر ساخت نسبفت بياني ص : *نگارين
  تصويري از چهره ي آدم درنّقشه اش وجود نداشت و همان بهتر كه اين تصوير نبود.*آدم درنقشه اش نبود وبهتر كه نبود: 

بهشت است و اين كه  به دليل اين كه اين طرح ها و نقش ها در مساجد و اماكن متبركه است و مربوط به شناخت خدا و يادآور*نكته : 
  		انسان موجودي گناهكار است ،كشيدن عكس انسان در اماكن متبرّكه از نظر شرعي مكروه است.

  »  مشتق « ي از نظر ساخت نسبفت بياني ص*عرفاني : 
  	خداشناسي،  تعالي از راه رياضت و تهذيب نفسف) شناختن حقتصوّ ( ، شناختن *عرفان :

طرح هايي مركب از پيچ و خم هاي متعدد كه شبيه عناصرطبيعت  ،» مشتق « ي از نظر ساخت نسبفت بياني ص ،  ُممال اسالمي *اسليمي :
ب از ساقه هاي حلزوني شكل گل هاي مختلف با برگ هاي متنوع كه در كتيبه ها، نقاشي ها، كاشي كاري ها و وعي از نقش و نگار، مركّ ن ، هستند

  .گچ بري ها ترسيم مي كنند
  تاب عرفاني اسليمي آدم چه كاره بود.*در پيچ و 

  داشته باشد. ييتواند جا يآورد انسان نم يم اديرا به  يو تاب، عرفان اسالم چيبا پ ييكه طرح ها ييها ي* در نقاش
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  نويسنده طرح هاي پرپيچ و تاب اسليمي را رمز و نمادي از عالم باال و معرفت و عروج مي داند .*نكته : 
  استفهام انكاري ، آدم هيچ كاره بود .آدم چه كاره بود ؟:  *

معلم مرغان را گويا مي كشيد، گوزن را رعنا رقم مي زد، خرگوش را چابك مي بست. سگ را روان گرته مي ريخت امّا در بيرنگ اسب 
  حرفي به كارش بود و مرا حديثي از اسب پردازي معلم در ياد است:

  ( طبيعي نقّاشي مي كرد ). مي كشيدو زيبا م پرندگان را واضح معّل*معلم مرغان را گويا مي كشيد: 
    درحال آواز خواندن،  سخن گو،  واضح؛ رسا *گويا :ايهام دارد:                                                  پرندگان   *مرغان :
  معلّم آن قدرپرندگان را زنده و زيبا نّقاشي مي كرد كه گويي پرندگان نّقاشي او زنده بودند و آواز مي خواندند . * نكته : 

  .    مي كشيدو خوش اندام  گوزن را زيبا*گوزن را رعنا رقم مي زد : 
   قاشي كردنن رقم مي زد :*                    نوشتنرقم: خوش قد وقامت، زيبا               * :رعنا *
چنان خرگوش رابا مهارت مي كشيد كه تندي و تيزي خرگوش در -2.  مي كشيدو ماهرانه خرگوش را سريع -1 خرگوش را چابك مي بست : *

  مي كشيدمي بست : دويدن       * حال ،  در سريع،  ماهرانه وچاالك؛ستُچ:  چاُبكتصوير ديده مي شد .              *
طرح اوّليه ي سگ را چنان مي كشيد كه -2با َگرده ي زغال مي كشيد .  عيآسان و سرطرح اوّليه ي سگ را -1مي ريخت : *سگ را روان گَرته 

  ماليم و آرام،  در حال رفتن:  روانسگ را درحال حركت نشان مي داد .                      *
  ليه ي يك تصويركشيدن طرح اوّ،  برداري از روي يك تصوير يا طرح زنگ يا زغال؛ نسخهه احي چيزي به كمك گرده يا خاكطرّ ريختن : گرته*

  اسب مشكل داشت. ليهطـرح اوّدر كشيدن  *اّما در بيرنگ اسب حرفي به كارش بود :
كـه نقـاش نمونـه و طرحـي ، شود (پايه، بنياد) و رنگ (طرح، نقش) تركيب شده كه بنياد طرح معني مييا پيي باز دو واژة  :پيرنگ يابيرنـگ *

      ليهكنـد ، طـرح اوّ را كامـل رنـگ آميـزي مي آورد و سـپس آن رنـگ يا نقطـه چين بركاغذ مي كم بـه صـورت
  كنايه ازجاي حرف داشت؛ مشكل داشت . حرفي به كارش بود: *
  .من خاطره اي از اسب كشيدن معلمم به ياد دارمو مرا حديثي از اسب پردازي معلم در ياد است :  *

  خاطره* سخن درياد :                سخن ، خبر                            *حديث :
  .دآي و ّ مشتقات آن مى» بودن«شه با فعل ين كاربرد، همايدر مالكيّت گرفت :  ي نشانهبه مفهوم  *را : مي توان هم

  . ارى هستير از تو مرا يمشنو اى دوست كه غ*
  راست؟ كه تماشا عزم ي رويم،ما به فلك م *
  كافرى را غالمى بود صاحب گوهر *

  حديثي از اسب پرداز ي معلّم در يادِ من است .و ََهم درمفهوم بدل از كسره يا فكّ اضافه : 
  *سال دوم دبيرستان بوديم. اول وقت بود و زنگ نقاشي ما بود. دركالس نشسته بوديم و چشم به راه معلم. 

  كنايه از منتظربودن  *چشم به راه :
آمد. برپا شديم و نشستيم. لوله اي كاغذ زير بغل داشت. لوله را روي ميزنهاد. نقشه ي قالي بود و البد ناتمام بود. معلم را » صاد«

  ،همان بود: به تخته ي سياه با گچ طرح جانوري مي ريخت	ي نيم كاري را با خود به كالس آورد وكارش پيوستهعادت بود كه نقشه
 :ما را به رونگاري آن مي نشاند و خود به نقطه چيني نقشه ي خود مي نشست. معلم پاي تخته رسيد، گچ راگرفت، برگشت و گفت 

  و شيطنت ديگران را برانگيخت. صداي» خرگوش نه«شاگردي از درِ مخالفت صدا برداشت: » خرگوشي مي كشم تا بكشيد.«
وتني چند با او هم صدا » اسب«از ته كالس شاگردي بانگ زد:  »دنيا پر حيوان است خسته شديم از خرگوش ،«يكي شان برخاست:  

پي » چرا اسب؟ به درد شما نمي خورد. حيوان مشكلي است.«ومعلم مشوّش بود. از درناسازي صدا برداشت: » اسب، اسب«شدند: 
  »اسب،اسب«رفتيم: برديم راه دست خودش هم نيست و اين بار اتاق از جا كنده شد. همه با هم دم گ

  و طراحي آغاز كرد.». باشد، اسب مي كشم«و ما ساكت شديم. و معلم آهسته گفت: »! ساكت«كه معلم فرياد كشيد:  
  درمفهوم بدل از كسره يا فكّ اضافه* را :                           ناچار، ناگزير*البُد :                             ايستاديم *برپاشديم :
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           بياورد. كالس به را تمامي نا نقاشي كه بود اين معلم عادتي نيم كاري را با خود به كالس آورد: معلم را عادت بود كه نقشه *
  كنايه از جانوري را نّقاشي مي كرد . طرح جانوري مي ريخت: * 

  نقّاشي كردن از روي طرح *رونگاري :ما را به كشيدن از روي آن طرح موّظف مي كرد. ( تقليد )       * ما را به رونگاري آن مي نشاند : 
  و خودش با نقطه ها طرح اوّليه ي نقشه اش را مي كشيد . وخود به نقطه چيني نقشه ي خود مي نشست : *

  د تشكيل شدهخط يا سطحي كه از نقطه هاي متعدّ چين : نقطهاست .       * چين نقطه صورت به كه نقاشي اوّليه طرح : چيني *نقطه
  .    »نه خرگوش« ازروي اعتراض فرياد زد »  :خرگوش نه:«*درِ مخالفت صدا برداشت 

  فريادزد صدا برداشت : *                    اعتراض كردنكنايه از ناسازگاري كردن ،  *از درِ مخالفت در آمدن:
  كردن كردن ، تشويق تحريكبرانگيخت :  سبب شد تا دانش آموزان ديگرشيطنت و بدجنسي كنند .  * برانگيخت :* و شيطنت ديگران را 

  : و چند تن با او هماهنگ شدند و فرياد مي زدند.وتني چند با او هم صدا شدند بلند شد               ** برخاست : 
  هنگ شدن ، با هم به يك صدا مطلبي را بيان كردنكنايه ازهم عقيده شدن ، متّحد شدن ، هما *هم صدا شدن :

        بود. پريشانو آشفته ومعلّم ، ومعلم مشوّش بود: *
  .  نداردكافي مهارت  در اين كار معلّمفهميديم كه كنايه از  * پي برديم راه دست خودش هم نيست :

  دانش آموزان خيلي شلوغ كردند . (سر و صدا كردند.)كنايه و اين بار  » :اسب،اسب«* و اين بار اتاق از جا كنده شد. همه با هم دم گرفتيم:  
   »  اسب ، اسب « و همه با همديگر فرياد مي زديم 

  ن ، جنب و جوش و شلوغي و سرو صدا ي بسيار  آمد در حركته بكنايه از*از جا كنده شدن :          مجاز از دانش آموزان كالس *اتاق :
  :از نيم رخ*ازپهلو                                  جز از پهلو نكشيد.هرگز جانوري » صاد*«

 در سّنت نگارگري شرق به دليل انتخاب زاويه ي ساده معموال نقش ها از پهلو كشيده مي شد. *نكته :

 .)جانشين راستين اجداد هنرمند خودش بود(مانند اجدادش هنرمند بود  *خََلفِ صدق نياكان هنروَرخود بود : 

  اجدادنياكان : *                                       جانشين راستينصدق :  خََلفِ*
به نشان دادن نيم رخ موجودات زنده در نقاشي رازي را به همراه داشت و آن   و نمايش نيم رخ زندگان رازي در برداشت و از سرنيازي بود: 

  ازروي احتياج  *ازسرنياز :                                  .  دليل نيازي بود كه به اين كار داشتند
  دهد.مي  نشان بهتر را حيوان اندام تناسب و است زيباتر رخنيم از اسب كشيدن داد:مي نشان كمال به را خود اسبي پهلو، از *اسب

  اسب بودن  *اسبي :
چشم  صورت داد. فكّ زيرين را پيمود و در آخُره ماند؛پس باال رفت؛ *دست معلم از وَقَب حيوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره

را نشاند؛ دو گوش را باال برد؛ ازيال و غارِب به زيرآمد؛ از پستي پشت گذشت؛ گُرده را بر آورد؛ دُم را آويخت؛ پس به جاي گردن 
ه نمايان ساخت. سپس شكم راكشيد و دو پا را تا زير زانو بازآمد. به پايين رونهاد؛ از خم كتف و سينه فرا رفت و دو دست را تا فراز كُّل

  گَرته زد.

  گردن، قوس زير گردن ٔەچنبر :آخُرهپايين آمد               *فرود آمد: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم            *:  *وََقب
  »كشيد «طي كرد ، در اين جا صورت داد : كشيد                  * پيمود :  به راحتي ، با يك حركت سريع             ** به اشاره : 

 پشت ، باالي كمرگُرده : *                 ميان دو كتفغارِب : *                                         موي گردن، گردنيال : *

  طرّاحي كرد گَرته زد: گَردِه ، خاكه                 * : *گَرته                 باالي برآمدگي پشت پاي اسب فراز كُلّه :
 باال و پايين*تضاد :  بين اعضاي بدن حيوان                  * مراعات نظير:

دست معلّم ازفرورفتگي چشم حيوان براي كشيدن اسب شروع شد ، به پايين آمد و لب را به آساني رسم كرد .فكّ پاييني را كشيد ودرقوس *
زيرگردن دست از نّقاشي كشيد ، سپس دست معلّم به سمت باال حركت كرد و چشم راكشيد و دو گوش را به سمت باال رسم كرد. ازگردن و ميان 

را پايين آورد ؛ از گودي پشت گذشت ، باالي كمر و پشت را نّقاشي كرد ، دُم اسب را درحالت آويزن كشيد ؛ پس دوباره براي رسم  دو كتف دستش
گردن بازگشت . دستش به سمت پايين حركت كرد ؛ ازخميدگي كتف و سينه باالرفت و دودست را تا برآمدگي پشت پاي اسب آشكارساخت ( رسم 

  .طرّاحي كرداكشيد و دو پا را تا زير زانو سپس شكم ركرد ) . 
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ي پاها مانده خواست. كُلّهمانده بود.صورت از او چيزي مي طلبيد؛ تمامت خود مي	ازكار باز ماند.دستش را پايين برد و مردّد» صاد*«
معلم در نماند. گريزي رندانه  سراپاش از درماندگي اش خبر مي داد اما» صاد«بود با سم ها و ما چشم به راه آخركارو با خبرازمشكل 

زد كه به سود اسب انجاميد: شتابان خط هايي درهم كشيد و علفزاري ساخت و حيوان را تاساق پا به علف نشاند. شيطنت شاگردي 
ان بايد در علف است، حيو«  :ومعلم كه از مَخمَِصه رَسته بود، به خون سردي گفت». حيوان مچ پا ندارد، سُم ندارد«گل كرد. صدا زد: 

معلم نقاشي مراخبر سازيد كه شاگرد وفادار حقيرت هرجا به صورتگري در مي مانَد،چاره ي درماندگي به شيوه ي معلم خود » بچرد . 
  مي كند.

كند . بود . نّقاشي از او چيزي مي خواست . مي خواست تا اورا كامل  دودلمعلّم از نّقاشي كردن دست كشيد و دستش را به سوي پايين برد و *
را مي دانستيم . تمام وجودش از ناتواني او خبر » صاد « برآمدگي پشت پاهاي اسب با سمّ آن مانده بود و ما منتظر پايان كاربوديم و مشكل آقاي 

و علفزاري رسم  مي داد، اّما معلّم عاجز و درمانده نماند. چاره زيركانه اي به كار برد كه به سود اسب پايان يافت . سريع خط هاي درهمي كشيد
 از گرفتاري رها شده بودكه  معلمو» م نداردحيوان مچ پا ندارد، ُس« زد: آشكارشد و فريادشيطنت شاگردي  كردوحيوان را تاساق پا در علف قرارداد .

  درمانده  درنقّاشيت هرجا كوچككه شاگرد وفادار كنيدخبر معلم نقاشي مرا ».چرا كنددر علف است، حيوان بايد «با آرامش گفت : 
  م خود چاره مي كند.معّل روشبه  ناتواني خودش را، مي شود 

 كامل كردن،  تمام كردن:  تمامت *                  نّقاشي ، تصوير : صورت *                              باشك و ترديد ، دو دل مردّد : *

  پايان  آخِر : كنايه از منتظر           * راه :چشم به *         انيچهارپا يپا ايدست  ييقسمت انتها*ُسم :  
  يي، فراركردن ، رها ختنيگر:  گُريز: سرتاپاي او ، همه ي وجودش ( محاوره اي است )                                       * * سراپاش 

 قرارداد:  نشاند *        شد يمنتهپايان يافت ،  انجاميد: *                                               زيركانهرندانه : * 

                               هيحاني و آشكارشدن (خُلق و خوي ياصفتي كه در فرد است ): گل كرد 
  ناتوان،  ؛ ضعيف كوچك حقير:كنايه از با آرامش         * :  خون سردي رها ، آزاد                                         * : ستهرَ*

 متداول شده است .» گرفتاري«بدبختي و غم بزرگ ، تنگنا، اين واژه به معني  :*َمخمَصه

  ناتوان مي شود ، عاجز مي شود * در مي مانَد :                     اشيتصويرسازي؛ نّق:  صورتگري*

  
  كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني

  است؟ كرده استفاده ديگري معنايي معادل هاي چه از »نقاشي كردن« ةكلم سپهري، براي-1
 گرته ريختن ، رونگاري ، نقش بندي  ، پرداختن ، رقم زدن ، بستن ، نقطه چيني 

 .براي هريك از موارد زير، يك مترادف از درس بيابيد-2

 غارِب:  ميان دو كتف*آُخره                           :چنبرة گردن*ُكلّه                      : برآمدگي پشت پاي اسب*

  غارِب ، وَقَب ، مَخمَِصه ، آخُره.  اماليي بيابيد و بنويسيد از متن درس، چهار واژة مهمّ-3
  .نكشيد پهلواز  جانوري هرگز »صاد«  .ص شده را بنويسيدنقش دستوري كلمات مشّخ-4

 نهاد     قيد   مفعول     متمّم                                                                         

 :ه كنيدهاي زير توّج در جمله» و« به كاربرد حرف -5

 .كنيم سفر هم زندگي مي كنيم و در ب) در طول زندگي، سفر مي                                      .الف) زندگي و سفر مانند هم هستند

 .گويند مي» واو عطف« ،» و« نـوع اين به داده اسـت ؛ پيوند هم به را كلمـه چنـد يـا دو ،»الـف « ةدر جملـ»و«

نشـانة « پيوندد،  و دو جمله را به هم مي آيد كه معموال پس از فعل مي »و« ت. به اين داده اسـ ربط هم به را جمله دو ،» ب« ةدر جمل »و «
 .گويند مي »ربط يا پيوند

  .اي بيابيد و بنويسيد ، نمونه»و « اكنون از متن درس، براي كاربرد هر يك از انواع
  در آُخره ماند.و فكّ زيرين را پيمود -2                        ما چشم به راه آخركار  و ي پاها مانده بود با سم ها كُلّه-1:  نشـانة ربط يا پيوند *
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  غارِب به زيرآمد. وازيال  -3صاف.              وافتاده 	آدمي -2                        بود روان و خواه دل نّقاشي زنگ -1:   واو عطف *
  قلمرو ادبي

  هاي شاعري نويسنده را يافت؟ توان نشانه در كدام قسمت از اين متن، مي-1
  .خرگوش را چابك مي بست. سگ را روان گرته مي ريختم مرغان را گويا مي كشيد، گوزن را رعنا رقم مي زد، معّل
  .هاي بارز اين نوشته را بنويسيد دو نمونه از ويژگي-2
 پربسامد بودن فعل هاي اسنادي و توصيفي بودن -3	سادگي ، صداقت و صميمّيت-2ايجاز و كوتاهي جمالت -1 

  .ها را بنويسيد دو كنايه در متن درس پيدا كنيد و مفهوم آن-3
  كنايه از صميمي بودمعلم دورنبود:  - 2 كنايه ازجاي حرف داشت؛ مشكل داشت .     حرفي به كارش بود: -1

  قلمرو فكري
  داشت؟ هايي هاي ديگر چه ويژگي اشـي در مقايسـه با كالس درساز نظر نويسـنده، كالس درس نّق-1

 رو نداشت. روا بود. معلم دورنبود. صورتك بهنداشت.به جد گرفته نمي شد. خنده درآن  خواه و روان بود. خشكيدل

  .معني و مفهوم هريك از عبارت هاي زير را بنويسيد-2
 جانشين راستين اجداد هنرمند خودش بود(مانند اجدادش هنرمند بود .) : خَلف صدق نياكان هنرور خود بود

 دهد.مي  نشان بهتر را حيوان اندام تناسب و است زيباتر رخنيم از اسب كشيدن :داد اسب از پهلو، اسبي خود را به كمال نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

32 

 

  پيرمرد چشم ما بود                                                                      روان خواني 
 زبرو زرنگ مي.1325تير ماه َعلَم كرده بود؛ تهران در شوروي فرهنگ ةنگرة نويسندگاني بود كه خاندر كُ  ل كه پيرمرد را ديدمبار اوّ 

ماعت،بُرخورده بودم. جرفت. ديگر شعرا كاري به كار او نداشتند. من هم كه شاعر نبودم،و عالوه بر آن،جوانكي بودم و توي  آمد و مي
  .يش را خواند»هاآي آدم«است برق خاموش شد و روي ميز خطابه شمعي نهادند و او  شبي كه نوبت شعر خواندن او بود، يادم

. كنند بحث سياسي يا علمي مسائلدربار مجمعي از دانشمندان و يا سياستمداران كه ي فرانسوي)(واژه : نگرةكُ منظورنيمايوشيج // * *پيرمرد:
  چاالك و چست زيرك؛ و چابك : برو زرنگزِ // * در ميان قرار گرفتن :بُر خوردن* برپاكرده بود // بود :  كرده *عََلم //يي اگردهم

  .بودم گرفته قرار جمع آن ميان در اتّفاق حسب جواني كم سن و سال بودم بربودم :  جماعت ، بُرخورده توي و بودم * جوانكي
  آن را سرود .  1320ي نيما است كه در سال » آي آدم ها «منظور شعر*آي آدم ها : //  خطبه خواندن، وعظ كردن ،يسخنران *خطابه:

 رو خانم عاليه! پاريس هو در كوچگريخته  »يوش« از شاعر. بود ه پاريساش كوچ اش رفتم. خانه يكي دو بار به خانه26تا اواخر سال 
  .كرد سروصدا ميو  مي دويد گربه دنبال بود، كودكي كه پسرشان و نمي داد نشان

 فارسي نو شعر پدر يوشيج نيما زادگاه كه آن دليل به روستا اين. ايران مازندران استان در نور شهرستان بَلَده بخش توابع از است روستايي *يوش :
 شد.              نمي حاضر درجمع گرفت،نمي كنايه ازتحويل: دادنمي نشان رو فراري           * فراركرده، گريزان،: *گريخته        است .يافته شهرت است،

سراغشان رفتيم. همان نزديكي هاي  يكي دو بار با زنم به.30و 29 سال حدود در شايد رفتند؛ ةشميرانديگر او را نديدم تا به خان
اي بسازيم. راستش اگر او در آن نزديكي نبود، آن  داشتيم النهخيال  و بوديم گرفته فرهنگ وزارت از وقفي زميني تّكه ةآن هاخان

 محل. آمد پيش همسايگانه معاشرت و شد ساخته ما ةننداشتيم. اين رفت و آمد بود و بود تا خارا ة فعليشد و ما خان النه ساخته نمي
از آن به بعد » نيما.«با هم  آن بود؛ غنيمتي آشنايي بيغوله اي چنان در و بودند درآمده خاك ةها درست از سين بيابان بود و خانههنوز

او كيفي بزرگ به دست داشت و به خريد يا در راه.  هامان ديدم؛ گاهي هر روز؛ در خانه ا زياد مير پيرمرد بوديم، شده او ةكه همساي
كردم كه به زودي خواهد رسيد روزي كه  پرسيديم و من هيچ فكر نمي احوال مي كرديم و گشت. سالم عليكي مي رفت و بر مي مي

ربارة يا از زنش يا د رفتيم؛ تنها يا با اهل و عيال. گاهي درد دلي، گاهي مشورتي از خودش گاهي هم سراغ همديگر مي.او نباشد
  .است و سخت نگيريد، فايده نداشت گفتيم بحران بلوغ كرد و هر چه مي پسرشان كه سالي يك بار مدرسه عوض مي

  . لكي كه براي مقصود معيني در راه خدا اختصاص دهندزمين يا دارايي و ِموقف: * //منسوب به وقف:وقفي*
  لفت داشتن گفت وشنيد، اُ معاشرت : داشت // * ادامه بود، همواره بود: و بود // * ي كوچكخانه استعاره از: *النه

  مجاور  باشد، هم نزديك آنان خانة يا اتاق كه كس چند يا مربوط به همسايه ، دو *همسايگانه :
  تشخيص// خاك :  اضافة استعاري خاك : ةسين // خانه ها درزمين خاكي ساخته شده بودند.بودند :  درآمده خاك ةها درست از سين خانه*

  . دست آيدرنج و زحمت بهچه بي آن،  سودمند *غنيمت : // اي دور از مردمگوشه، نجُك: *بيغوله
  بود. خوب بسيار،  آشنا داشتنِ ، مردم از دور ي گوشه آن دربود:  غنيمتي ،آشنايي اي بيغوله چنان *در

  فرزندان و خانواده ، زن اهل و عيال ://خانه  اهل ، فرزندان و زن : عيال*اشاره به مرگ نيما دارد. // :  روزي كه او نباشد*
  		راز خود را به كسي گفتن ،  غم و شادي گفتن، 	كردن بازگو را ة خودغم و غص كردن : دل *درد

  جامي     به يوسف شوق خود اظهار مي كرد                      بدين سان درد دل بسيار مي كرد
                   رسيدن،  رسيدن به سن رشد*بلوغ :                          تغيير حالت ناگهاني ،آشفتگي، وضع غيرعادي : حرانُب*

مي شد. رسيدگي به كار منزل اصال  اش گرفت كه صرف و خرج خانه ندرغازي از وزارت فرهنگ ميهي نداشتند. پيرمرد ِشزندگي مرّف
تر شد.  بازنشسته شد، كار خراب گرفت و بعد كه عاليه خانم مي كرد و حقوقي براي بانك ملّي كار ميبه عهدة عاليه خانم بود كه 

 جوان شاعران آمد و رفت مي كرد، بدتر هم باز را وضع اين آن چه و لةاخير،خصوص اين ده سا پيرمرد در چنين وضعي گرفتار بود. به
   .بود
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  مسئوليّت  ه : هدُع// * كهنه و فرسوده:ندرِش// * پول اندك و ناچيز :چندرغاز= ندرغازِش * //	راحت و آسوده ، دررفاه و آسايش:  همرّف*

معادل دوغاز بود . پنج غاز ( پنغاز ) » جندك « كوچك ترين واحد پول درعهد قاجاربوده است . هر*غاز : 
  معادل نيم شاهي و ده غاز معادل يك شاهي وهربيست شاهي برابر يك ريال بود .

ل آن همه رفت وآمد را نداشت؛ به خصوص در ا تحّماهي شده است، براي خيل جوانان، اّمگديد كه پيرمرد چه پناه يه خانم ميعال
  .چنان معيشت تنگي. خودش هم از اين همه رفت و آمد به تنگ آمده بود

  زندگي سختي ي : تنگ شتيعَم* // آن زندگاني كنند، از خوردني و آشاميدني باچه  آن،  زندگاني : عيشتَم//*  گروه؛ دسته:  خيل *
  چيزي از شدن درمانده و عاجز از ، كنايه پريشان گرديدن و به ستوه آمدن كنايه ازآمدن:  تنگ *به

  يكسواره برون شدي به شكار                 شه چو تنگ آمدي ز تنگي كار
ن و دوا نشَ گرفته تا تره بار و ُب سپردند و از قند و چاي دادند يا به كسي مي رفتند. خانه را اجاره مي هر سال تابستان به يوش مي

  .كردند رفه جويي ميصبه قندهار، هم ييالقي بود هم  افتادند؛ درست همچون سفري كردند و راه مي درمان، همه را فراهم مي
غم غربتي كه در شهر به آن دچار  رفت؛ براي ّساليي ميهرساله به جست و جوي َتديدم كه خود پيرمرد در اين سفرهاي  ا من ميامّ 

  .نيما نشده بود دانست يا نه كه اگر به شهر نيامده بود، دانم خودش مي شد. نمي مي
  		طوالني سفر براي است مثل ضرب المثل يا :قندهار سفر // * خوار و بار از قبيل نخود و لوبيا و عدس :ُبنشن*
  دور شدن؛ دور شدن از شهر خود:  غربت // افتنيآرامش  يي :تَّسال * //	گرم فصل در سردسير يناحيه به سفر: ييالق *
  رسيد نمي شهرت به بود،نشده نيما نام به شاعري: بودنشده نيما *

فقط درشعرش مي شد جست. نگاهش  ما اگر درها را به رويش نبسته بودند، شايد وضع جور ديگري بود. اين آخري ها فرياد رامسّل
  .اش بي تالطم بود و خيالش تخت آرام و حركاتش و زندگاني

  ، او را محدود نمي كردند گرفتندسخت نمي او بر شدند،نمي مانعش كنايه از: بستندنمي رويش به * درها
  .روشيدن و به يكديگر خوردن امواج درياخ وناراحتي ، آشفتگيازمجاز :تالطم* //پيداكرد  يافت،: جُست //	اعتراض مجازاز: فرياد *

 مجازاز آسوده ، راحت *تخت : //	داشت كنايه آرامش]: بود[ تخت *خيالشه نبودن و بي ناراحتي  // آشفتازمجاز :تالطم*بي

ب كرد و از هر چيز تعّج خويش به همين طريق بود كه پيرمرد، دور از هر ادايي به سادگي در ميان ما زيست و به ساده دلي روستايي
   هامان اُخت شد. حقارت زندگي تر بست تا دست آخر با هر چه بر او تنگ گرفتند، كمربند خود را تنگ

  	گرفتند سخت كنايه از:گرفتند تنگ *//ظاهرسازي  ، هتقليد و حالتي ساختگي براي جلب توّج :* ادا 
  سازگارتركرد ، خود را آماده تر كرد ، عزم خودرا جزم كرد . شرايط با را خود كنايه از: بست ترتنگ را خود *كمربند

  سازگار: اُخت //	پستي كوچكي،: *حقارت//  	در نهايت، در آخر، باالخرهدست آخر:  *
  ها بسته ماند.  اي سال همچون مرواريد در دل صدف كج و كوله*

استعاره ازروزگار ناسازگار نيما كه نتوانست يا نخواست اين مرواريد گران بها از آن صدف خارج شود و ارزش هاي آن شناخته : كوله  و كج *صدف
  شود . به ناشناخته بودن نيما نيز اشاره دارد . 

  تشخيص يا استعاره ي تشخيصي :  صدف اضافة استعاري //  : دل صدف*
    متن يه به فضااز محدود و ناشناخته بودن باتوّج هيكنا .2با صدف  ونديبسته شدن درپ.1گرفت دوشي تناسب م هاميظاهرا ا ماند : بسته*

  .كنايه از اين كه در طول دوران زندگي نيما كسي ارزشش را درك نكرد *در دل صدف سال ها بسته ماند : 
   صدف سال ها:  تشبيه» // وجه شبه «  پوشيده و پنهان بودن، » مشبه به «  مرواريد، » مشبه «  نيما *تشبيه :

 جامعه نيمامانند مرواريدكه دردرون صدف پنهان وناشناخته است درآن:  ها بسته ماند اي سال همچون مرواريد در دل صدف كج و كوله*
  نفهميد.                     را او ارزش كسي و سال ها ماند ناشناخته وروزگارنابه سامان
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اي  در واقع طمأنينهامّا  است؛ سرتسليم از حق به هم شايد بردي مي گُمان كه بود آرامشي بود، ما ةچشم زمان او كه خود درچشم *
  .هست فراعنه دورة ةمبود كه در چشم بي نور يك مجّس

  		اثرِ در خاطرِ، به: سرِ از //عنوان هر يك از پادشاهان قديم مصرجمع فرعون ، فراعنه : آرامش // * اطمينان،: * ُطمَـأنينه
به  ( نيما ) او :هيتشب//)ة اوشيچشم او( نظر و اند :مجازچشم//  *تكرار: //تشخيص يا جان بخشيه : زمان * اضافة استعاريه : چشم زمان*  *

   چشم زمانه
  چون چشم عزيز وگرامي بود. -2تشبه ، ايهام وكنايه ازچشمي بيدار در زمانه ي ما بود -1بود:  ما ةچشم زمان *
  فراعنه دورة ةمبه چشم بي نور يك مجّس مايآرامش ن:هيتشب*

خود  يجامعه  ليبه مسا ارانهيكه هوشاوما ي بايروزگار نازدر اوست ييهمتاي ب فيو توص مايوصف ن*نكته : ازهمچون مرواريدتا فراعنه است:
  .رگ و مستحكم داردُتِس يتيشخص پردازدوي م

و نه هيچ ناراحتي ديگر. فقط  تن خود بنالد. هيچ بيمار نشد؛ نه سردردي نه پادردي در اين همه سال كه با او بوديم، هيچ نشد كه از
  .بود ة يوشپيش از سفر تابستان كه يك بار، دو سه سال قبل از مرگش شنيدم كه از تن خود ناليده؛ مثل اين

 تنتكرار :  // كندگاليه و شكايت ، ندكناله :* بنالد اصال اّتفاق نيفتاد ، اصال پيش نيامد : هيچ نشد *

تازه ،  مان كردم ميراب است. خواب كه ازچشمم پريد و از گوشمشبي كه آن اتّفاق افتاد، ما به صداي درازخواب پريديم؛ اول ُگ
لفتشان بود، وحشت ُك» نظرم حال پيرمرد خوش نيست. سيمين! به«ستم خبردار شد. گفتم: فهميدم كه درزدن ميراب نيست و َش

  .نمود زده مي
  »مرگ نيما « منظور اتّفاق :اشاره به مرگ نيما دارد . //  افتاد : اتّفاق آن كه شبي *
   هاها و باغنگهبان آب، مسئول تقسيم آب خانهميراب:  *
  شدنو بيدارهوشياراز كنايهخواب از چشم و گوش پريدن:  *
  م .پي برد ياگهانن، ه بودم الهام شد، پيش بيني كرد من كنايه از اين است كه : به: ستم خبردار شدَش*
  رسيدداد، به نظر مينشان مينمود: مي * //	خدمتكار زن : لفتُكخانم سيمين دانشورهمسرزنده ياد جال آل احمد // *:  سيمين *

  فعل گذرا به مسند  مي نمود : مسند ، وحشت زده : : دستوري*نكتة 
  .هستند خواه مسند يا هستند مسند به گذرا ؛ رفتن/  آمدن شمار به ، آمدن/  رسيدن نظر به هاي فعل*
كرد؛ يعني زمستان به يوش رفت و  ل بار در عمرش، جز در عالم شاعري، يك كار غير عاديمدّتي بود كه پيرمرد افتاده بود. براي اوّ*

  .قاطر آورده بودندش ة چالوس رويهمين يكي كارش را ساخت. از يوش تاكنارة جادّ
  كنايه از بيمار شدن :  مدّتي بود كه پيرمرد افتاده بود *
   بارِ اوّل (تركيب وصفي مقلوب)اوّل بار: * 
  كنايه از اورا از پاي درآورد ، براي او دردسردرست كرد ، سبب مرگش شد. : كارش را ساخت*
  مرگش شد. رفتن نيما به يوش در زمستان ، نيما را بيماركرد و سبب:  همين يكي كارش را ساخت *
اند، براي خدمت  وقتي يوش بوده گفت كه ا نه الغر شده بود، نه رنگش برگشته بود؛ فقط پاهايش باد كرده بود و از زني سخن مياّم *

زده و من  كرده و خودش را به خواب مي رويش را به ديوارمي پاييده؛ آن قدر كه پيرمرد نشسته و مثل جغد او را مي آمده، مي او مي
  فهميده بود؟ پرسم كه نكندآن زن خودم مي حاال از

  كنايه از اين هيچ نشانه ي بيماري در او نبود.  :  نه رنگش برگشته بود *
  داشت // تشبيه زن به جغد زيرنظر  نيما را،بودنيما  مراقبمانند جغد :  پاييده مثل جغد او را مي*
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خواست و در نگاهش همان تسليم  نمي زديم؛ آرام بود و چيزي سري ميهر چه بود آخرين مطلب جالبي بود كه از او شنيدم. هر روز 
 . ...بود، و حاال

بايد خبركرد يا دوايي بايد  كردم كه كار از كار گذشته باشد. گفتم البددكتري چيزي به دوشم انداختم و دويدم. هرگزگمان نمي
  ».!نيمام از دست رفت«كرد:  بودو ناله ميخواست. عاليه خانم پاي كرسي نشسته بود و سر او را روي سينه گرفته 

  به ناچار، ناگزير : دالُبنماند //  اقدام براي فرصتي به پايان رسيد ، كنايه ازفرصت:گذشت كار از كار *
خود را گرم چهار پايه اي پهن ، كوتاه و چهارگوش كه در زمستان در زير آن منقل مي گذارند و بر رويش لحاف اندازند و در زير آن  : كرسي* 

  كنند
    م در نيمام : مضاف اليه  َ -كنايه ازنيماي من فوت كرد يا ُمرد // :  نيمام از دست رفت *

 عاليه خانم بهتر از من مي .شد باورم نمي اي تازه خاموش شده. باز هم بودند؛ كوره آن سربزرگ داغ داغ بود؛ اما چشم ها را بسته
 ».الني! يعني نيمام از دست رفت؟ُف :«پرسيد كرد و هي مي تابي مي كار ازكارگذشته است؛ ولي بي دانست كه

را پيش از رسيدن من فرستاده  پسر. كنند تلفن دكتر به ة ماشد بگويي آري؟ عاليه خانم را با سيمين فرستادم كه از خان و مگر مي
د، از زير كرسي درآورديم و رو به قبله كه عجيب سبك بو ت خانه كمك كرديم و تن او رالَفبودند سراغ شوهر خواهرش. من و ُك

رفت قرآن آورد. الي  و سماور نفتي كه روشن شد، گفتم» آيند ها مي برو سماور را آتش كن؛ حاال قوم و خويش«گفتم: .خوابانديم
  .»اّفات صّفاوالّص« قرآن را باز كردم؛ آمد: 

  بود استعاره از سرنيما است . چون تب داشت سرش مثل كوره داغ : كوره *
   مركّب -صفت بياني مفعولي براي كوره ، از نظر ساخت : مشتق :  تازه خاموش شده*
  روشن كن : آتش كناستفهام انكاري ، پرسش تاكيدي ؛ نمي شد آري بگويي . //  : شد بگويي آري؟ مگرمي *
 كنايه از استخاره كردم ، فال گرفتم:  الي قرآن را باز كردم *

  الصَّافَّاتسوره ي 1به آيه ي  آرايه ي تضمين سوگند به فرشتگان صف در صف // * :	وَالصَّافَّاتِ صَفا *
 

  زده، جالل آل احمد ارزيابي شتاب
  

 درك و دريافت

 .استنباط خود را از عبارت زير بنويسيد-1

  .شد هامان اُخت تر بست تا دست آخر با حقارت زندگي هرچه بر او تنگ گرفتند،كمربند خود راتنگ
  بيشتر بر نيما سخت گرفتند ، نيما خود را دربرابر دشواري ها آماده تركرد تا سرانجام با پستي زندگي ما سازگارشد.*هرچه 

 صائب       كوه و صحرا پيش سيل بي قرار من يكي است             سنگ راه من نگردد سختي راه طلب

 ا بيان شده است؟در كدام بخش متن، ديدگاه آل احمد دربارة جايگاه و ارزش نيم-2

  ماند. بسته ها سال اي كوله و كج صدف دل در مرواريد همچون
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  	مهر و وفا               درس ششم                                                         
  

  ديبرآ گفتم كه ماه من شو گفتا اگر                            ديگفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آ
  ديتر آ كم ، كار نيا ، انيگفتا زخوبرو                             اموزيرسم وفا ب ، زمهر ورزان كفتم
  ديآ گرياست او از راه د وَگفتا كه شبرُ                    ببندم          ر،نظ  ِراه ، التيكه برخ گفتم
  ديرهبر آ ، هم اوت،  يگفتا اگر بدان                        عالمم كرد   ت گمراه ِلَفزُ يِ كه بو گفتم
  ديدلبر آ يكز كو يميك نسُنگفتا خُ                              زديخخُلدكز باغ ِ ييخوشا هوا گفتم
  ديبا كس تا وقت آن درآ يگفتا مگو                  لح دارد ؟    ُص زمَِع يك ، تَميرح دلِ  گفتم
  ديه هم سرآّصُغ نيكا، موش حافظ گفتا َخ          كه چون سر آمد        يديد، ت شرَِعزمان ِ گفتم

  
   ساختار غزل-1

   اخرب  مكفوف  مثمن مضارع بحر ،فاعالتن مفعول	فاعالتن مفعول :  وزن غزلالف : موسيقي بيروني غزل يا 
  هجاي آن بلند است .   10هجاي آن كوتاه و  4هجا وجود داردكه  14درهرمصرع اين غزل 

ر ، ديگر ، رهبر ، ت ،كم بر ، سر« است و قافية آن در واژه هاي » آيد « از غزل هاي رديف دارحافظ است كه رديف آن ب : موسيفي كناري غزل : 
    قرار دارد .»  دلبر ، بنده پرور ، در ، سر

  سلمان ساوجي غزلي بر همين وزن و قافيه دارد : 
    ديباشد مگر برآ يپ نيدر دهميم جان                   	ديسهل است، اگر برآ دن،يوصلت به جان خر 

  ناصر بخارايي نيز غزلي بر همين وزن و قافيه دارد :
  ديباشد كه دلبر آ ييايجان تو بر ن يا                                   ديبرآ ياز درد هجر حانا جانم هم

از رديف ، در همة شعر مي پيچد و گسترش مي يابد ، به طوري كه مثال در بيت اوّل و » ا « دراين غزل ، مصوّت بلند ج : موسيقي دروني غزل : 
  بار تكرار مي شود . 5بار ؛ ودر بيت چهارم ،  8بار؛ دربيت دوم ، 6سوم 

نيز بيش از هرصداي ديگري در اين غزل » ر « كه در همةظ ابيات مكرّر مي شود ، صداي » گ « در واج آرايي صامت ها نيز ، عالوه بر صداي  
  باربه گوش مي رسد . 6بار ودر بيت دوم و سوم ،  4شنيده مي شود ؛ به عنوان نمونه ، دربيت اوّل و چهارم 

ن غزل مناظره اي رندانه و عاشقانه بين عاشق و معشوق در جريان است كه حافظ در آن به طنز و جد ، شكايت در حوزة موسيقي معنايي هم ، در اي
  و مال مت ، استعاره و كنايه و تشبيه ، مجموع غم ها و عاشقي خود را شرح مي دهد .

  نوع غزل  -2
ا رندي تمام با معشوق خويش به مناظره مي پردازدو موقعّيت هاي ازعاشقانه هاي كامالً زميني و فرشي حافظ است كه شاعر در خيال يا در حضورب

متفاوت و ناسازگارعاشق و معشوق را به تصوير مي كشد و نشان مي دهدكه با دلبري شوخ و بذله گو ، حاضرجواب و نكته سنج سروكار داردكه 
مي ُكشد وشكنِ خم اندر خم و دراز او ، عاشق را گمراه عالم مي عاشق را پيوسته در خوف و رجا نگه مي دارد و در حالي كه غم عشق او ، عاشق را 

دهد  سازد و لب لعل شيرينش ، دل دادگان را مي كشد ؛ اّمامعشوق هنوز از بنده پروري خويش ياد مي كند و وصال را به زماني نامعلوم حوالت مي
  مجموعة غصّه اش را به پايان برساند .كه بايد عاشق بيچاره ، هم چنان در انتظار آن باشد تا روز وصل فرارسدو 

  قلمرو زباني غزل -3
عالوه بر معني رايج آن به معاني شكايت كردن ، جواب دادن ، خواستن ، تهديد كردن ، ذوق زده و شادمان شدن ، » گفتن « در اين غزل  :1بيت 

  پرسيدن ، فاش كردن و...به كار رفته است .
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  به پايان مي رسد *سرآيد : غم جدايي و عشق تورا در دل دارم ، من از عشق تو غمگينم  : غم تو دارم* شكوه كردم *گفتم :
  كنايه از دوران غم و اندوه به پايان مي رسد: غمت سر آيد * پاسخ داد اين غمگيني تو به پايان مي رسد.:  گفتا غمت سر آيد*
  معشوق زيباي چون ماه من باش ، در شب زندگي براي من ماه باش :من شو ماهِ*
  جمله است  . 8است * بيت » الف پاسخ يا جواب « درگفتا  »ا « اگر از دست من ساخته باشد ، اگر بشود.* :  اگر برآيد *

 *شيوة وفاداري،رسم پاي بندي و وفاي به عهد و پيمان : رسم وفا*عاشقان ،عّشاق ، آنان كه اهل مهر و محّبت هستند:  مهرورزان* : 2بيت 
را  مانيعهد و پ : وفا*كم تر ساخته است   : تر آيد كم *منظورآموختن وفاداري //  :اين كار *زيبارويان ، معشوقان ، ماهرويان //  : خوبرويان

  وعده را به جاآوردن ، ثَبات در قول و سخن ، مقابل جفا نگه داشتن ،
  باشدينم ري، امكان پذديآيكمتر بر م=  ديكمترآ*.داند يوفا م يب بايمغروررا تقر انيبارويز مقدار، به ندرت و بسيار اندك ، ديق كمتر:*

  نگاه ديدن، چشم ، *نظر: .//در پيش چشم نباشد ، هنگامي كه ر چيزي در ذهنآرزو، فكـر، تصوّ:   خيـال*:  3بيت 
چشمم را مي بندم تابه خيال و تصويرو رؤياي تو نظر نكنم ، خيالت را به سر راه نمي  : بر خيالت راه نظر ببندم * چشم راه تماشا، راه نظر: *راه

  دهم ، نمي خوابم تا خواب تو را ببينم .
  ، عيّار، دزد راهزن، شب بيدار، رونده در شب؛ كسي كه هنگام شب به راهي برود يا سفر كند  : رو شب*

  سعدي    نصيحت نگيرند و حق نشنونديكي گفت كاين بنديان شبرُوَند                             
  از راه ديگر وارد مي شود ؛ مثال بو ، صدا ، دل ، خواب : از راه ديگر آيد * ، خواب و حواس ديگر گوش ،دل ديگر:  راه*

  »  او « برنهاد » شبرو « : تقدّم مسند  *شيوه ي بالغي مصراع دوم
  يعني شيوه اي كه جاي اركان دستوري جمله جا به جا مي شود. *شيوة بالغي :

مرا در دنيا گمراه كرد ، عالميان مرا گمراه دانستند ، عشق به زلف تو مرا در  : گمراه عالمم كرد* گمراه در نظر همة مردم:  گمراه عالم*:  4بيت 
همان بو تو را راهنمايي و هدايت خواهد كرد ، بوي زلف من  : هم اوت رهبر آيد*اگر آگاه ، دانا و هوشيار باشي  : اگر بداني *رد . جهان گمراه ك

   . رهبر است يبرا هيدر اوت : مضاف ال »ت َ -«تو را به سويم خواهد آورد .* جابه جايي يا چرخش ضمير : 
  او رهبرت ( تو  ) مي شود . : اوت رهبر آيد ←. شدن  و رهبر مسند جمله است يبه معن يفعل اسناد : ديآ*

  نسيمي ، بادي * هوايي :. بسيار خوب و خوش ايت ؛ مترادف ُخُنك كوستيچه ن ؛شبه جمله  :خوشا  *:  5بيت 
  برمي خيزد ، مي وزد *  *خيزد :

  بهشت           *ُخلد :، مترادف خوشا ، ايهامي هم دارد باسردي و خنكي خاصي كه در نسيم است خوشا، نيكا : كُنُخ*
  شيريني لبت ، مزة لب معشوق ، بوسة معشوق ، سخن گفتن معشوق ت :نوش لعل* //، خوشگوار شهد و عسل :نوش: * 6بيت 

  بر ارادت خودت ادامه بده ، بر فرمان برداري خودت پاي بند باش  : بندگي كن *ما را در آرزوي خود كشت . :  ما را به آرزو كشت*
  مي شود:  آيدكه با تو برسر لطف خواهد آمد ، شايد معشوق به تو توّجهي كند . // *:  كو بنده پرور آيد*
   بنده نواز ،كسي كه رعايت زيردستان خود را مي نمايد :بنده پرور*

  سعدي       اق رهنماو رزّ	بنده پرور	اقخّل              	دادار غيب دان و خداوند آسمان   
  لب و شراب قرار مي گيرد .  » مشبّه به « : لعل به جهت سرخي *نكته  سنگ قيمتي سرخ رنگ و شفاف لعل :

 لب و گردش جام است	لعل	چشمم همه بر               گوشم همه بر قول ني و نغمه چنگ است

 فام را	لعل	تا بنگري صفاي مي                                ابيا كه آينه صافيست جام ر

  و خط زنگاريست	لعل	كه نام آن نه لب                   ايست نهاني كه عشق از او خيزدلطيفه
به » بي رحم « ترحّم ، رحم ، رحمت ، رحمن ، باتوجّه به فضاي شعر ، در طنزي لطيف ، آن را در معني  ←بخشايشگر ، مهربان:  رحيم*:  7بيت 

  دل مهربان و بخشنده ات  : دل رحيمت*كار برده است .
  » لطف« آشتي و سازش ، در اين جا در مفهوم  : صلح*  قصد :  عزم * چه زماني*كي : 

  به كسي نگو  : مگوي با كس*چه زماني قصد آشتي و لطف دارد؟  ؟ : كي عزم صلح دارد* 
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  : فعل نهي ، نگوي ، حرفش را هم نزن ، هيچ از اين موضوع سخن نگو ، اين موضوع را آشكار نكن مگوي*
  تا وقت مناسب آشتي فرا برسد. ، هنوز زمان آشتي نيست .  : تا وقت آن درآيد*

خاموش باش ، *خموش :  چگونه به پايان رسيد ؟ // ؟: چون سر آمد * روزگار خوش وصال : زمان عشرت*خوشگذراني : عشرت*:  8بيت 
  اين غصّه (جدايي از معشوق و دوري از روزگار خوش وصال ) اي كه داري به پايان مي رسد :  ه هم سر آيداين غّص*شبه جمله //

  از روزگار خوش وصال ياز معشوق و دور ييجدا،  هجران دوران：：：：هّصُغ* كنايه از به پايان مي رسد: سرآيدمنادا و شبه جمله// *  *حافظ :
  .خواندمي و نامدمي آن به را خود شاعردرشعرش، كه است نامي *تخّلص :نام شاعري شاعر، *حافظ:

  قلمروادبي غزل-4
ايهام ميان طلوع ماه و برآورده شدن خواست شاعر ، بدين سان كه وقتي شاعر از مخاطب مي خواهد كه ماه معشوق  زيباي او  *برآيد :: 1بيت 

در مقابل من طلوع و  نداردماه جرئت  و اگراصالً آن ماه طلوع كند. ؛ يعني آن -2اگر ممكن شود  -1شود ، به گونه اي دوپهلو و ايهامي مي گويد :
  . جلوه گري كند

  است شتنيخو يبه جا يريبه دست باش كه خ       مراد خاطر ما                         ديگرت ز دست برآ   
 گرت ز دست برآيد نگار من باشي                   در آن چمن كه بتان دست عاشقان گيرند                  

  مقايسه كرده است و زيبايي معشوق را بر ماه برتري داده است .شاعر پنهاني زيبايي معشوق و ماه را نسبت به هم *تشبيه : 
  استعاره از معشوق زيبارو، تصويري استعاري از معشوق * ماه : 

  گ ، م ، ا /  /* واج آرايي : گفت   * تكرار در سرتاسر اين غزل : جناس ناقص  * سر و بر :مراعات نظير   *ماه و برآيد :
  و مهرورزان وفا  *مراعات نظير ::  2بيت 
  خيال به شب رو* تشبيه :  .خيال آمدن ديگر راه از ، خيال بودن شبرو ، بستن خيال بر خيال ؛ راه*تشخيص و استعاره : :  3بيت 

  راه و شب رو *مراعات نظير :كنايه از مانع شدن  *راه كسي يا چيزي را بستن :
و هم راهنمايي . وقتي اين دو در يك جا  -2هم پراكنده و سرگشته مي كند  -1دوكاركرد متضاد دارد :  پارادوكس ( متناقض نما ) ، *بو ::  4بيت 

  اجتماع كنند ، جنبة پارادوكسي ( متناقض نما ) خواهند يافت. يا بوي گمراه كننده مي تواند راهنمايي كند. 
  گمراه و رهبر*تضاد : مجاز از مردم عالم :*عالم آرزو-2رايحه -1 *بو : ايهام : تشخيص يا استعارة تشخيصي *بو :
  .تناسب دارد نسيم و باد ، هوابا و ماليم  سردمطبوعباد  -2خوشا، نيكا  دارد : تناسب و ايهام شبه جمله است : كُنُخ*: 5بيت 

  خوش      بوي -2 آرام بسيار باد ، خنك و ماليم باد-1 ايهام دارد : : نسيم*
  بي زران از دست ُبردِ ره زنان آسوده اند              غنچه را دل از نسيم صبحگاهي مي تپد      صائب 

  اي باد از آن باده نسيمي به من آور                    كان بوي شفابخش بُوَد دفع خُمارم             حافظ
  ود همه عالم نسيم زلف تو دارد    سلمان ساوجي      نسيمي از سر زلف تو مي خرم به دو عالم             اگر چه خ

  نسيم كوي معشوق با باد بهشتي به شكل پنهاني و برتري نسيم كوي معشوق*تشبيه مُضمَر: هوا ، باد ، نسيم   *مراعات نظير :
   كشت آرزو به را ما : لعلت تشخيص*  لب از استعاره : *لعلنوش لعل  *تشبيه :: 6بيت 

  تناسب و تضاد و اشتقاق:  پرور بنده و بندگي *
  دل معشوق يو دلسوز يميدر رح :طنز*تشخيص يا استعارة تشخيصي ؛ زيرا مهربان است و عزم كاري دارد .  *دل ::  7بيت 
  عشرت و غصّه*تضاد : برآيد و سرآيد جناس ناقص :  : 8بيت 

  قلمروفكري يا معنايي غزل-5
رسد گفتم بيا و  مي پايان به اندوه تو با ديدارمن و غم توغمگينم . معشوق پاسخ دادكه دوران با معشوق شكوه كردم كه ازعشق *معني ::  1بيت 

  (امكان پذير باشد ؛ يعني ، امكان پذير نيست ) باشد ساخته من از اگراين كار در شب تاريك زندگي من ، ماه باش گفتا
  : اگر من ماه تو شوم ، اين ماه طلوع نخواهد كرد و اين كه طلوع كرده ، ماه تو نمي شود. حافظ به طنز مي گويد:  اگر برآيد *

  غم هجران عاشق از معشوق ، اميدواري دادن معشوق به عاشق ، آرزومندي عاشق براي ديدار با معشوق *مفهوم :
  عاشقان رسم وفاداري را ياد بگير گفتا از زيبارويان وفاداري كم تر ديده شده است و اين هنر از دست آنان بر نمي آيد .  گفتم از *معني ::  2بيت 



 

39 

 

  بي وفايي معشوق و وفاداري عاشق ، ناز معشوق و نياز عاشق   * مفهوم :
داشته باشند . و آنان خودشان به ديگران رسم وفا را مي معشوق مي گويد كه عاشقان بايد وفا داشته باشند و معشوقان الزم نيست وفا : 1*نكته 

  نمي كنند و مهر نمي ورزند. آموزند و آموختن وفا از ديگران رسم زيبارويان نيست و به كنايه مي خواهد بگويد كه زيبارويان با هركس وفا
.  دارند زمينه اين در زيادي ابيات   حافظ و سعدي، است بيهوده كاري داشتن توقّع زيبارويان از وفاداري ما تغزّلي و عاشقانه ادبّيات در : 2*نكته 
 درخور ناز شود، او همه و نبيند چيزي معشوق جز كه آن جا تا ، شود بيشتر عاشق اشتياق تا دهدنمي وصال به تن و است كردن ناز كارش معشوق
  نمايد. جلوه آسان و كوچك عاشق نظر در نبايد وصال طرفي از»كنيد نياز شما نمايد ناز يار چو« :عاشق يشايسته نياز و است معشوق

گفتم راه چشمم را براي ورود خيال تو مي بندم تا خيالت از راه چشم به دل راه نيابد و آرامش مرا بيش از اين برهم نزد  گفتا : *معني : 3بيت 
خيال من مانند دزد و شبگرد است و از راه هاي ديگر به اشتباه مي كني و نمي تواني از حضور خيال من در چشم و دلت ممانعت كني . چون 

  انديشة تو وارد مي شود . 
شاعر در مصراع اوّل مي گويد : من اجازه نمي دهم تصوير ذهني تو پيش چشم من بيايد و آرامش مرا بر هم بزند ، فراموشت مي كنم . و  *نكته :

از راه ديگر مي آيد . اگرچشم را ببندي ؛ شب ، هنگام ِخواب و از راه دل به سراغت مي معشوق در مصراع دوم در پاسخ مي گويد : خيال من شبانه 
د ، آيد وراه خيال من بسته نمي شود . هرجا باشي خيال من با تو خواهد بود همان طور كه شب رو يا عيّار در شب تاريك راه ها را پيدا مي كن

  تو قرار مي گيرد . خيال من هم در شب به سراغ تو مي آيد و در انديشة 
 و راهنمايي را تو بو باشي ، همان و هوشيار آگاه كرد .گفتا اگر گمراه دنيا به سوي خودكشاند و در گفتم بوي خوش زلفت مرا *معني ::  4بيت 

  . آورد) خواهد سويم به را تو من زلف بوي ( كرد خواهد هدايت
  كننده است و هم راهنمايي كننده .خداوند هم گمراهنهايي بيت كنايه است از اين حقيقت عرفاني كه *مفهوم 

  حيرت و سرگشتگي عاشق ، توجّه و عنايت معشوق ، هدايت كنندگي معشوق  *مفاهيم ديگر : 
  در مصراع دوم معشوق با طنز پاسخ مي دهد كه : بوي زلف به تو مي گويد كه من كجا هستم ، اّما تو به آن جا راه نداري . *نكته :
گفتم بوي زلفت مرا در جهان به گمراهي و سرگرداني كشانده ، چون اين بوي نشاني از حضور تو در جايي دارد پس به همه جا  بيشتر :*شرح 

ن راهنمايي حيران و سرگردان رو مي آورم . جوابي طنز آميز داد و گفت : ولي همين بو كه از نظر تو گمراه كننده است به هرحال تو را به اقامتگاه م
  ي كند . ولي عاشق را به خانة معشوق راه نمي دهند .م

 گرچه دانم كه به جايي نبرد راه غريب               من به بوي خوش آن زلف پريشان بروم          حافظ

  گفتا چه خوب است نسيمي كه از كوي معشوق مي وزد.   است نسيمي كه ازباد بهشت مي وزد . خوش و لطيف گفتم چه*معني ::  5بيت 
  كوي معشوق بر بهشت برتري دارد . *مفهوم :

معشوق در مصراع دوم با طنز مي گويد : بله ، نسيم بهشتي خوشايند است ، امّا خوش تر از آن نسيمي است كه از كوي دلبر مي آيد . اگر  *نكته :
  هواي كوي دلبر بايد از هر نسيمي براي تو خوشايند تر باشد.تو عاشق راستين هستي ، اين را بدان كه 

  :  6بيت 
  آمد.  خواهد لطف برسر تو با بده كه معشوق ادامه خودت ارادت بر گفتم كه لب سرخ شيرينت ما را در آرزوي خود كشت . گفتا تو*معني :

 خدمت از دل جويي آيين من لب زيرا بكوش طاعت و خدمت در هم چنان تو داد پاسخ يار. كرد هالك اشتياق در را ما تو نوشين لعل لب *يا
  : فرمايد مي ديگري غزل در حافظ.  داند مي نيك را گزاران

  داند پروري بنده روِش خود خواجه كه           مكن مزد شرط به گدايان چو بندگي تو
  عاشق ، لطف و عنايت و بنده پروربودن معشوق بودن ريفرمان پذ اطاعت و *مفهوم :

  شاعر در مصراع اوّل مي گويد : اي معشوق ، آرزوي بوسة لب شيرين و سرخ تو ما را كشت. و معشوق در مصراع دوم پاسخ *نكته :
  كنيم . مي دهد : عاشق بايد در عشق ورزي و بندگي درگاه معشوق پايدار بماند . ما هم رسم بنده پروري را فراموش نمي

  *معشوق در مصراع دوم پاسخ قطعي نمي دهد كه آيا قصد صلح دارد يا ندارد ؟ و فقط مي گويد كه وقت آن نرسيده است .:  7بيت 
  برسد . فرا آن مناسب وقت نگو تا كسي دارد؟ گفتا اين راز را به لطف و آشتي قصد زماني ات چه بخشنده و مهربان گفتم دل*معني :

  رازداري ،آرزومند بودن به لطف و عنايت معشوق و  عدم اعتراضتاكيد بر  *مفهوم :
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  : 8بيت 
   زود به پايان رسيد و گذشت ؟ گفتا اي حافظ خاموش باش اين نشاط با و شاد روزهاي آن چگونهگفتم كه ديدي *معني : 

  رسد . مي پايان به داري نيز كه اي غصّه
  فرامي رسد) وصال روزهاي ديگر بار و به پايان مي رسد روزگارخوشي نيز رسيدن پايان به اندوه كه (سخن نگو 

پوشاندن راز عشق ، به پايان رسيدن روزگار هجران و جدايي ، فرارسيدن روزگار  ، عدم اعتراض دعوت به خاموشي وو  برسكوت ديتاك *مفهوم :
  ه عاشق معشوق ب يدبخشياموصال ، ناپايداري و گذرا بودن خوشي ها و ناخو شي ، 

 

  »                                                       ها حانيگل و ر يبو«                                                                             يخوان شعر
 غزل

 هايحانل و رَگُ  بويِبي خويشتنم كردي                            هاستانرفت به ُبسودايي مي وقتي دلِ-1

  عاشق  فته،يش دا،يسودازده، شدا + ي نسبت ، مجاز از سو ←صفت بياني نسبييي : سودا *روزگاري  *وقتي :
  ،  ميقد در طبّ بدن) م و سودالَغَب ،خون ، صفرا  ة (چهارگان)  ختهيدرهم آم يزهايچ(خالط يكي از اَ ،د، سياه سوَمؤنث اَ : سودا*

  موصوف و صفت بياني نسبي ،  دل عاشق و شيدا : سودايي دلِ* 
» استمراري « در اين فعل و افعال بيت هاي بعد » ي« مي كرد ،  *كردي :، باغ // ف بوستان هم هستگلزار و گلستان را گويند و مخّف: ستانُب*

ِسَپرغَم ، گياهي مُعَّطر و خوش بو از تيرة نعناييان ،  : يحانرَ* : گُل سرخ ، مراد از ُگل در ادبّيات فارسي معموال ُگل ِسرخ است .  لُگ* است . 
   بو هر گياه سبز و خوشوقتي همراه گل مي آيد ، گل خوش بو معني مي دهد . 

  ضمير شخصي پيوسته يا متّصل در نقش مفعول   م : َ-* مرا از خود بي خود مي كرد ، مرا سرمست مي كرد. : بي خويشتنم كردي* 
  ؛ زيراسودايي ( عاشق ) است .» دل « خيص يا استعارة تشخيصي در واژة تش:  سودايي دلِ* 

گاهي ساختار تشخيص يا استعارة مكنيه به شكل تركيب وصفي مي آيد ، اين نوع استعاره را در ظاهر تركيب موصوف و صفت بياني مي *نكته :  
  .هاي مشبّه به محذوف است كه به موصوف قرض داده شده استسازند ، اّما صفت ذكرشده از ويژگي هاي موصوف نيست بلكه يكي از ويژگي 

  از خود بي خود كردن ، سرمست و بي اختيارم كردي كنايه از ي :كرد شتنميخو يب * بُستان ، گل ، ريحان *مراعات نظير :
خود  مرا از خود بي گياهان خوش بوها و  خوش گل بوي و در آن جا مي رفت هاباغ براي گشت و گذار به و عاشق من  شيدادل روزگاري :  معني*
 .مست مي كردسر و

  هاآن بـِرَفـت 	يـاد از اُفتـادم تو يـادِبا                           لريدي گُ ه دَه جاِمل َگلُبعره زدي ُبه َنَگ-2
  لباس *جامه :مي زد ، ماضي استمراري به شيوة كهن *زدي :فرياد، بانگ بلند *نَعره :» گاه « *گه : مخفّف 

  »معشوق « مرجع آن  *تو :به  *با : مي دريد ، پاره مي كرد ، ماضي استمراري به شيوة ُكهن*دريدي : 
  مرجعش ، دو عمل صورت گرفته در مصرع اوّل ؛ يعني نعره زدن بلبل و جامه دريدن گُل*آن ها : 

  شادي آواز مي خواند.مي كرد ، از  فغان و فرياد بلند ، بانگ ازشادي به كنايه از :زدي نَعره* 
  بلبل و ُگل چون نعره مي زنند و جامه مي درند كه از افعال انساني است .  *مراعات نظير ، تشخيص و استعاره :

  كنايه ازگل مي شُكفت ، سعدي مي خواهد با اين كنايه اشتياق گُل را هم بيان كند .: ريد ه دَ جاِم*گل 
   منظور همة زيبايي هاي طبيعت از آواز بلبل گرفته تا زيبايي هاي گل : *آن هااستعاره ازگل برگ هاي ُگل *جامه : 

   مانند شده است .به بلبل و گل  نغمه سرايي و زيبايي  معشوق به طور پنهاني از لحاظ *تشبيه ُمضمَر يا پوشيده :
لباس خود را پاره مي كرد ( مي شُكفت ) هنگامي كه  زماني گل از شوق نغمه هاي بلبلبلبل در گوشه اي آواز مي خواند و ،  در آن باغ گاه : معني

  به ياد تو افتادم ، آن همه زيبايي ها را فراموش كردم .
  هاتو در جان رها وي سرِّور تو در َسي ُشوِ                          هابر َلهر تو َبي ُمها وِلر دِ تو دَ هرِاي ِم-3



 

41 

 

 يامضا در پا يكنند و از آن به جا يرا نقش م ينگاهُب ايآن اسم شخص  يكه رو كيالست اياز جنس فلز  ابزاري *مُهر :عشق و محّبت  *مِهر :
، نقش يا اثر يا نشانة ابزار ذكرشده بر روي كاغذ ، انگشتري يا خاتم انگشتري كه در قديم از آن به جاي مُهر  كنند ينامه ها و قراردادها استفاده م

  راز: *سِرّ اديآشوب، غوغا، فر، فتنه ،  هيجان، آشفتگي : ورُشاستفاده مي كردند. *
  تو همة عاشقانت را وادار به سكوت كردي گويي بر لبانشان ُمهر زدي ، همه در برابر زيبايي تو سرگشته و ساكت اند .  : هابر َلهر تو َبُم*

  مجاز از انديشه * مجاز : سر: ِمهر و ُمهر، در ، سر و بر ، سَر و ِسر *جناس ناقص : دل ، لب ، سر، جان  *مراعات نظير :
  كنايه از خاموش شدن ، سخن نگفتن ، سكوت كردن زدن :  بر َلهر َبُم *

همة عاشقانت را وادار به سكوت كردي ( گويي بر لبانشان ُمهر زدي ، همة  و ستمهر و محبت توسرشاراز هاي عاشقان كه دلمعشوقي اي  : معني
  ي .جاي داد شانجاندر راز عشقت راوافكندي عشق  شورِ َسرِ عاشقان خود كه در  محبوبياي  .عاشقانت در برابر زيبايي تو سرگشته و ساكت اند) 

  عاشقانه ، به تسخيردرآمدن تمام وجود عاشق از سوي معشوق سرشار بودن محّبت معشوق در دل عاشق ، رازداري و سكوت*مفاهيم :
  جاري بودن عشق دروجود همة پديده هاي هستي 

  هاپيمـان همه	 نَقـضِا باشـد  رَو	بعد از تو                     بِشكَسَتم	 همه عَهدِ	 دَربَسَتم 	تو عَهدِتا -4
  بعد از پيمان بستن با تو ، با بودن وجود تو *بعداز تو : پيمان بستمباتو دَربَسَتم :   تو * عَهدِاز وقتي كه *تا : 

  واژه هاي هم آوانَغز :  و نَقـض دل كش و خوش**نغز: شكستن ، اهمّيت اماليي دارد نَقـض :  *  شايستهجايز، *رَوا : 
  دربستن با شكستن و نقض *تضاد : عهد و همه ، تو *تكرار:

با تو  بستن پيمان بعد از زيرا . عهد و پيمانم را شكستمهمة با تو عهد و پيمان عشق و دوستي بستم با ديگران  اي معشوق ، ازروزي كه : معني*
  شايسته است عهد و پيمان هاي ديگر شكسته شود

 وفاداري عاشق ، ترك تعّلقات و وابستگي ها  *مفاهيم :

  هاگُِلستان به رَفتــن 	ــري باشـدَظـه َنكوَت               دامَـن در	آويختــهـت شَقِع غـمِ تا خـارِ-5
   قلمرو زباني

واژة هم آوا با خار به معني *خوار:  رويد هامي هاي نوك تيزكه درشاخه هاي بعضي از، درختان وگياه تيغ درخت، سيخ : خـار از وقتي كه**تا : 
كسي كه  ،  اندك بين، خرده نگرش ، تنگ چشم ي ،تنگ نظركوته فكري ، ناداني ، :ــريَظـه َنكوَت*» ذليل، حقير، 	پست، زبون ، آسان، سهل «

  ، دورانديش نبودن عاقبت انديش نباشد
  قلمرو ادبي :

كنايه از گرفتار عشق شدن آ ن در دامن كسي آويختن :  شقِع غـمِ خاركنايه ازرنج و آزار ديدن ،گرفتار شدن*خاردر دامن آويختن :*
  به كسي ، پناه بردن به آن كس  شدن مُتوسّل*در دامن كسي آويختن : تضاد و مراعات نظير*خار و گلستان : غـم خـارِ *تشبيه :شخص

  خار به قرينه اين كه در دامن آويخته است . سعدي درجاي ديگر مي فرمايد : *تشخيص و استعاره :
اسير ساخته است ، گشت و گذار در گلستان ها چيزي جزء كوته  : از زماني كه غم عشقت مانند خاري ازدامنم آويزان شده است و مرا معني*

  فكري و ناداني نيست . 
  ترجيح دادن غم عشق بر خوشي دنيا ، بالكش بودن عاشق و غم دوستي او مفاهيم : 

 هادَرمان همه از دَست فُروشويَد كه بايد                       دَراَندازد پـاي از دَردي ُچنيـن كه 	را آن-6

  قلمرو زباني 
  محو كردن، پاك كردن،  شستن*فُروشوَيد: 

   كنايه از نابود و ناتوان كند، درمانده كند :دَراَندازد ياز پـا * چنين عشقي كه به منزلة درد بي درمان است ي:دَرد ـنيُچن*
   صرف نظر كردن. چشم پوشيدن كنايه ازرهاكردن و دست برداشتن ، *دست فروشستن :  
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  د / /*واج آرايي : درد و درمان  *تضاد : دست و پا نظير :*مراعات 
  كسي كه درد بي درمان عشق او را ناتوان و درمانده كند. ( اسير عشق شد ) بر اوالزم است كه همة درمان ها را رها كند. : معني*

  گرفتار غم و درد عشق نبايد دنبال درمان آن باشد ؛ زيرا درد عشق درمان ندارد *مفهوم : 
  هابيابان سَهل است باشد	م رََح شقِچون ِع                     شايد د ،سَ ـرَنجـي ما را ِبـت رََبَلر در َطَگ-7 

  به *را ://  .ف) از مراحل سلوك كه در آن سالك در پي يافتن حق و حقيقت استتصوّ ( ،جستجو، جستن *طلب :
  وقتي ، هنگامي*چون :  روا است ، به جاست،  ازمصدر شايستن ، شايسته است ، سزاوار است:  ديشا*

  سگرداگردكعبه و اماكنِ مقدّ،گرداگرد خانه :  حَرَم* ، زمين ِنرم نرم آسان ، * سهل : 
  گذر از بيابان ها آسان مي شود . چون درزمان قديم پياده با عبور از بيابان ها بايد به كعبه مي رسيدند .ها: بيابان *سَهل است

  *اسلوب معادله در بيتنرم و هموار -2آسان  -1ايهام دارد :  سهل : حرم وبيابان* *مراعات نظير : مجاز از كعبه *حَرَم :
اگر براي رسيدن به تو رنجي ببينيم ، شايسته است . هم چنان كه هركس عشق ديدار كعبه را در دل داشته باشد ، گذر ازدشواري هاي  :معني*

  د . بيابان ها براي اوآسان مي شو
  بالكش بودن عاشق ، آسان شدن راه عشق با وجود معشوق ، همراه بودن عشق با غم و درد ، تحمّل كردن سختي هاي راه عشق *مفاهيم :

  ها قربان جملة   از باشيم  يكي  نيز  ما   		             				هر تير كه در كيش است گر بر دل ريش آيد-8
  	بيايد ، مضارع التزامي ، اصابت كند ، برسد : آيدزخمي ، آزرده ، مجروح * :  شير* ، تيردانة تيرجعب : شيك*
  كمان جاي،  جعبه اي كه كمان را درآن مي گذاشتند، كماندان،  قرباني ، قتصـدّ ، صدقه:  قربان *

  تير و كيش و قربان*مراعات نظير :  كيش و ريش  *جناس ناقص :
  كمان دان ، معني غير مورد نظر با واژه هاي تير و كيش تناسب دارد-2معني مورد نظر دربيت قرباني ،  -1*قربان : ايهام تناسب : 

  هرتيري كه در تيردان تو وجود دارد اگر بر دل دردمند عاشق اصابت كند ما نيز يكي ازانبوه قربانيان عشق تو خواهيم بود . *معني : 
  را درراه معشوق بدهد . و اين نشان پاك بازي اوست شاعر خود را عاشق مي داند و حاضر است جانش  *توّجه :

 اگر مرا تا پاي مرگ بيازاري ازتو روي برنمي گردانم ، پايداري عاشق در عشق ، پاك بازي عاشق ، بالكش بودن عاشق *مفهوم :

  هادوران به گويند من از	بعد و	گويميم»                ششَقمگو سعدي چندين سخن ازِع «: گويند-9
   روزگار، عهد، زمان:  دوران*فعل نهي ، نگو *مگو : اين همه *چندين :

  جزء ذات واژه است و از نظر ساخت ، ساده است .» ان « دوران در عربي بر وزن فَعَالن است و دَوَران خوانده مي شود و *نكته : 
  گويند و مگو*تضاد : گويند ، مگو ، مي گويم*اشتقاق :

كه نه  ها مي گويم من نيز در پاسخ آني مرا نصيحت مي كنند و مي گويند : سعدي ، اين همه از عشق او سخن نگو . از روي نيك خواه:  معني*
 تنها من درباره ي عشق او سخن مي گويم بلكه بعد از من نيز در همة دوران ها از عشق او سخن خواهند گفت .

  سخن گفتن درباره ي عشق پاياني ندارد ، پس از سعدي داستان عشق او را بايد در دوران نقل قول كرد، رازداري عاشقانه   *مفهوم :
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  راز ُحقّة                                               گنــج حكمــت
  »نمايي .  مـن چيزي با حق اسـرار از تا ام آمـده شـيخ اي:«گفت و آمـد شـيخ نزديـك يكـي روزي
  ».فردا تا گرد باز «:  گفت شيخ

  .بازگشت مرد آن
  .كردند مُحكم ُحقّه سر و كردند ُحقّه در و بگرفتند موشي روز، آن تا بفرمود شيخ
  ».بگوي كرده اي، وعده آنچ شيخ، اي«: گفت و آمد باز مرد آن روز ديگر
  ».نكني باز ُحقّه اين سر تا زينهار،«: گفت و دادند وي به را ُحقّه آن تا بفرمود شيخ
  .نتوانست صبركرد چند هر اسـت؟ سـرّ چه ُحقّه ، اين در آيا كه بگرفت آنش سـوداي و رفت خانه به و برگرفت را ُحقّه مرد

  .برفت جَسـت و بيرون موش و كرد باز سـرُحقّه
  » دادي؟! مـن به موشـي تو كـردم،طلب  تعالي خداي سـرِّ تو از من اي شـيخ،«: گفـت و آمد شـيخ پيش مـرد

 خواهي نگاه بگوييـم، چگونـه تـو بـا را خـداي سـرِّ داشـت؛ نتوانسـتي پنهان تو داديم، تو موشي در ُحقّه به ما درويش، اي«: گفت شـيخ
  »!داشـت؟

  ُمّنور مُحمّدبن  اسرارالّتوحيد،
 * زينهار: آن چه*آنچ : آمد: بازگشت روزديگر* بازروز:  * ديگرجعبه، صندوق :هّقُح نشان بدهي * *نمايي :* اسـرار : جِ سرّ ، رازها *با : به 

هرچه بردباري نتوانست :  صبركرد چند * هرانديشه،هوس،عشق :سودا*شبه جمله كه براي تنبيه و تحذير گويند به معناي دور باش، حذر كن
   پريدن ازمصدر جهيدن ،* َجسـت : كرد نتوانست بر انديشة بازنكردن سرجعبه غلبه كند .

  استفهام انكاري ، نگاه نمي تواني داشت . » :!داشـت؟ خواهي نگاه *... چگونـه
  تاكيد بر رازداري و پوشيدن راز*مفهوم : 

  
  درس هفتم                                                                جمال و كمال

 است .  يشگيهمو  ندهيپاآگاه باش كه قرآن مانند بهشت جاودان :  بهشت به است مانند قرآن كه *بدان

  يشگيهم دار،يپا نده،يپا،  ف جاويدان استمخّف: جاودان*از ادات تشبيه به معني شبيه*مانند : آگاه باش :   *بدان
  .است حكمت و پند گونه هزار از درقرآن و نعمت است گونه هزار از بهشت *در

 وجود دارد*است :  بهره، مال، روزي،  احسان، نيكي:  *نعمت زيادي استبيانگر كثرت و *هزار : 

  ، عبرت اندرز، نصيحتدر بهشت *پند :  معرفت ، عرفان ، دانشمندي ، دانش، دانايي. علم:  حكمت
  نعمت و حكمت  *سجع :
  در بهشت احسان و روزي فراواني وجود دارد.*معني : 

  .است اعتبار و اخبار قرآن، در و اشجاراست و انهار بهشت، *در
  ، داستان هاخبرها، ها يآگاه، ج ِخبر*اخبار : شَجر، درختانج ِاَشجار: ، جوي ها* رودها، ج َِنهر *اَنهار:

  *است : وجود دارد پذيري پند گرفتن، عبرت :اِعتبار*
   / ُ -اشجار و اعتبار* واج آرايي : / ا / ر /  *سجع :

 درختان وجود دارد و در قرآن ، آگاهي ها و اندرزها.رودها و ،  در بهشت معني : *

   .است ناتمام قرآن، وكمال جمال بي بهشت، زينت و است تمام بهشت، جمال بي قرآن ، *زينت
  بيع يب ،كامل، درست *تمام : ييكوين* جمال : زيبايي ، چه با آن آرايش كنند، پيرايه، زيور آن،  آرايش* زينت : 
  ، برتري ، تماميّت معرفت،  كامل شدن، آراستگي صفاتتمام شدن، *كمال : 

  جمال و كمال *حناس ناقص : تمام وناتمام*تضاد و سجع : 
  آرايش قرآن ، بدون ِ زيبايي بهشت ، كامل است و زيور بهشت ، بدون زيبايي و آراستگي قرآن ، كامل نيست .معني :  *
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 به تن چون است؛ طهارت صفت را آب. ُبوَد حيات دل ها قرآن ، در و ُبوَد ن هات حيات آب، در روان ؛ است آب ثَلَم قرآن، َمَثل *و
  .گردد پاك قرآن بيااليد، به زَلّت و گناه به تن چون است؛ طهارت صفت، را قرآن و گردد، آب پاك به بيااليد، نجاست
  سخن مشهور،  مردم مشهور است، داستان، ضرب المثل انيكه م قيعم ييمعنا انيب يبرا يا شهيكوتاه وكل يكالم*َمَثل : 
، زندگي ، متضاد ممات زنده بودن *حيات :ساده است» روح«به معني *روانجاري، صفت بياني ، مشتق ، بن مضارع + ان *روان :  

ازجايگاه عواطف و احساسات در انسان ، نماد دروني ترين بخش مجازقلب ها ، جان ها ، روح ها ، دل ها:  جسم ها، نماد اجسام مادّي * *تن ها :
وجود يا عمق جان كه نشان دهندة عواطف عميق آدمي است، در عرفان و تصوّف، آن بخش از وجود آدمي كه محل دريافت و ادراك حقايق الهي 

 است . 
پادشاهي دل ما  اي مخزن اسرار الهي دل ما                                     سرماية ملك  

 قصّه چه كنم باتو چه گويم دل چيست                       ازماه گرفته تا به ماهي دل ما    
  يناپاك ،يديناپاك بودن، پلنجاست : *پاكي، پاكيزگي، پاك شدنطهارت:  *باطن، قتيحق ويژگي،صفت: *
گناه دن،يلغزش، لغز زَلّت : آلوده شود*بيااليد :  *  

  روان = َمَثل آب ِروان است . است آب َمثَلِ  قرآن َمثَل صفت بياني: و موصوف بين *فاصله
  است .  طهارت ، صفت را قرآن است ، طهارت صفت را آب اضافه يا بدل از كسره: فكّ راي *كاربرد
  ، طهارت و نجاست پاك گردد و ديااليب : تن و دل ،*تضاد تن ها و دل ها ، نجاست وزَلّت *تشبيه قرآن به آب روان *سجع :

  »آب ، حيات ، قرآن ، تن « : *تكرارآب ، طهارت ، پاك ، نجاست *مراعات نظير :
قرآن مانند آب روان است .آب ، به جسم انسان ، زندگي مي بخشد و قرآن ، به دل ها و احساسات . ويژگي آب ، پاكي است وقتي تن به معني : 

 گي قرآن ، پاكيزگي است . زماني كه تن به گناه و خطا آلوده شود ، با قرآن پاك مي شود . ناپاكي آلوده شود، با آب پاك مي شود. وويژ

 از روي كه كس هر! نكند معاملت تو با نبيند، خود سود تا خلق كه كن ، حق با مي كني، مُعاَملت اگر و كن خود كار درمان! دوست اي
  .بيافت حق با معاملت راه در آخرت و دنيا خلق بتافت، با معاملت
  تاب دادن دن،يچيپ تافتن :مردم * *خلق :خداحق : *دادوستد ، و فروش ديخر*مُعامَلت :انجام دادن*كن : 

   كردن ينافرمان،  كردن يچيسرپ،  گردان شدن روي: كنايه از روي تافتن خود و حق ، نبيند و نكند ، بتافت و بيافت**سجع : 

  حق و خلق*تضاد : بيافت و بتافت *جناس ناقص :معاملت و سود*مراعات نظير : :كن ، خلق و حق*تكرار 

اي انسان،كارخودرا درمان كن (كارهات را اصالح كن و خودت را از رنج و انحراف دور كن ) و اگردادو ستد انجام مي دهي با خدا دادوستد  *معني :
جام نمي دهند . هر انساني كه از دادو ستد با مردم دوري كرد دنيا و آخرت بكن ، زيرا تا زماني كه مردم سودخود را در نظر نگيرند، با تو دادوستد ان

 را درراه معاملة با خداوند به دست آورد.

قّصه  نيكوترين)  ع( قصّة يوسف لكن و است بسيار ها قرآن ، قّصه در و نعمت هاست، نيكوترين آب ولكن است بسيار نعمت عالم، در
 شادي؛ هم ُبوَد، مِحنَت هم وُصلت؛ هم و ُبوَد هم فُرقت: ُبوَد جمع ضد دو ميان در كه زيرا هاست؛ قصّه عجب ترين قّصه، هاست . اين

 آخرعزّو به و ُبوَد هالك و بيم اوّل به بُوَد؛ گاه و تخت نهايت در ُبوَد، چاه و بند بدايت در جفا؛ هم ُبوَد، وفا هم آفت؛ هم بُوَد، راحت هم
  .ُبوَد َعجَب و شگفت خود نهاد در ُبوَد ، طَرَب و اندوه چندين دراواين چون پس بُوَد؛ مُلك

 ،ج  ،رنج، سختي، زحمت مِحنَت :  *ج وصل، اتصال، پيوستگي :صلتوُ *دوريجدايي ، * فُرقت :  ا، ليكن، ولياّم لكن :دنيا ، جهان* عاَلم :*
جفا :  *آوردن عهد و پيمان، نگهداري عهد و پيمان، پايداري در دوستيبه جا  وفا : ، رنج *آسيب، بال آفت : *شيآسا ،يآسودگراحت :  * نَحِم

  ل كاراوّ ،يزيل چآغاز، اوّبدايت :  * ييوفا يب ، كردن يمهر ي، ب آزردن جور و ستم ،
   مكانجا، ، مسند. ،ريسر ،يتخت شاه گاه :، آِخر* پايان، انتها نهايت :*زنجير و ريسماني كه برپاي و دست اسيران بندندبند :*
  ، گرامي بودن عزيز شدن، ارجمند شدن، ارجمنديعزّ: *مردن در اثر حادثة بد و ناگوار ، نيستي، فنا هالك : *ترس، خوف بيم : *
  لوكج . ُم ، لكپادشاه، صاحب ُم مَلِك :*ماليك، ماليكه ، ج ، فرشته :كَلَم* عظمت ،يبزرگ ي،پادشاه مُلك : *
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خداي عرش جهان را  طبيعت،  ذاتسرشت ،  نهاد : *شادي، شادماني طَرَب : * ق به شخصزمين متعّل ، باشد.ف شخص چه در تصرّ آن *مِلك :
رودكي                 كه گاه مردم شادان و گه ُبوَد ناشاد                            نهاد ، چنين نهاد  

شگفت آور، عجيب،  بتعّج ،يشگفتعَجَب :  * بيعج ،معجزه  ، رتيب، حتعّج: شگفت *  
  نعمت ها و قصّه ها ، فُرقت و وُصلت و مِحَنت ، راحت و آفت ، وفا و جفا ، چاه و گاه ، طَرَب و عََجب *سجع : 
لك و ُم فُرقت و وُصلت ، مِحَنت و شادي ، راحت و آفت ، وفا و جفا ، چاه و گاه ، بدايت و نهايت ، اوّل و آخر ، بند و تخت ، بيم و عزّ، هالك*تضاد : 

  ُبوَدقصّه ، تكرار : وفا و جفا ، چاه و گاه **جناس ناقص : ، اندوه و َطرَب 
  جمع اضداد بودن قصّة يوسف در اين كه هم فُرقت باشد و هم وُصلت و ... *پارادوكس :

 بي او درد و عشق در زُليخا و ، ُبوَد صبرآموزگار به را او يعقوب خود و بُوَد وفادار صدّيق يوسف ُبوَدكه آن بهرِ از ،»نيكوترين« گفته اند
 اهل احاديث نيكوترين ايشان حديث ؛ فَالجَرَم بود َجّبار مَلِك او از خبردهنده و ُبوَد، بسيار قصّه اين در شادي اندوه و بود، و قرار

  .بُوَد روزگار
  دوست، دوست خالص ، راست گوبسيار ،  عقوبيبن  وسفيلقب صدّيق :  ، حرف اضافه * برايِ، به سببِ، به جهتِبهرِ :  * از

مشترك است و  سوم شخصو  دوم شخص، اوّل شخص انيمشترك كه در م ريضمخود :  * كند يداريپا يكه در دوست يباوفا، كس* وفادار: 
  ي ، در اين جا به معني شخصاً رود: تو خود گفت يد به كار ماكيت يبرا،  شخص، ذات، وجود ،. ديمفرد آ شهيهم

 ،يفتگيش ،ت دوست داشتنبه شدّ عشق : ي*بردبار ،كردن  ييبايشك صبر:*راهنما ،  آموزنده، كسي كه به ديگري درس بدهد *آموزگار:
، شور و شوق وحسّ غم خواري ناشي از عشق فراوان به كسي يا چيزي، اندوه و رنجي كه از دوري حق به  زنمحنت. غم. اندوه. ُح*درد : يدلدادگ

  د ، درد خاص آدمي است رونده راه حق دست مي ده
  ريناگز ، + الَجرَم) پس (فَ  َفالجَرَم: *.ط، قاهر، و قادر ، يكي از صفات خداوند تعالي استمسّل   :جّبار *
   مردم جهانروزگار:  اهل *خبري كه از رسول (ص ) و ائمه نقل كنند. ج . احاديث ،تازه، جديد. خبر : ثيحد*

  حديث و احاديث*اشتقاق :  اندوه و شادي*تضاد : وفادار ، آموزگار ، بي قرار ، بسيار ، جّبار ، روزگار *سجع :
 يعقوب ، يوسف ، زليخا*مراعات نظير : 

 نبيني. رو  نيكو از بار هزار بهتر خو، نيكو كه زيرا گفت؛ او حُسن سيرت از بلكه گفت، او صورت حُسن از نه نيكو را يوسف حال *قّصة
 تخت نيكوش خوي از و آمد، وچاه حبس نيكوش روي از آمد؟ فرمان و امر نيكو، خوي از و آمد زندان و بند نيكو، روي از را كه يوسف

  آمد. گاه و
  ُخلق و خو، عادت ، روشسيرت :  *رخ، ظاهر،  چهره،  سيما، شكلصورت :  *زيبايي، نيكويي، خوبي:  حُسن*
  *خوب رو، خوشگل، زيبارو :  نيكو *خوش خلق يخوش خو خو : نيكو *

  رو است .   نيكو بهتر از هزاربار رو = نيكوخو، نيكو از هزاربار بهتر است : = نيكوخو، رو نيكو از هزاربار بهتر * نيكوخو،
  بريم . ( حذف به قرينة معنوي ) مي پي فعل حذف به جمله معني شده ، از حذف)است(  جمله فعل 

   نيكوخو و نيكورو *جناس ناقص :نيكوخو و نيكورو، زندان و فرمان ، چاه و گاهصورت وسيرت ، *سجع : 
 صورت چون را خود صورت كه نتواني اگر تا داد، او صورت حُسن از نه داد، او سيرت حُسن از قصة ، اين در داد كه خبر عالم، *پادشاه

 در آن كه بهرِ از بود، سيرت ها نيكوترين سيرتش گفتيم آن كه.گرداني او سيرت چون را خود سيرت كه بتواني باري، اوگرداني؛
  .كريمي كرد مقابلة  لئيمي، در و كرد آشتي مقابلة زشتي، در و كرد وفا مقابلة جفا،

  دست كم، حداقل،  براي مختصر كردن سخن به كار مي رود، خالصه، القصه، به هرجهت *باري : هستي ، جهان * عالم :
  . جِ. كرامگي ، بزرگواري ، بخشندي جوانمرد كريمي : *پستي، فرومايگي :ئيميَل *

 را او مگر تا كردند عداوت و مكر و َكيد آهنگ ديدند، وعنايت ميل بدو را يعقوب و ديدند، نعمت زيادت را او چون يوسف، *برادران
 و كرد زيادت دولت بر دولت را او تعالي مَلِك. آمد رحمان تقدير برخالف برادران تدبير. كنند پاك او وجود آثار از عاَلم و كنند هالك

  .!نيايد برابر خداوند غيب دان ِخواست با كايدان َكيد هرگز كه بدانند عالميان تا كرد، زيادت بر زيادت ُنبُّوت، و مملكت
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  بتوجه، ُح ل،يالتفات، تما اق،يآرزو، آهنگ، اشت ميل : * يفزون ،يشدن، افزون اريافزون شدن، بس * زيادت : زياده ،
  خدعه ،لهيح ب،يفر مكر : *حيله و فريب :يدَك *قصد، عزم، اراده *آهنگ : 	توجه داشتن، دقت كردن،  لطف ،يمهربانعنايت : *
  جِ اثر، نشانه هاآثار:  * ديرود، باشد، شا يدر مقام شك و گمان به كار ممگر:  *خصومت ،يدشمنعداوت :  *
لِك َم * فرمان خدا، سرنوشت ،اندازه گرفتن تقدير: *برعكس و برضد برخالف : *مشورت كردن ،دنيشياند،دنيشياند يكار انيبه پاتدبير:*

 لهي، حان مكار كايدان:* توانگري، نيرو، ثروت: ت كَنُم*تكَنجاه، ُم ،سعادت، طالع دولت : بلند مرتبه*تعالي :  *خداوند واال مرتبه :تعالي
  صفت فاعلي مركّب مرخّم ، غيب داننده * غيب دان : ارادهخواست : ان*گر

  طوسي زيد محمدبن احمدبن)  ع(يوسف سورة تفسير
  پژوهــي متــن كارگاه

  زباني قلمرو
  باشند. زير حروف از حرف چند يا دربردارندة يك كه بيابيد را درس،كلماتي متن در-1
  

    غ  ع  ظ  ط  ص
  دان غيب  نعمت      

  صفت
  ترين قصّه

  وُصلت
  صدّيق
  صبر

  صورت
  
  

  طهارت
  طرب

  اعتبار  
  معاملت
  عجب
  يعقوب
  عالم

  عنايت
  عداوت
  عالميان

  عزّ 
  تعالي
  عجب

  

  
  

  .كنيد كامل را زير جدول-2
  

  انهار  اشجار  واژه
  رودها  درختان  مترادف

  َنهر  شَجر  مفرد
  
  
  .بنويسيد را زير هاي كلمه معنايي معادل درس، متن به توجه با-3
  خسّت  گدامنشي، فرومايگي، ، پستي بُخل، لئيمي :*ُمكنت و ثروت سلطنت ، و حكومت اقبال، و سعادتمندي  بخت دولت:*

  سخاوت بخشندگي ، جوانمردي،كريمي : 
  برديد؟ پي آن نبود به است؟چگونه شده جملةزير،حذف قسمت كدام-4
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  رو است .   نيكو بهتر از هزاربار رو = نيكوخو، نيكو از هزاربار بهتر است : = نيكوخو، رو نيكو از هزاربار بهتر نيكوخو،
  بريم . ( حذف به قرينة معنوي ) مي پي فعل حذف به جمله معني شده ، از حذف)است(  جمله فعل 

 تلفّظي گونة دو هر از عادي، درگفتار» .مِهرَبان بان، مهرْ«نظير شوند؛ مي تلفّظ شكل، دو به ها واژه برخي رايج، و معيار فارسي در-5
 را تلفّظي دو هاي واژه درس، متن در. كرد انتخاب را مناسب تلّفظ بايد آهنگ، و وزن به توّجه با شعر، در اما كرد، استفاده توان مي

  ، آموزگار، روزگار جاودان   .بيابيد

  ادبي قلمرو
  تضاد است؟ افزوده سخن زيبايي واژه ها، بر معنايي روابط از نوع كدام ،)....عجيب ترين قصّه اين( درس متن ششم بند در-1

ص مي شود. مجموعه ي اين پيوستگي ها را روابط معنايي مي مشّخ	معناي دقيق يك واژه در جمله و با كاربرد و روابط آن با ديگر واژه ها*نكته : 
 .گويند

 انواع روابط معنايي

 ، دوست و رفيق ، خانه و منزل مغرب مشرق يا باختر= خاور= :ترادف(هم معنايي) -1

    غم و شادي يا دوزخ و بهشت : تضاد(واژه هاي متضاد)-2

يعني اگر ؛  معناي يك واژه، معناي واژه ي ديگر را نيز در بر مي گيرد كه، اسب و حيوان سرو و درخت ، پروانه و حشره  : ن(هم پوشي)مَُّضَت-3
   .اسب باشد لزوماً حيوان نيز هست چيزي

 يا گل و بلبلسير و كاشتن  : تناسب(مراعات نظير)-4

 ... شير ،پروانه ،روشن و: همنامي(چندمعنايي) -5

    خيش و خويش،:خار و خوار: هماوايي(واژه هاي متشابه)-6
  .كنيد مشخّص را تشبيه ركن چهار زير، جملة در-2

  شبه وجه قرآن : مشبّه ، مانند : ادات تشبيه ، بهشت : مشبّه به ، جاودان : جاودان : بهشت به است مانند قرآن
  دارند؟ »جناس«  واژه ها زير،كدام عبارت در3
  وفا و جفا»  = كرد آشتي زشتي، مقابلة در و كرد وفا مقابلة جفا، در«
 »ُمسَجّع« دوي هماهنگ باشند،كلمات هر يا وزن پاياني، مصوِّت هاي و ها  صامت نظر از و بيايند جمله دو پايان در كه واژه هايي به-4
  .نماييد مشخّص را مَُسجّع كلمات)... قرآن، مثل و( درس سوم بند در .مي گويند »سجع« آن ها از برخاسته آهنگ به و

  فكري قلمرو
  ؟.»است روان آب قرآن ، مثل مثل «كه :  است معتقد نويسنده داليلي چه به-1

  دل و جان براي ديگري و جسم براي كند يكي مي پاك را وگناهان دوآلودگي هر
  دارد؟ اشاره54)عمران،آية آل»(خيرالماكرين .  واهللا مكراهللا و مكروا و« آية شريفة  مفهوم به درس، متن از بخش كدام-2

  نيايد   برابر دانغيب خداوند خواست با كايدان كيد هرگز كه بدانند عالميان
  آمد. رحمان تقدير برخالف برادران تدبير

  دارد؟ معنايي ارتباط درس، عبارت كدام با زير، بيت هاي از يك هر-3
  نـدارد       عّطار افتخـار مخلـوق خدمـت باشي                        كه مقام هر به كن حق خدمت
  نكند معاملت تو نبيند،با خود سود خلق تا كه كن، حق با كني، مي معاملت حق يااگر بندگي
  سعدي بيــار         زيـبـا سيـرت بـرادر، اي نيست                              هيچ ظاهر زيباي صورت
  چهرة زيبا بر نيكو رفتار برتري بيت مفهوم

   »گفت. او سيرت حُسن از بلكه گفت اوصورت حُسن از نه نيكو را قصّة حال يوسف« 
  .دهيد توضيح زير، عبارت دو مفهومي دربارة ارتباط4
  صبرو شكيبايي دارند بر = تاكيد .بود آموزگار صبر به را او يعقوب، خود           . »الّصبرُِمفتاحُ الَفرَج«
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        تيسار نخل وال هيدر سادرس هشتم                                                          
، » الله  چمن«  ،  » سرود رگبار « ) از پيشتازان شعر مذهبي قبل از انقالب است . از آثار او مي توان  1320سيّد علي موسوي گرمارودر ( والدت 

  را نام برد .                                                    » واليت   نخل سارسايه در«  ، » دستچين « ، » ناكجا    تا «، »  خط خون«  
كه در » واليت  نخل سارسايهدر « آن چه مي خوانيد ، گزيدة يكي از سروده هاي اين شاعر معاصر دربارة شخصّيت  علي ( ع ) است از مجموعة 

  مي كند .قالب سپيد سروده شده است و زباني روان ، شكوهمند و استوار دارد . اين شعر ما را با گوشه اي از عظمت و منزلت امام پرهيزگاران آشنا 
ي *زبان شعر : روايي و ودگرمار يموسو يعل ديسشاعر:  * )(عيو بزرگداشت عل  شيمحتوا: ستا *ديشعر سپ قالب: * ييناِغ :يادب نوع*

  است و پسوند مكان ،  يوند اشتقاق» سار«دارد،  اسم مشتق است،  هيكه سا ييجا يه معنسار:ب هيسا*حماسي
  (ع) است يجا منظور امامت عل نيامامت و در ا يبه معن: تيوال*  : مشبه ، نخل : مشبه به تيوال،  يهياضافه تشب :تينخل وال *
   نخل -هيسا: تناسب  *بودن  يسك تياز در پناه و حما هيكنابودن :  يسار كس هيدرسا*
  ديتو را آفر كه/ دگارانيآفر نيكوترين خجسته باد نام خداوند،*

  »علي ( ع ) « مرجع آن  *تو : نيك، خوب و خوش،   سعادتمند فرخنده ، مبارك ،*ُخجسته : 
  مشتق  : دگارانيآفر * ساده : نيكوترين*

   واژه ساز نيستند و ساخت واژه ها را تغيير نمي دهند .» تر ، ترين ، ي نكره ، نشانه هاي جمع « هاي تكواژ *نكته : 
همين مصراع در پايان شعر تكرار مي شود كه . » نُ الخالقينحَساهللا اَ كَتبارَفَ «ي مؤمنون سوره 14ي آيه: تلميح دارد به  دگارانيآفر نيكوترين *

  َمقطَع زيبايي بر اين شعر سپيد بلند است .حُسن مَطَلع و حُسن 
  نام خداوند ، بهترين آفرينندگان ، فرخنده و خجسته باشد كه تو را آفريد .  معني :
  شعر با نام خداوند آغاز مي شود ، نام فرخنده اي كه نيكوترين آفرينندگان است ؛ زيرا علي ( ع ) را آفريده است . نكته :

  تحسين و ستايش خداوند به سبب آفرينش حضرت علي ( ع )  *مفهوم :
  . ستيمن، بسنده ن كوچكِ ِچشم را اتي بزرگ دنيد كه/بود توانمي تو در شگفت هم نم از*

  چشم و ديدن *مراعات نظير : بزرگ و كو چك *تضاد : كافي*بسنده : 
  شاعر نمي تواند تعّجب هم بكند ؛ زيرا چشم كوچكش نمي تواند بزرگي علي ( ع ) را درك كند. *حُسن تعليل :

  بزرگي و شكوه تو را ندارد. ديدن تواناييزيرا چشم كوچك من ؛  توانم باشمهم نمي حّتي درشگفت تو بزرگي و شكوه به سبب من معني:
   ك عظمت تو عاجزم.)من حّتي نمي توانم از عظمت تو تعّجب كنم، زيرا از در(

هاي حضرت شاعر ازدرك شناخت فضايل و نيكويي، ناتواني شاعر از وصف عظمت علي ( ع ) ، ناتواني  شكوه مندي و عظمت علي ( ع ) مفهوم :
  علي (ع)
  . بود خواهد تر عميق و بيشتر نيز او شگفتي قدر همان به باشد بيشتر چيزي يا كسي از انسان شناخت قدر چه هرنكته : 

 من و/  ساخت تواندي م لّيخفرعون َت كهي هرم نيآن بلندترتو،/  خام يبر خشت ا/ ي گذردي اهرام م ةواريكه بر د داندي چه م مور،*
  . داشت تواندي تو را در چشم نم يبلندا كهمور، نيتر ،كوچك
  شاعر براي القاي بهترموضوع از مثالي استفاده مي كند . *نكته :

 نيتر ساختند و معروف يها را به عنوان مقبره و معبد م آن ميالقاعده كه اقوام قد به شكل هرم مربع يميعظ يها ساختمان ، َهرَمج ِ * اهرام :  
  .دمي ساختن خود ابدي خوابگاه به عنوان مصر ةبناهاي عظيمي كه فراعن اهرام مصر است. م،ياهرام قد

  به خيال آوردن، به كار انداختن خيال، پنداشتن، گمان كردن : لّيختَ  *عنوان هر يك از پادشاهان قديم مصر:  فرعون*
   يو ضعف و ناتوان يو نماد كوچك يا شعراواستعاره از شاعرمور: *.كندزيرا مورچه را هم تداعي مي ،ايهام تبادر مور، چه:*
  و استعاره  تشخيص: ؟  داندمور، چه مي*
  اهرام و خشت خام *تضاد :ديوار و خشت  *مراعات نظير:ها بعضي از فرعوندر مصراز سوي  اهرام ساختن: تلميح *
  بلند ترين و كوچك ترين *تضاد : تو به هرم ، تخيّل به فرعون ، من به مور*تشبيه : داند ) ي( نم  استفهام انكاري؟ داندمور، چه مي*
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  فرعون و هرم *مراعات نظير :كنايه از ناتواني درك است  *در چشم نمي تواند داشت :
  يارزش يآجر نپخته ، نماد از ب خام : خشت *ي حضرت عل ياستعاره از عظمت و بزرگ : اهرام*

 خود تشبيه به توجّه با و باشد اندك شناخت و بصيرت از ايهام تواند مي هم ؛ است نهفته ظريفي تناسب ايهام»  من كوچك چشم در«  *ايهام :
  . باشد تواند مي هم ريزمورچه بسيار چشم واقعي معناي در ، مور به

هستي كه تخيّل و ذهن  تو بزرگ ترين هرميبرديوار بلند اهرام مصر. يا  نمي تواند بفهمدكه برخشت خام كوچك بي ارزش مي گذرد مورچه معني:
  . اي هستم كه ديدگانم گنجايش بزرگيت را نداردترين مورچهو من كوچك.  آن را بسازد دتوانمن مانند فرعون مي

  ناتواني شاعر از درك عظمت و شناخت علي ( ع ) ، كوچكي مقام شاعر درمقابل عظمت علي ( ع ) *مفهوم :
و در  /يتيم   ِ بچّگكان  ةِ كودكان مهميزِ و زيرِ /گيريپير زني جاي ميتنور ِ در كنارِ /  ايما سوا ايستاده رَِبچگونه اين چنين كه بلند بر زَ*

   ؟…كوفه بازار تنگ ِ
ُممال مهماز:آلتي فلزي كه بر پاشنة چكمه وصل مي  * مهميز:همة مخلوقات  ؛چه به غير خدا باشد آن؛ ماسوي اهللا مخّفف * ماسِوا:باال  *زَبَر:

  ك (نشانه ي تحبيب) + ان (نشانه ي جمع) -َ بچگ (بچّه)+  *بّچگكان:كنند و با آن اسب را به حركت درآورند.
  دهد مي نشان را امام رأفت و نوازي يتيم ،»  بچگكان«  در محّبت » ك-َ «*
 زيرِ  كنارِ تنورِ پيرزني ،و تتابع (پي در پي آمدن) اضافات :  ِ –*واج آرايي مصوّت كوتاه  يمقام بلند داركنايه از :  ايماسوا ايستادهرَِببرزَ*

   يتيم  ِبچّگكان  ةِكودكان مهميزِ
  : كنايه از هم بازي كودكان شدن  زيرِ مهميزِ كودكانةِ  بچّگكان ِيتيم *كنايه :عبارات دوم ، سوم و چهارم *تلميح : 

 هم و كوفه مردم نظري تنگ به ، بازار اين بودن كوچك وضمن است كرده ايجاد ظريفي ايهام»  كوفه تنگ بازار «مصراع در»  تنگ«  كلمة ايهام :
  .كند مي اشاره كوفه اهل بينش و درك ظرف در امام نداشتن گنجايي به

در كنار تنور پير زني قرار مي  اين چنين فروتنانه است كه تو در ميان تمام آفريده ها بر باالترين مقام قرارگرفته اي ؛ چگونهاي علي (ع)  : معني
در كنار دّكان ميثم تمّار او را  تنگ ِكوفهدرپختن نان ياري مي كني و كودكان او را برشانه سوار مي كني تا به نشاط بپردازند و در بازار  گيري و اورا

  در فروش خرما ياري دهي ؟
از همه ي هستي و آفريده ها ، فروتني و تواضع علي ( ع ) در عين بزرگي و عظمت ، يتيم نوازي و  علي ( ع ) باالتر و باعظمت تربودن مفهوم :

  كمك به بينوايان ، ياري رساندن پيرزنان فقير و خانواده ها ي بي سرپرست 
  علي با عظمتي ماورايي و عظمت هستي ، در كنار تنور پيرزني جاي مي گيرد و اسب كودكانش مي شود.:  1جّه تو

يا اوّلين برخورد حضرت با پيرزن است و يا احتماالً اشاره به اين نكته دارد حضرت در كنار  » :؟ …كوفه در بازار تنگ ِ«: مقصود از  2توجّه 
  دّكان ميثم تّمار مي آمد و در فروش خرما اورا ياري مي كرد .

 نمي جامعه و زندگي از گيري كناره در را خدا ، علي ؛ كند مي ارايه را علي ورزي دين شيوة از تري ملموس و تر بندتصويرِمفّصل اين در:  3توجّه 
 ابو سعيد ابو قول به. زندگي مي كند  مردم با حال عين در است و گرفته مقرّ  مخلوقات ي همه از فراتر و اوباالتر ؛ است اضداد جامع او.  جويد
 با و خواهد زن و كند داد و ستد خلق ميان در بازار در و بفروشد و بخرد و بخسبد و بخورد و برخيزد و بنشيند خلق ميان در كه ُبوَد مردآن «الخير
  . است شده منعكس نيز كلمات در ، شاعر گيري موضع نوع و احساس بند اين در. »نباشد غافل خداي از لحظه يك و آميزد در خلق

 هيچ فرمانروا را نديده بودم پيش از تو، /... كه عمود بر زمين بايستد/  را نمي شناختم يهيچ اقيانوس پيش از تو،

  .و بردگان را برادر باشد شكي كهنه بر دوش كشدو َم / پاي افزاري وصله دار به پا كندكه 
   چسباندن ، كنند ونديپ گريد يزيچه را ب آن زكهيهرچ،  پينه، پاره : وصله* پاپوش. كفش :پاي افزار

  مضاف  برادر:مضاف اليه ،  بردگان :بدل ار كسره يا فكّ اضافه ،  را : * (صفت) داراي وصله وپنيه (جامه كفش وجز آن )  :وصله دار*
  »برادرِ بردگان « يعني  بردگان را برادر:*

  اقيانوسي كه عمود ايستاده باشد تصويري متناقض نما است، *متناقض نما:  علي ( ع ) به اقيانوس ازجهت گستردگي و عميق يودن *تشبيه :
  ؛ يعني شاعر علي ( ع ) را از اقيانوس قوي تر و سربلند تر مي داند   دارد تشبيه تفضيلعبارت *نكته : 
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 چيه از تو شيپ اي علي(ع) ، تو درشكوهمندي و عميق بودن مانند اقيانوس هستي ، اّما اقيانوسي كه عمود بر زمين ايستاده است . : معني
كهنه بردوش كشد و برادر بردگان باشد . (خود را با محرومان و زير دستان يي را نديده بودم كه كفشي وصله دارو كهنه بپوشد و مشك آبي فرمانروا

  يك سان بداند. )
 را علي ، شاعر. دارد شكوهي و هيبت چه.  است كشيده تنوره و برداشته خيز آسمان سوي به تمامي به آرام اقيانوس كه كنيم تصوّر *توّجه :
 ساحت از است سستي و شلختگي از حاكي حالتي كه را زمين روي شدن پهن ، مستقيم وغير زيبا چه و.  است كرده وصف زمين بر عمود اقيانوسي

  .است كرده دور به امام
  جرالَف عِطَلَم/ حتّي  القدر ليلةاي روح تاريخ /  ةهاي پيوست در شبخدا /  اي روشن*

  شب ياهيدر س ديخورش يسرخسپيده دم ، سپيدي صبح،  :فجر* نخستين بيت غزل يا قصيده، جاي برآمدن : عطَلَم*تا : *حّتي
  نماد ستم و تاريكي  * شب :ة هاي پيوست شبتاريخ به *تشبيه : استعاره از علي ( ع ) : القدر ليلةروح خدا و  روشن *استعاره :

  ) 5( بخشي از سورة قدر ، آية  جرالَف عِطلَ َمحتّي  *تضمين :تلميح دارد به نزول قرآن در شب قدر:  القدر ليلة تلميح :*
  جبرئيل روح االمين -2جان  -1 *روح : ايهام دارد :ليله القدر؛ زيرا روح و جان دارد *تشخيص و استعاره : 

  اشاره دارد نيز) در شب قدرليبه نزول روح (جبرئ ميمستق ريداند و به طور غ يرا روح شب قدر م يحضرت علشاعر *نكته :
 تاريخحكومت عادالنه ي تو تنها نقطة روشن ( اي نشانة روشن خدا ، اگر تمام تاريخ را شب هاي پيوسته بدانيم ، تو نور آن شب ها هستي : معني
 سپيده طلوع) . اي علي ( ع ) تو روح شب قدرتا  است بوده معنوي خليفه ترين عادل و انسان ترين نوراني علي امام است و بشر بيداد از پر و سياه

  قيامت است.) روز تاعبادت  روح هستي (علي ( ع ) تجّلي و دم
علي ( ع ) ، تجّلي و روح عبادت بودن علي ( ع ) ، ارزش يافتن شب قدر با شهادت عادل ترين حاكم تاريخ بودن  علي ( ع ) ،مقام بلند  *مفهوم :

  اوُپربودن سرتاسر تاريخ از ظلم وستم ، راز و نياز هاي شبانة علي ( ع ) 
 قضا از كه بشري تارخ طول در است امام شخصيت بودن يگانه بر تاكيد هم باز» تاريخ پيوسته هاي شب در خدا روشن اي «مصراع *دوتوجّه :
  تمام تاريخ ، تاريك است . يك نقطة روشني بخش ديده مي شود و آن هم وجود روشن و پاك علي ( ع ) است . .است بوده ظلمت و ظلم سراسر

  است ؛ نشان دهندة مقام بلند و عظمت آن حضرت است . القدرروح ليله  *اين كه علي ( ع )*توّجه : 
  ها اين مانند و خدا روشن آيت اي : گفت توان مي يعني است ؛ نهفته زباني ذخيره نوعي» خدا روشن اي «در *توّجه :

   ، از خشم تو، خروش را شب از چشم تو، آرامش را به وام دارد و طوفان*
  مشتق : آرامش به قرينة جملة اوّل به قرينة لفظي حذف شده است .* »وام دارد «  *درجملة دومقرض ، دِين : وام  *

شب ، آرامش دارد و وام دار  *تشخيص و استعاره :.كند مي توصيف را امام آرام نگاه و نگاه آرامش و باشد نگاه از مجاز تواند مي چشم*مجار : 
  طوفان و خروشمراعات نظير : * داراست . زيرا واماست ، طوفان ؛ 

  آرامش و خروش*تضاد:عّلت آرامش شب از آرامش علي ( ع ) است و علّت خروش طوفان ، خشم علي ( ع ) است.  : سن تعليلُح*
  شب زنده داري علي ( ع ) *تلميح : شب به چشم ، طوفان به خشم *تشبيه :چشم و خشم  *جناس ناقص :ش /  /*واج آرايي : 

  و طوفان خروش خود را از خشم تودارد . . هاي بيدار توست مديون چشمشب آرامش خود را معني : 
  در آميختن صولت و رحمت علي ( ع ) *مفهوم :

چشمان باوقار و آرام حضرت به شب و سكوت آن مانند شده و در ضمن سياهي چشم نيز در نظر بوده است . و خشم علي ( ع ) بيشتر از  *نكته :
   ران طوفا ن است .هزا
  .  رويد ست گل ميَفَنو از/  كند گياه را بارور مي كالم تو،*
  ، مشتق ) درخت( دار ميوه دهنده، ثمر مثمر، بارآور،: بارور*

  كالم و نََفس،ُگل وگياه، بارور، مي رويد مراعات نظير:استعاره از انديشه**گياه:مجاز از سخن *َنَفس :مجازاز نهج البالغه*سخنان:
  شاعركالم حضرت را سبب باروري گياهان مي داند . درحالي كه باد و نسيم و خورشيد است كه گياهان را بارور مي كند .*استعاره : 

  شود يس تو گل شكوفا مفَ دهد ، از َن يو ثمر م وهيرا م اهيكالم تو گ:  اغراق*



 

51 

 

 مي هم و رساند مي شكوفايي و رشد به را ادراك بي گياه حتّي تو كالم نفوذ كه معنا اين به باشد حقيقي درمعناي هم تواند مي گياه: 1*توّجه 
  . دهنده هستند تكامل امام سخنان كه معنا اين به انسان و انديشه باشد از استعاره تواند

  به را شدن بارور و دادن ثمر آغاز كه اين ضمن.  زيباست گل مثل تو سخن كه معني بدين است سخن از مجاز نيز َنَفس : 2توجّه 
  .كنند مي تعبير هم»  نشستن گُل به و دادن ُگل« 

  و از نَفَس گرم تو،گل شكوفا مي شود .  سخن تو، سبب رشدگياه و ثمردهي اومي شود: معني
   استنشين و جان پرور دل حضرتسخن علي ( ع ) كه سبب رشد يافتن انديشه ها مي شود  ،  سخنو ارزشمند بودن مفيد  مفهوم :*
  .  جوشان است آن زمان كه تو در آن گريستي،از  چاه،*
  صفت بياني فاعلي ، مشتق ← ش  ِ-: بن مضارع +  جوشان*

  : در شدّت گرستن *اغراقبه گريه كردن علي ( ع ) درچاه و صحبت و درددل حضرت با چاه  *تلميح :
   ها درچاه هاي اطراف كوفه و راز و نياز كردن با خداوندحضرت، شب به رفتن دارد*تلميح : )ع( علي هاياشك از چاه بودن جوشان: تعليل حُسن*

 اشك همان ادامة ها چاه اين آب كه معنا اين به هم ؛ است لطيفي ايهام»  است جوشان نگريستي درآن تو كه زمان آن از چاه «درمصراع*ايهام : 
 چاه اين كه اين هم و اند شده آب پر اين گونه بودند تو غريبي مونس و آشنا تنها اين كه بركت و سبب به ها چاه اين اين كه هم و هستند تو هاي

  .جاريست همچنان اشكشان و گريه آب تو با همدردي در ها
حضرت شب ها درچاه هاي كوفه سرفرود مي برد و با خداوند راز و نياز مي كرد . او در انعكاس تصوير خود در آب با خود غم دل مي  : 1*نكته 

  گفت ؛ زيرا كه در كوفه هيچ كس نبود كه حضرت با او درد دل كند و حرفش را بفهمد از اين روي تنهاي تنها بود .
تن و مناجات حضرت در آن مي داند . ضمناًبا اغراق شدّت اشك هاي حضرت را نيز نشان مي دهد آن شاعر علّت جوشش چاه را گريس: 2*نكته 

  چنان كه باعث جوشش چاه شده است .
  چاه از زماني كه تو درآن گريه كردي ، در حال جوش و خروش است . معني :

  ايستد و شب در سياهي آن به نماز ميمي شكوفد /  تو چشمان ةسحر از سپيد*
  ، شب به سياهي چشم چشمان ةسپيدسحر به  *تشبيه تفضيل و ُمضمَر:سفيدي و سياهي*تضاد: مشتق:  سياهيه ، سپيد*

  آن چه واقعا مي شكوفد ، گياه است ودر اين جا سََحر به گياهي مانند شده است كه شكوفا مي شود . *استعاره : شكفتن سَحَر :
  احترام اداي و كردن تعظيم: كنايه از  ايستد به نماز مي زيبايي سحر اززيبايي چشمان * :سن تعليلُح*

  سفيدي چشمان حضرت ، سحررا به ارمغان مي آورد و سياهي چشمش ، شب را  *نكته :
  ستارهي و اهيسو  شبه ، سپيد و سحر*مراعات نظير : 

 ، صبح از تو كه است اين بيانگر هم ؛ است نهفته آن معناي در ظريفي ايهام»  شكوفد مي تو چشمان ي سپيده از سحر «مصراع در *ايهام
 سپيدة« تركيب بودن دورويه و گونگي دو.  است كرده تشبيه)  ع(  علي چشمان سپيدي به را صبح شاعرسپيدة اين كه هم و هستي تر سحرخيز
  تو چشمان) سپيدي ( = سپيدة ؛ اليه مضاف و مضاف نوعي هم و باشد تواند مي تشبيهي اضافة نكنيد؛هم فراموش هم را »چشمان
 سياه مردمك به است شب تشبيه هم » ايستد مي نماز به آن سياهي در شب«  : است رفته كار به ها تكنيك همين نيز بعد مصراع در *ايهام
  . باشد مي امام گزاري وعبادت داري زنده شب معناي مفيد هم و امام چشمان
توست ) و شب با همة  چشمان سحرنموداري اززيبايي سپيدة طلوع سپيدة زيبايي سحرروشني خود را از سفيدي چشمان تو آغاز مي كند .( معني :

  توست ودر برابر آن تسليم است ) چشمان نمازگزار سياهي خود، در برابر سياهي چشم تو به نماز مي ايستد . ( شب،
  . تو نيستهيچ ستاره نيست كه وام دار ِ نگاه *

است ؛ پس فعل اسنادي يا گذرا به »وجود داشتن «  به معني» نيست  شكوفه هيچ« و »  هيچ ستاره نيست« درجملة  »نيست « *فعل 
  مسند نيست . وفعل ناگذر يا دو جزئي است .

  مركّب*وام دار: درحمله معني بپذيرند،گذرا به مسند نيستند . » است،گشت،شد و...« به طور كّلي فعل هاي اسنادي مانند  نكته :
  نيست و نيست .*جناس تام :زيرا وام دار است  ستاره ؛*استعاره و تشخيص يا استعارة تشخيصي : 
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 هم و.  آفاق و ها آسمان در او ِسير و)  ع(  علي امام بيداري شب به دارد اشاره هم»  نيست تو نگاه وامدار كه نيست ستاره هيچ «مصراع در *ايهام
 به توجّه با دراد نظر امام ريختن واشك گريستن به ضمني طور به هم و.  است او چشمان برق از برگرفته ها ستاره روشناي و برق كه اين بيان

  كاظمي ) كاظم محمد(  فشانم مي ستاره صبح تا شمارم مي ستاره صبح تا :ستاره به اشك رايج تشبيه
  روشني ستارگان از روشنايي چشمان و نگاه توست . ( همة ستارگان درخشش ونورشان را از نگاه تو گرفتند ) معني : 

  . هيچ شكوفه نيست كزتبارگلخند تو نيستاست /  ة زندگيلبخند تو، اجاز*
   مشتق : شكوفهزندگي و  مركّب *:  گلخندو  لبخند ، نسل* اصل ونسب، نژاد، خاندان، دودمان : تبار*

 *ُگل خند : مجازاً چشم* نگاه :  دهد مي زندگي ي اجازه ما به و كند مي زنده زيرا؛  لبخند*استعاره و تشخيص يا استعارة تشخيصي : 
در همين متن آمده است » گل بوسه « و » خسرو « در درس » زهرخند « تشبيه درون واژه اي ؛ يعني خنده اي مانند ُگل ، نمونة ديگر آن ؛

  *اغراق در خندة زيباي علي ( ع )
تو مي شُكفند و كدام شكوفه  بخشد.) حّتي شكوفه ها هم با لبخند مي زندگي ما به و كند مي زنده را لبخند تو ،آغازگرزندگي است (ما معني :

 همة زيبايي به تو گل مانند است كه از لبخند زيباي تو نشكفته باشد ؟ (همة شكوفه ها ، شكفته شدن را ازلبخند زيباي تو به ارث بردند خندة
  ).هستند تو خندة جنس از ها شكوفه بلكه هاست شكوفه

  توان به شمشيري، دريايي را شكافت!؟ چگونه مي/  گشايد؟ از هم مي - خداوند رااين كتاب  -پيشاني بلند تو/  چگونه شمشيري زهرآگين*
  مشتق:  زهرآگين *را شكافت!؟ ييايدر ،ي ريتوان به شمش يچگونه م *استفهام انكاري :

  .استعاره ازسرعلي ( ع )كه جايگاه همة ارزش هاي الهي و سخنان پروردگار است : كتاب خداوندسر* : مجاز از پيشاني *
 پاره كردن،به مجاز دريدن-1: ايهام :  گشايد ميعلي ( ع )* وسعت انديشه و معارف الهي )علي ( شخصيت و بصيرت و معرف از استعاره : دريا*

  اين بند به واقعة ضربت خوردن حضرت و شهادت او اشاره دارد.*تلميح : در ارتباط با كتاب  باز كردن -2در ارتباط با شمشير
  شكافت،  گشايد مي، شمشير *مراعات نظير :

شكافت . پيشاني تو درياست و شمشير چگونه دريايي را  –اين قرآن ناطق خداوند را  –چگونه شمشيري آغشته به زهر ، پيشاني بلند تو را معني : 
  شكافت ؟ ( استفهام انكاري ،هرگز نمي توان با شمشيري ، دريايي ( انديشة واال و گسترده و ثابت ) را شكافت . )

  حضرت علي ( ع ) چون قرآن ناظق است ، شاعر پيشاني بلند او را كتاب خداوند مي داند *نكته : 
 علي.  نشد فنا ملجم ابن ضربت با علي كه واين دارد اشاره ايشان بودن ناطق قرآن و امام بودن وحي كاتب و حافظ به شاعر بند ، اين در*توّجة : 

 داده دست به علي كردن فنا از ملجم ابن عجز و علي مرگي بي بيان در زيبايي تمثيل شاعر.   ست هستي عالم در ساري و زنده هميشه حقيقت
  »  ؟ شكافت را دريايي شمشيري به توان مي چگونه:«  ست علي شخصيت و بصيرت و معرف از استعاره دريا و است

و برآن كردي /  كودكانه شان شادي ةدست ماي/  و صولت حيدري راتابيدي /  زني بيوه يتيمكان ةبه خان/  آفتاب ِ هنگام كه همتاب*
 آيا تاريخ، بردرِ /  كلمات كودكانه تراويد/  خروشيد اي شير ميرّآن دهان كه ُهو از /  كودكان را نشاندي/  كه پيامبر پا ننهاد  شانه

      سراي،
  خشك و لرزان نمانده بود؟ ر،به تحّي

  تابيدن هم زمان با آفتاب :   همتاب آفتاب ظاهرا تابش هم زمان ، مشتق *: همتاب *
  در اين جا ، ابزارو وسيله سرمايه :دست مايه* ، هيبت شكوه و فرّ : صولت+ ان جمع ، مشتق* تحبيب ك  َ -يتيم + * يتيمكان : 

  خارج شدن يا نشت كردن آب يا مايع ديگر از درون چيزي، تراوش كردن و چكيدن آب و مانند آن ن :تراويد *آواز مهيب، غريو، نعره: ارُّه*
  خشك و لرزان نمانده بود؟ ر،به تحّي ، سراي آيا تاريخ، بردرِ *استفهام انكاري : ، حيران گشتن سرگشته شدن : رتحّي *

  پيامبريه ، دست ما،  زن وهيبواژه هاي مركّب :  *لرزان ، حيدري، كودكانه ، يتيمكان ،  ، شادي همتاب *واژه هاي مشتق :
، حقيت ندارد و از علي ( ع ) ، زيرا تابيدن براي انسان *استعاره : يديت بخشمهر و محّبكنايه از : يديتاب*آفتاب و تابيدي :مراعات نظير*

  ويژگي هاي او نيست و اين آفتاب يا شء نوراني است كه مي تابد شاعر هم علي ( ع ) را به آفتابي مانند كرده است كه مي تابد .
  صولت به دست مايه *تشبيه : اشاره دارد به ياري رساني علي ( ع ) به نيازمندان و يتيمان*تلميح : 
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بر  يشكستن بت ها پا يبرا ي(ع) كه و يفتح مكه و شكستن بت ها به دست عل يبه ماجرا دارد تلميح( اد : ننه يپا امبريآن شانه كه پ بر*
  پاي ، دهان ، شانه*مراعات نظير:  ) و پيامبر ( ص ) نپذيرفت كه پاي بر شانة علي ( ع ) بگذراد نهاد امبريپ يشانه 

  از اين كلمه بتراود ، حقيت ندارند و آن چه مي تراود ، آب و مايع است   *استعاره : كلمات 
  هرگاه ويژگي هاي دو شيء به هم داده شوند ، استعاره شكل مي گيرد ؛ مانند عشق مي رويد ، عشق مي بارد ، آتش از آسمان مي بارد.*نكته : 

  تعّجب و شگفي كنايه از  ؟ندنماخشك و لرزان تاريخ ، از اين كه متحّير است و لرزان**تشخيص : 
آن گاه كه صبح هم زمان با تابش خورشيد و مانند آن ، به خانة يتيم هاي آن بيوه زن تابيدي و شكوه خود را سرماية و وسيلة شادي معني : 

  نند شير غرّش كودكان قراردادي و بر آن شانه اي كه پيامبرپاي ننهاد ، كودكان را سوار كردي ، از آن دهاني كه هنگام جنگ ما
-اريخ مي كرد،كلمه هاي كودكانه بيرون مي آمد ، آيا تاريخ  بردرخانة آن پيرزن به سبب سرگشتگي و حيراني از حركت باز نايستاد ؟ (به راستي ت

  لرزيد؟ )از ديدن اين همه تواضع از جانب يك فرمانروا، حيرت زده بر خويش نمي  -و سياهي از حكمرانان نديده است 		كه جز ستم
  همراه شدن شكوه و هيبت علي ( ع ) با مهرباني او ، جاذبة به همراه دافعه * مفهوم :

  ؟يهشتاد زخم، برخود حد زد ةبا تازيان كه/ يهر، مست بودِم ةاز كدام باد مگر / ها، تنت را دشت شقايق كرده بودزخم ةگل بوس كه/ در اُُحد*
  بوسه اي مانند گل : گل بوسه* .	در نزديك آن روي داده است)ص ( كوهي است در حجاز كه يكي از غزوات پيغمبر  : دحُ اُ*
  به رنگ قرمز است  باي. گلش منفرد و بزرگ و زديرو يخشخاش كه غالباً در مزارع و كشتزارها م  رةياز ت ساله كياست  ياهيگ:  شقايق*
را هنگام تاختن  انيكه با آن چهارپا يشالق، تسمة چرم : تازيانه ، مهرباني* ت، محّب دوستي: هرِم * مستي آورد اي كه شراب، مي، هر نوشابه:  باده*

  كيفر و مجازات شرعي ،زدن شراب خوار انهي، مانندِ تاز گناهكار و مجرم يبرا يعقوبت و مجازات شرع*حد :  بزنند
  يشراب خوار يبرا يمجازات و حد شرع : زخمهشتاد * دباشر هر خطا كه براي آن مجازاتي مقدّحد (حد زدن:)  *
   ، تن به دشت شقايق ، مهر به باده ، زخم به تازيانه  گل بوسهبه زخم ها  : هيتشبدرون واژه اي * هيتشب گل بوسه : *
  از عاشق بودن هيكنامهر مست بودن :  ةاز باد*شدن  نيو خون ياز زخم هيكناشدن :  قيدشت شقا*
  . از هشتاد زخم برداشته بود شيد بحُ در جنگ اُ يكه حضرت عل نيدارد به ا حيتلم : هشتاد زخم*
  خراش يا بريدگي هر بخشي از بدن -2ضربه  -1زخم : ايهام دارد :  و مست* و حد انهيمست ، هشتادتازو  باده : رينظ مراعات*

  كردن خودكنايه از مجازات  ؟يهشتاد زخم، برخود حد زد يبا تازيانه*كنايه : 
  امام علي (  ع ) در غزوة اُحُد با همة وجود از اسالم و پيامبر دفاع كرد و بيش از هفتتاد زخم برداشت در احكام شرعي ، كسي كه شراب  *نكته :

  اد زخم غزوة اُُحدبنوشد ، حد بر او جاري مي شود و به او هشتاد تازيانه مي زنند . شاعر امام علي ( ع ) را مست شراب حق توصيف مي كند و هشت
  را تازيانه هايي مي داند كه به منزلة حد بر بدن او نواخته شده است .

كه با  ياز كدام شراب عشق سرمست بود بود رنگ كرده سرخ قيشقا ياز گل ها يبدنت را مانند دشت ، فراوان يد كه زخم هاُحدر جنگ اُ : يمعن
  ي؟كرد يمجازات شرعبه خاطر اين مستي خودت را  يكه برداشت يهشتاد زخم

  دُح(ع) در جنگ اُ يعل يو از جان گذشتگ يفداكار انگريب:  مفهوم
  .دار تو نيستنيست كه وام يدين هيچ/  به تو، يا تو بدان؟ ين/ د دار تريد؟كدام وام*
  ، بدهكار ونيمد صفت فاعلي مركّب مرخّم ؛ وام دارنده ،  وام دار : *

است ؛ پس فعل اسنادي يا گذرا به مسند نيست . وفعل ناگذر يا دو »وجود داشتن «  به معني»  نيست يدين هيچ «درجملة  »نيست « *فعل 
  جزئي است .

  درحمله معني بپذيرند،گذرا به مسند نيستند .» است،گشت،شد و...« به طور كّلي فعل هاي اسنادي مانند  نكته :
  وام ، تو ، دين* تكرار : دين به تو، يا تو بدان؟ *استفهام انكاري :نيست و نيست  *جناس تام :وام داربودن دين  *تشخيص :

 يم يتداع»   نيدَ « ، كلمة » وام دار «  يبه سبب كلمه  رايتناسب هست ز هاميا»  ستيكه وامدار تو ن ستين ينيد چيه« در مصراع  *ايهام :
  تبادر) هاميكند (ا يو تبادر كمك م يتداع نيبه ا زين »نيد« كلمة يكه شكل ظاهر نيشود . ضمن ا

  است .و بدهكار ونيمد كدام بدهكارتريد؟ هر ديني و مذهبي به توبه تو ؟  نيد اي يبدهكار نيتو به د : يعن
  بقا و تداوم دين اسالم به واليت علي ( ع ) و شجاعت او ست . *مفهوم :
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  به بازوان انديشه و كردار تو مرحبا/  است تريخيبربار هزاري / اكه به باغ بينش ما گشوده يدر*
  كنند ياستعمال م نيكه در تحس يكلمه ا ن،يآفرشبه جمله و صوت ،  *مرحبا : انديشه و كردار،  تريخيبر،  بينش*واژه هاي مشتق : 

  ديدن، بينايي، بصيرت .*بينش : در بازوان ، واج يا صامت ميانجي است» و « :  بازوان بيانگركثرت و زيادي است * : هزار*
  : مشبه / باغ : مشبه به ) نشي( ب يهيتشب ي: اضافه  نشيباغ ب 

  بينشبه باغ : * تشبيه  دنيبخش ياز آگاه هيكنا به باغ بينش گشودن : *دراستعاره از شناخت و معرفت  :در*
  صيو تشخ ياضافه استعارو كردار :  شهياندبازوان *مجاز از محكم و استوارتر تر : يبريخ*داستان فتح قلعة خيبربه   : حيتلم *
  و احسنت نيآفر -2)تبادر ايهام(  كند مي متبادر را مرحب نام ،» خيبر«  ي كلمه ذكر با»  مرحبا «ي واژه-1 دارد : هاميا : مرحبا*

  . تر+ نسبي صفت ؛ كنيم توجّه نيز »تر خيبري« كلمة ساختي خوش به*توّجه : 
  آفرين بر انديشه و رفتار تو. بزرگ تر است بريخ ةبرابر از در قلع هزارگشودي ، ما نشيو ب شهياند يروبه را كه  يدر:  يمعن

 امام علي ( ع ) در غزوة خيبر ( خيبر از قلعه هاي محكم يهوديان مخالف پيامبر بود ) ، درِ بزرگ قلعه رااز جاكند و به جاي سپر در دست نكته :
  گرفت .در اين جنگ ، مرحب خيبري ، پهلوان معروف يهود به دست علي ( ع ) كشته شد . 

 دو هر بر حال عين در و نهد مي برتري او ودالوري حماسي ي جنبه بر را علي امام نگيفره و علمي و معرفتي ي جنبه شاعر بند اين در *توّجه :
  گويد . مي آفرين اش جنبه

  .گيرديچند كالم از تو وزن م هر/  افتاد يوزنيتو، به ب يدر فضا كه/  ، رو سياه ماند شعر سپيد من*
  ستيص نها درآن مشّخ هيقاف يندارد و جا يكه آهنگ دارد اما وزن عروضاست  يشعر : ديشعر سپ*
 ، ارزش  آهنگ و تناسب كالم، اندازه كردن دن،يسنج : وزن ، ساخت آن : مركّب * كسي كه چهره اش سياه باشد:  رو سياه*

   (ع) يحضرت عل يدر عظمت و بزرگ تو : يدر فضابي ارزش بودن ، سنجش پذير نبودن* ي :وزنيب *
   اي به وزن نداشتن شعر سپيد مي كند .شاعر در اين عبارت ، اشاره *نكته : 

  سپيد و سياه ، وزن و بي وزن  *تضاد :متضاد سياه -2قالب شعر -1*سپيد : ايهام دارد : حس آميزي : ديشعر سپ*
شعركه با واژة شعرسپيد ،  و آهنگ وزن-2ارزش و اعتبار-1دارد:  ايهام *وزن : يخجالت زدگ،  كنايه از شرمنده شدن:  رو سياه ماند*كنايه : 

  و اعتبار نداشتن ارزش،  نداشتن وزن شعر:  دارد هاميا : يوزن يب*وزن ، شعر،كالم *مراعات نظير : تناسب دارد.
  شرمنده شدن شعر سپيد*تشخيص : شاعر بي وزني شعر خود را به دليل بزرگي و عظمت حضرت مي داند .*حسن تعليل : 

باارزش تو   فيبا توص سخن  هرچند.اعتبار شد  يوزن و ب يتو  ب و توصيف عظمت انيدر ببي وزن و سپسد من شرمنده است ؛ زيرا شعر :  يمعن
تو  مي شود. ( شعر من نه تنها وزن عروضي ندارد از ارزش و اعتباري كه در خور و شايسته تو باشد ، نيز خالي است . هرچند هرسخني كه در وصف

  است و وزن و اعتبار مي گيرد )باشد ارزشمند 
   ناتواني و عجز شاعر از توصيف علي ( ع ) *مفهوم : 

  را در كدام نقطه بايد به پايان برد؟ تو وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مايه گنجانيم؟* 
   هيوسعت و تنگ ما : تضاد*دارد ياستفهام انكار هردو مصراع*محدودكم توان ، :  تنگ مايه * جا، پهنه يفراخ ،يگشاد ،يگشادگ:  وسعت*
گستردگي سخن محدودتر از آن است كه بتواند توصيف كنندة همة عظمت و بزرگي تو باشد در شگفتم كه توصيف تو را با كدام عبارت به پايان *

  برسانم ؟
  است ريناپذ انيپا يعل في، توص يعظمت عل انيشاعر در ب يناتوان : مفهوم*

  مي كند تا شعر و سخنش را به پايان برساند .شاعر زمينه سازي *نكته : 
نيكوترين  كه/  نام تو و/  نيكو ترين آفريدگان است كه/  باد نام خداوند خجسته/  اهللاُ احسنُ الخالقين تباركَ/  تباركَ اهللافتباركَ اهللا، *

 يآفريدگان

ه پاك و منزّ ،  خوبي و زيبايي كسي يا چيزي استعمال مي كنندهنگام مدح و در حال تعجب از  : تبارك اهللا*خجسته و مبارك كرد : تبارك*
 يحضرت عل:  دگانيآفر نيكوترين *خدا  : دگارانيآفر نيكوترين * مخلوقات : دگانيآفر*(ع) يحضرت علمرجع آن،  تو :*	است خدا



 

55 

 

و نام تو خجسته و مبارك باشد كه  نيكوترين  است نندهيآفر نيكوتريآفرين باد برخداوند كه نخداوند بزرگ ، با بركت و فرخنده است و : يمعن 
  آفريدگان هستي .

  موسوي گرمارودي تُرُنج، ةپيوند زيتون بر شاخ
  تيوال نخلِ سارِ هيسا -از شعر در ييها هام*اي

  .تبادر هاميتناسب، ا هاميا هام،يا
  .مورچه يادآورندة مور، چه:

  .شكوفد يچشمان تو م ةديچشم و فلق. سحر از سپ يديسف يادآورندة :دهيسپ *
  .ستديا يآن به نماز م يِ اهيه به كلمه شب. و شب در سشب، با توّج يكيتار -2چشم ياهيس -1:ياهيس*
  .يشانيشكافد، در مورد پ ياز هم م -2كند، در مورد كتاب يباز م -1:ديگشا يم*

   د؟يگشا يكتاب خداوند را از هم م نيبلند تو ا يشاني... پيريچگونه شمش
   ا؛يو عبور كردن در مورد در مودنيپ -2يشانيشدن و فرق شدن در مورد پ مين دو -1بيترت نيداشته باشد به ا هاميممكن است اشكافت:*

  شكافت اينه هامون نوشت و نه در              افتيمكان از چه  يكه سعد يندان
  ( هشتاد ضربه شالق) انهيضربه در مورد تاز-2جراحت در مورد تن  -1زخم :*
  .هم هست نيدَ يادآورندةبا توجه به واژه وام دار،  : نيد*
   يهودينام مرحب، پهلوان  يادآورندة -2آفرين و احسنت -1مرحبا :*
شود  يم جاديدر فضا است كه به خاطر خأل ا يوزن يدارد كه از مفهوم سوم آن در شرح ها غفلت شده است و آن ب يسه مفهوم يهاميا : يوزن يب*

   وّشعر/ َج يدارد:حال و هوا هاميجهت به كار برده نشده و خود البته ا يقسمت از شعر ب نيدر ا زيكه فضا ن ميفهم يو م
  .دينداشتن شعر سپ يو وزن عروض يارزش يكه معروف است: ب يوزن يب گريمفهوم د دو
متناسب  ان،يپا يگذارند و با كلمه  يجمله م انيكه در پا ينگارش ينقطه  -2دهم؟ انيتو را پا فيشعرم توص يجا و مكان؛ در كجا -1نقطه :*

  .است
  شعر سپيد 

و مراع ها با هم مساوي نيستند .جريان شعر سپيد با  ستيص نها درآن مشّخ هيقاف يندارد و جا يدارد اما وزن عروضخاّصي كه آهنگ است  يشعر
  شاملو آغاز شد و شاعراني چون گرمارودي ، طاهرة صفارزاده ، احمد رضا احمدي و ديگران اين شيوه را ادامه دادند .
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  »   شيرانغرّش «نهم                                                                          درس
  مضارع مثّمن اَخرب َمكفوف مَحذوف *بحر عروضي:مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن *وزن عروضي :عراقي*سبك: قصيده *قالب:

  سيف فَرْغاني  *شاعر:ان *حروف قافيه : جهان ، زمان ، آشيان، دهان، ظالمان و ...*واژه هاي قافيه: شما نيز بگذرد *رديف:
  ، نقد طبقة مرفّه وحاكم عصر شاعر، نا پايداري ايّام خوش آنانانتقاد سياسي محتوا:طبقه ي مُرفّه و حاكم عصر شاعر *مخاطب قصيده:

  هم رونق زمان شما نيز بگذرد                   هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد     -1
  مجاز از زندگي ، هستي  جهان : * رواج ، تابش، فروغ، درخشش، زيبايي رونق :*
  .شما نيز به پايان خواهد رسيددوران شكوه قدرت و حكومت  ومرگ به سراغ شما نيز خواهد آمد   اي ستمگران ، :معني بيت *

    ناپايداري قدرت و حكومت و خوشي ها ، همگاني و اجباري بودن مرگ و نيستي  *مفهوم :
  بر دولتْ آشيانِ شما نيز بگذرد                وين بومِ ِمْحنَت از پيِ آن تا كند خراب  -2

   نَحج . ِم اندوه،غم.رنج،  ت :حَنِم* بودن و در خرابه زندگي مي كند نحس ،نماد شومي و نامباركي و جغدبوم : *
  خوشبختي ةآشيان دولتْ آشيان :*واين وين :*سعادتفرمانروايي،  دارايي، زمان :*دولتبه خاطرِ ازپيِ :*
  بوم ، خراب ، آشيان *مراعات نظير :  محنت به بومتشبيه  بومِ محنت :* تركيب اضافي مقلوب ( آشيانِ دولت ) آشيان :دولتْ * 

  خوشبختي بردن بين از اعتبار، و قدرت ازنابودي كنايه:  گذشتن كسي آشيان بر محنت * بومدولت به آشيان *تشبيه :
   .محنت و سختي ، جغد شوم و ويرانگري است كه به ما بسنده نمي كند ، شما را نيز خانه خراب خواهد كرد  :معني بيت*

  (رنج و سختي ، خانة استوار شما را ويران مي كند و سعادت شما را به بد بختي تبديل خواهد كرد )
  ناپايداربودن خوشي و سعادتمندي*مفهوم : 

  شما نيز بگذرد بر حلق و بر دهانِ                    و عام    خاصّ آبِ اجلْ كه هست گلوگيرِ-3
  همگان همه،، فراگيرنده :عام* برگزيده ويژه،:  خاص* چه راه گلورابگيرد آنكننده ،  خفه :گلوگير* مرگ*اجل : 

  		افراد برگزيده و افراد عادي :و عام خاصّ*
  افراد ةهم تضاد و مجازاز و عام : خاصّ*دهانگلوگير ، حلق و مراعات نظير : *اضافة تشبيهيآبِ اجل :*

  است  مرگ چشنده َنفْسى هر ←اْلَموْتِ ذاِئقَةُ  َنْفسٍ ُكلُّ *تلميح :
خفه مي كند و مي كُشد، روزي در دهان و گلوي شما نيز فروخواهد رفت (شما نيز مانند مردم عادي مردم را  ةمرگ كه مثل آب هم :معني *

  نمي يابيد) خواهيد مرد واز مرگ رهايي
  رهايي از مرگ امكان پذير نيست و همةانسان ها مي ميرند. *مفهوم : 

  بيداد ظالمان شما نيز بگذرد                       چون دادِ عادالنْ به جهان در ، بقا نكرد   -4
  ضافه براي يك متمّم( جهان)به + در= دو حرف ا ،درجهان *به جهان در:عدالت، دادگريداد: *پيوند وابسته سازوقتي كه، : چون*
  *تضاد : دادو بيداد ، عادل و ظالم پايندگي، دوام، هميشگي ، پايدار ماندن :  بقا ظلم* ستم،بيداد : *
  ازبين مي رود.ظالماني شما نيز  ستمگري پايدارنماند، بي ترديدوقتي دادگري دادگران در جهان  :معني * 

  ناپايداري ظلم وستم ستمكاران و قدرتمندان *مفهوم :
  اين عوعوِ سگان شما نيز بگذرد               در مملكت چو ُغرّش شيران گذشت و رفت     -5

  بانگ جانوران درنده ،صداي مهيب، فرياد ترسناك *غُرّش : كه بيانگر صداي سگ است » نام آوا«، وغواغ ،بانگ سگ *عوعو: 
سرزمين و دنيا فريادانسان هاي شجاع و بزرگ خاموش شد شك نكنيد كه اين صداي ناخوشايند شما انسان هاي فرومايه نيز وقتي در اين  :*معني 

  به پايان مي رسد.( وقتي انسان هاي بزرگ و دادگر ُمردند بدون شك شما ستمگران نيز زنده نمي مانيد)
  استعاره از انسان هاي شجاع و مردان بزرگ *شيران :باشد.» دنيا ، سرزمين،«مي تواند مجاز از *مملكت : 
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  استعارة مصرّحه از افراد پست و فرو مايه  *سگان :استعاره از قدرت هاي ظاهري *عوعو :
  گذشت و بگذرد  * اشتقاق:و عو عو ، سگان و شيران ُغرّش*تضاد: 
  انسان هاي پست نيز يقينا رفتني است.اين صداي گوش خراش شما 		وقتي كه بانگ و خروش انسان هاي شجاع گذشت و رفت*معني: 

  زوال پذيري شكوه و قدرت ظاهري انسان هاي پست و فرو مايه*مفهوم : 
  ارتباط معنايي دارد با بيت قبل.

  هم بر چراغدانِ شما نيز بگذرد                    شت  ُكبادي كه در زمانهْ بسي شمع ها ِب-6
  و مانند آن خاموش كردن آتش و چراغ ،بي جان كردن :شتنُك*خاموش كرد:  شتبُك بسيار* *بسي :روزگار، دهر: زمانه *
به معني دانستن و بن مضارع باشد يك تكواژ آزاد است و به همراه » دان « هرگاه تكواژ *توّجه : ، اسم مشتقجاي چراغ چراغدان : : نيز* هم*

است و همراه با تكواژآزاد يك واژة مشتق مي سازد؛ » پسوند« باشد يك  تكواژ آزاد ديگر، يك واژة مشتق مي سازد و اگر به مفهوم جاي و ظرف
  مانند : شيمي دان ، رياضي دان و...كه واژة مركب هستند و واژه هاي قنددان ، نمكدان و...مشتق هستند .

يي كه مثل شمع با نورشان وسيله ي ، انسان هاارزشمند وبزرگانسان هاي از استعاره شمع :*، قدرت مردم ، عذاب الهياستعاره از مرگ باد :* 
  چراغدان ،بكُشت، شمع *مراعات نظير:، حاكمان پست وكوچكزندگيحكومت، استعاره از : چراغدان*هدايت ديگران مي شوند.

    درامان نيستيد).  همان بادي كه شمع هاي گذشتگان را خاموش كرد ، چراغ شما را نيز روشن نخواهد گذاشت ( شما نيز از تيره روزي و نابودي  :*معني 
  ناچارْ كاروانِ شما نيز بگذرد                   زين كاروانْ سرايْ بسي كاروان گذشت   -7

  كاروان خانه ، محلِّ اقامت موّقتي قافله كه در مسير راه ها وجود داشت كاروانْ سراي:* 
  است . » ساده « كنند، از نظر ساختمان واژة  حركت هم با كه مسافر اي عده قافله،*كاروان: 

  استعاره ازحكومت و سلسلة گوناگون ، طبقات وگروه هاي مختلفاوّل:  كاروان كاروان* *تكرار:،كشوراستعاره از دنيا كاروانْ سراي:*
مصوّت بلند/ *واج آرايي: و كاروانكاروان *جناس تام: كاروان سرا و كاروانمراعات نظير: * زندگي انسان، حكومت و قدرتعمرو دوم: كاروان*
  ا /

كاروان هاي بسياري از اين دنيا عبوركرده اند و رفته اندبه ناچاركاروان شما نيز خواهدگذشت.( حكومت و سلسله هاي و سقوط كردند يا :*معني 
  انسان هاي مختلفي آمدندوُمردند. شما نيز سقوط خواهيد كرد يا خواهيد مرد.)

  انسان ها همگي فاني هستند يا همه حكومت ها و حاكمان ازبين مي روند. *مفهوم:
 خواجو        كه اساسش همه بي موقع و بي بنيادسترِباط                             كهنه اين بردرِ مزن انس ةخيم

  سعدي             ني نيستكاروا	كه خانه ساختن آيين                          سراي مبند كاروان	دل اي رفيق درين
                                       سرا ،در كاروانسرا نكند كاروان                                      ما كاروانيم و جهان كاروانسرا

  همايي               يك روز اين بيايد و يك روز آن رود                               مهمان سراست خانه دنيا كه اندرو
  شما نيز بگذرد اخترانِ تأثيرِ                    خويشتن    مسعودِ ر به طالعَِخفَتاي ُم-8

  ضمير مشترك  خويشتن:*ستارگاناختران: *باسعادت مسعود:*بخت و اقبالطالع: *افتخار كننده ر:َخفَتُم*
  دارد . تلميحسرنوشت انسان دخالت دارد ؛ از اين بابت بيت قدما اعتقاد داشتند كه ستارگان در تعيين تأثير اختران: *

  		تو و روزى به زيان تو سودروزگار دو روز است ؛ روزى به :  الدَّهرُ َيومانِ يَومٌ لَكَ وَ يَومٌ عََليكَدارد به سخن علي ( ع ): *تلميح 
باغرور و افتخار به بخت بلندخود مي نازي ( خود را جاودانه مي پنداري ) سعادت تو ماندگار نيست ودوران شكوفايي ات تمام  كسي كه اي: معني* 

  مي شود . 
  

  تا سختيِ كمانِ شما نيز بگذرد                  بر تيرِ جورتان ز تحّمل سپر كنيم       -8
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سختي *بكشدو اين نشانه قدرتمندي او بود را محكم و سخت كمان كه ، كسيسنگدل بي رحم و ،تيرانداز ماهر :سخت كمان*ستم جور:* 
  مجاز از قدرت، سلطه، زور و ستم كمان:* قدرت و سلطه فراوان مندي،قدرت كمان:

   سپر ( مشبّه به) بهتشبيه تحمّل ( مشبّه )  زتحّمل سپر كنيم :*جوربه تيرتشبيه جور: تيرِ *تير و سپر و كمان *مراعات نظير:
  پناه قرار دادن ،محافظ ساختنكنايه ازدفاع كردن،  : كردنسپر * 

     ناصرخسرو     تو چرا جان را همي داري به پيش تن سپر؟                              است يزدان تنت راپيش جان تو سپر كرده

 	سعدي               كه جان سپر نكني پيش تير بارانش                                   	نه شرط عشق بود با كمال ابروي دوست

  .صبر و تحمّل در برابر تيرستم شما از خودمان دفاع مي كنيم تا زماني كه دوران قدرت شما نيز به پايان برسد ي ازما با سپر :معني* 
   دوران دشوار و رنج آور حكومت شما به پايان برسد )(ما ستم هاي شما راصبورانه تحمّل مي كنيم تا 

  رگيِ شبان شما نيز بگذرداين ُگ              اي تو رمه سپرده  به چوپان گرگْ طبع      -9
  درنده خو گرگ طبع :*چوپانشبان:  * 

  توده مردم ،استعاره از مردم رمه:*منظور انسان هاي پستي كه حاكمان ستمگر را روي كار آورده اند.	*تو:
تشبيه: مشبه: طبع چوپان  مشبه به: طبع گرگ، وجه  *چوپان گرگ طبع:عامالن ظالم حكومت حاكم مستبد،استعاره از :چوپان گرگْ طبع*

  استعاره از حاكمان شبان:* نوعي پارادوكس :گرگْ طبع چوپان*شبه: درندگي و از بين بردن مردم 
   تضاد ( طباق ) رمه و گرگ: *گرگ و رمه و شبان و چوپان مراعات نظير:*انهاستعاره از ظلم و ستم، رفتار ستمگر *گرگي:

پادشاه ) مردم را به حاكمانِ گرگ صفت سپرده اي اين گرگ صفتي حاكمان شما نيز روزي به پايان خواهد رسيد (  ياي كسي كه ( ا : معني* 
   اين حاكمان ظالم شما نيز روزي خواهند مرد )

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   چه شورش است نيباز ا                  1 يفارس يشعر خوان                    درس نهم يو بررس ليتحل
  ؟!م استزا و چه ماتَ چه نوحه و چه َع ،باز اين       ؟!م است عاَل لقِچه شورش است كه در َخ ،باز اين-1
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  ، مخلوقمردم، انسان ده،يآفر،نشيآفر ،دنيآفر :خلق*، فتنهآشفتگي ،هيجان ،آشوب و غوغا كردن :شورش*دوباره، قيداست *باز:
چه در مراسم سوگواري و عزاداري  آن :نوحه وجوددارد؛ اسنادي نيست، ناگذراست**است دومي: چه در آن است، جهان، گيتي دنيا و آن: معاَل*

غم، مصيبت، ماَتم: *عزاداري كردني، سوگوار ،اندوه شديد بر اثر مرگ كسي، سوگ، ماتم :زاَع *گريه و زاري و شيون بر مرده،خوانده مي شود
  داشتن اريغصه و اندوه بس، سوگ

   مماَت ،زاَع ،نوحه *مراعات نظير:
  دوباره اين چه آشوب و غوغايي است كه دربين مردم جهان وجود دارد؟ دوباره اين، چه زاري و سوگواري و اندوهي است ؟ *معني: 

 سازي براي يافضا استهاللي براعت درواقع بعدي وابيات بيت شده، اين ايجاد مردم در محرم آمدن با كه است وتكاپويي هيجان منظور شورشنكته: 
    محرم است. وهواي حال

  م استعَظاَ رشِخاسته تا َع ،صور فخِبي َن         كز زمين            ؟!عظيم است چه رستخيزِ ،باز اين-2
  بزرگ، پرشكوه: عظيم*روزحشر و قيامت، رستاخيز، برخاستن مردگان، بعث	:رستخيز*دوباره، قيداست *باز:

   بوق د؛يشاخ و جز آن، كه در آن دمند تا آواز برآ :صور*صور در لياسراف دنيدم صور: ةنفخ*مبا دهان، دَ دنيدم :نَفخ*
  پديد آمده، بلند شده	:خاسته*آن دمد و مردگان زنده شوند در يو امت،يكه در روز ق لياسراف پوريش :ليصور اسراف*
  آسمان نهم، فلك االفالك ، در روايات ديني، جايي فراتر از همة آسمان ها، بلنداي آسمان، تخت پادشاه، سرير، خيمه، سايبان: رشَِع*
تا  يعني جا نيدر ا » وَلَهَا َعرْشٌ عَِظيمٌ « ستيقرآن يواژه ا، تر عرش بزرگ . عرش بزرگتركيب وصفي؛ : معَظاَ رشَِع*تر، بزرگوارتر بزرگ :ماَعَظ*

  ا اوج آسمان و نزد خد
   آن دمد و مردگان زنده شوند در يو امت،يكه در روز ق لياسراف پوريشاشاره دارد به صور فخَِن *تلميح:عرش و زمين *تضاد:

  عرش ، صور نفخ رستخيز، *مراعات نظير:
  رستاخيز بزرگي است كه بدون دميدن شيپوراسرافيل از زمين تا اوج آسمان پديدآمده است.دوباره اين، چه *معني: 
 شيپور در اسرافيل آن كه بدون دارد امتداد خداوند رشع تا كه آمده است وجود به زمين در محرم باآمدن كه است قيامتي عظيم رستخيز*نكته: 

  باشد. دميده خود
  م استعاَل اتِ رّ ذَ شوب در تماميِ Ĥآفتاب                             ك، كند از مغرب گويا طلوع مي-3
  شور و غوغافتنه،  :شوبآ*كه مثل اين، و احتمال به كاررود واژه اي كه براي ظنّ :گويا*

  آفتاب، كند از مغربطلوع مي *پارادوكس:، آفتاب وذرّاتطلوعو  آفتاب*مراعات نظير: 
  كنايه ازاتفاق شگفت انگيزو غيرقابل باور، برعكس شدن اوضاع، دگرگون شدن اوضاع ونظم جهان آفتاب: مغرب، از كندمي طلوع*

  علت آشوب و هيجان ذرّات عالم به سبب طلوع آفتاب*حُسن تعليل: ذرّات؛ زيرادربينشان آشوب و فتنه افتاده است. *تشخيص و استعاره:
  بين تمام ذرّات جهان، فتنه و آشوب وجود دارد. مثل اين كه خورشيد ازمغرب طلوع كرده است كه در*معني: 
  است)  افتاده عالم ذرّات تمام در وآشوب كرده طلوع ازمغرب معمول برخالف است قيامت نوعي كه محرم آمدن با (خورشيد

  م استحرّش مُ عام كه ناَم ستخيزِاين رَ            بعيد نيست                 ،دنيا ش قيامتَِمگرخواَن-4
  ، بيگانهبا فاصلة زياد، دور :بعيدفتنه* و مرگ، آشوب از پس شدن ، برانگيختهروز رستاخيز :قيامت*مخّفف اگر: گر*
  درمصراع اوّل، مفعول ودرمصرع دوم، مضاف اليه ش:-َ *ل از سال هجري قمريماه اوّ :محرَّمُ همگاني* همگان، شامل،همه، فراگير، :عام*

  اشاره به روزقيامت و برانگيخته شدن انسان ها *تلميح:مَُحرَّم به قيامت *تشبيه:
 *معني: اين برپاخاستن همگاني مردم را كه نام آن مُحرّم است، اگرقيامت دنيا بنامم، دوراز حقيقت و شگفت انگيزنيست .

  غم است دسيان همه بر زانويِ ُق سرهايِ                    مالل نيست         دس كه جايِ ُق در بارگاهِ-5
  شكوه الهيو  جالل ٔەسراپرد بارگاه قدس:*را به حضور پذيرند؛ دربار و كاخ شاهان، جايي كه شاهان ديگران  :بارگاه *
  افسردگي پژمردگي، اندوه،: مالل*يپاك :دسُق *
  اندوهكنايه از شدت غم و *سربرزانوي غم نهادن: استعاره از فرشتگان و ملكوتيان: دسيانُق *اضافة استعاري: دسُق بارگاهِ*

  اضافة استعاري و تشخيص :غم زانويِ سر و بر و در**جناس ناقص: است و نيست *تضاد:سر، زانو *مراعات نظير:
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 درپيشگاه ُشكوه پروردگاركه جاي غم واندوه نيست، همة فرشتگان به سبب واقعة ُمحرَّم به شدّت غمگين هستند.*معني: 

  آدم است اوالدِ اشرفِ كنند                           گويا عزايِ نوحه مي ،ك بر آدميانَلو َم نِّج-6
  :اوالد*تر تر، افراشته تر، گرانمايه شريف *اَشرف: فرشته . ج . ماليك، ماليكه  *مَلَك:پري، موجود نامريي نِّج*
  ها بچّه فرزندان، ولد، :جِاوالد نوحه و عزا، جِنّ و َملَك* *مراعات نظير:مجاز ازتمام موجودات: كَلو َم نِّج *
   جن، ملك، آدم  مراعات نظير: : استعاره از امام حسين(ع )*آدم اوالدِ اشرفِ *

    . جن ها و فرشتگان همه براي انسان ها سوگواري مي كنند؛ زيرا ماتم شريف ترين فرزندحضرت آدم است*معني: 
  حَُسين خدا، ِرسول كنارِ ةنور مشرقين                          پرورد ،آسمان و زمين خورشيدِ

 است؛ به آسـتان حضرت حق كيكه نزد يفرشـته ا :َلكَم *تربيت شد،پرورش يافته، پرورش داده شدهه: پرورد مغرب* و مشرق :مشرقين *
  *كنار: آغوش، بغلليعزرائ ل،يكائيم ل،ياسـراف ل،يجبرائ

  زمين و آسمان* زمين و آسمان :مجازازتمام هستي *تضاد: استعاره از امام حسين :نور مشرقين ،آسمان و زمين خورشيدِ*
  وآسمان و نور و مشرقين*تلميح: مصراع دوم اشاره دارد به پرورش يافتن امام حسين در آغوش پيامبرخورشيد *مراعات نظير:

  رمين را از مشرق و مغرب ، نوراني مي كند. او درآغوش پيامبر پرورش يافته استامام حسين (ع ) خورشيدي است كه آسمان و *معني: 
  ( امام حسين (ع ) پرورش يافتة آغوش پيامبرخدا، خورسيد نمام هستي ونور جهان آفرينش است  )
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  دالن صف شكن ايدر                                                                               درس دهم
  و تفنگ ريبر شمش مانيخون و ا يروزيرزمندگان اسالم و پ يشجاعت و دالور :اميپ

  اروندرود يحاشپه  1364ستم بهمن يروز ب غروب
 ن است؟يجز ا يگردد و مگر به راستي م ياروندرود جار يةن حاشياز هم نيزم يخير تاريتقد ييشود و تو گو يك مينزد غروب

  ن جوانان تحقّقيا ةلين به وسيزم ةكر يخ فردايرسد و تار يق انسان ها به انجام مياست كه ازطر يتعال يت بارّيخ، مشيتار
  .منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازنداق يرد آمده اند و با اشتاروند رود ِگ يةدر حاش نونكه اك يين بّچه هايهم ابد؛ي يم
  افرمان خد ،اندازه گرفتن ، سرنوشت: تقدير *كه مانند اين، . به معني گويا، پندارييا قيد تشبيه قيد شك و ترديد يي:گو*
  تشخيص و استعاره؛ زيرا سرنوشتي دارد: نيزم*سرنوشت مكتوب و نوشته شده، سرنوشت حتميي: خيتار ريتقد*

  خروشان و تيز: اروند*كرانه، كناره يه:حاش*مجاز از اهل زمين ، انسان، دنيا: نيزم*اضافة استعاري*تقدير زمين: 
 ،حرف اضافه جز:حقيقتاً، قيد و مشتق* *به راستي:پرسشديق، ايآ :مگر*روان، رونده، درجريان ي:جار*نام رودي درجنوب ايراناروندرود: *

  ، پروردگارفريننده، خالقآ ي:بار*اراده و خواست خداوند: تّيمش*ن است؟يجز ا يمگر به راست *پرسش انكاري:غير
به پايان  :مي رسدانجام *پايان، آخر، عاقبت ،جرا كردن: اانجام*شيوه، روش، راه :قيطر*خداوند بزرگ ي:تعال يبار*بزرگ، بلندمرتبه :تعالي*

، شوق داشتن، ميل داشتن :اقياشت*جمع شدند :رد آمده اندِگ*درست شدن حقيقت پيدا كردن، به حقيقت پيوستن، راست و :تحّقق*رسيدمي 
  ، مركزقسمت مياني لشكر، بين ميمنه و ميسره ،عضو عضالني صنوبري شكل در جانب چپ سينه، دل، جمع: قُُلوب: قلب*آرزومندي

  هجوم ببرند، حمله ببرند :بتازند*مركزسپاه-2دل، -1 : ايهام دارد:قلب*
  گرددي م ياروندرود جار هيدر حاش نيزم يخيتار ريتقد ييتو گو*
 حتمي زمين( انسان ها، جهان) دركنارة اروندرود روان مي شود.( صورت مي پذيرد و تعيين مي شود) سرنوشت رسد،ي به نظر م گونه نيا 

  . (خواست و ارادة خداوند، جريانات و حوادث تاريخ را مي سازند.) است ة خداوند بزرگاراد خواست و ،خيتار است: يتعال يبار تّيمش خيتار*
  .به مركز سپاه دشمن حمله كنند قلب دشمن بتازند: به*

 ين ساعات روز را به سوياروند، آخر يه يحاش يان نخلستان هايدر م نجات، يقه هايو پتو وجل يها،آماده و مسلّح،با كوله پشت بّچه
بر » زائران كربال«شان نوشته اند يرا كه رو ييبندها يشانيگر پيد يرند و بعضيگ يها وضو م يكنند. بعض يم يان خوش انتظار طيپا
  .بندند يم يشانيپ

  پوشند يم راهنيپ يكه معموالً رو نيآست يكوتاه ب ةتن مين :قهيجل*سالح پوشيده، سالح دار، داراي اسلحه :مسلّح*
   زيارت كننده، ديداركننده :زائر*درنورديدن، پيمودن ي:ط*رنخل زا ،خرماستان ،شده اركاشتهيكه در آن نخل بس جايي: نخلستان*

ش رامحاسبه يخو يزندگ يكاوند و سراپا يم يك قاضيش را با وسواس يخو ةافته اند و گذشتي يخلوت ةگر از بّچه ها گوشيد يبعض
ت نامه ات يّ ا وصيلرزد؛ آ يو تو به ناگاه دلت م  »از حقّ النّاس ...  يبخشد امّا وا يحقّ اهللا را خدا م «سند:ينو يت نامه ميكنند وص يم

  ؟يرا تنظپم كرده ا
  .خود مي كند تا بعد از مرگش انجام شود سفارشي كه شخص پيش از مردن به وَصيِّ: تّيوص *حساب كردن، رسيدگي به حساب: محاسبه*
  .هر و امضا كنند تا وصي پس از مرگ او از روي آن نامه عمل كندنويسند و ُمت شخصي نامه اي كه در آن وصّي نامه،  سفارش :ت نامهيوص*
  درد و اندوه و افسوس و لم◌ٔ تا بر دال است اي جمله شبهي: وااو* عبادت و طاعت و خدا اوامر ، اجرايي كه خداوند بر بنده داردحقّ : حقّ اهللا*
  مانند تجاوز نكردن به جان، مال، ناموس، شرف، و حيثيت يكديگر؛ رعايت كنندي كه افراد نسبت به يكديگر دارند و بايد حّق: حقّ الّناس*
  رزمنده به قاضي *تشبيه: مي شوي.مضطرب كنايه از مي ترسي، نگران مي شوي، : لرزد يدلت م*
  گذشتة خود را مانند يك قاضي با دقّت بررسي مي كنند.: كاوند يم يك قاضيش را با وسواس يخو ةگذشت *
شان را يق هايّكان دارها قاگر ُسيكنند و از طرف د يس* ميمانده را راست و ر ين كار هايجهاد آخر يمهندس يچّه هاك طرف بياز
را بار  ين راه سازيل سنگيوسا ؟يتو طرز استفاده از ماسك را بلد يكنند ... راست يم يز را وارسيب همه چيعج يند و با دّقتيشو يم

ز ، همان ياروند حمل كنند و بچّه ها ن يرود خانه  يشناورها كرده اند تا به محض شكستن خطوط مقدّم دشمن، آن ها را به آن سو
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 ين جا و آن جا ميشه در مسجد و نماز جمعه و محلّ كارت و ايهستندكه هم يتكّلف* و متواضع و ساده ا يو ب يميصم يبّچه ها
شگفت  ياز رازها يينه هايا گنجياش ييابند. تو گوي يگر ميد يقتيحق يمعمول يزهايچ ةهم ساعات، نايجا و در  ني... امّا در ا ينيب

  .يافته اي يخلقت هستند امّا تو تا به حال در نم
كه گندم و برنج و خربزه  يجوان ييست. آن روستايابند كه وصف آن ممكن ني يم يين لحظات،دل ها آن چنان صفاين جا و در ايا در

آن  نيا و ببيب ؟يسربازان رسول اهللا (ص) را بشناس يخواه يا ميآ يامر. به راست يِّاست در خدمت ول يكاشته است، امشب سرباز يم
ات ّيمشهد لبن ةدور افتاد يابان هاياز خ يكيدر  م نام،گُ  ةك مغازيدر  يگريبه است و آن دَل، َط كين يرزمنده،كشاورز است و ا

  .عشق :يدان ين نخلستان ها گرد آورده است؟ تو خود جواب را ميدر ا جا نيما را در ا ةست كه هميآن چ يدارد و به راست يفروش
  كردن آمادههمواركردن، مرتّب كردن، : سيراست و ر سازندگي* جهاد يمهندس يهانيرو: جهاد يمهندس يبچّه هانيروها* مجازاً: بچّه ها*

  مرّكب  –اِتباع درلغت به معني پيروي كردن است و دراصطالح دستورپژوهان، فرآيندي است كه ازطريق آن واژه هاي مرّكب يا مشتق  *توّجه:
  را تابع مي گويند.» ِمتاب « را متبوع و » كتاب « كه » كتاب ِمتاب « مي سازند، شامل دوجزء كه يكي را متبوع وديگري را تابع مي گويند؛ مانند 

معنايش از » رخت پَخت«براي تاكيدو استواري متبوع مي آيد و متبوع است كه معني كُلّ واژه و نيز نوع دستوري آن را تعيين مي كند؛ مانند  تابع
  گرفته مي شود و نوع دستوريش؛ يعني، اسم بودن آن نيز از همين جزء به دست مي آيد؛ نمونه هاي ديگر: » رَخت « جزءِ اوّل 

  ست وريست، كج و كوله، صاف وصوف، نازونوز، چاله چوله، لُختي پُختي، نَديدبَديد، پَت وپَهن، چراغ مراغ، زن من و...راست و ريس يارا
 يا شناور وسيله هاي هدايت ، وسيلةدر دنبالة كشتي براي حركت دادن كشتي از سمتي به سمت ديگر ، ابزاريدنبالة هواپيما يا كشتي: ّكانُس*

 	وجو ، جستبازرسي، به دقت رسيدگي كردني: وارس*مأمورهدايت وسيله هاي شناور يا پرنده: ان دارّكُس*هواپيما و كشتي مثل پرنده

  ، روي بند، نقاب، در اين جا مقصود ماسك هاي شيمايي استدبپوشانن بدان را خود ةچه كه چهر آن : ماسك*شكلروش، شيوه، َسبك، : طرز*
  خالص، ناب،  : محض*وسيله اي براي جابه جــايي افراد يا كاال بر روي آب يا در زيــر آن كند، حركت آب روي كه چيزي: شناورها*
 جلوترين منطقة درگيري بادشمن: خطوط مقدّم*افتاده پيش رفته، پيش :مقدّم *ها رشته ها راه ،شته هاون ، ها خط، جمع خط :خطوط*

  اصل و ذاتي ديگرپيدا مي كنند: ابندي يمگر يد يقتيحق *لرنج بر خود نهادن، خودنمايي و تجّم :تكّلف*
  نمي فهميدي، درك نمي كرديي: افته اي يدر نمتشبيه اشيا به گنجينه اي ازراز*: شگفت خلقت هستند ياز رازها يينه هايا گنجياش*
 بها، منسوب به گنج، جاي گنج، خزانه جاي نگه داشتن چيزهاي گران: گنجينه*

اين گونه به نظرمي رسد ذات و اصل اشيا ي: افته اي يشگفت خلقت هستند امّا تو تا به حال در نم يهااز راز يينه هايا گنجياش ييتو گو*
  مانند گنجينه هاي ارزشمندي هستند كه رازهاي شگفت انگيزآفرينش را درخود پنهان كردند اّما تو تا االن آن ها را درك نكردي و نشناختي.

آن كه پس از پيامبر باالترين مقام ،آن كه اختيار كسي در دست اوست ي:ولپابرجا* شده، برقرار روا، آسان، شدني،: ممكنپاكي، روشنايي*: صفا*
  ديني،خواهندگان علوم دانشجوي طالب،. ج: طلبهسرپرست جامعه، رهبر، جانشين پيامبر*: امر يِّول *اوامر جِ حكم، دستور، فرمان،: امر*را دارد

  جمع بسته مي شود؛ نمونه هاي ديگر: حقوق، اسلحه، ارباب، جواهر » طُلّاب« مفرد دارد و دوباره به اين واژه در زبان فارسي معني*توّجه: 
گر را در آغوش يكدين ها كه يگذارانند. ا يات را در آن مّين لحظات قبل از شروع عمليردان عبداهللا آخراست كه ُگ يا جا سوله نيا

آنان  يِاله ةلرزانند و در برابر قوّ يعب و وحشت مطان را از رُيهستند كه دل ش يا دالن صف شكنيزند ، درير يگرفته اند و اشك م
؟ ييجو يخ است. چه ميتار ةهم يجّلتَ  ةنيين جا آيش به شروع حمله نمانده است و ايب يساعت .ندارد ييتاسيا ياراي يچ قدرتيه

  .ن جاستين و عاشورا ايَندروُحَب است؛حاضر  ن جايخ ايتار ةهم جاست. نيا انسان؟ ؟ييجو يجاست. چه م نيهم عشق؟
  سوم َهنگ، سه گروهان ، دراصطالح نظامي يكپهلوانان :ردانُگ*ساختمان سقف دار فلزي: سوله*
     مجموعه كارهايي با هدفي خاصو...،  اقدام نظامي يا اجراي مأموريت نظامي در حوزه هاي راهبردي ،ت هاي نظاميالِيفعّ  : اتّيعمل *
  ،كنايه ازشجاع و دليرو مبارز، بسيار بخشنده؛ در اين جا رزمندگانيبخشندگ در دريا همانند دلي ةدارند تشبيه درون واژه اي، :ا دالنيدر *
  كنايه از ترساندن*لرزاندن دل: ترس، مترادف با وحشت: عبرُشجاع* دشمن، كنايه ازدلير، صف زنندة برهم صف، شكنندة: صف شكن*

   است. معني اسم معني در كلمه استعمال اّما بينا و گويا مانند يارستن، از است فاعلي صفت توانايي، جرات، نيرو، صورتاً : ارا*ينيرو، توان*قوّه: 
  بودن، متضاد آن پويايي،، در اين جا به معني ايستادگي است به مفهوم پايداري و مقاومت.ثابت و بي حركت يي: تاسيا*
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جنگ مسلمانان با مشركان در سال  :بدر*دادگي شيفتگي، دل ،ت دوست داشتنبه شدّ :عشقجبهه جنگ به آيينه مانند شده است.* *تشبيه:
 دارد. تلميح*اين بخش آراية نيروز دهم محرم وشهادت امام حس :عاشورا*جنگ مسلمانان با كافران پس از فتح مكه :نيحن*دوم هجرت

 ييتاسيا ياراي يچ قدرتيآنان ه يِاله ةلرزانند و در برابر قوّ  يعب و وحشت مطان را از رُيدل شهستند كه  يا دالن صف شكنيدر* 
رزمندگان شجاعي كه به صف دشمن حمله مي كنند و دل شيطان (صدام و حاميانش) را از ترس و وحشت مي لرزانند و دربرابرنيروي الهي  :ندارد

  آنان هيچ قدرتي توانايي ايستادگي ندارد.
   جبهة جنگ مانند آيينه اي است كه تمام تاريخ بشري را در خود آشكار مي كند و نمايش مي دهد.: خ استيتار ةهم يجّلتَ  ةنيين جا آيا*
  .ن جاستين و عاشورا ايَنبدروُح حاضر است؛ ن جايخ ايتار ةهم *

نده نگه داشتن اسالم و رسيدن به حقيقت و نجات آن از رزمندگان مانند مسلمانان صدر اسالم، براي ز« نويسنده در اين بخش اعتقاد دارد كه 
  » نابودي و انحراف با عشق و فداكاري و اخالص و اعتماد كامل به خداوند به ميدان مبارزه آمدند.

  اروند يكناره  -كم بهمن ماه يست ويروزب صبح
 يّةشب در همان ساعات اوّليب دارد . ديعج ين درخششينه مومنيفضا از نم باران آكنده است امّا آفتاب فتح در آسمان س هنوز

ج و توّسل به رََف يغوّاص ها در سكوت شب ، بعد از خواندن دعا ،ش از همهبيخت. يره فرو رك َسيدشمن  يات، خطوط دفاعّيعمل
ل يد.صف طواروند روان شدن يو خط را گشودند و آن گاه خيل قايق هاو شناورها به آن سو دندبه آب ز  ه (ص)،يمرض يحضرت زهرا

كنند و خود  يم ينده طيفتوحات آ يفتح را به سو ةوسعت جبه -مان است يكه حاصل ا ينانيبا آرامش واطم -رزمندگان تازه نفس،
، غرور يب ،يشگيهمي ا با همان تواضع وسادگامّ  كه فاتحانه، ينيب ياز خط شكن ها را م يرسانند .گاه به گاه گروه يم ممقدّ را به خطّ
در  خ جهان ويالت تارن تحوّيم تريچه قدرت شگفت آور است كه انسان در متن عظ يگردند...وبه راست يحادثه باز م پري بعد از شب

  .كند يست ميز يكه در كجا و در چه زمان ابديان و غفلت هرگز در نيكند و از نس يل زندگن تحوّ يان سردم داران ايم
جهبه  يرسانند و ساحل را به سو يق ها مياست ، خود را به قا» خور«كه حاصل جزر و مدّ آب  يان گل و اليياق از ميها با اشت آن
م از يكند و دا يرماد خدا معّطيوس را با ُفنُ  يهم چون وجدان جمع، فضا ،يدست يبلند گو كيبا  يجوان ةكنند .طلب يفتح ترك م يها
  .دريگ يه ها صلوات مبّچ
  پر، مملوف انباشته: آكنده *وسيعمكان فراخ، زمين  ،طمحي :فضا*
 . دارد	مومنين درخششي عجيب ةآفتاب فتح در آسمان سين*

  .(رزمندگان پيروزي را در وجود خود حس مي كنند) 0پيروزي درون مؤمنان را روشن نموده است نور اميد ومعني: *
  سينة مؤمنين به آسمان تشبيه: نينه مومنيآسمان سمجاز از خورشيد* *آفتاب:تشبيه فتح به آفتاب :آفتاب فتح*
  دشمن به طور كامل شكست خورد.: ختيره فرو رك سَ يدشمن  يخطوط دفاع *
  شد رانيخراب شد و و :ختيفرو ر *به كلي، تماماً  ،سراسر، از ابتدا تا انتها :ك سرهي *
گشايش، گشايش در كار و  :فَرَج*استعاري و تشخيصاضافة : سكوت شب*آب باز، دريا فرو رونده، به دريا فروشونده به طلب مرواريد :غوّاص *

كه » ليكوَن لِ ُك مَّلُهاّل «دعاي  ...عَظُمَ اْلَبالءُ ،ياله«: شودي آغاز م گونه نياست كه ا ييج امام زمان در اصل، دعاَفرَ يدعافَرَج:  يدعا*مشكل
 ،يج ، همان دعاي الهرَج است و دعاي خاص َفرَدعاي عام َف، شده دعاي سالمتي امام زمان يا به قول برخي علما جيَفرَج را يامروزه به عنوان دعا
 وسيله قرار دادن، دست به دامن شدن ،چيزي به كسي نزديكي جستنبا: توّسل .*عَظُمَ اْلَبالءُ مي باشد

  مي شود آغاز 	ى أَْسئَلُكَ وَاََتوَجَّهُ اَِليْكَ ِبَنِبيِّكَ َنِبىِّ الرَّْحمَةِللَّهُمَّ إِّنوبا ا است مشهور ةنام يكي از ادعي: لّستوَ	دعاي*
درخشنده  ،زهرنث اَؤُم: زهرا .*يسان و بزرگان مي آيدكلمه اي است كه براي احترام پيش ازنام قدّ ،آستانه درگاه ،رب، حضورقُ  : حضرت *

  ، از نام هاي زنان دخشنو مطبوع، رضايت، مورد پسنديده، مرضي، نيثتا: هيمرضي، نابنده، از نام هاي زنان*رو ديسپ ي،درخشنده رو
  هردو از القاب حضرت فاطمه هستند. زهرا و مرضيه:*
  وارد آب شدند و راه حمله به دشمن را بازكردند.(باحمله به دشمن، در ميانشان نفوذكردند.) :و خط را گشودند دندبه آب ز*
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كنايه از راه حمله به دشمن را : خط را گشودند*كنايه از شناكردن ،و گذشتن به آب روان بي پاياب داخل آب روان شدن :دندبه آب ز*
، نيرومند و توانمند، بدون پرداخته و هنوز خسته نشده است يكه تازه به كار يكس: تازه نفس *دراز، بلند: ليطو گروه و دسته*: خيلبازكردند.*

آگاه باش كه با ياد خدا » أَلَا بِذِْكرِ اللَّهِ تَْطَمئِنُّ اْلقُُلوبُ  «سورة رعد 28دارد به آية  : تلميحمان استيكه حاصل ا ينانيبا آرامش واطم*خستگي
جِ فتح، جمع الجمع است، پيروزي ها، : فتوحات تشبيه فتح به جبهه *: فتح ةجبهپيروزي*: فتح *گستردگي :وسعت*يابد ها آرامش مى دل

نيروهايي كه ابتدا  صفت بياني مرّكب مرخّم،: خط شكن هاجلوترين منطقة درگيري بادشمن*: مقدُّم خطّ *مودندرنورديدن، پيي: ط*گشايش ها
 يخود برخاستن برا يكردن، از جا يفروتن: تواضعپيروزمندانه*: فاتحانهبه صف دشمن مي تازندتا خط را باز كنندتا ديگررزمندگان عبور كنند.*

[مقابلِ حاشيه] بخش اصلي يك نوشته يا ، نوشته، مكتوب، درون چيزي، پشت: متن*منظور شب عمليات: حادثهپري شبي*فروتن ي،گرياحترام د
  اضافة استعاري : التتحوّ متن*صفحه

منظوررشادت ها، جانبازي ها، ايمان، فروتني و سادگي هاي رزمندگان اسالم در جبهه هاي جنگ : خ جهانيالت تارن تحوّيم تريمتن عظ *  

  زندگي، حيات : ستيزي*فراموشبي خبري، : غفلتفراموشي*: انينس*دگرگوني: لتحوّ ، استعاره از رزمندگان*سردسته،رئيس: سردمدار*
  زمين پست، شاخه اي از دريا :خور*ديبر اثر جاذبة ماه و خورش ايباال آمدن آب در *مد:پايين رفتن آب دريا: جزر*گل نرم ته نشين شدهالي: *

  ها، موجودات زنده س، مجازاً انسانج َنَف: وسنُُف طلبة جوان به وجدان* *تشبيهكه خوب را از بد تشخيص مي دهدنيرويي باطني  *وجدان:
   دعاها، نمازها ،درودها، محمد وآله محمد يعل ياللهم صل ،جِ صالت: صلوات *بودار، خوشبو: رمعّط*

 يتالف يدشمن در پ يماهاين ساعات فتح، هواپيهمان نخست از جنگ است. ةديچين پيبه ماش يتّكخدا ُم نودمان ُجيدربرابر ا دشمن
رت زده يحكومت دارد. دشمن ح مان است،يكه حاصل ا يقلوب مجاهدان خدا، آرامش ةند؛ حال آن كه در معركيآ يشكست بر م

جواررحمت حق ش در يروح خو يكه به جاودانگ كس آن هراسد يكجا از مرگ م از مرگ نهراسد؟ ياست كه چگونه ممكن است كس
. يشتاب ياست، به جهبه ها م يكه باق يگريراه خدا شود، بازهم با آن دست دية ز هديك دست تو نين اگر ين چنيآگاه است؟ و ا

ن ها كه نوشته يخدا شود؟ ا هرا يةز هديچه باك اگر هر دو دست تو ن باشد، (ع)يعباس بن عل »يل وفاداريتمث« تو آن  »ةسواُ « يوقت
دهد  ين دارش نشان ميگ دوربفنت ستاده است.يا» خور«دركنار  ين خاليك آستيك دست و ياست كه با يزمنده اام وصف حال ر

كه با  ين كه او به عهدياست وا يمردانگ ةنشان شود، يم ين سووآ ين سويباد ا اش،كه با ين خاليرانداز است وآن آستيكه تك ت
  ».يمباداامام را تنها بگذار« ست آن عهد؟يچ وفاداراست. بسته، (ع) لفضلابوا
د، يرآن آتش شديدر ز .يده ايمان كشين را درخدمت اين است وتو ماشيماشة دشمن برد با دشمن ادامه دارد. يريدرگ خط، در

ز هم آن گاه يخاكر يكند و معنا ياز خاك را جابه جا م يازآتش نشسته است وكوه يبر كوه زند. يز ميجهاد خاك ر يبولدوزرچ
ان خاك نشسته است و با يدر م يمانيفر ييروستا ةك رزمندي ي.باز گرفتار آتش دشمن باش تك دشيان يشود كه در م يم ميتفه

 .خالق است ينامخلوق در برابر َغ فقرِ رظَهبا خاك گرفته اند و خاك َم ينسها چه اُ آن .سازد يخود سنگرم يبرا يل دستيك بي
برو به آن ها سالم  .يندار رببه مراتب ُق يراه ،يرينس نگاست وتا با خاك اُ نيهم ،يگذار يم خاكبر يآن كه در نماز پپشان يمعنا

هستند كه انسان  يم داران آن تحّول عظيملَ پهنشان بوسه بزن.آن ها مجاهدان راه خدا و َع يكن؛ دستشان را بفشار و بر شانه ها
  است. ياله يا ندهيبشرّيت، آة نديسازند و آ يرا م يتبشرّ ةنديدهد. آن ها تاريخ آ يامروز را از بنيان تعيير م

  جنگ است. ةديچين پيبه ماش يتّكخدا ُم نودمان ُجيدربرابر ا دشمن *
  از ابزارهاي پيشرفتة جنگي مجاز :جنگ ةديچين پيماشجنگ به ماشين**تشبيه تكيه كننده ي:تّكُم*ند، لشكريان، سپاهيانج ُج :نودُج*

  خدا به ابزارهاي پيچيدة جنگي خود وابسته است. دشمن دربرابرلشكريان*معني: 
  به معركه قلوب *تشبيهجنگ دانيمكه: عرَِم *تاوان، غرامت ، عوض دادن، جبران كردني: تالفيِ: به دنبال*در پ*
  سورة رعد 28تلميح دارد به آية : حكومت دارد مان است،يكه حاصل ا يقلوب مجاهدان خدا، آرامش ةدر معرك*
  منظور جهاد با نفس رزمنگان: قلوب مجاهدان خدا ةمعرك* ا، رزمندگان، كوشش كنندگاندر راه خد گانجهادكنند: مجاهدان*
  زيرا مانند حاكمي، حكومت مي كند.: تشخيص و استعاره؛ آرامش*

   دردل هاي رزمندگان خدا كه مانند ميدان جنگ است؛ آرامش همراه با ايمان به خداوند حاكم است.  *معني: 
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  نترسد*نهراسد: پرسش انكاري از مرگ نهراسد؟ يرت زده است كه چگونه ممكن است كسيمن حدش *
  پرسش انكاري ش در جواررحمت حق آگاه است؟يروح خو يكه به جاودانگ كس آن هراسد يكجا از مرگ م *
، كردن هيتشب ،مثال آوردن: ليتمث *الگو، سرمشق، نمونه، پيشوا، مقتداه: سواُ *مخصوص خدا شيو بخشا يمهربان: رحمت*همسايگي: جوار*

  ترسي نيست؟ چه باك داردبه رشادت و جانبازي حضرت عباس* تلميح بدل*اين بخش :(ع)يعباس بن علنمونه، مثل، مانند*
  تيرانداز ماهري كه فقط با يك تير هدف خود را مي زند :راندازيتك تپرسش انكاري* خدا شود؟ هرا يةز هديچه باك اگر هر دو دست تو ن*
ده يمان كشين را درخدمت اين است وتو ماشيماشة دشمن برد كنايه و تاكيدي است از لزوم پيروي از رهبر*ي: مباداامام را تنها بگذار*
  مرجع آن: رزمندگان: تواضافة استعاري و تشخيص**بردة ماشين: تشبيه دشمن به بردهي: ا

  يسنگر خاك :زيخاك ر بمباران و گلوله باران* *آتش: استعاره اززند يز ميجهاد خاك ر يد، بولدوزرچيرآن آتش شديدر ز*
  در زير آن بمب ها و گلوله ها، رانندة بولدوزر جهادسازندگي، درحال ساختن سنگر است. *معني:

  .كند ياز خاك را جابه جا م يازآتش نشسته است وكوه يبركوه*
  بلدوزر، انفجار هاي ميدان جنگ، بمب ها وگلوله ها : استعاره ازازآتش يكوه *

با آن كه بمب ها و گلوله ها زيادي برسر بلدوزرچي ريخته مي شود، او خاك هاي زيادي را براي ساختن سنگر و خاك ريز جابه جا مي *معني: 
  كند.

  بلدوزرچي خاك هاي زيادي را براي ساختن سنگر و خاك ريز جابه جا مي كند.) (يا با وجود اين كه بمب هاي زيادي در ميدان جنگ منفجر مي شوند،
  ظبالف به فهم شنونده يرساندن معن ن،فهماند: ميتفه*خو، عادت، آميزش، الفت *اُنس:آتش و خاك به كوه *تشبيه

  عادت كردن به آن چيز و كس، دل بستگي پيداكردن به آن چيز يا آن كس گرفتن به كسي يا چيزي:  نساُ*
  يازين يب ،يتوانگر: غنا*انسان، آفريده شده، ساخته شده: مخلوق*محل ظهور، جاي آشكار شدن . ج . مظاهر، تماشاگاه ، نماد، نشانه :رظَهَم*
  ناَغ و فقر*تضاد: خالقو  مخلوقاق: *تضاد و اشتقاز نام ها و صفات خداوند، خلق كننده، آفريننده : خالق*
  .خالق است ينامخلوق در برابر َغ ر فقرِظَهبا خاك گرفته اند و خاك َم ينسها چه اُ آن*

  آن ها چه دلبستگي اي به خاك پيداكردند و خاك نشانة نيازمندي انسان در برابر بي نيازي خداوند است. *معني:
  .يندار رببه مراتب ُق يراه ،يرينس نگاست وتا با خاك اُ نيهم ،يگذار يم خاكبر يآن كه در نماز پپشان يمعنا *
  منظور نيازمندي انسان و بي نيازي خداوند: ضمير اشاره و نيهم*سجده و عبادت مي كني ي: كنايه ازگذار يم خاكبر يپپشان *

ها، درجه ها،  هيدرجات، پا ،مرتبهجِ : مراتبندهي*به خاك دل بستگي پيدانكني، تواضع و فروتني نشان ي: كنايه از رينس نگاُ*تا با خاك 
  نزديكي ،نزديك شدن: ربُق*رتبه ها ،مراحل، منازل

معناي آن زماني كه خداوند را سجده و عبادت مي كني، همين نيازمندي انسان و بي نيازي خداوند است. و تا آن زمان كه خداوند را *معني: 
  شان ندهي)، راهي براي نزديك شدن به او نداري.سجده و عبادت نكني( فروتني و نيازمندي ن

  با آن ها دوست و صميمي باش : كنايه ازدستشان را بفشار*پهنشان بوسه بزن يدستشان را بفشار و بر شانه ها*
  احترام گذاشتن و تحسين كردن، بزرگ شمردن *بوسه زدن: كنايه ازقدرت و توانمندي و مردانگي رزمندگان : كنايه ازپهنشان يشانه ها*

  با رزمندگان دوستي بكن و صميمي شو و توانمندي و مردانگي آن ها را تحسين كن(به قدرت آ ن ها احترام بگذار)*معني: 
  دهد. يهستند كه انسان امروز را از بنيان تعيير م يم داران آن تحّول عظيملَ آن ها مجاهدان راه خدا و َع*
  رايت پرچم، بيرق،: مَلَع*كوشنده، پيكارجو، جنگجو ، رزمنده، مبارز ،جهادكننده در راه خدا :مجاهدان *
  دگرگوني: تحّول، پيشرو*پيشقراول، طاليه دار، كنايه از پرچم دار رد،يگ يسپاه علم را به دست م انيكه در م يكس: م دارانَلَع*
  اساس، ريشه، پايه: بنيان*بزرگ :عظيم*

  رزمندگان، جهادكنندگان راه خدا و پيشروان آن دگرگوني بزرگي هستند كه انسان اين روزگار را از اساس و پايه تغييرمي دهند.*معني: 
  

  خواب مرداب
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  كĤرام درون دشت شب خفته ست                              نبرم به خواب آن مرداب حسرت
  همه عمر خوابش آشفته ست ايدر                                   باكم ازطوفان ستيو ن ميايدر

  
  مستفعلُ فاعالتُ مستفعل( بحر هزج مسدس اَخرب مقبوض) *وزن:قطعه*قالب شعر: استاد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني*سراينده: 

  مقدّم شمردن حركت و انقالب و مبارزه بر ايستايي و بي حركتي و ظلم پذيري *پيام درس:آشفته و خفته*واژه هاي قافيه: است*رديف: 
   

  كĤرام درون دشت شب خفته ست                              نبرم به خواب آن مرداب حسرت
  خوابيده :خفته مخفّف كه آرام*: كĤرام*آب ايستاده و لجن زار، تاالب، آبگير عميق :مرداب*دريغ، افسوس : حسرت*

  جملة وابسته ← كĤرام درون دشت شب خفته ست *جملة هسته←نبرم به خواب آن مرداب حسرت*جمله مستقل مرّكب است: 
    است؛ زيرا فعل بر متمّم، مقدّم شده است. شيوة بالغي به *مصرع اوّل

  شب به دشت *تشبيه: اضافة استعاري و تشخيص *خواب مرداب:ايستايي و بي حركتي، مرگ، انسان هاي ترسو و ناآگاه نماد :مرداب*
  شبخواب و *مراعات نظير: نماد غفلت و ناداني*خواب: ظلم و ستم، سرزمين پرازترس و وحشت: نماد شب *
  .نشانه آرامش و سكون حاكم برآن است :خفتن مرداب*

  خورم.من به خواب مردابي كه با آرامش در دشت تاريك شب خوابيده است، افسوس نمي *معني: 
  (من هيچ وقت به آرامش انسان هايي كه مانند مرداب بي حركت هستند، ودر خواب غفلت هستند، افسوس نمي خورم) 

  
  همه عمر خوابش آشفته ست ايدر                                   باكم ازطوفان ستيو ن ميايدر

  پريشان: آشفته سرتاسر*تمام، : همه ترس، بيم*: باك*ندارم، فعل غيراسنادي است *نيست:
  است؛ زيرا فعل بر متمّم، مقدّم شده است. شيوة بالغي به :باكم ازطوفان ستين *
  ، بيدار و انقالبيشجاع يها انسان جنبش و حركت و مبارزه،نماد :ايدر* م(من، گوينده)به دريا-َ:هيتشب*
  يده است.خوابو آشفته زيرا : تشخيص و استعاره؛ ايدر*

  سختي ها و دشواري ها، حوادث زندگي *طوفان: نماد و استعاره از* دريا *تكرار:دريا و طوفان*مراعات نظير: 
  بيند ميو ناراحت كننده رؤياهاي پريشان ن: كنايه از خواب كسي آشفته بود*كنايه: 
  من مانند دريا هستم و ترسي از طوفان ندارم؛ زيرا خواب دريا در سرتاسرعمرش پريشان است.*معني: 

  شاعر در اين قطعه، مرداب را كه نماد ايستايي و مرگ است در برابردريا كه نماد جنبش و حركت و مبارزه است ، قرارداده است.: 1*توّجه
  هم چنين شاعر، طوفان و آشفتگي را بر آرامش مرداب برتري مي دهد. در نهايت حركت و انقالب را بر ايستايي و بي حركتي مقدّم مي شمارد. 

  .درهردو روح شجاعت، مقاومت، بي باكي و نترسيدن از خطر ديده مي شود: وجه اشتراك اين شعر و درس دريادالن صف شكن: 2*توّجه
و چون اقبال الهوري باور دارد كه موج تا  ها حسرت نمي برد، و زندگي سرتاسر تالطم و موج را پذيرفته است، به خواب مرداب شاعر: 3*توّجه

زندگي دريايي و دست در  شفيعي در زمانه شعرهاي خواب آور، نابود خواهد شد، زيرا به محض آرام گرفتن، آرام نگيرد،هنگامي موج است كه 
  گريبان با موج و پريشاني و طوفان را برگزيده است

  كارگاه متــن پژوهــي
  يزبان قلمرو

  .ديابياز متن درس ب ييپنج گروه كلمه مهم امال-1 
  ي، معركة قلوب، مظهرفقر، غَناي خالق، مرتب ُقربوفادار ةسواُ، ليصف طو، و غفلت انينس، نيَنبدر و ُح، و وحشت رعبمشّيت باري تعالي، 

  .ديده حيسردمدار توض يبا رجوع به لغت نامه، درباره ساخت و معنا-2
تمزينات ورزشي ورزشكاران را هدايت مي  سكويي نسبتاً بلند در كنار در ورودي زورخانه و مقابل گود كه مرشد در آن مي نشيند و -1*سردم: 

  محلي كه كسي يا گروهي بيشترين اوقات خود را در آن مي گذرانند، پاتوق -3محل اجتماع درويشان، خانقاه -2كند. 
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در زورخانه، فردي كه در زدن ضرب و خواندن اشعار حماسي و مذهبي مهارت دارد و براي هدايت تمرينات -2رهبرگروه، رييس،-1 *سردمدار:
  ورزشي در سردم زورخانه مي نشيند.

  سردمدار: سر + دم + دار *ساخت:
  ديسيو مفرد آن را بنو ديابياز متن درس،چهار جمع مكسر ب-3
  ج ِ َنَفس :انفاس**خطوط، خطقلب ،قلوب*لهيوس، ليوسا*سَفَن ،نفوس*لحظه، لحظاتي*ش، اياش*
در » چي«در اين كلمه، پسوند »كارچيش«  مانند ؛»اسم=چي+ اسم «است:  شكل بدين ،»مشتق«ةهاي ساخت كلم يكي از راه -4 

  يزرچوبولد .درس بيابيد اي از آن را در متن كاربرد دارد. نمونه» پيشه و شغل«معناي 
 .ه كنيدهاي زير توّجبه جمله  -5 

  .الف) خطوط دفاعي دشمن يكسره فروريخت
 .لرزانند ها دريادالن صف شكني هستند كه دل شيطان را از رعب و وحشت مي ب) اين

 .گويند مي »غيرساده« دارد، فعل يك از بيش دوم،كه ةو به جمل »ساده« دارد، فعل يك كه اّول ةبه جمل 

  .ها بدون ديگري ناقص است كه يكي از جملهبه طوري  وابسته اند؛ يك ديگر به معنايي نظر از كه است جمله دو شامل ،»ب« ٔەساد ة غيرجمل
  اي بيابيد و بنويسيد حال از متن درس براي هريك از انواع جمله،نمونه-6
  گذرانند ياست كه گردان عبداهللا...... م يسوله ا جا نيا :ساده ريغ*
  .كنند يم سيمانده را راست و ر يكارها نيجهاد آخر يمهندس يها هبّچ :ساده*
  

  :يادب قلمرو
  دارد؟ يا هيچه آرا هر قسمت مشخص شده،-1 

  خفته است دشت شبدرون  كĤرام                  مردابنبرم به خواب آن  حسرت
  انسان هاي ترسو و ناآگاهايستايي وراكد بودن، مرگ، نماد واستعاره از :مرداب*مشبه به)دشت: ،مشبهشب:(يهيتشب ةاضاف شب: دشت*
  .ديسيو مفهوم آن را بنو ديابيرا ب هيكنا-2 
  به خاك دل بستگي پيداكردن، تواضع و فروتني نشان دادنگرفتن با خاك: كنايه از نس اُ*ي   به قرب ندار يراه ،يريبا خاك انس نگ تا

  يفكر قلمرو
  است؟ استفاده كرده »اللَّهِ تَطَْمِئنُّ الْقُُلوبُأَلَا بِذِكْرِ  « يةاز مفهوم آ در كدام جمله، سندهينو-1
  .است مانيكه حاصل ا ينانيرزمندگان با آرامش و اطم ليطو صف-2.است حكومت دارد مانيحاصل ا كه يمعركه قلوب مجاهدان خدا آرامش در-1
  ديده حيتوض يكدكن يعيو شعر شف ادالنيمتن در ييدرباره ارتباط محتوا-2

  هردو برپويايي و دگرگوني و تحرّك تاكيد دارند و از ايستايي و . يامقاومت، بي باكي و نترسيدن از خطر ديده مي شوددرهردو روح شجاعت، 
  بي حركتي ما را برحذرمي دارند.

  جاست؟ نيا عاشوراو نيَن(جبهه) حاضر است، بدر و ُحجا نيا خيمعتقد است كه همه تار سندهيچرا نو-3 
رزمندگان مانند مسلمانان صدر اسالم، براي زنده نگه داشتن اسالم و رسيدن به حقيقت و نجات آن از « زيرا نويسنده در اين بخش اعتقاد دارد كه 

  » نابودي و انحراف با عشق و فداكاري و اخالص و اعتماد كامل به خداوند به ميدان مبارزه آمدند.
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 ( = سرزمين انسان هاي آزاد( = ايرانيان )) خاك آزادگان                                                         ازدهميدرس 

  من *رديف:، دامن، گردن*شعر رديف دارد(ُمرَدَّف است)نرَم، َختوسن، مدفن، جان كندن، هنيمدشمن، گلشن، تن، قافيه: *غزلقالب: 
فعولن فعولن فعولن فعولن،  *وزن شعر:بالغي است*واژة هاي غيرساده نسبت به واژه هاي ساده خيلي كم هستند*شيوة بيان اكثر بيت ها، شيوة 

  چهار بارفعولن يا متقارب مثمّن سالم  
 گل اندر گل از گلشن من بجوشد                           خاك من، دشمن من يخون گر كش به

  قلمرو زباني 
  )ييگرا باستان =(در ياز اندر به جا استفاده»*در«شكل كهن :اندر*.جمله است3 تيبتثنايي يك جزئي*و جملة اس منادا من: دشمن*
  ، شيوة بالغي است؛ زيرا اركان دستوري جمله جابه جا شده است.شيوة بيان*گلستان، گلزار: گلشنگل هاي زياد* : اندر گل گل*

  ساده: گلشن*گل اندر گل از گلشن من بجوشد*جملة هسته: خاك من يخون گر كش به *جملة مستقل مركّب: جملة وابسته:
  قلمرو ادبي 

؛ از اين كه گل بجوشد استعاره است ؛ زيرا آن چه در عالم واقع مي  گل دنيجوش :استعاره * از نابود كردن،كشتن هيكنا: دنيخون كش به*
  رشد كردن گل ، به وجود آمدن گل  روييدن گل هاي فراوان،: كنايه ازگل دنيجوش*جوشد ، مايع است

  و گلشن خاكگل ، نظير:  مراعات * ، انساناستعاره ازجوانان، مبارزان : لُگ*، سرزمين، كشورمجاز از وطن :خاك*
 در كثرت كشتار درمصراع اوّل *اغراق: گ، ن / /*واج آرايي: من، گل*تكرار: استعاره از كشور، وطن، سرزمين *گلشن: 

  يقلمرومعنايي و فكر
را ادامه  دانيراه شه وطنم پابرجا و شكوفا خواهد بود و جوانان نميسرزم باز ،يو نابود كن يرا به خاك و خون بكش نمياگر سرزم دشمن، يامعني: 

 .خواهند داد

  ديگرانكشته شدن با يحت، ادامه داشتن راه مبارزه اتحاد، در برابر دشمن استقامت،ثاريو ا يپرست وطن، ومقاومت مبارزهمفهوم: 
  ...دهياز خون جوانان وطن الله دم :ادآوري

 خصم، سر از تن من يا يساز جداي                           بدوز رميبه ت ،يگر بسوز تنم

  قلمرو زباني 
  مفعول رميو در ت هيدر تنم مضافال»م  َ-«ي*لفظ نهيبه قر تيدو بار در ب»گر«پيوند وابسته ساز حذف*.است جمله4 تيب*

  شيوة بالغي است؛ زيرا اركان دستوري جمله جابه جا شده است. بيان درمصرع دوم ،*شيوة 
  دشمن: خصم* ي.ساز جدا سر از تن من، خصم يا: خصم، سر از تن من يا يساز جدا*

 و جملة استثنايي يك جزئي منادا خصم: يادر تيرم*» مَ -« *جابه جايي و چرخش و جهش ضمير شخصي پيوسته:

  قلمرو ادبي 
 ، تن و سرو خصم ريت :ريمراعات نظ*از كشتن هيكنادوختن: ريت به*سوزاندن تن و يو بدوز يبسوز مياني و سجع: هيقاف*

 تن :تكرار*از كشتن هيكنا دوم: مصراع*و گر سري، و بدوز يبسوز ،تن و من :ناقص جناس*، ز، ت، س/ب / :ييآرا واج*

  قلمرومعنايي و فكري
 ي سرم را از تنم جدا ساز ياو تيرباران كني(مرا نشانة تيرهات بكني و بكشي)و مرا يو نابود كن يرا بسوزان تنمدشمن اگر اي ي:معن*

  من هنيمن و م انيعشق م تويي                                     باز قلبم رُ ،يتواني م كجا
  قلمرو زباني

  شيوة بالغي است؛ زيرا اركان دستوري جمله جابه جا شده است. درمصرع دوم ،*شيوة بيان يمضارع التزام يي، دزدي كني،بربا = :ييربا*
 ؟يك :كجا*يي.باقلبم رُ را از من هنيمن و م انيعشق م تو :من هنيمن و م انيعشق م تويي بازقلبم رُ*
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 حذف شده است*» كه « هيچ وقت نمي تواني... *بيت يك جملة مستقل مركّب است كه پيوند وابسته ساز  ي...؟:تواني م كجا*پرسش انكاري: 
  وطن، سرزمين، كشور :هنيم

  حذف مي شود. »كه « در جمله هاي مستقل مرّكب گاهي پيوند وابسته ساز : 1*توّجه
  هستند موقوف المعانيدوبيت باال  :2*توّجه

  قلمرو ادبي 
دشمن پنهاني به دزدي مانند شده *تشبيه پنهان يا مُضمر: مجاز از وجود شاعر*قلب: /م ،ن/  :ييآرا واج*شقوع قلب :مراعات*

 من *تكرار:ميهن، زيرابين من (گوينده ) وميهن، رابطة عاشقي برقرار است.*استعاره و تشخيص: است.

  قلمرومعنايي و فكري
 سرزمينم را از قلب من ( از وجود من ) بدزدي(پاك كني و بگيري )اي دشمن، هرگزتو نمي تواني عشق به وطن و ي: معن*

 :تيب ادآوري

  است غمبريپ ةالوطن فرمود بُّ ُح يمعن                           وطن در دل نباشد كافر است بِّكه را ُح هر
 جان كندن من ست،ي اهستتجلّي                                   ام آرمانم شهادت يرانيا من

  قلمرو زباني
بعد از  به قرينة لفظي »است« فعل  حذفآرمانم شهادت است*: آرمانم شهادت* رزو، عقيدهآ:آرمان *ايراني هستم *ايراني ام:

   زندگي، [مقابلِ نيستي] وجودي: هست*ماننـد نور، روشـني جلـوه گـري، پديدار شـدن چيزي درخشـان :جلّـيَت*شهادت
  قلمرو ادبي 

  سورة آل عمران  169ية به آ: حيتلم*و جان كندن شهادت :ريمراعات نظ*من :تكرار*ُمردن : كنايه ازجان كندن *
  »اللَّهِ أَْموَاتًا بَلْ أَْحَياءٌ ِعنْدَ رَبِِّهمْ يُرْزَُقونَ وََلا َتحْسَبَنَّ الَّذِينَ ُقتُِلوا فِي سَِبيلِ«

  شونداند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى  مرده مپندار بلكه زندهاند  هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده
  كجا ازمرگ مي هراسد آن كس كه به جاودانگي روح خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟	اين بيت هم مفهوم است با:

  = مرگ من جلوة زندگي است ياكشته شدن در راه حق، عين زندگي است جان كندن من ست،ي اهستتجلّي يا پارادوكس:  متناقض نما*
 است. پارادوكسيكه بيان  

  قلمرومعنايي و فكري
 يزندگ به دهم،ي راه م نيجانم را در ا ياست.وقت ميو خدا مانيا شهادت در راه وطن، ميهستم و آرزو يرانيا كي مني: معن*

  .ابمي يدست مو جاودانگي راستين 
  پيوند و ارتباط برقراركرده است . »مليّت و دين « *شاعردرمصرع اوّل بين 

  بعد از من افروزد از مدفن من كه                               شعله افسرده گردد نيا مپندار
  قلمرو زباني

  دلسرد، منجمد اندوهگين، پژمرده،: افسرده*تابش روشني، فروغ، آتش، زبانه: شعله*گمان نكن: مپندار *
  مي افروزد، مضارع اخباري، از افعال دو وجهي است و در اين جا، ناگذريا دو جزئي است.؛ روشن مي شود :افروزد*

  مضارع اخباري، گذرا به مسند= مي گردد: گردد ، اسم مكان است بروزن َمفعَل*گور، جاي دفن :مدفن
  قلمرو ادبي 

  ه است كه صفتي انساني استافسردزيرا  :شعله صيتشخ *استعاره وبه وطن شاعر استعاره از عشق :شعله*

  و افسرده گردد افروزد :تضاد*/ ف ،د  ، م / :ييآرا واج*و افروزد شعله نظير: مراعات*
  كنايه از خاموش و فراموش شدن: افسرده گردد *

  قلمرومعنايي و فكري
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  گمان نكن با كشته شدن من، عشق به وطن فراموش مي شود؛ زيرا اين شعله بعد از مرگم نيز، ازگورمن شعله ور است. ي: معن*
 و جاودانه است.  ريناپذ انيپابه وطن شاعر عشق :مفهوم

  تو، توسن من رنگيبه ن بتازد                               و خواهش ميو سازش، نه تكر ميتسل نه
  يقلمرو زبان

  مطيع، فرمانبردار ،حالت اطاعت و فرمانبرداري  ،پذيرفتن شكست و متوقف كردن جنگ ،سالم گفتن، گردن نهادن : ميتسل *
 التماس تضرُّع، خواست،: خواهش*داشت داشت، گرامي بزرگ :تكريمرفتاري* خوش سازگاري، صلح، توافق،: سازش *

 اسب سركش، مقابل رام: توسن* سحر، افسون ،مكر، حيله فريب، :رنگين *هجوم كردن، تند رفتن، دويدن *تاختن:

 و خواهش  سازش :مشتق*يمعنو نهيل به قردر مصراع اوّ فعل حذف*است. ؟؟ پنج جملهپيوند هم پايه ساز*بيت  :واو*

  قلمرو ادبي 
 بتازد،توسن :نظير مراعات*/نش، ت، / :ييآرا واج*نه :تكرار*شاعر، اراده و همّت شاعر، قدرت و خشم استعاره از وجود سركش :توسن*

   بتازدتو  رنگيتوسن من به ن ←: شيوة بالغيتو، توسن من رنگيبه ن بتازد *و سازش ميبا تسل بتازد: تضاد*

 كنايه ازمن حيله ها و نيرنگ هات را از بين مي برم و با آن ها مي جنگم.*كنايه مصرع دوم: 

  قلمرومعنايي و فكري
، از تو فرمانبرداري نمي كنم و با تو صلح نمي كنم وتورا گرامي نمي دارم و ازتو خواهش نمي كنم و به حيله و فريب تو هجوم دشمن يا:  يمعن*

  مي آورم و دربرابر آن پايداري مي كنم.   
  ن منرَمخوشة خشم شد َخ همه                           جوشان يِايخلق است در رودِ كنون

  قلمرو زباني
چندين گُل، دانه، يا ميوة به هم پيوسته كه از ساقة گياه يا شاخة درخت  ه:خوش*در حال جوشيدن، جوشنده صفت فاعلي و مشتق،: جوشان*

ه كه هنوز محصول گندم يا جو يا برنج و ديگر غالت كه روي هم انباشته باشند، تودة غلّ ، تودة هر چيز: نرَمَخ*نبله، دسته، گروهُس ، آويزان باشند
  تماما: همه است.* شيوة بالغي.*هردو مصراع به نكوفته و جدا نكرده باشندآن را 

  قلمرو ادبي 
 خشمگين، موّاج، متالطم اً مجاز :جوشان*، خلق به درياي جوشان، خشم به خوشه، خرمن به خوشة خشمرودبه  خلق *تشبيه:

  استعاره از وجود شاعر :خرمن*/ خ،  ش/  :ييآرا واج*خرمن وخوشه ، ايدر و رود نظير: مراعات*
  نماد پراكندگي: روددريا نماد اتحاد و يك پارچگي مردم*نماد: *
 اما دريغ زهرة دريا شدن نداشت              سلمان هراتي                   بسيار بود رود در آن برزخ كبود 

  قلمرومعنايي و فكري
( از پراكندگي يه اتّحاد رسيدند) و وجود من نيز تماما اند شده موّاج ييايبه در ليتبد بودند)(پراكنده بودند يكه چون رود جارمردم  اكنوني: معن*

  پر از خشم و نفرت نسبت به دشمنان شده است.
  من دامنِ  پروردي صبر م لِگُ                              آزاده از خاك آزادگانم من

  قلمرو زباني
 » هستم «يف فعل اسنادمخّف ،در آزادگانم م-َ*ايراني ،آن كه بندة كسي نباشد، نجيباصيل و ، مرد آزادمرد، جوان: آزاده *

گياهيست با برگ هاي دراز و ضخيم و تيغ دار با گل هاي زرد رنگ . در جاهاي گرم مي رويد و ، سردي، شكيب، شكيبايي بردباري، خون : صبر *
 قسمت پايين لباس، كنارة هر چيز: دامن *طعم تلخ دارد

  رو ادبي قلم
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ي م ياز:آغوش من فرزندان صبور هيكناپرورد دامن من: يصبر م گل*گل بهصبر :هيتشب* مجاز از آغوش،وجود :دامن*از وطن مجاز :خاك*
 نوعي گياه كه در اين جا موردنظر نيست با گل-2بردباري و شكيبايي، معني مورد نظر دربيت-1: ايهام تناسبصبر ، ا /*ر ز، /:ييآرا واج*پروراند

  دامن *تشخيص:كنايه ازايرانيان :آزادگانگل، خاك، مي پرورد**مراعات نظير: تناسب دارد.
 

  قلمرومعنايي و فكري
 خود، صبرو بردباري در برابردشواري ها را پرورش مي دهم. در آغوش كه هستم ( ايران) آزادگان سرزمين ي ازا آزاده منمعني: 

  ستم گردن من غيگر به ت يزن                             هرگز ننوشم دياز جام توح جز
  قلمرو زباني

  شمشير، هر چيز ُبرُنده :غيتبزني، مضارع التزامي*ي: زن*خدا را يگانه دانستن، يكتا كردن  :ديتوح*كاسه، پياله، ساغر :جام*
	غير، مگر، ال، اال، به استثناي ،حرف اضافه *جز:مختص قيد :هرگز

  قلمرو ادبي 	
  پرستم )  كتايخداوند اعتقاد دارم (  يگانگيتنها به  از مصرع اول كنايه*غيت به ستم ،جامبه د يتوح :هيتشب*
 / ن،  ج /:ييآرا واج* ، گردن غيت ،يزن :مراعات*ازكشتن هيكناگردن : زدن*

  ديتوحقلمرومعنايي و فكري                        *كليدواژه مفهوم بيت: 
 .يگانگي خداوند اعتقاد دارم ( يكتا پرستم ) حتي اگر به خاطر باورم ، ظالمانه مرا بكُشيتنها به  :يمعن*

  ي شاعرپرست كتااشاره دارد به ي :مفهوم

 يمتــن پژوهــ كارگاه

  يقلمرو زبان
   .ديسيبنو ييدو معادل معنا» افسرده« ةواژ يبرا-1

  نياندوهگ ،پژمرده، خاموش، سرد و منجمد
  .ديرا در جدول قرار ده ريز تيب ةهر جمل ياجزا-2

  كندن من اسـت، جان يهسـت تجّلي                              آرمانـم شـهادت  ـم،يرانيا مـن
  

  گزاره  نهاد
  ـميرانيا  مـن

  [است ]شـهادت  آرمانـم
  اسـت يهسـت تجلّي  كندن من جان

  
  .................. و ................. قرار گرفته است يدر نقش دستور ب،يبه ترت» مَ-« ريضم ر،يز تيدر ب-3

   خصم، سر از تن من يا يجداسـاز ي                          بـدوز ـرميبـه ت يگـر بسـوز تنـم
  .دارد ريپرش ضم رميدر ت»مَ-*«                                                  و مفعول هيال مضاف

  يادب قلمرو 
  .ديكن نّيمع هيرا در هر تشب» ه بهمشّب«و » همشّب«-1
  »ن منرَمخشم شد، َخ ةهمه خوش                            جوشان يايرود خلق است، در كنون«

  به:مشبهايدر، خلق:مشبه رود←استيخلق در رود*:مشبهخلق  :مشبه بهرود ←يهيتشب ةاضاف رود خلق:
  بهمشبه :خرمن، خشم:مشبه خوشه*:مشبهخشم به:مشبهخوشه←يهيخشم:اضافه تشب ةخوش
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  ، خلق به درياي جوشان، خشم به خوشه، خرمن به خوشة خشمرودبه  خلق *تشبيه:
  .ديكن سهيمقا» مهر و وفا « سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر نيا-2

  .قالب هر دو شعر غزل استشباهت : 
  .است يهنيم - يحماس» خاك آزادگان«ا اّم .است ييعاشقانه و غنا »مهر و وفا «غزل  هيدرون ما : تفاوت

 توصيف را معشوق و عشق كه است غنايي و عاشقانه شعري حافظ شعر.  متفاوتند مضنون نظر از اما ، اند شده سروده غزل قالب در شعر دو هر يا
  است كرده ترسيم را بيگانگان دربرابر مردم دفاع و است انقالبي ، كاشاني سپيده شعر اما كند مي
  اند؟ كار رفته به يدر كدام مفهوم مجاز» شعله«و » خاك« يها واژه د،يكه خواند يدر شعر-3

  مجازاز عشق به وطن شعله                                                     خاك مجاز از وطن
  ماننـد مصـراع ِ  شـود؛ي م جـا جابه سـندهينو ايشـاعر  صيبنابر تشـخ ،يسـخن در زبان ادب شـتريب ريتأث يكالم، برا ياجزا يگاه-4
 ان،يب گونه نيشـود؛ به ا شـتريكالم ب ييو رسـا ييوايم شـده اسـت تا شـ، كه مفعـول و فعل بر نهاد، مقدّ»دامـن من پروردي گل صبر، م«
  .نديگوي م »يبالغة ويشـ«
  .ديده حيو آن را توض ديابيرا در متن درس ب يبالغ ةوياز كاربرد ش يا نمونه-5
  است. هستي تجلي من كندن جان ←مسند و فعل برنهادشدن  ممقدّ ←است جان كندن من  يهست يتجّل*
  .بجوشد از گلشن من گل اندر گل ←و متمّم شدن فعل بر نهاد ممقدّ←گل اندر گل از گلشن من بجوشد*

  بتازد.  تو نيرنگ به من توسن←و متمّم  شدن فعل بر نهاد ممقدّ ←من توسن ، تو نيرنگ به *بتازد
  است. خروشان درياي خلق رود كنون ←مقدّم شدن نهاد وفعل بر مسند←جوشان درياي است، خلق رود *كنون
  فكري قلمرو

  است؟ شده تأكيد »يگانه پرستي« مفهوم بر بيت، كدام در-1
  من گردن ستم تيغ به گر زني                                   ننوشم هرگز توحيد ازجام جز
  .كنيد مقايسه زير سرودة با را سوم و دوم بيت هاي مضمون-2

  پيوند ريشـه خاك و آب اين از مگسـل تنومنـد                                           درخـت اي خاكـي زَبَـر تـا
  فراهاني الممالك اديب

  .نكن جدا خاك و آب اين از را پيوندت ريشة ، داري قرار خاك بر كه زماني تا ، تنومند درخت اي: *معني
 نيز شعر اين در بگيرد من از را ميهن به عشق تواند نمي ، ببرد بين از را وجودم تمام ، دشمن اگر گويد مي شاعر ، سوم دوم و ابيات در:  مقايسه

  .بدهيم دست از را  آن به مان دلبستگي و پيوند ، هستيم خاك اين در كه زماني تا نبايد:  گويد مي فراهاني الممالك اديب
  .در هر دو شعر به عشق و عالقه به وطن اشاره شده استيا 
  » وََلا َتحَْسبَنَّ الَّذِينَ ُقتِلُوا فِي َسبِيلِ اللَّهِ أَْموَاتًا بَلْ أَْحيَاءٌ ِعنْدَ رَبِِّهمْ يُرْزَقُونَ«ة شـريف ةدر كدام بيت، به مفهوم آي-3
  اشاره شده است؟) 169ة آل عمران، آي ةسور(

 جان كندن من ست،ي اهستتجلّي                                   ام آرمانم شهادت يرانيا من

 بالغي (جابه جايي اركان دستوري )ة شيو                                            بياموزيم 

  شيوه ي بالغي-2شيوه ي عادي 1- :كنار هم قرار مي گيرندگروه هاي سازنده ي جمله به دو شيوه در :1نكته 

 .نقطه ي مقابل شيوه ي بالغي ، شيوه ي عادي فرارداد: 2 نكته

 .هرگاه ضمير شخصي پيوسته جابه شودودر جاي اصلي خودش به كار نرود ؛ باز شيوه بالغي است: 3نكته

 .هرگاه ساخت جمله ها به شيوه ي زير باشد ؛ شيوه ي عادي است : 4نكته

 نهاد محذوف + ...............فعل-2                                             نهاد + ...........+ فعل 1-

 .........فعلقيد + نهاد محذوف + ......4-                                      قيد + نهاد +........+ فعل 3-
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 درشيوه ي عادي اجزاي سخن اصل بر چيست ؟1-

  .اصل بر اين است كه نهاد همه ي جمله ها درابتدا وفعل درپايان قرار گيرد
  

 

 شيوه ي بالغي چيشت ؟2-

 دآن است كه اجزاي كالم براي تأثير بيشتر سخن ، بنابر تشخيص نويسنده جابه جا مي شود تا شيوايي و رسايي كالم بيشتر شو

 هريك از چهار جمله ي زير ، به چه دليل ، بالغي هستند ؟3-

 الهي ، ترسانم از بدي خود1-

 . چون مسند در آغاز جمله ونهاد در پايان آن است←بزرگ مردي بود خواجه نظام الملك2-

  به شكوفه ها به باران / برسان سالم ما را 3-
  . سيد مژده كه آمد بهار وسبزه دميدر4-

 در بيت زير، از شيوه بالغي استفاده شده است يا عادي؟ -5

 خنده هاي زير لب، عشوه هاي پنهاني                        بي وفا نگار من، مي كند به كار من 

 طلوع مي كند آن آفتاب پنهاني

 درياب كنون كه نعمتت هست به دست كاين دولت و ملك مي رود دست به دست

  كين منبخواهد هم از تو پدر  

 چه عاملي در نوشته ي زير منجر به شيوه ي بالغي شده است؟ 6-

 به شكوفه ها به باران / برسان سالم ما را

  چيست ؟ » الهي ، ترسانم از بدي خود « دليل جابه جايي اجزاي كالم در عبارت 7-
 .مي شود ر گيرايي واثربخشي كالم بيشت
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 رستم و اشكبوس                                شرح درس دوازدهم                              

  خروش سواران و اسپان ز دشت                                    ز بهرام و كيوان همي برگذشت
  قلمرو زباني

  برهمي گذشت، بر مي گذشتهمي برگذشت: به جاي مي استمراري به كار رفته* *همي:اسب ها *خروش: فرياد* اسپان:
  سيارة بهرام، مريخ، يكي از سّيارات هفتگانه است كه بر فلك هفتم مي تابد. در بيت به پاس همسايگي با كيوان، آورده شد.*بهرام: 
  گذشت. سيارة زُحَل، دورترين سّياره به زمين است و ساكن فلك هفتم، از اين روي خروش سواران و اسپان از آن *كيوان:

در توصيف صحنة جنگ و تاخت و تاز جنگ جويان و *اغراق: سوار و اسب، بهرام و كيوان *مراعات نظير:باالرفت، عبور كرد *همي برگذشت:
   مجازازآسمان*بهرام و كيوان: اسب ها و صداي بلند آن ها

  ) و كيوان(زَُحل) نيز باالتر رفت.صداي فرياد سواران و شيهة بلند اسب ها در ميدان جنگ از سيارة بهرام(مريخ*معني: 
  بيانگر شدَّت تاخت و تاز سواران و اسبان و شور و غوغاي ميدان جنگ، صداي بسيار بلند و همهمة زياد در ميدان جنگ *مفهوم:

  همه تيغ و ساعد ز خون بود، لعل                          خروشان دل خاك در زيرِ نَعل
  جواهري سرخ رنگ، در اين جا سرخي مراد است *لعل:.آن بخش از دست كه ميان مچ و آرنج قرار دارد*ساعد: ه شمشير، هر چيز بُرَّند*تيغ: 
  قطعة آهني كه به پاشنة كفش يا به سُمّ ُستور براي محافظت مي زنند. *نَعل:

  مجاز از زمين: *خاككنايه از هراسان بودن *خروشان بودن دل:خروشان بودن خاك *تشخيص:تيغ و ساعد به لعل*تشبيه:
  وصف جنگ و نبرد و تاخت و تازجناس ناقص اختالفي*اغراق در*َلعل و نَعل: اضافة استعاري و تشخيص دل خاك:

  شمشيرها و دست هاي مبارزان از خون، سرخ شده بود. صداي شديدي به سبب تاخت و تاز اسبان بر روي زمين شنيده مي شد. *معني:
  و تاز شدَّت جنگ و نبرد و تاختمفهوم: 

 برفتند از آن جاي، شيران نر                            عقاب دالور برآورد پر

  شيران وعقاب، عقاب و پر  مراعات نظير: صامت / ر/* واج آرايي:عقاب دالور* *تشخيص و استعاره:استعاره ازجنگجويان*شيران نر: 
  فرار جنگاوران  كنايه از *مصراع اوّل:ميدان نبرد به سبب شِدَّت جنگ: پربودن هول و بيم و هراس درفضاي *اغراقنروپر *جناس ناقص:
  استعاره از اسب( نظر ُمؤّلفان) *عقاب:پريدن و با شتاب حركت كردن وگذشتنكنايه از *پر برآوردن:

  همة جنگاوران دلير از ميدان نبرد مي رفتند و اسب هاي شجاع نيز باشتاب مي تاختند.   :1*معني
 نر از آن جاي (خاك، ميدان جنگ) به سبب ترس و هراس گريختند و عقاب دالور با شتاب از آن جا پر كشيد و گذشت. شيران :2*معني

  فراگيربودن ترس و وحشت بسيار بر سراسر ميدان جنگ *مفهوم: 
  نماند ايچ با روي خورشيد، رنگ                                به جوش آمده خاك، بر كوه و سنگ

   به حركت و جنبش درآمدن، فزوني گرفتن، افزون گشتن*به جوش آمده: .به كار رفته است »به يا بر«درمعني  »با«هيچ*حرف اضافة *ايچ: 
  درتاخت و تازسواران و سرعت اسب ها درميدان جنگ*اغراق: كنايه از ترس و بيم بسيار*نماندنِ رنگ بر روي:

  همه جاكوه و سنگ: مجاز ازسرخي*از *رنگ: مجازاضافة استعاري و تشخيص *روي خورشيد:
    پوشيده و ناپيدا شدن خورشيدنماند ايچ با روي خورشيد، رنگ: كنايه از *

  به سبب گردوغباربرخاسته ازتاخت و تازاسبان، خورشيد ناپيدا شد و خاك هاي برخاسته از ميدان جنگ بركوه و سنگ مي نشت.*معني: 
  سواران و سرعت اسب ها درميدان جنگبيانگر تاخت و تاز اغراق آميز  *مفهوم:

  به لشكر چنين گفت كاموسِ گُرد                            كه گر آسمان را ببايد سپُرد
آسمان را زير پاي آوردن و بر *آسمان را سپُردن: طي كردن، گذشتن، عبور كردن و لگدكوب كردن، درنورديدن*سپُردن: پهلوان،دلير*گُرد: 

  مصدر ُمرخَّم سپُرد: الزم است* *ببايد:يكي از فرماندهان زيردست افراسياب*كاموس:  دكوب كردنروي آن گذشتن و لگ
  *اين بيت با بيت بعد موقوف المعاني است

  كاري نشدني و بي نهايت سخت و دشوار را انجام دادن.*آسمان را سپُردن: كنايه از
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  اگر الزم باشد، آسمان را طي كنيم.( اگر مي خواهيد كاري سخت و دشوارانجام دهيد)كاموس پهلوان به سپاه خود اين چنين گفت كه: حّتي معني:  *
  همه تيغ و گُرز و كمند آوريد                                     به ايرانيان، تنگ و بند آوريد

  : ريسمان و طناب كمند*.مي بندندتسمه يا نواري پهن كه به كمر چهارپايان *تنگ: عمود آهنين يا چوبي، ُچماق*گُرز: شمشير*تيغ: 
  به بند و زنجير كشيدن، زنداني كردن، در تنگنا قرار دادن تنگ و بند آوردن: كنايه ازتيغ ، گرز ، كمند ، تنگ و بند* *مراعات نظير:

  همة ابزارهاي جنگي  تيغ و گُرز و كمند: مجاز از*
  همه شمشير و ُچماق و كمند بياوريد و ايرانيان را در تنگنا قرار دهيد و به بند و زنجير بكشيد. *معني: 

  دليري كجا نام او اشكبوس                                    همي بر خروشيد، برسان كوس
  طبل بزرگ، دُهُل*كوس: مانند*برسان: كه، پيوند وابسته ساز، ويژگي سبكي *كجا:

  مشبّه به*كوس: ادات تشبيه *برسان:وجه شبه*همي برخروشيد: مشبّه *اشكبوس:
  جنگ جويي كه نامش اشكبوس بود وارد ميدان شد و مانند طبل بزرگ جنگ، نعره و فرياد مي كشيد.*معني: 

  بيامد كه جويد زايران، نبرد                           سر هم نبرد اندر آرَد به گَرد
  هم رزم، دوتن كه با هم نبرد كنند، مشتق*هم نبرد: جنگجويي كند؛ مبارز بطلبد*نبرد جويد: زم، كارزار، پيكارناورد، جنگ، ر *نبرد:

  مجاز از لشكرايران*واج آرايي / ر/*ايران: كنايه از شكست دادن و كشتن او *به گَرد اندرآوردنِ سركسي:
  دي طلبيدن از كسيكنايه ازطالب جنگ و مبارزه با كسي شدن، هماور*نبرد كسي جستن: 

  او آمده بود تا با ايرانيان مبارزه كند و او را شكست دهد و بُكشد.  *معني:
  بِشُد تيز، رَُهام با ُخود و َگبر                                همي گَرد رزم اندر آمد به اَبر

  نوعي لباس جنگي، َخفتان*گبر: كاله فلزي*خود: تند و سريع، باشتاب، قيد *تيز:رفت، به راه افتاد، فعل غيراسنادي*بشد: 
  اغراق،كنايه از جنگ و تاخت و تاز بسيار و شديد*به ابر اندر آمدن گَرد: مجاز از آسمان *ابر:خود،َگبر و رزممراعات نظير: 

  ر/ /*واج آرايي: جناس و واژة قافيه *اَبر و َگبر:آماده به جنگبا ُخود و َگبر: كنايه از *
  اده و حاضر به جنگ باشتاب به ميدان جنگ رفت و از شدّت مبارزه و جنگاوري او گرد و خاك ميدان نبرد به آسمان رفت. رَُهام، آم *معني:

  برآويخت رُهَّام با اشكبوس                                     برآمد زهر دو سپه، بوق و كوس
  طبل بزرگ*كوس: شيپور*بوق: سپاهسپه: بلند شد*برخاست، برآمد:  درگير شد، گالويز شد، مبارزه كرد* *برآويخت:

  صداي آن ها *بوق و كوس: مجاز ازسپه، بوق و كوس*مراعات نظير: 
  رَُهام با اشكبوس به نبرد پرداخت و ازسوي هردو سپاه براي تشويق پهلوانان و افزودن شور و هيجان جنگ صداي شيپور و طبل بلند شد.*معني: 

  وس                          زمين آهنين شد، سپهر آبنوسبه گُرز گران، دست برد اشكب
  درختي است كه چوبِ آن سياه، سخت، سنگين و گران بهاست و در اين جا سياهي آن مورد نظر است. *آبنوس:سنگين*گران: 

  پراز گرد و غبار شد از كنايهتشبيه سپهر به آبنوس، و  *سپهر آبنوس شد:سخت شدن كنايه ازتشبيه زمين به آهن، و *زمين آهنين شد:
  زمين و سپهر *تضاد و مراعات نظير: در مصراع دوم*اغراق: 
  اشكبوس گرز سنگينش را به دست گرفت وزمين براي تحمّل ضربات گرزاو به آهن تبديل و آسمان از شدّت گرد وغبار تيره و تار شد. *معني:

  غمي شد ز پيكار، دست سران    برآهيخت رَُهام، گرز گران                                
  خسته، فرسوده، دچار ضعف و سستي شدن *غمي:باالآورد، بيرون كشيدن چيزي مانند شمشيروتيغ برداشت، بلند كرد، بركشيد، *برآهيخت:

  استعاره از رُّهام و اشكبوس *سران: : مجاز از وجودِ جنگ جويان*دستگران و سران*واج آرايي: / ر / *جناس ناقص اختالفي:
  رُّهام نيزبراي مقابله با اشكبوس، گرز سنگينش را بلند كرد و با او به نبرد پرداخت و دست مبارزان از نبرد با گرزهاي سنگين خسته شد.*معني: 

  چو رُّهام گشت از كُشاني ستوه                              بپيچيد زو روي و شد سوي كوه
  صفت نسبي از كُشان ( اشكبوس)*كُشاني: درمانده شد، عاجز و ناتوان شد *ستوه گشت:انده و ملول، خسته و آزار درم*ستوه: 

  رفت، فعل غير اسنادي*شد: 
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  روي و سوي  *جناس ناقص اختالفي:مصوت/ و/ پنج بار*واج ارايي: كنايه از فرار كردن از او *بپيچيد زو روي:
  .اشكبوس درمانده و ناتوان شد؛ از اشكبوس روي برگرداند و به كوه گريخت وقتي رُّهام از مبارزه با*معني: 

  ز قلبِ سپه اندر آشفت طوس                                بزد اسپ، كايد برِ اشكبوس
  قسمت مياني لشكر، بين ميمنه و ميسره كه جايگاه فرماندهي سپاه است، مركز *قلب:

  ه به شكل يك پرنده بوده است: در گذشته آرايش نظامي سپا *توّجه:
  . قلب(مركز سپاه)5. ساقه(پايين سپاه) 4. ميسره(سمت چپ سپاه) 3ميمنه(سمت راست سپاه) 2طاليه(جلو سپاه) .1

  »كه آيد «مخفف *كايد: اسب را ِهي كردبزد اسپ:  خشمگين شد * *آشفت:در، شكل كهن و ويژگي َسبكي *اندر:
  پسر نوذر يكي از پهلوانان بزرگ شاهنامه و سپهدار سپاه ايران است.  *طوس:

  به حركت درآمدن و راه افتادن *بزد اسپ: كنايه از
  توس فرمانده سپاه از فرار رُهّام خشمگين شد و به اسب خود ضربه زد تا به نزد اشكبوس بيايد(آماده نبرد با اشكبوس شد.) *معني:

  گفت                                      كه رَُهام را جامِ باده است جُفتتَهَمَتن برآشفت و با طوس 
  شراب *باده:مضاف اليه رَُهام:: فكّ اضافه است .جفتِ رَُهام، *رالقب رستم به معني تنومند، نيرومند، قوي هيكل *َتهَمَتن:

  قلمرو ادبي
  گفت و جفت  * جناس نافص اختالفي:اهل خوش گذراني است تشخيص و كنايه از رَُهام *كه رَُهام را جامِ باده است جُفت:

  رستم عصباني شد و به توس گفت: رّهام اهل شراب خوري و خوشگذراني است و مرد جنگ نيست.  *معني:
  تو قلبِ سپه را به آيين بدار                               من اكنون، پياده كنم كارزار

  جنگ وجدال، پيكار، نبرد، ميدان جنگ :*كارزارنظم و قاعده، رسم، شيوه آيين: ست*درست، چنان كه شايسته ابه آيين: 
  همي تا برآيد به تدبير كار                         مُدارايِ دشمن بِه از كارزار                    سعدي

     مي ايستاد و پرچم فرماندهي را درآن جا استوار مي كردند وسط و ميانة لشگرگاه، در ميان دو جناح كه بيشترفرماندهِ سپاه در آن جا*قلب سپاه:  
  كنايه از فرماندهي كردن*قلب سپاه را داشتن: 

  تو سپاه را چنان كه شايسته است، فرماندهي كن تا من پياده به نبرد با اشكسبوس بروم. *معني:
  مر بر، بزد تير چندكمانِ به زه را به بازو فكند                                  به بند ك

  صفت مبهم *چند:چند تير *تيرچند:دو حرف اضافه براي يك متمِّم، ويژگي سبكي به بند كمر بر:چلّة كمان**زه: 
  كنايه از كمان به زه بسته و آماده براي تيراندازي *كمان به زه:ب، ز، ر / /*واج آرايي: : كمان و زه وتير، بازو و كمرمراعات نظير

 پس ا تيراندازي زه كمان را مي گشودند تا كمان قابلّيت ارتجاع خود را از دست ندهد و چون به تيراندازي نياز داشتن، زه را دردو : معموالً*توّجه
  گوشة كمان يا زاغ كمان مي كردند.

  دان مي رود.رستم براي تحقير اشكبوس بدون سازو برگ جنگ و فقط باكمان و چندچوبه تيركه به كمرخود زده است، به مي *توّجه:
  .رستم كمان آمادة تيراندازي را بر دوشش انداخت و چندتا تير هم در كمربند خود قرار داد*معني: 

  خروشيد: كاي مردِ رزم آزماي                             هماوردت آمد، مشو بازِ جاي
  به، به سويِ  *بازِ:ي جايگاهت نروبه سو *مشو بازِ جاي: جنگ آزموده، مبارز، صفت فاعلي مركّب مرخّم*رزم آزماي: 

  كه اي *كاي:حريف، هم نبرد، رقيب، ازپيشوند هم + آورد = جنگ و نبرد*هماورد: نرومشو: *
  فرار نكن، بازنگرد، بايست*مشو بازِ جاي: كنايه از كنايه از اشكبوس *مرد رزم آزماي:

  آمد، بايست و از ميدان جنگ فرار نكن.رستم فرياد زد اي مرد جنگ جو، هم نبردِ تو به ميدان جنگ *معني: 
  كُشاني بخنديد و خيره بماند                            عِنان را گِران كرد و اورا بخواند

  سنگينگران: او را صدا زد*بخواند: افسار، دهانة اسب**ِعنان: شگفت زده شد، متعّجب بماندخيره بماند: شگفت زده* *خيره:
  كنايه از اشكبوس *كُشاني:يه ازافسار اسب را كشيد و ايستاد كنا*ِعنان را گران كرد:
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  .اشكبوس كشاني خنديد و تعّجب كرد و اسب خود را از حركت بازداشت و رستم را به سوي خود فرخواند*معني: 
اباوري است با اين وجود خود اشكبوس از اين كه رستم پياده و بدون سالح به ميدان آمده است، مي خندد. خنده اي كه نشانة شگفتي و ن *توّجه:

  را نمي بازد و و خود را به ناداني مي زند و براي تحقير و تهديد رستم به طنز به او مي گويد:
  بدو گفت خندان: كه نام تو چيست؟                               تنِ بي سرت را كه خواهد گريست؟

  بر تن بي سرترا:  تنِ بي سرت »*بر«حرف اضافه به معني *را: قيد *خندان:
  در مصراع اول: حرف ربط وابسته سازدر مصراع دوم: ضمير پرسشي به معني چه كسي *كه:

  تن و سر *مراعات نظير:دارد طنزجناس تام*بيت  *كه وكه:
خواهد گريست اشكبوس به رستم مي گويد: نام تو چيست( من تو را نمي شناسم، نمي دانم فرزند چه كسي هستي) چه كسي بركشتة تو *معني: 

  يا عزاداري مي كند؟
  تحقير و تهديد*مفهوم: 

  تَهَمَتن چنين داد پاسخ كه نام                                             چه پُرسي كزين پس نبيني تو كام
  كه از اين، كه پيوند واسته ساز است براي تعليل به معني زيراكه*كزين: نپرس، استفهام انكاري چه پرسي؟:

  اين كه كشته مي شوي.   نبيني تو كام: كنايه از نام وكام* *جناس ناقص:مجازاً ُمراد،آرزو، قصد، نيّت كامام: *ك
  رستم به اشكبوس چنين پاسخ داد كه نام مرا از من نپرس؛ زيرا بعد از اين تو به آرزويت ( كه شكست و كشتن من است) نمي رسي. *معني:  

  و مي كشم.) (يعني من تو را شكست خواهم داد
  تحقير و تهديد*مفهوم: 

  مرا مادرم نام، مرگِ تو كرد                                   زمانه مرا پُتگ تَرگِ تو كرد
  در مصراع اول راي فكّ اضافه است: مادرِمن*را: كاله ُخود *تَرگ:چكش بزرگ فوالدين، آهن كوب *پتگ:

  رستم به پتگ*تشبيه كنايه از كشتن و نابودكردن*مصراع دوم: دارد.» طنز  «مرگ و ترگ*بيت*جناس ناقص: زمانه *تشخيص:
  م، ر، گ / در اين جا واج آرايي فضاي مُردن و مرگ را ايجاد مي كند و بر وحشت مرگ مي افزايد. /*واج آرايي: 

  سرنوشت، مرگ تو را به دست من رقم زده است) ناميده است. زمانه مرا مانند پتكي بر سر تو خواهد كوبد.(» مرگ اشكبوس « مادرم مرا *معني: 
  تهديد و تمسخر و تحقير، تاثير سرنوشت*مفهوم: 
رستم به پيروي از هنجار و شيوه اي در آيين و منش پهلواني از گفتن نام خودش به حريف سربازمي زندو به او مي گويدكه: بيهوده نام مرا *توّجه: 

هي يافت. نامي كه مادر بر من نهاده است، مرگ توست و زمانه مرا پتكي گدانيده است كه ترگ و تارَك مپرس؛ زيرا هرگز به شنيدن آن، كام نخوا
  تورا خرد درهم فروخواهدشكست. اين بيت عالوه بر مفاهيم ذكرشده، نشان دهندة شكوه پهلواني و مردانگي و شجاعت رستم است.

  به كُشتن دهي سر، به يكبارگي         كُشاني بدو گفت : بي بارگي                           
  مي دهي*دهي: تبديل شده است.» به يكبارگي » يكباره« و » بارگي« به » گ « باره، اسب، و با حرف ميانجي  *بارگي:

  ناگهان، به ناگهاني،به كّلي، تماماً، يك سر، قيد تاكيد است.*به يكبارگي: 
  ر جزء و ارادة كُلتمام بدن و وجود اشكبوس است، ذك *سر: مجاز از

  اشكبوس با تمسخر به رستم گفت: بدون اسب و پياده در اين جنگ بي ترديد خيلي زود خودت را به كشتن مي دهي. *معني:
  تهديد به مرگ، تمسخر*مفهوم: 

  تَهَمَتن چنين داد پاسخ بدوي                                     كه اي بيهُده مردِ پرخاشجوي
  جنگ و ستيز، نبرد، پيكار*پرخاش: يعني به حق» هُده« نشانة نفي است. » بي « ناحق وباطل، بي + هُده.  *بيهُده:

تركيب وصفي مقلوب؛ مرد بيهده، شخص بي ارزش و پست و فرومايه، *بيهُده مرد: ستيزه جو، فتنه گر و آشوب طلب، جنگجوي *پرخاشجوي:
  عاني است.نادان و احمق*اين بيت با بيت بعدي موقوف الم

  رستم اين گونه به اشكبوس جواب داد: كه اي جنگ جوي ناحق و باطل(تو به ناحق و باطل نام پهلوان و مبارز برخود نهادي)*معني: 
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  پياده، نديدي كه جنگ آورد                                سر سركشان، زير سنگ آورد؟
  در بيت *پرسش تاكيديگردن فراز،پهلوان و دالور، توانا، قوي، زورمند، سرافراز، جنگاورسركش: بخشي از ارتش كه سواره نيستند.**پياده: 

  جنگ وسنگ  *جناس ناقص:كنايه از: شكست دادن و كشتن*سر زير سنگ آوردن: مجاز از وجود*سر: 
  آيا تا كنون نديده اي كه كسي پياده بجنگد وحريفش را شكست دهد و نابود كند.*معني: 

  ر و تهديدتحقي*مفهوم: 
  دشمنان رستم كه دشمنان ايرانند، پنهاني به ماراني زهرآگين و زيانبار مانند شده اند كه سرهاشان را بايد به سنگ كوبيد. *توّجه:

  به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ                                       سوار اندر آيند هر سه به جنگ؟
  .ستانكاري اپرسش جمله، كشور**شهر: 

  رستم پنهاني خود را در دليري و جنگاوري و استواري به شير و نهنگ و پلنگ مانند كرده است. *تشبيه پنهان:
  دليري و نيرومندي و چاالكي و تيزي درنبرد هستند. نمادگونه اي از مراعات نظير و *شير و نهنگ و پلنگ:

  جاعت)، هرسه سوار بر اسب مي جنگند؟آيا در كشور تو شير و پلنگ و نهنگ(نماد هاي قدرت و ش *معني:
  (توكوچك تر از آني كه نياز باشد من با اسب با تو بجنگم. من نيز مانند شير و نهنگ و پلنگ پياده مي جنگم.)

  هم اكنون تو را، اي َنبَرده سوار                                پياده بياموزمت كارزار
  تركيب وصفي مقلوب، سوارِنبرده، سوار جنگجو*َنبَرده سوار: جنگ، نبرد *كارزار:جنگجو ي،در معني فاعل *َنبَرده: نبرد + ه نسبت

دو ضمير در نقش متمّم، يكي از اين دو كافي بود و ديگري زايد است. به ت:  -*تو و َبه تو مي آموزمبه*بياموزمت: حرف اضافه، به معني *را: 
  ي سبكي بوده است و درفارسي كهن رواج داشته است. نظر مي رسد كاربرد دو ضمير در نقش متمّم ، ويژگ

  دارد *طنزصامت/ ر/ *واج آرايي:سوار و پياده *تضاد:
  اكنون اي سوار جنگ جوي، به جنگ تو مي آيم و جنگيدن بدون اسب را به تو مي آموزم. *معني:

  از اشكبوسپياده مرا زان فرستاد، توس                                  كه تا اسپ بستانم 
  ازآن، به سبب آن زان: فرماندهِ سپاه ايران**توس: 

  .دارد طنزرا القا مي كند*بيت  ستاندنصامت / س / پنج بار كه مفهوم  *واج آرايي:
  .علّت پياده بودن رستم خستگي رَخش است، پس گرفتن اسب از اشكبوس علت واقعي نيست *حُسن تعليل:

  .توس مرا به اين خاطر پياده به جنگ با تو فرستاده است تا با تو بجنگم و اسبت را از تو بگيرم *معني:
  تحقير و تمسخر اشكبوس بيان طنز براي*مفهوم: 

ود و به تو آن قدر كم توان و بي كفايت هستي كه توس با ديدن تو به اين فكر افتاده است كه به راحتي مي توان اسب تو را از چنگت رب *توّجه:
  همين خاطر مرا، كه به نظر تو سرباز پياده اي بيش نيستم؛ فرستاده است تا تو را از اسبت پايين بكشم و سوار بر اسبت شوم.

  كُشاني پياده شود همچو من                                بدو روي خندان شوند انجمن
  انسوي، منظوردوسپاه ايران و تور*روي: محل جمع شدن *انجمن:

  ، خشنود و حندان شدنمسخره و تحقيركردن *بدو روي خندان شوند انجمن: كنايه ازمجاز از سپاهيان*انجمن: 
  رستم به اشكبوس مي گويد كه: اگراو نيزاز اسب فرودآيد و پياده بجنگد ماية خشنودي و خنداني دو سپاه خواهد شد.   *معني:

  بدين روز و اين گردش كارزار                        پياده، ِبه از چون تو پانصد سوار             
  روند حركت جنگ و نبرد، شيوة جنگيدن*گردش كارزار: جنگ جوي سوار بر اسبسوار: بهتر**ِبه: منظور خود رستم استپياده: *

  ترجيح و برتري دادن يك پياده بر پانصد سوار، بياني اغراق آميز است .*اغراق: پياده و سوار *تضاد:
در چنين روزي و با اين شيوة جنگيدن تو( كه نشان از ناتواني تودارد) جنگ جويي پياده مانند من از پانصد سواري مثل تو بهتر و شايسته عني: *م

  تر است. ( طنز و تمسخر و تحقير)
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  كشاني بدو گفت با تو سِليح                                 نبينم همي جز فُسوس و مِزيح
  شوخي غير جدّي بودن، ُممال مزاح، *مِزيح:مسخره كردنفُسوس:  افرازجنگ، ُممال سالح* *سِليح:

  .مي گويند مُمالتبديل شده است. به اين تغيير شكل » ي«به» ا«همان سالح و مزاح عربي هستند.كه در فارسي مصوت *سِليح و مِزيح:
  : فسوس و مزيح به سالحتشبيه پنهان

  اشكبوس به رستم گفت : با تو من سالحي جز مسخرگي و شوخي نمي بينم( به جاي شمشير تيز، زبان برّنده به ميدان آورده اي ) *معني:
  بدو گفت رستم كه تير و كمان ببين                               تا هم اكنون، سرآري زمان

  دن، بي جان شدنبه پايان رساندن عمر، نابودشدن و مر *سرآري زمان: كنايه از
   تناسب*تير و كمان: زمان و كمان *جناس:مجاز از زندگي*زمان: 
    رستم به او گفت كافي است كه تير و كمانم را نگاه كني تا هم اكنون از ترس بميري. *معني:

  چو نازِش به اسب گرانمايه ديد                         كمان را به زه كرد و اندر كشيد
  دركشيداندر كشيد: ارجمند، ارزشمند، اصيل، عزيز و گرامي* *گران مايه:اسم مشتق، نازيدن و افتخار كردن *نازِش:كّبرافتخار،ت *ناز:

  است. زهزه كمان؛ جون آن  چه كشيده مي شود، كمان: مجاز از كمان را آمادة تيراندازي كرد.* كمان را به زه كرد: كنايه از
  گران بهايش مي نازد، كمان را آمادة تيراندازي كرد. و به سمت اسبش نشانه گرفت. وقتي رستم ديد اشكبوس به اسب *معني: 
  علت نازيدن اشكبوس به اسبش به سبب توانايي و برتريي بود كه اسب به او در ميدان جنگ مي داد. :1*توّجه 
و » نازيدن او « در نقش مضاف اليه، به معني » پيوسته ش ضمير شخصي -َناز + « خوانده شود؛ دو واژه است » زَ « اگربا فتح -1: نازش: 2*توّجه 

   ش و يك واژة مشتق؛ مانند روش، كوشش، بينش به معني نازيدن و افتخاركردن-ِخوانده شود؛ دوتكواژ است : ناز + » زِ « اگر به كسر 
  به روييكي تير زد بر بر اسپ اوي                                      كه اسپ اندر آمد ز باال 

  با  *به:چهره *روي:درآمد، فروافتاد، فعل پيشوندي*اندرآمد: او، وي *اوي:تيري *يكي تير:پهلو*بر دوم: بهبراوّل: *
  زمين افتادن *اندر آمد ز باال به روي: كنايه ازاسپ *تكرار:بر و بر *جناس تام:اوي و روي *جناس ناقص:

  تيري به پهلوي اسب او زد و اسب با صورت به زمين افتاد و سرنگون شد. *معني:
  مايـه جفتبخنديد رستم به آواز گفت                                   كه بنشين به پيش گران

  عزيز، ارجمند گران قدر،* گران مايه : با صداي بلند *به آواز: ، از ويژگي هاي شعر حماسي است*آوردن فعل در اوّل مصراع ها
  همراه، همدم، همسر، هم نشين*جفت: تركيب وصفي مقلوب، جفت گران مايهمايـه جفت: *گران

  گفت و جفت*رستم براي تحقير و تمسخر اشكبوس به شيوة طنز، اسب را جفت او مي نامد.*جناس ناقص: استعاره از اسب مايـه جفت:*گران
  س گفت كنارجفت عزيزت ( اسب گرانقدرت) بنشين .رستم خنديد و با صداي بلند به اشكبو *معني:

  سَزَد گر بداري سرش در كنار                                      زماني برآسايي از كارزار
   ش : مضاف اليه مرجع آن اسب-َخالص و آسوده شوي** برآسايي: آغوش*كنار: سزاوار است *سزد:

  ري و زماني از جنگيدن آسوده شويسزاوار است اگر سرش را در آغوش بگي *معني:
  ( من به تو امان مي دهم كه لحظه اي خستگي جنگ را از تن بيرون كني). 

  كمان را به زه كرد زود اشكبوس                                    تني لرزلرزان و رخ َسندروس
  را بيان مي كند)  ترسيدندرس فقط زرد بودن آن منظوراست و مفهوم صمغي زرد رنگ است كه روغن كمان از آن گرفته مي شود ( در اين  *َسندَروس:

  زردي چهره َسندَروس: استعاره از كنايه از ترسيدن**تني لرزلرزان و رخ سندروس: : رخ به سندروستشبيه
  آمادة تيراندازي شد.كمان را به زه كرد: كنايه از *

  حالي تنش مثل بيد مي لرزيد و رنگ صورتش از ترس زرد شده بود.اشكبوس زود كمانش را آماده ي پرتاب تير كرد در  معني:
  به رستم بر، آنگه بباريد تير                                تهمتن بدو گفت: بر خيره خير

  است موقوف المعانياين بيت با بيت بعدي  بيهوده* خيره خير:بر*دو حرف اضافه براي يك متمّم، ويژگي سبك خراساني به رستم بر:
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  كنايه از كار بيهوده كردن *خيره خير:خير و تير *جناس ناقص:زيرا آن چه واقعا مي بارد، بارش ( برف يا باران) است. استعاره؛ *تير:
  اشكبوس، رستم را نشانه گرفت و تيرهاي زيادي به سويش پرتاب كرد و رستم هم به او گفت : بيهوده بعد از آن*معني: 

  را                            دو بازوي و جان بدانديش راهمي رنجه داري تن خويش 
  پليد و ناپاك *بدانديش:خسته و آزرده مي كنيهمي رنجه داري:  *

  تن، بازو، جان*استعاره و تشخيص: : تن، بازو و جان*مراعات نظير
  جسم و بازوان و جان ناپاكت را خسته و آزرده مي كني .*معني: 

  رد چنگ                                 گُزين كرد يك چوبه تير خَدَنگتَهَمَتن به بند ِكمر، ب
  دست مجاز از *چنگ:واحد شمارش تير ( مميز )چوبه:  : انتخاب**ُگزين.چوبي سخت و محكم كه از آن تير و نيزه مي سازند*خَدَنگ: 

  .درستم به كمربندش دست برد و يك تير از جنس درخت خَدَنگ را انتخاب كر *معني:
  يكي تيرِ الماس پيكان، چو آب                           نهاده بر او، چار پرِّ عقاب

  تيري كه نوك آن سخت برّنده و درخشان و جال داده است. *تيرالماس پيكان:جهار *چار:آهن نوك تيز سر تير و نيزهپيكان: 
  تيري كه در روشني و درخشندگي مانند آب روان است. *چوآب:

  .معموالً براي آن كه تير پس از پرتاب از كمان منحرف نشود به قسمت انتهاي آن پر عقاب مي بستند عقاب: چار پرِّ*
  تير و پيكان و پر عقاب  *مراعات نظير:پيكان به آب در درخشان بودن، پيكان به الماس در ُبرندگي و درخشندگي *تشبيه:

  تيري برّنده چون الماس كه نوك آن را جال داده و بر آن چهار پر عقاب بسته بودند. معني: 
  كمان را بماليد رستم، به چنگ                               به شَست اندر آورده تير خَدَنگ

   .آن مي گيرند انگشتر مانندي از جنس استخوان كه در انگشت شست مي كنند و هنگام كمان داري زه كمان را با*شست: 
  .رستم كمان را دردست گرفت و با شست تير خدنگ را آمادة پرتاب كرد. *معني:

خروش از خم چرخ چاچي بخاست                               بر او راست خم كرد و چپ كرد راست  
فت بياني نسبيشهري بوده است كه در آن تير و كمان هاي خوب محكم مي ساختند*چاچي: ص * چرخ: كمان *چاچ :  

بلند شد بخاست: »*كمان « مرجع آن  *او:بانگ و فرياد خروش:: صاف و مستقيم **راست دوم دست راست * راست اوّل:.  
صامت/ خ ، چ / در اين بيت تكرار دو صامت *واج آرايي: راست و چپ، راست دوم و خم *تضاد:: راست اّول و راست دوم*جناس تام  

در قالبي حماسي بيان مي كند . تكرار اين صامت ها صداي كشيده شدن كمان را نيز تداعي مي كند./ چ ، خ / حسّ خشونت را    
در كشيدن كمان  *اغراق:خروش كمان*مراعات نظير: چرخ و چاچ تشخيص:  

رستم براي پرتاب تير است دست راست را خم و دست چپ را كه كمان در آن بود صاف كرد ؛ آن گاه خروش ازكمان برخاست. معني :*  
 چو سو فارش آمد به پهناي گوش                                     ز شاخ گوزنان برآمد خروش

گاهي كمان را از شاخ گوزن مي ساختند زنان:شاخ گودهانة تير، جايي كه چلّة كمان را در آن بند كنند* *سوفار:  
بلند شدن خروش از كمان  *تشخيص:مجاز ازكمان *شاخ گوزنان:وقتي در راستاي گوش قرار گرفت پهناي گوش:*  

  همين كه انتهاي تير به گوش رستم نزديك شد، از كمان فريادي برخاست.  *معني:
  گذر كرد بر مهره ي پشت اوي        چو بوسيد پيكان سر انگشت اوي                     

  مرجع اشكبوس *اوي دوم :مرجع رستم *اوي اوّل: آهن نوك تيز سر تير و نيزه *پيكان:تماس پيدا كردن *بوسيدن:
  سر و انگشت و مهره و پشت  *مراعات نظير:در وصف و عمل رستم دركلّ بيت *اغراق:بوسيدن پيكان *تشخيص:

  .ا سر انگشت رستم تماس پيدا كرد ، تير از مهره ي پشت كمر اشكبوس گذر كردوقتي كه نوك تيز تير ب *معني:
  سرعت تيراندازي رستم در كشتن اشكبوس*مفهوم: 

چون رستم محبوب فردوسي و جهان پهلوان ايرانيان است ، فردوسي نمي گويد رستم پيكان را با انگشت گرفت بلكه مي گويد كه پيكان بر  *توّجه:
  زد. انگشت رستم بوسه
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  بزد بَر بَر و سينة اشكبوس                                     سپهر آن زمان، دست او داد بوس
  آسمان *سپهر:اسم به معني سينه و پهلو *بر دوم:حرف اضافه *بر اوّل:

  ن و احترامكنايه از تحسي *بوسيدن دست:سپهر؛ زيرا عمل بوسيدن را انجام داد*تشخيص و استعاره: بر و بر*جناس تام: 
  كل بيت در ميزان تقدير و تحسيني كه نسبت به رستم ابراز شده تا آن حد كه حّتي آسمان به دستانش بوسه زد*اغراق: 

  بر، سينه، دست *مراعات نظير:/ س ، ب / *واج آرايي:
  رستم تيري بر سينة اشكبوس زد و آسمان و روزگار به نشانة قدرداني ، دست رستم را بوسيد.معني: 

  همداستان بودن آسمان ها و سرنوشت با رستم در از بين بردن شخصي ناپاك و پليد فهوم:م
  اين بيت از نظر معني مانند بيت قبل است ولي تصوير سازي آن متفاوت است. *توّجه:

  كُشاني هم اندر زمان، جان بداد                                        چنان شد، كه گُفتي ز مادر نزاد
  زاده نشد *نزاد:مثل اين كه، انگار كه *گفتي:ُمرد*شد: به شكلي *چنان: جادرجا، فوراً، در يك لحظه*اندر زمان: مُرد *جان بداد:

  صامت / د /*واج آرايي: در مصراع دوم *اغراق:
  اشكبوس كشاني هم جادرجا جان داد و به شكلي ُمرد كه انگاري از مادر زاده نشده بود. *معني:       قلمرو فكري

  
  ردآفريدگُ                                                                           سيزدهم	درس

كوتاه دارد،  يداستان رستم و سهراب شاهنامه حضور در كه نيبا ا دالور ديردآفرهم است. ُگژدَدخترَگ ران،يا يمّلة حماس رزنيش پهلوان د،يردآفرُگ
پدرش، رستم  يوجو جستدر يو كهي هنگام ران،يا يسهراب از توران به سو يشاهنامه است. در رهسپار زنان نيراترياز گ يكيبرجسته و  اريبس

و  راندي خورده است، برآن دژ فرمان م سال يرانيا كيهم كه ژدَدژ است. َگ ديسپ نام به يدژ ران،ي. در مرز توران و اميشوي است، با او آشنا م
از  شي. سهراب ناچار است پسازدي م دواريامرا به آن دژ انيرانيا ةكار، دل هم نيو با ا ورزدي م يا سرسختانه يداريبرابر دشمن، پا در همواره

را  او خواهدي . سهراب، نخست مشودي م روزيفرمانده دژ، سهراب بر او پ ر،يجسهراب و ُه انيدژ بگذرد. در نبرد م نياز ا رانيدرآمدن به خاك ا
  ننگية واقعه را ما نيا ديردآفراما ُگ سازد،ي م مهيسراسرا نانيدژنش داد،يرو نياز ا ي. آگاهكندي سپاه خود م يكرده، راه ريبكشد، اما او را س

  .رديگي درم آن دو انيو نبرد م ديآي به رزمگاه درم رزنيآن ش ييارويرو ي. سهراب برارودي مو خود به نبرد او آشوبدي و برم داندي م 
  كَم گشت انجمن آن ساالرِ كه																										 						مَهژدَُگ چو آگاه شد دخترِ.1

 

سردار، سپهساالر، آن كه داراي  :ساالر*.است ُگردآفريد و گُسَتهمو پدر و نگهبان دژسفيد در زمان نوذر و كيكاووس بود ايراني يپهلوان :مَهژدَُگ*
  مردم، در اين جا سپاهگروه ، مجمع، مجلس: انجمن * ، فرمانده سپاهبي رفيع باشـد، حاكمنَصو َم شغلي بزرگ

  اسير شد، ازدست رفت، نابودشد َكم: كنايه از گشت*هُجيركنايه از سردار و فرمانده سپاه دژ سفيد، ساالرآن انجمن:*
  سپاهيان دژ سفيد: مجاز ازانجمن *

   اسير شد و ديگر در ميان اهل دژ نيست. سپاه دژ سفيد، هُجير، فرماندة 	كهگاه شد آ، ُگردآفريد، همژدَوقتي دختر ُگ *معني:
  نامدار اندرون، جنگ به هميشه 																													ردي سوارُگ رسانِزني بود َب.2

  پهلواني سواركار و ماهر و شجاع و جنگجو *گُردي سوار:پهلوان: ردُگتشبيه*مانندِ، حرف اضافه و ادات : برسانِ*
  پرآوازه، مشهور، معروف*نامدار:  كاربرد دوحرف اضافه ازويژگي دستورتاريخيدرجنگ،  :اندرون جنگ به*

  گُرد و سوارجنگ و *مراعات نظير: جنگاوري و سلحشوري*مصراع دوم: كنايه اززن( ُگردآفريد) به ُگردي سوار*تشبيه: 
  بود.  و نام آور آن دختر، پهلواني سواركار و شجاع بود و هميشه به جنگجويي مشهور *معني:

  نĤوريد چنين مادر، ز زمانه 			           																»ردآفريدُگ«او بود  جا نامُِك.3
  روزگار *زمانه:آورد، فعل منفي از ن + آوريد = واژه اي كهننياورد،  *نĤوريد:، ويژگي سبكيكه كجا:*
  بي مانندي و بي نظيري و اغراق مصراع دوم: كنايه از*تشخيص و استعاره*زمانه: 	

  كه نام او ُگردآفريد بود و روزگارفرزندي چون او از مادر به دنيا نياورده بود.( او بي مانند بود و نظير نداشت)*معني: 
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  قير كردارِ به رنگش الله شد كه 						      										جيرُه چنان ننگش آمد ز كارِ .4
  رسوايي، روسياهي، سرشكستگي،احساس حقارت از انجام عملي ناشايست، شرمساري ،بدنامي، بي آبرويي :ننگ*

  مانندِ كردار:  به كار و عمل*كَردار: احساس خجالت و كوچكي كردن، خجالت كشيدن، شرمنده شدن* *ننگ آمدن ازچيزي:
ناي ناي جنگي) كه بعدها به صورت كرّ= دركارناي(. به كار مي رود هنوز كارزار به معني جنگ بوده است كه در واژةقديم اين واژه در، جنگكار: *

  . همين معني است شده است نيز به
  رنگ سرخ چهرة او : الله رنگشبه رنگ الله، سرخي*: الله رنگ*استعاره از چهرة سرخ و شاداب الله:*
  / ن ، ر: / آرايي *واجننگ و رنگ ناقص: جناس*ه در تشبيه، رخ سرخ او از شدت خشم سياه شد.تشبي :الله رنگش به كردارِ قير*
  از شدت ننگ و خجالت سرخي چهرة كسي به تيرگي و سياهي گراييدن شدن: كنايه ازبه كردارِ قير كسي الله رنگ*

 رخ سرخ او از شدت خشم و غصّه سياه شد. آن چنان از شيوة جنگ هجير و اسارتش احساس خجالت و كوچكي مي كرد كه ُگردآفريد*معني: 

  درنگ جاي كار، آن اندر نبود 																	جنگ سوارانِ رعِبپوشيد دِ. 5                                        
  منظور جنگ*آن كار: در *اندر:رزم كه ازحلقه هاي آهن بافند.، واژه اي عربي است به معني جامة زره رع:دِ*
  صبر و آهستگي، سستي، تعلّل؛ اين واژه در شاهنامه ضد كلمة جنگ و در تقابل با آن آورده مي شود.درنگ: *

  سواركاران جنگجو، اسب سواران جنگاور و شجاع، سواره نظام: سواران جنگزمان، هنگام * *جاي:
 شتاب كردن، سريع بودن در كاري *جاي درنگ نبودن: كنايه ازجنگ و كار و سوارمراعات نظير: *ر / /*واج آرايي: 

 .در جنگ با دشمن نبود ُگردآفريد لباس رزم سواركاران جنگجو و شجاع را پوشيد؛ زيرا زمان سستي و تعّلل*معني: 

  اين بيت و بيت بعد بيانگر شجاعت و دليري ُگردآفريد است. *نكته:
  زير به بادپايي ميان، بر كمر 																		شير آمد از دژ به كردارِ فرود .6

  حالت قيدكمر*مصراع دوم  :*ميانكمربند :كمر*مانندِكردارِ:  بهدز، قلعه، حصار**دژ: پايين آمد: فرود آمد*
  استوار براي جنگحركت و جنگ بودن، مصمّم و  آماده از ميان: كنايه بر *كمرُگردآفريد به شير درشجاعتتشبيه: 

  وزير شير*جناس ناقص: تندرو اسب استعاره از ،شتابنده زرو،يتسريع، چابك، تندرو،  بادپا:*
  ُگردآفريدآمادة جنگ و سوار بر اسبي تندرو مانند شير، شجاعانه ازقلعه پايين آمد( بيرون آمد.)*معني: 

  كرد وَيله يكي خروشان رَعدِ  چو 																													رداندرآمد چو َگ ،به پيش سپاه.7
  شتابان، به شتاب، سريع: ردچو َگ *مانند چو:* فعل پيشوندي، درآمد، رسيد؛ اندر: در، پيشوندفعلي است :اندرآمد *

   ناالن، پرخروش ادكنان،يخروشنده، غوغاكنان، فر *خروشان:غرّش رعد، تندر :*رَعد
   فرياد زد، نعـره زد، ناله كرد :يلـه كردوَ*نعره درنبرد، در اين جا صدا، آواز، ناله:  هيَلوَ /هيِلوِ*

   .ستي اوهلوانان در ميدان جنگ فرياد رعدآساپ يكي ازمؤثرترين سالح هاي *نكته:
  		ردرد وَكَگ :جناس ناقص*: ُگردآفريد به َگرد و رَعدتشبيه*و شتاب است مانندِ باد رمز سرعت رد:َگ*

شتابان به نزد سپاه توران رسيد و مانندِ رعدِ و برق خروشندة آسمان، نعرة بلندي سرداد.( شتابان در برابر سپاه سهراب آمد و هم  ديُگردآفر*معني: 
  نبرد خواست)                                             

  ران؟س كارآزموده و دليران 																											آورانردان كدامند و جنگكه ُگ.8
  تركيب وصفي مقلوب :كارآزموده سران*جنگجويان، ستيزه گران: آورانجنگكدام هستند؟*كدامند: پهلوانان*: ردانُگ*
  ن ، ر، ا / /*واج آرايي:  بزرگ جنگجويان و استعاره از فرماندهان *سران:، جنگ ديده، جنگ آزمودهباتجربهكنايه از: كارآزموده*

  		سران ، دليران، كارآزمودهآورانجنگ، ُگردان*مراعات نظير: 
  كه پهلوانان وجنگجويان و فرماندهان دلير و جنگجويان باتجربه و بزرگ اين سپاه چه كساني هستند كه بتوانند با من بجنگند؟*معني: 

  از تورانيان مبارز و حريف مي طلبد كه اين نشان از شجاعت اوست. ديُگردآفر *نكته:
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  گَزيد دندان به را لب و بخنديد 																					او را بديدوژن شيراَ چو سهرابِ.9
مادّة فعلي به معني » شير+ اوژن«، شيرُكش، ازشيرافكن، دالور شيراَوژننده: شيرافكننده، :وژنشيراَوقتي كه، هنگامي كه؛ پيوند وابسته ساز*: چو*

   نيش زد ،گاز گرفت، دندان گرفت *گَزيد:» كُشتن«معني  به» اوزدن«افكننده، از مصدر اوژندن يا اوژنيدن. در زبان پهلوي 
  شگفتي و تحسين و تعّجب است زيرا مي انديشيد كه در دژ مبارز ديگري نيست. كنايه از در اين جا لب به دندان گزيدن: *
  شجاع و دالور : كنايه ازوژنشيراَ*

  روي شگفتي يا تحسين لب خود را گاز گرفت.هنگامي كه سهراب شير افكن و شجاع او را ديد، خنديد و از *معني: 
  بديد را او كَمندافگن دُختِ چو 																						رد آفريدبيامد دمان پيش ُگ.10

  ان+  مضارع مشتق، بن :*دمان، خشمناك، ستيزنده، نَفَس زنان، دم زنانهيب، هولناكنده، َمرّخروشنده، ُغاز دميدن؛  فاعلي صفت :ماندَ*
  جنگاور كنايه از، كمند انداز:نگكمند اف* وانيح ايگرفتار كردن انسان  يحلقه مانند برا يبلند با سر يطناب: كمنددختر*دُخت: *

  آمد و وقتي كه دختر جنگاور او را ديد(با بيت بعد موقوف المعاني است) ديُگرد آفربه نزد  ندهرُّغخشمناك و  سهراب*معني: 
  گذر تيرش پيشِ را، مرغ َنبُد 																			ه كرد و بگشاد بركمان را به زِ.11

  زه كمان را وصل كردكمان را به زه كرد: *
  كه با آن دو سر كمان را به هم وصل مي كردند رشتة باريك تابيده ازرودة گوسفند، ابريشم، يا فلز، رَتكمان، وَ  ةچلّ  :هزِ*

را زه مي كند، از اين روست كه زه كمان را باز مي كردند تا انعطاف چوب كمان كم اين كه ُگردآفريد تازه اكنون در ميدان نبرد كمان خود *ُنكته: 
  نگردد و سپس هنگام نبرد يك سرِ بازِ زه را به حلقة كمان مي انداختند.

  گشادن بغل و پهلو هنگام كشيدن كمان، بغل را براي تيراندازي باز نمود. :بر *بگشادسينه، بغل: رَب*
تصويري است از حالت تيراندازي، حالتي كه براي تيراندازبه هنگام تيرانداختن و كشيدن كمان پيش مي آيد كه سستي و 	بَر؛ *نكته: بُگشاد

  كندي يا سرعت و تندي در افراختن و يا گشودن سينه و َبر، از آن جمله است.
  نداشت*را...نبود: تغييرفعل و مالكّيت*را: پرنده مرغ:*
  است. تيراندازياز ماهر بودن در كنايهاغراق و مصراع دوم:*كمان را آمادة تيراندازي ساخت.كنايه ازكمان را به زه كرد: *

  كمان، زِه، تير*مُراعات نظير: 
  كمان را آماده كرد و بغل را براي تيراندازي باز كرد و حّتي مرغ آسمان نيز از تير او رهايي نداشت(چه رسد به حريف ميدان نبرد) سهراب*معني: 

ُگردآفريد آن قدردر تيراندازي مهارت داشت كه حّتي پرنده در هوا هم جرأت نداشت از جلوي تيرش رد شود و يا امكان نداشت پرنده اي  *نكته:
  بتواند بدون آن كه شكار او شود، از جلوي تير ُگردآفريد رد شود.

  گرفت سواران جنگ راست، و چپ 																															تير باران گرفت ،به سهراب بر.12
  طور فراوانيه ريزش تير از اطراف و ب ،تيرهاي بسيار كه از كمان سر داده باشند تير باراناضافه* حرف دو با متمّم: به سهراب بر*
  بسيارانداختن تير ، گرفتن باراني ازتيربرروي كس يا كساني ،تير باران كردن: تير باران گرفت*است آغازين، ازافعال شروع كرد :گرفت*
  جنگ به شيوة سواران، جنگي شايستة سواران، نبرد دليرانهسواران:  جنگ*

  شروع به جنگيدن كرد.از اين سوي و ازآن سوي ماهر جنگجويسواران  ةبه شيو جنگ سواران گرفت: راست و *چپ
  يي جنگجو است.تصويري از تازاندن اسب در ميدان جنگ به اين سو و آن سو براي نمايش قدرت و تواناراست:  و *چپ

  			تيرباران و جنگ *مراعات نظير:راست و چپ	*تضاد:
  ُگردآفريد در جنگ با سهراب از چپ و راست دليرانه و به شيوة سواران جنگجو به تاخت و تاز پرداخت و بر سهراب پي در پي تير انداخت.*معني: 

   		شروع كرد از اين سوي و از آن سوي به سهراب تيراندازي كردن و به شيوة سواران درجنگ دليرانه ، در ميدان نبرد تاخت و تاز كردن. *نكته:
  جنگ به آمد اندر تيز و برآشفت 									    							دش ننگنگه كرد سهراب و آَم.13

  سريع، قيدتيز: شد* خشمگين :*برآشفتفاعلي است.» ش َ  -«آمد، ضميرننگش : آمدش ننگ*را با سكون مي خوانيم» د و ش « *آمَدش: 
  احساس خجالت و كوچكي كردن، خجالت كشيدن، شرمنده شدن ننگ آمدن ازچيزي:درآمد، آمد، واردشد، فعل پيشوندي است.*آمد:  *اندر
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  جنگ و ننگ ناقص يا نا همسان: جناس*
  		ميدان جنگ آمد. فريد احساس كوچكي كرد ( خجالت كشيد) پس عصباني شد و با سرعت بهسهراب نگاه كرد و از ميدان داري ُگردآ		*معني:		

  		 			به سهراب برخورد كه حريفي اين چنين در برابر او ميدان داري مي كند؛ پس عصباني شد و فريادزنان به ميدان نبرد شتافت.*نكته: 
  بردميد همي آتش برسان كه 																											چو سهراب را ديد گردآفريد.14

  برافروخت ، شعله ورشد ، زبانه كشيد، حمله ورشد*بردميد: مانندِ، حرف اضافه و ادات تشبيه*برسان: هنگامي كه: چو*
  برمي دميد، نَفَس زنان و حمله كنان به دنبالش روان بود. بردميد:  همي*

  آتش و بردميدن*مراعات نظير: بسيار زيباست)سهراب به آتش( تشبيه هجوم سهراب به شعله ورشدن آتش *تشبيه: 
  هنگامي كه ُگردآفريد ديد كه سهراب مانند آتشي برافروخته به سوي او زبانه كشيده است(كنايه ازبا خشم مي تازد و حمله ور شده است)*معني: 		

  *مفهوم بيت بيانگرخشم زياد سهراب است.
  كرد تاب از پُر را ِسنان و ِعنان    																					نيزه را سوي سهراب كرد سرِ.15

  تافتن وپيچاندن وچرخاندن ِعنان و ِسنانكرد:  تاب از پُر را سِنان و *ِعنانچين و شكن افكندكرد:  تاب از پُرسرنيزه* :*سنانافسار عنان:*
اسب مي چرخيد؛ سنان و نيزة او نيز پيچ و ُگردآفريد به اين سو و آن سو حركت مي كرد، عنان اسب را پيچ و تاب مي داد و طبعاً چون *نكته: 

ه تاب داشت. اين كار براي آن بود كه در عين حال كه سوار از تير دشمن و هدف او دور مي شد در فرصت مناسب بتواند به دشمن نزديك شده و ب
  )موقوف المعاني هستند.(اين بيت با بيت باال او ضربت بزند و او را هدف قرار دهد

  كنايه از نبرد كردن و تاختن اسب به هرسوي *ِعنان را پُرتاب كردن:كوشش و جوشش در نبرد كرد: كنايه از تاب از پُر را سِنان و *ِعنان
  ِسنان و عِنان ناقص يا نا همسان: جناس*آمادة نبردن شدن و هم نبرد خواستن*ِسنان را پُرتاب كردن: كنايه از 

  / س ، ن / *واج آرايي:نيزه و سنان *مراعات نظير:
  ُگردآفريد نيزه را به سوي سهراب نشانه گرفت و سواره درحال تاختن او را با نيزه هدف قرارمي داد. *معني: 
، چابك سواري و وضعّيت حمله و دفاع به بيانگرحمالت پي در پي ُگردآفريد و مهارت او در نيزه زني بر دشمن، مهارت ُگردآفريد در جنگ *مفهوم:

  خود گرفتن
  جنگ به بُد گر چاره او بدخواه چو 											آشفت سهراب و شد چون پلنگبر.16

كند؛  كسي كه با حيله و تدبير،كارها را به سامان گر: چارهبدانديش، صفت بياني فاعلي مركّب مرخّم*دشمن، بدخواه:  *خشمگين شد: برآشفت*
   															در جنگ جنگ:  به يا پيوند وابسته ساز، زيرا، چون* حرف ربط *چو:صاحب تدبير بودبُد:  گر چاره*مدّبر

  سهراب به پلنگ *تشبيه:
  

  سهراب خشمگين شد و مانند پلنگ خشمگينِ حمله برنده به شكارش به سوي او حمله ور شد؛ چون دشمن او در جنگ ماهرو صاحب تدبير بود. *معني: 
  خشمگينانه حمله و هجوم بردن *مفهوم و پيام دروني:

سهراب از دليري و جنگاوري ُگردآفريد كه در برابر هجوم او تاب مي آورد و ايستادگي مي كند، خشمگين مي شود و مانند پلنگي كه *نكته:  
  هنگام جنگ بر هم نبرد خود حمله مي آورد به سوي دختر كمندافكن، ُگردآفريد، هجوم مي آورد. 

  بردريد يك به يك برش بر زره 																		ردآفريدُگبزد بر كمربند .17
  به كار مي رود» پاك، تماماً، به كّلي، يكسر« كامل، تمام، قيد تأكيداست كه در اين جا بافعل مثبت به معني *يك به يك: 

  گردآفريد پاره كرد.تمامي گره هاي زره را برتن  نيزة سهراببردريد:  يك به يك برش بر زرهپاره كرد* *بردريد:
  موسيقي حروف با تكرار صامت/ ب / به زيبايي بيت افزوده است*واج آرايي: 
  كمربند و زره *مراعات نظير:براوّل و دوم: حرف اضافه، بردوم: سينه وپهلو *جناس تام:

  با نيزه بر كمربند ُگردآفريدكوبيد و ِگرِه حلقه هاي زره را تماماً برتن او پاره كرد.*معني:  
  .بركشيد ميان از تيز تيغ يكي 																									چو بر زين بپيچيد گرد آفريد.18

  كمر*ميان: بيرون آورد *بركشيد:جدا و كنده شد، تعادل خود را از دست داد، به سمتس منحرف شد*تيغ: شمشير بپيچيد:*وقتي كه *چو:
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  تيز تيغ و*جناس ناقص: 
   		تيزي از كمرش بيرون كشيد. شمشيرخورد و اوروي زين پيچيد (اززين كنده شد، به زمين افتاد)  گرد آفريدهنگامي كه نيزة سهراب به *معني: 

  گرد برخاست و براسپ از نشست 																			كرد نيم دو به او ةبزد نيز.19
  گرد و غبار بلند شد، اين گرد و غبار به علّت حركت و سرعت اسب ُگردآفريد است. گرد:  *برخاستاسپ: اسب، واژة كهن، فرايندواجي ابدال

  نشست وبرخاست  تضاد:*َكرد،گَرد*جناس ناقص: فراروگريزسريع ُگردآفريد با اسبش از ميدان جنگ گرد: كنايه از *برخاست
  از ميدان جنگ رفت.(بابيت باال موقوف المعاني است)  شتاب به و شداسب  دونيم كرد؛آنگاه سوارنيزة سهراب را  ة شميشر،ردآفريد با ضربُگ*معني:
ز آنگاه كه سهراب، ُگردآفريد را از زين بلند مي كند و بر زمين مي اندازد، اين دختر آن چنان جنگاور و دليرو رزمنده است كه شمشير را ا*نكته: 

  ي نشيند و به سوي دژ مي تازد.     كمر بيرون مي كشد، با آن، نيزه را به دو نيم مي كند، سپس بر اسب م
  زود برگاشت و روي ازو بپيچيد 																									ورد با او بسنده نبودبه آ.20

  وانايي مقابله با سهراب را نداشت.ت :نبود بسنده او با*سزاوار، شايسته، كافي، كامل: بسنده*جنگ، نبرد، كارزار آورد:*
  است كه در اين جا معني برگشت ( فعل الزم يا ناگذر) مي دهد، ويژگي سبكي گذراي برگشتبرگاشت،  *نكته:گردانيد بر: برگاشت*

  گريختن، دوري جستن، روي برگرداندن روي: كنايه از ازو بپيچيد*كنايه حريف نبود*بسنده نبود:
  برگشت. به دژشتابان از او روي برگرداند و  ردآفريد توان مبارزه با سهراب را نداشت،چون ُگ*معني: 

  ِببُرد روشنايي جهان از خشم به 																		ردنان اژدها را سُپد ِعهَبَپِس.21
  به :*راافسار، دهنة اسب: نانِع*	سهراب است. كنايه از فرمانده لشكر، سردار، در اين جا د:هُبَپِس/  دهبَ َپِس*

  ادبيقلمرو
افسار را بر روي گردن اسب رها كردن تا با به سرعت تاختن اسب، سوار نيز بتواند  كنايه از: چيزي نان را سپردن بهِع*اسب از استعاره :*اژدها

   		و رها كردن افسار	تاختن سريع اسب كنايه ازبه خوبي از جنگ ابزارها استفاده كند، اسب را به حالت آزاد گذاردن تا با نهايت سرعت بدود، 
  از خشم سهراب جهان ترسيد و رنگش پريد. -2در برابرش تيره و تار شد چنان خشمگين شد كه جهان -1 به خشم از جهان:*
  خشم سهراب، همه جا را تيره و تار ساخت.  بِبُرد: اغراق و كنايه از روشنايي جهان از خشم به *

  سهراب اسب خود را آزاد گذاشت تا به سرعت بتازد و خشم او همه جا را تيره و تار ساخت.*معني: 
سهراب از حركت ُگردآفريد چنان خشمگين و عصباني شدكه هواي روشن از كدورت و گرفتگي او، روشنايي خودش را از دست داد و  *نكته:

  ازخشم او همة جهان روشنايي خود را ازدست داد و تيره و تار شد.
  سرش از ُخود و برداشت بجنبيد 																		چو آمد خروشان به تنگ اندرش.22

  است.» سهراب « ي*نهاد هردو مصرع خيدستورتار يژگيكاربرد دوحرف اضافه ازو: به تنگ اندرفريادو فغان كنان، خشمگين، قيد* :خروشان*
  هجوم بردن، حمله كردنبجنبيد: بسيار نزديك شدن*آمدن:  به تنگ اندر: به تنگش، نزديك او*به تنگ اندرش*
  اليه  مضاف ←تنگش و سرش درش  َ-* گذارند نظامي، بر سر مي تشريفاتيا  كاله فلزي كه سربازان به هنگام جنگ :ودُخ*

	هنگامي كه سهراب باخشم و فريادكنان به ُگردآفريد نزديك شد، هجوم برد و كاله ُخود را از سرش گرفت.*معني: 

  اوي روي شد خورشيد چو درفشان 					    											موي اوي ،رهزِ  رها شد ز بندِ.23
 هـاي ريـز فوالدي كه آن را بـه هنگام جنگ بر ب ازحلقهجامـه اي جنگي داراي آسـتين كوتاه و مرّك :رهزِواژه*درخشان، تابان، كهن :*دِرفشان

  و روي او چو خورشيد درفشان شد  ها شدر زره بندِ از او موي :بيت *بازگرداني و شيوة عاديپوشـيدند هاي ديگر مي روي لباس
  رها و بند*تضاد: درفشان و خورشيد *مراعات نظير:روي گردآفريد به خورشيد :تشبيه*وموي روي	*جناس ناقص:

  تابان بود، آشكار شد.چون خورشيد  كه او اندرخش چهرةشد و  موي گردآفريد از بند زره رها*معني: 
  بيان زيبايي و ايجاد تحسين است. *پيام دروني شعر:

  از درِ افسر است او سر و موي 																								بدانست سهراب كاو دختر است.24
  مخّففِ كه او، كو خوانده مي شود. *كاو:تاج، در اين جا نيم تاجي كه زنان اشرافي بر سر مي گذاشتند	افسر:شايسته، درخورِ، سزاوار*: *ازدرِ
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  بگذارند. شاهي برسراوتاج است شايستهبه جاي كاله ُخود برسر نهادن و جنگيدن،  كه دختري دختراست؛ اوحريف  كهفهميدسهراب *معني: 
  !آوردگاه؟ به آيد دختر چنين 																		گفت از ايران سپاه شگفت آمدش؛.25

  جنگ ميدان: *آوردگاهمقلوب، سپاهِ ايران	اضافي تركيب :سپاه *ايرانش ضمير فاعل َ-شگفت زده شد، تعّجب كرد،  شگفت آمدش:*
   سپاه، آوردگاه  مراعات نظير:**پرسش هنري است و براي شگفتي

  ؟و بدين گونه مي جنگند آيند ميجنگ  ميدان به، بدين سان ايران ازسپاهدختران، 	:با خودمي گويد ، شگفت زده،سهراب*معني: 
  روي؟ماه اي تو جويي، جنگ چرا 																					بدو گفت كز من رهايي مجوي.26

 چرا جنگ مي جويي؟ چرا دنبال جنگ هستي؟جويي:  جنگ چراماه چهر، زيبارو، خوش سيما* ماه روي:*

 		اي، تشبيه روي به ماه از جهت زيبايي، ُكلّ تركيب كنايه يا استعاره از ُگردآفريد تشبيه درون واژه ماه روي:*

  رستم به ُگردآفريد گفت: كه براي آزاد شدن از دست من كوشش نكن. اي زيبارو، چرا دنبال جنگ با من هستي؟ *معني: 
  مَشور نيابي، رهايي زچنگم 																										تو گور نيامد به دامم به سانِ.27

  گورخر،  گور:*پنجه، دستچنگ: است* كوشش و جنبش نكن، تالش نكن، بي تابي نكن، مضطرب نباش، دوم شخص امر منفي مشور:*
  دام، رهايي *تضاد:گور و دام*مراعات نظيز: به گورخر؛ و پنهاني خودش را به شيرو شكارچي گرد آفريد :تشبيه*
  كه با گور تناسب دارد. جانوران بي آزاري مانند آهو، گوزن-2؛ معني مورد نظر در بيتبند، تله، تور-1: ايهام تناسب دام*
   	شكار، در اين جا تصويري است براي ُگردآفريد كه سهراب او را به شكاري گريزپاي مانند مي كند.: مجاز از گور*

   تاكنون شكاري مانند تو به دامم نيفتاده است از چنگ من نمي تواني آزد شوي، بيهوده براي رهايي تالش نكن.*معني: 
  نديد درمان چاره از جز را مَرآن 		     										ردآفريدبدانست كاويخت ُگ-28

  حيله و مكر: *چاره،در اين جا فعل ناگذر است،و مفهوم گرفتار شدن به مناسبت آويخته شدن صيدو جز آن در دام است.گرفتار شد ويخت:*آ
  و تأثيري در معنا ندارد.  رفته است يكالم به كار م نتيز يكه برا است ديزا ينشانه امَر: ضمير اشاره و مرجع آن، بند و گرفتاري**آن: 

  پيدا كردن راه حل ،كردن چاره گري كنايه از درمان نديد:*
  .ديدحيله و نيرنگ  آزاد شدن از اين بند و گرفتاري را در راه و ردآفريد فهميد كه گرفتار شده استُگ*معني: 

  شير كردار به دليران ميان 																											اي دلير« بدو روي بنمود و گفت:.29
  مانندِ*اين بيت با بيت بعد موقوف المعاني است.كردار:  بهُگردآفريد چهرة خود را به رستم نشان داد*: روي بنمود*مرجع آن، سهراب*او: 

  ددر اين جا به اوج تصويرسازي فردوسي برمي خوريم؛ روي نمودن ُگردآفريد در واقع شگردي ظريف و زنانه است تا سهراب را بفريب*نكته: 
  			رويش را به نشان داد-2اورا مخاطب قرارداد-1دارد *روي بنمود: ايهامدلير*تكرار: سهراب به شير *تشبيه:
  ُگردآفريد چهرة خود را به رستم نشان داد و گفت: اي پهلوان شجاع، كه در ميان پهلوانان مانند شير شجاع هستي *معني: 

  ما آهنگ و شمشير و گرز برين 																								دو لشكر نظاره برين جنگ ما.30
  ، عزم، در اين جا، جنگ، پيكار، ستيزه، نبرد، حمله كردنقصد آهنگ:*نظر كردن، نگريستن، تماشا كردن :نظاره*
  كنايه از جنگ كردن*مصرع دوم: آهنگ و ،شمشير ،گرز جنگ :مراعات نظير*

  											بوده اند.سپاه، تماشاگرجنگ و هجوم ما دو هر*معني: 
  گوي و گفت از پر گردد تو سپاه 																									كنون من گشايم چنين روي و موي.31

  اخباري گشايم، مضارع مي: *گشايمبدگويي، سرزنش، طعنه زدنگوي:  و *گفت
  براي تو حرف در مي آورند، از تو عيب جويي مي كنند. گوي: كنايه از  و گفت از پر گردد تو سپاهموي* روي و *جناس ناقص يا ناهمسان:

  چهره و موهاي خود را نشان مي دهم و وقتي سپاهيان تو مرا اين گونه با روي و موي گشاده ببينند؛ تو را سرزنش مي كنند.	اكنون من*معني: 
  فريب دادن سهراب است.*پيام دروني و پنهان بيت: 

  سان به ابر اندرآورد گرد بدين 				         										كه با دختري او به دشت نبرد.32
  كاربرد دوحرف اضافه ازويژگي دستورتاريخي: به ابر اندر*به اين شكل، به اين گونه*بدين سان: 
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  در اين كه شدّت مبارزه آن اندازه شديد بود كه گرد و خاك تا آسمان رسيده بود اغراقو  جنگ كرد، : كنايه ازبه ابر اندرآورد گرد*مجاز از آسمانابر: *
  كه او در ميدان نبرد با دختري اين گونه با شدّت و قدرت مي جنگيد؟*معني: 

  »جُست آشتي، جنگ اين بر نبايد 																								كنون لشكر و دژ به فرمان توست.33
  طلب كرد، خواستارشد *ُجست: حصار و قلعه: دژنيست*نيست، الزم  شايسته*نبايد: 

  دژ ساكناناز مجاز *دژ:جنگ و لشكر نظير: *مراعات آشتي و جنگ :تضاد*
اكنون سپاهيان و ساكنان دژ، همه، به فرمان تو هستند. پس با اين آشتي، ديگر جنگيدن الزم نيست.( دشمني و ادامة جنگ فايده ندارد و *معني: 

  كرد)  بايد آشتي و صلح
  پندي فريبكارانه براي آشتي كردن و پايان جنگ است. *پيام دروني و پنهان بيت: 

  كشيد دژ بر سرافراز سََمندِ 																			ردآفريدنان را بپيچيد ُگِع.34
  نيرومندقوي و سرافراز: )*در متن درس، مطلق اسـب مورد نظر اسـت(اسـبي كه رنگش مايل به زردي باشـد، زرد:ندـَمَس

  سر و جهت اسب را به سوي ديگر برگرداند يا پيچاند، دهنة اسب را برگرداند: نان را بپيچيدِعرساند به، راند به* :*كشيدبر
  سمند و عنان*مراعات نظير: تغيير مسير حركت دادن، برگشتن كنايه از :پيچيدن را عنان*
  					نيرومند را به دژرساند.دهنة اسب را به سوي دژبرگرداند و اسب 	گردآفريد	*معني:	

  گَژدََهم دژ، درگاهِ به بيامد 																	رفت و سهراب با او به همهمي
  		آستانة در شگاه،يپ، بارگاهه: درگا*همراه او: با او به همباهم، همراه* هم: *بهتاريخي مي رفت، دستور: رفت *همي

  قلعه آمد.به درگاه .گژدهم مي كند يهمراهنيز او را تا دروازة دژ و سهراب به سوي دژ بازمي گردد ردآفريدُگ*معني: 	
  كشيد دژ بسته، بر و خسته تن 																												باره بگشاد گردآفريد درِ .36

اين،  اسير، چون پيش از*بسته: زخمي، مجروح :*خستهگشاده شدن، در معني فعل ناگذر آمده است*بگشاد: ديوارحصار، قلعه، دژ: باره*
مجروح و كوفته*ُگردآفريد، نهاد مصرع دوم است و نهاد مصراع اوّل، : خسته و بسته*ُگردآفريد به اسارت سهراب درآمده بود، جراحت بندي شده

  مي تواند افراد دژ يا دژبانان باشد و يا گژدهم؛ البته از اين كه فرماندار دژ، درِ دژ را خودش باز كند، دور از مقام اوست.
  درِدژ گشاده شد و ُگردآفريد تنِ زخمي و كوفتة خود را به درون دژ كشيد. *معني:

  و ديده خونين شدند دل غم از پر 																													در دژ ببستند و غمگين شدند.37
ظي حذف شده است و دل يك جملة مستقل ساده كه فعل آن[شد] به قرينة لف-1دل: به دو شيوه مي توان خواند و برداشت كرد:  غم از *پر

=  دل غمِ از پربه شكل يك تركيب و در مفهوم كنايي، -2= دل پر از غم شد و ديده خونين شدند دل غم، از پرنهاد آن باشد و پرازغم؛ مسند آن= 
  مركّب –مشتق  :خونين ديده= ديده خونين*صفت مرّكب در نقش مسند به معني دلگير، سخت غمگين و آزرده شدن و بسيار گريستن

  ديده و خونين و دل*مراعات نظير: /	د/  واج آرايي:*ازسخت غمگين وآزرده شدن و بسيار گريستن كنايهاغراق و  شدن: نيخون دهيد*
دل پر از غم شد و چشم هاي اهل دژ به خاطرِ ُگردآفريد اشك فشان شد يا دلگير و بسيارآزرده شدند و  و	در قلعه را بستند و غمگين شدند	*معني:

  																گريستند. 
  پير و بودند، بُرنا درد از پر 																		جيرردآفريد و ُهز آزار ُگ.38

  گزند، صدمه، اذيت آسيب و*آزار: به سبب *از:جوان*ُكلّ بيت يك جمله مستقل ساده: رناُب
   درد و اندوه بسيار، سخت ناراحت و غمزده بودن از كنايه درد بودن *پرازمردم همه از مجاز پير: و *برنابرنا و پير	:تضاد*

  												ساكنان دژ، از جوان تا پير به سبب آسيبي كه ُگردآفريد و هُجير ديده بودند، بسيار ناراحت بودند.*معني: 
  انجمن تو، دل از بُد غم از پر 											  									دل شيرزن نيك بگفتند: كاي.39

  برايِ، به خاطرِ *از دوم: خوش قلب، نيكو نهاد، پاك دل و مهربان: دل نيك*
  شجاع و دالورو تشبيه درون واژه اي؛ زني كه مانند شير شجاع بود از كنايه :زن *شيرُگردآفريد : كنايه ازدل شيرزن نيك*

  دل :تكراردل همة مردم*، مجاز ازدلِ مردمانجمن:  *دلِمجازاز مردم و گروه ايرانيان است عموماًكه به نبرد ُگردآفريد ناظر بودند. *انجمن:
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  كه اي پهلوان مهربان و شجاع، همة مردم ايران برايِ تو بسيار ناراحت بودند. گفتند: ردآفريدهمه به ُگ*معني: 
  ننگ دوده بر تو كار ز نيامد 																									رنگهم افسون و  ستي،كه هم رزم ُج.40

  رنگ، ننگ ناقص: جناس	*تبارخانواده، خاندان، دودمان، *دوده: نيرنگ و فريب: افسون و رنگ*
 َگژدَهم در ستايش دخترش به او مي گويد: تو هم با دشمن نبرد كردي و هم به او نيرنگ زدي و به راستي كه از رفتار تو ننگي بر خاندان و*معني: 

  تبار تو نيامد.( ماية ننگ خانواده ات نشدي) 
كه هم نبرد، خودي به شمار مي رفت. در مقابل، در نبرد با دشمن، نيرنگ زدن بر او دليل بر كارداني و از شرايط پهلواني بود، مگر آن *نكته: 

  نيرنگ دشمن، حمل برضعف و ناجوانمردي و توسّل به جادو مي شد.
  بنگريد برآمد، سپه باره به 																			گردآفريد خنديد بسيار،.41

  .آمد قلعه باالي به :برآمد باره *بهباال آمد برآمد:*ديوار، حصار، قلعه*باره: 
  دآفريد خندان به باالي دژ رفت و سپاه توران راديد.ُگر*معني: 
  				تصويري زيبا از حالت ُگردآفريداست در حالي كه سهراب در پايين قلعه، منتظر ايستاده است.*نكته: 

  چين ِتركان شاهِ  كاي گفت چنين 																								چو سهراب را ديد بر پشت زين.42
  اهل مكان در اين جا به معني چينيان، مكان به جاي *چين:نمي شود؛ پس اين واژه كي خوانده مي شود. كه اي، الف در كاي خوانده*كاي: 
  به جاي سقالبيان و چينيان←بدرّيد صف هاي سقالب و چين -1مانند:
  تركان و چين  مراعات نظير:از سهراب*چين: كنايه  و تركان * شاه
ه چون سهراب از طرف توران و چين مي آيد و كاله ُخود چيني هم بر سر دارد، به همين جهت ُگردآفريدهويّت واقعي اورا نمي داند و او را شا توجّه:

  ُتركان ِ چين خطاب مي كند.                                        
ه تركان و چين (چون سهراب از طرف توران و چين مي آيد و كاله خود وقتي سهراب را سوار براسب ديد، اين چنين گفت: كه اي پادشا*معني: 

   چيني هم بر سر دارد، ُگردآفريد هويّت واقعي او را نمي داند)
  نبرد دشت ز هم آمدن از هم 																										كنون بازگرد چرا رنجه گشتي،.43

  ؟چرا خودت را به زحمت انداختي: چرا رنجه گشتيدي*آمدي، به اصطالح قدم رنجه كردي، دچار زحمت ش: رنجه گشتي*
  منظور آمدن به دژ و قلعهآمدن:  از همازآمدن به دژچشم بپوش* *بازگرد ازآمدن:

قلعه و مبارزه در  بهوقتي گردآفريد سهراب را سوار بر اسب ديد گفت: اي شاه تركان چين چرا خودت را به زحمت انداختي حاال از آمدن *معني: 
  (ازجنگيدن با ايرانيان و آمدن به داخل قلعه و ازدواج با من منصرف شو)ميدان جنگ دست بردار.

  كني توران نامور، سوي رُخِ 																															تو را بهتر آيد كه فرمان كني.44
  																		فرمان ببري، بپذيري :كني *فرمانبراي معني به 	اضافه حرف :*را

  			رفتن و حركت كردن از كنايه نمودن: سويي به *رُخسهراب نامدار رُخ نامور: ازخودت، وجودت، سهراب، جزء به ُكل،مجاز :رخ*
  بهتر است كه تو فرمانبرداري كني و سخن مرا بپذيري و به سوي سرزمين توران حركت كني و بروي.( طنز در بيت وجود دارد)*معني: 

  بهتر است تا ايرانيان نيامده اند، برگردي و مفهوم بيت: *پيام
  »خويش پهلوي ز نادان گاو خورد« 																نباشي بس ايمن به بازوي خويش.45

  جانبِحرف اضافة مرّكب: از ِقبَلِ، از -2ياز پهلو برآوردن و پروار -1پهلوي:  زِدوسوي سينه و شكم* *پهلو:امان، بي ترس، درامان: ايمن*
  ست خويش و از روي ناداني خود را نابود كردن، زيان ديدن از راهي كه سود مي نمايدبه د كنايه و ضرب المثل ازخويش:  پهلوي ز نادان گاو * خورَد

   معناييقلمرو
خود كه به ظاهر، خوب است ضربه  يهمان گونه كه گاو نادان از پهلو دادن و پروارتو از اين زور بازوي خود، زياد نمي تواني در امان باشي *معني: 

  برند. يخورد و سر او را م يم
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  متن پژوهي كارگاهِ
 قلمرو زباني

 .معادل معنايي كلمات زير را از متن درس بيابيد-1

 اسب: باره*                هزر سازند، آهني هاي حلقه از كه جنگي ةجام:  رعدِ*

 .بنويسيدهاي زير را  به كمك فرهنگ لغت، معناي فعل-2

 برداشتن و بلندكردن، باالآوردن : برآوردن*             فرياد زدن، نعـره زدن، ناله كردن :يله كردنوَ*          :  بيرون آوردبركشيدن*

  .هيدد توضيح زير، بيت در »بر «معنايي ةكاربرددربار-3
  بردريدزره بربرش، يك به يك،                    ردآفريد ُگ بزد بركمربند

  پيشوند چهارم:*براز نظر دستوري اسم به معني پهلو و سينه             سوم: بر*حرف اضافه              اوّل و دوم:برِ*
 .ها را بنويسيد هاي زير را تعيين كنيد و معادل امروزي آن زمان فعل-4

  مي رفت، ماضي استمراري: فتر همي*دانست، فهميد، ماضي ساده                                : بدانست*
ل شكل نوشتاري كلمات بيابيد و اي ازتحوّ از متن درس، نمونه» سفيد ،سپيد « كند؛ مانند: در گذرزمان، شكل نوشتاري برخي كلمات تغيير مي-5

  .بنويسيد
  كمندافكن كمندافگن:اسب                                                                        * *اسپ:

  
 قلمرو ادبي

 42، 40، 23، 13، 7، 6ابيات  آراية جناس اند؟ ةها، دربردارند واژگان قافيه در كدام بيت-1

 23و  21، 3ابيات .بيابيد خوانديد، كه شعري در را اغراق ةاي از آراي نمونه-2

 .هاي كنايي زير را بنويسيد مفهوم عبارت-3

 تاختن سريع اسب كنايه از: ردُپنان، اژدها را ِسد، ِعهبَ َپِس*

 		به سوي توران بروي و حركت كني از : كنايهنيتوران ُك ر سويِناموَ خِرُ*

  شگفتي و تحسين و تعّجب است: كنايه از لب را به دندان گزيد*
ـَ-4 ـَو ِح مثـالاَ معنـا و كاربـرد آن توضيح دهيد؛ سـپس بـا رجوع بهة درس بيابيـد و دربـار متـنِ ل ازيـك َمث م دهخـدا، دو ك
  معادل آن:←خويش پهلوي ز نادان گاو خورَد          .ل، معادل آن بنويسـيدَمَث
  دشمن طاوس آمد پرّاو-4آن چه برما مي رسد آن هم زماست-3كرم درخت از درخت است-2ازماست كه بر ماست-1

 قلمرو فكري

  دژ، چه بود؟ يدليل دردمندي و غمگين بودن ساكنان-1
 		جوان تا پير به سبب آسيبي كه ُگردآفريد و هُجير ديده بودند، بسيار ناراحت بودند.ساكنان دژ، از 

  .معنا و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد-2
  بپيچيـد ازو روي و برگاشـت زود                     بـه آورد بـا او بسـنده نبـود

  برگشت. شتابان به دژاز او روي برگرداند و  ردآفريد توان مبارزه با سهراب را نداشت،چون ُگ *معني:
  كرده است؟ هايي وصف ردآفريد را با چه ويژگيفردوسي در اين داستان، ُگ-3
  بي همتا بودن←زمادر چنين ناوريد-2                     مشهور و نامي ، جنگجو و شجاع←هميشه به جنگ اندرون نامدار -1
  حيله گر و باتدبير ←چاره گربُد به جنگ-4                            مهارت داشتن در تيراندازي ←نبُد مرغ را درپيش تيرش گذز-3
 شاهزاده بودن و شايستة پادشاهي←سر و روي او از دَرِ افسر است-6                             زيباروبودن ←درفشان چو خورشيد روي او-5

 :هـاي زير ويژگي شـجاعت اسـت و در اصطالح ادبي، شـعري اسـت بادر لغت به معناي دالوري و  »حماسـه«-4

  .دكني مقايسه »شيرزنان« خواني روان متن با را درس اين توضيح، اين ةبر پاي، حوادثي خارق العاده قومي و ملّي، قهرماني، داستاني،
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 زميندليران و مردان ايران                                            شعرخواني                             

  چو هنگامة آزمونِ تازه شد                                 دگر باره ايران،  پرآوازه شد-1
تجديد شدن، رونق  تازه شدن:آزمايش، امتحان، تجربه**آزمون: جمعيت مردم شور و غوغا، داد و فرياد، زمان، مَعركه، *چو: وقتي كه *هنگامه:

  شد *رديف: : قافيه*تازه، پرآوازهپرهياهو، بسيارمعروف و مشهور*پُرآوازه: مخّفف ديگر، صفت مبهم*دگر: ديدآمدنگرفتن،پ
  استعاره از جنگ تحميلي و دفاع مقدّسآزمون تازه: *

  .وقتي زمانِ آزمايش تازه اي( جنگ تحميلي  و دفاع مقدّس) شد، بارِ ديگر نامِ ايران، برسرِ زبان ها افتاد *معني:
آزمون بيت اشاره اي به آغاز جنگِ تحميلي عراق عليه ايران دارد و منظوربيت آن است كه: باشروع جنگ عراق عليه ايران، برايِ مردم ايران *توّجه: 

   عظمت رسيد.  تازه اي شروع شد كه از اين آزمون نيز سربلند بيرون آمدند و نام ايران به سبب رشادت هاي مردم در جنگ و نبرد دوباره به شهرت و
  پرورِ تابناكاز اين خِّطة نَغز ِپدرامِ پاك                                 و زين خاكِ جان-2

  نيكو، آراسته، شاد*پِدرام:  هر چيز شگفت آور و تازه كه ديدنش خوشايند باشد، خوب، نيكو، لطيف، بديع *نَغز:سرزمين*خِطّه: 
   بخش، صفتِ فاعلي مرّكب مرخمزندگي *جان پرور: روشن، درخشان، مشتق *تابناك:

  .*اين با دو بيت بعدي موقوف المعاني استصفت بياني←جان پرور و تابناكهسته*←صفت اشاره*خاك←اين *اين خاكِ جان پرورِ تابناك:
  خاك و پاك*جناس ناقص يا ناهمسان: مجازازكشور ايران*خِطّه و خاك: 

  آورِ زيبا و پاك و از اين كشورِ زندگي بخش و درخشاناز اين سرزمينِ شگفت *معني: 
  ستيزاز اين مرزِ فرخندة مردخيز                                   ُكنامِ پلنگانِ دشمن-3

  جايگاه حيوانات چرنده و درنده، شبگاه دد و دام، چراگاه آشيانه ي حيوانات،*ُكنام: ُمبارك، خجسته فرخنده:*
  دالور، مبارز، هنري، اهلِ ننگ و نبرد، غيور، بي باك و نترس شجاع، دلير، *مَرد:

  حدود العالم»     است. 	مردخيز	سيستان واليتي«  ←سرزميني كه انسان هاي دالور و پهلوان و نترس مي پرورد؛  *مَردخيز:
  دشمن ستيز مرد خيز و*قافيه: صفت فاعلي مرّكب مرخّم، جنگ كننده با دشمن، ناسازگار با دشمنستيز: *دشمن

    صفت بياني فاعلي مركّب مرخّممردخيز: صفت بياني**فرخنده: هسته *مرز:صفت اشاره*اين: 
  كُنام و پلنگ*مراعات: استعاره از دليرمردان و زنان ايران زمين *پلنگان:مملكت، كشور، سرزمين *مرز: مجاز ازاستعاره ازسرزمين، كشور *كُنام:

  پهلوان پروركه سرزمين قهرمانانِ دشمن ستيز است،از اين كشورِ خجسته و *معني: 
  دگر ره چنان شد هنر آشكار                            كز آن خيره شد ديدة روزگار-4

  سرگشته، شگفت زده، تاريك و تيرهخيره: كار برجسته و نمايان، علم و معرفت و دانش و فضل و فضيلت و كمال**هنر: دوباره، بار ديگر*دگرره: 
  دقيق شدن و توجّه به چيزي، به شگفت درآمدن، حيران شدن از نهايت شگفتي كنايه از *خيره شدن:اضافة استعاري، تشخيص يدة روزگار:د*

   تاريك شدن چشم، چشم قوّت بينايي خود را از دست داد، شدن چشم: 	*خيره/ ر / *واج آرايي:
  .دارد اغراقدر صامت/ ر/*بيت  *واج آرايي: مردم جهان و مردم روزگار، واژة دو تلفّظي مجاز از *روزگار:
  دوباره ايرانيان چنان برتري و كار بزرگي در جنگ نشان دادند كه مردم جهان از آن شگفت زده شدند.*معني: 

  نآورِ روزِ كيزمين                       هَژيران ِجنگدليران و مردانِ ايران -5
  : منظور، پهلوانانِ چابك و زيرك و هوشيار *هَژيرانزيبا، نيكو، پسنديده زيرك، هوشيار، چابك، *هَژير/ هُژير :

  جنگجو، دالور، دلير، رزمنده، صفت بياني در معني فاعلي *جنگ آور:جنگ، انتقام دشمني، *كين:زمان انتقام، هنگام جنگ *روز كين: 
  ف عطفحر*و: با بيت بعد *موقوف المعاني

  دليران و كين، دليران و مردان و َهژيران و جنگاور*مراعات نظير: دليران و مردان و َهژيران به موج در بيت بعد*تشبيه: 
   دالوران و  مردان شجاع سرزمين ايران، همان پهلوانان زيرك و جنگاوردرروزهاي جنگ و دشمني و انتقام*معني: 
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  فوج فراز آمدند از كران فوج                    خروشان و جوشان به كردار موج        -6
  : قيد*فوج فوجدرحال جوشيدن، مجاز ازپر از هيجان، خشمگين، مشتق و معطوف به قيدجوشان: فريادكنان، ناالن، مشتق و قيد**خروشان: 
  گروه، دسته*فوج: و، جهت، كنار، جانبطرف، س*كران:  نزديك شدند، جمع شدن، پيش آمدند.*فراز آمدند:  مانندِ، ادات تشبيه *به كردار:

  جناس ناقص*فوج و موج: دارد اغراقخروشان و جوشان*بيت  *وجه شبه:مشبه به *موج:دليران و مردان و َهژيران در بيت قبل *مشّبه:
و مردم را بنگري كه فوج فوج 	»اللَّهِ أَْفوَاًجا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُُلونَ فِي دِينِ«تلميح به آيه شريفة:  *فوج فوج:موج ، كران ، جوشان*مراعات نظير: 

 		)2شوند(سورة نصر، آية به دين خدا داخل مي

  فريادزنان و خشمگين مانند امواج، گروه گروه از هرگوشه اي پيش آمدند.( به جبهه و ميدان جنگ آمدند) *معني: 
  گويوان شد از ايشان پر از گفتبه مردي به ميدان نهادند روي                                 جه-7

  فعل مركب *روي نهادند:مسند*پر از گفت وگو: مرّكب –اسم مشتق  *گفت و گوي:مردانگي، قيد، ياي مصدري يا اسم ساز، مشتق *به مردي:
  مشهورشدنپرآوازه و *مصراع دوم: اغراق و كنايه از مجاز از مردم جهان*جهان: راهي شدند كنايه ازرفتند،*روي نهادند: 

  دليران سرزمين ايران، شجاعانه و مردانه براي نبرد به جبهه ها رفتند و مردم جهان در بارة آنان و دالوري هاشان بسيار سخن مي گفتند. *معني:
  كه اينان ز آب و گل ديگرند                               نگهبان دين، حافظ كشورند-8

  مُخّففِ فعل اسنادي*كه: بيان استند: -َ*مشتقنگهبان: ران و مردان ايران زمين*ديگر: صفت مبهم*ضمير اشاره، مرجع آن، دلي* اينان: 
  آب و گل: ،گاه آب و گل گويند و مراد آب و خاك است، سرشت قلمرو ادبي

  تآفرينش، سرشت، ذا نظير و مجاز از مراعاتاز عناصراربعه، اسم مركب و ازاتباع مراد آب و خاك است، *آب و ِگل: 
  دارد اغراقكنايه از با ديگران تفاوت دارند و ذاتشان متفاوت است*بيت : * ز آب و گل ديگرندتناسب معنايي *نگهبان و حافظ:

  دارد به آفرينش انسان از آب و خاك*آب و گِل: تلميح زمينه ملي و قومي دارد: ويژگي حماسه*
  آفرينش آن ها با ديگران تفاوت دارد و آنان نگهبانان دين و پاسداران كشور خود هستند.مردم جهان مي گفتند كه اين مردان دالور، سرشت و *معني:  
  رزمندگان و مبارزان، بي مانند و بي همتا، نگهبان دين اسالم و استفالل كشورِ هستند.*مفهوم: 

  اندشمناند                                        خَدَنگي گِران بر دل دبدانديش را آتش خَرمن-9
  براي بدانديش؛ يا آتشِ خرمنِ بدانديش هستنند. بدانديش را:حرف اضافه يا فكّ اضافه* *را:صفت مرّكب، بدخواه، كينه جو *بدانديش:

 شندمحصول گندم يا جو يا برنج و ديگر غلّات كه روي هم انباشته باشند، تودة غلّه كه هنوز آن را نكوفته و جدا نكرده با تودة هر چيز،*خرمن: 
  : سنگين، مجاز از سختگراندرختي است بسيار سخت كه از چوب آن نيزه و تير سازند**خَدَنگ: 
  كنايه از نابودكنندة دشمن هستند.*مصراع اوّل: آتش و خرمن*تضاد معنايي: رزمندگان يا مردم ايران به آتش و خَدَنگ*تشبيه: مجاز از تير*َخدَنگ: 

      رزمندگان، در نبرد با دشمن مانندِ آتش شعله ورشده در خرمن هستند و مانند تيري سخت و كشنده بر دل دشمن زده مي شوند.  *معني:
  رزمندگان، دشمن ستيز، نابودكننده دشمن، باقدرت و توانمند هستند.*پيام بيت: 

  فرهنگشان حرف تسليم نيست ز كس جزخداوندشان بيم نيست                                    به-10
 دانش، تعليم و تربيت، ادب، *فرهنگ:در، حرف اضافه*به: در مصرع اوّل: ندارند و در مصرع دوم: وجود ندارد، غير اسنادي *نيست:ترس *بيم:

قوام كه قابل انتقال به نسل هاي واژه نامه، پديدة كُّلي پيچيده اي از آداب، رسوم، انديشه، هنر، و شيوة زندگي شكل گرفته در طيّ تجربه تاريخي ا
  است» جدا از«مگر، به استثناي، غيراز، حرف اضافه وكلمة استثنا، مُخّفف جز: اليه*: در مصراع اول: نهاد در مصراع دوم مضافشان-ِ*بعدي است
  فرهنگ و حرف، بيم وتسليم  *مراعات نظير:مجاز از سخن *حرف:لغت نامه يا واژه نامه-2آداب و رسوم -1 ايهام دارد *فرهنگ:

   رزمندگان غيراز خداوند، ازكسي ديگر ترسي ندارند و در آداب و رسوم يا در واژه نامة آن ها سخني از تسليم در برابر دشمنان وحود ندارد *معني:
  *مفهوم: سازش ناپذيري و تسليم نشدن در برابر دشمن، ترس از خداوند داشتن
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  گوي رزم شماستت                                  مَلَك، آفرينفلك در شگفتي ز عزم شماس-11
  فرشته . ج . ماليك، ماليكه*مَلَك: اراده*عزم: در شگفت بودن، شگفت زده بودن*درشگفتي: آسمان، سپهر، گردون*فلك: 

  جنگ*رزم: صفت فاعلي مرّكب مرخّم، ستايش كننده*آفرين گوي: 
در  *اغراقجناس ناهمسان*فلك و ملك: تشخيص و استعاره *شگفت زدگي فلك:ازاً ساكنان فلكمج*فلك: جناس ناهمسان *عزم و رزم:

  كل بيت به سبب شگفتي فلك و تحسين فرشتگان
  اي رزمندگان، آسمان با مشاهدة ارادة استوار شما شگفت زده است و فرشته هم ستايندة جنگ و رزم شماست. *معني:

  هم او مَر شما را نگهبان ُبوَد                                شما را چو باور به يزدان بُوَد  -12
  به معني داشتن *بود اوّل: وقتي، چنان چه*چو:  نگهبانِ شماشما را نگهبان: باورِ شما* *شما را باور:در دو مصرع فكّ اضافه»: را*«

 نشانه اي زايد براي زينت و تاكيد كالم  مَر:پروردگار، خدا* يزدان:يقين، اعتقاد، عقيده، سخن كسي را راست و درست پنداشتن* *باور:

  اي رزمندگان، چون شما به خداوند باورداريد؛ او نيز نگهبانِ شما است.*معني: 
  .ايمان به خدا سبب محافظت از شما مي شود پيام بيت:

 درك و دريافت

  .خود را بنويسيدكدام ويژگي هاي شعر حماسي را در اين سروده مي توان يافت؟ داليل -1
  ويژگي قهرماني -1

  آورِ روزِ كينزمين                                        هَژيران ِجنگدليران و مردانِ ايران 
  فوجخروشان و جوشان به كردار موج                                 فراز آمدند از كران فوج

  اندخَدَنگي ِگران بر دل دشمن                       اند                  بدانديش را آتش َخرمن
  زمينه ملي و قومي-2

  كه اينان ز آب و گل ديگرند                                       نگهبان دين، حافظ كشورند
  ز كس جزخداوندشان بيم نيست                                به فرهنگشان حرف تسليم نيست

  عادت يا شگفت آوري زمينة خَرقِ-3
  نگهبان دين، حافظ كشورند                                       كه اينان ز آب و گل ديگرند
  گويوجهان شد از ايشان پر از گفت                                        به مردي به ميدان نهادند روي

  گوي رزم شماستمَلَك، آفرين                                فلك در شگفتي ز عزم شماست
  يك بار ديگر شعر را با لحن حماسي بخوانيد.-2
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    و بقّال درس چهاردهم                                                          طوطي
  است. مناسب طوالني ها و مطالب داستان سرودن دارد و براي جداگانه قافيه آن هربيت است. فاعلن فاعالتن فاعالتن :مثنوي وزن

  اين است كه همانندي در صورت ظاهرِ پديده ها، دليل يگانگي و يكساني معني و باطن آن ها نيست.  هدف و پيام حكايت:
  طوطي اي گويا، سبز، نوايي، خوش                                           راطوطي اي و وي بّقاليّ بود-1

  سخن گو :ايگو*خوش آواز :نوا *خوشآواز، سرود، نغمه، آهنگنوا: *داشت يا يطوط او :ي ا يراطوط يو* يا تعلّقنشانة مالكيت  را:*
  طوطي هستند. صفات :، سبز و گويا نوا خوشصامت يا واج ميانجي* در طوطي اي:» ا« *است» نكره ي «وطوطي اي بّقالي : در*ي

  آواز، سبزرنگ و سخن گويي داشت. خوش بودكه طوطي در روزگار گذشته، بّقالي :معني*
  سوداگران همه با گفتي نُكته                                    دُكان نگهبان بودي دردُكان-2

  استمراري = مي گفت و مي بود ي=  وبودي درگفتي »ي«و فروشندگان* مشتريان، خريداران=  ان+  گر+ سودا *سوداگران:
  دّكان و سوداگران*مراعات نظير: / ا ، د / يي:آرا واج*دكان :تكرار*لطيفه گفتن ،كردن يازشوخ هيكنا :گفتن نكته*
  و لطيفه مي گفت. كرد يم يشوخ انيمشترهمة  با و ان بودنگهبان دّك ي در واقعطوط نيا :معني*

  بدي حاذق طوطيان درنواي                                       بدي ناطق آدمي درخطاب-3
  كهن ةواژمي بود،  ،ي:بوديدُب*ا،سخنگويگو:ناطق*، در اين جا زبان و سخن به طوركّليكه روياروي گفته شود سخني *خطاب:

  ناطق؛ و نوا، طوطي آدمي، خطاب،*مراعات نظير: ماهر، چيره دست: حاذق*آواز، سرود، نغمه، آهنگنوا: * 
  .ماهر و چيره دست بود زيندر نغمه سرايي طوطيان  گفت و يسخن ماين طوطي با آدميان  :معني*
  بريخت را گل روغن هاي شيشه                         گريخت سويي دكان صدر از جست -4
  نوعي عطر است از عرق ُگل سرخ مي ساخته اند و درآن موادّ چرب مي آميخته اند.ُگل:  روغن*باال، طرف باال :صدر*ديپر :ستَج*
  و / ر / اول درمصراع /س /ييآرا واج*يا ناهمسانجناس ناقص  :ختيوبر ختيگر*
  روزي اين طوطي از سمت باالي دّكان به طرف ديگر پريد و شيشه هاي روغن گُل را روي زمين ريخت.   :معني*

  وش خواجه فارغ، بنشست بردُكان                                اش خواجه بيامد خانه سوي از-5
  ، مانند بزرگان مورد احترام، با حالت مغرور يك اربابكدخدامنش وش: خواجه*دولتمند صاحب، بزرگ، مهتر، سَرور، :خواجه*

  خواجه و دّكان *مراعات نظير:يواژه ا انيم هيتشب وش: خواجه*آسوده، بدون نگراني :فارغ*پسوند شباهت *وش:
   و متانت و بزرگي، مانند خواجگان و بزرگان در آن جا نشست. آسوده اليخ با و آمد به دكاناش  ازخانه طوطي صاحب :معني*

  زضَرب َكل طوطي زد، گشت برسرش                              چرب جامه و دكان پرروغن ديد-6
  مرجع آن طوطي، مضاف اليه  ش: َ -*زدن، كوبيدن :ضرب، بي مو*كچل: لَك*يهرچيز گستردن، بستر، پارچة دوخته يا نادوختهلباس، *جامه: 

  مجازاً بي برگ وبار*َكل: ؛ سر و َكلوچرب روغن *مراعات نظير:يا ناهمسانجناس ناقص  وضرب: چرب*
  يكايك سرشاخه ها كَل شود                         جواني به پيري مبدّل شود                كليله و دمنه منظوم از قانعي طوسي

   كچل و بي مو-2الل شدن و خاموش شدن، گنگي و ناتواني از گفتار-1*َكل: ايهام داردوَضرب چَربناقص يا ناهمسان:  *جناس
  فت.از عظمت خدا زبانش كند شد يا به لكنت افتاد و توان سخن گفتن نيا ،يعني؛  هر كه خدا را شناخت، زبانش بسته شد :َمن عَرَفَ اهللاَ كَلَّ لِساُنه*
كه ازشدّتِ زدن، طوطي كچل شد و يا  زد يبرسرطوطه بود. پس خشمگين شد و چنان چرب شد لباسش و ديپرازروغن د را دكان بّقال :معني*

  شد يا الل و خاموش شد) كنده طوطي سر روي الل و خاموش شد.(پرهاي
  كرد آه نَدامت از مردِ بّقال                                كرد كوتاه سخن، چندي روزكِ  -7

  به سبب*از: يمانيپش :ندامت*يا بيان كوچكيريتصغ: ك َ-*تامدّتي، تركيب وصفي مقلوب ،يچندروز :يچند روزك*
  شد مانيپشاز هيكنا :آه كرد ازندامت*سخن نگفتاز هيكنا :كوتاه كرد سخن*

  موالنادر نيابد حال پخته هيچ خام                         پس سخن كوتاه بايد والّسالم           
  ) شد مانيازكارخودپش(ديكش يم يمانيپش  ندامت وآهِمشاهدة اين وضع،  ال ازبّق مرد سخن نگفت و يچندروز يطوط :معني*
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  ميغ زير شد نعمتم كĤفتابِ                        دريغ اي :گفت و مي برمي َكند ريش-8
  جمله دارد. چهارابر*بيت  *ميغ:رفتشد: آه و افسوس، شبه جمله*دريغ:  *ايابر :غيم*سروصورت يمو :شير*
  است.» صداي طوطي« تشبيه نعمت به آفتاب و منظورنعمت: آفتابِ تشويش و نگراني و شدّت نگراني را نشان مي دهد.*از هيكنا :كندن شير*

  نعمتم ازدست رفت، بازار فروشم از رونق افتاد. : كنايه از زير ميغ رفت: مآفتاب *سخن طوطي و نواي اوست.استعاره از  *نعمت:
بّقال از شدّت اندوه، ريش ( موي سر) خود را مي َكند و مي گفت: افسوس كه نعمتم از دست رفت؛ يعني، سخن طوطي و نواي او، نعمتي  :معني*

  بود كه از دستم رفت.)
  زبان خوش بر سر آن من  زدم نچو                              زمان آن بودي بِشكَسته من دستِ -9

  است. »طوطي« ازنظردستوري، صفت جانشين اسم *خوش زبان:به كار رفته است» مي شكست « بشكسته مي بود، در معني *بشكسته بودي: 
  را افزود: اي كاش دستم مي شكست.» اي كاش «استفهام و پرسش يا بيان عّلت است * در معني اين بيت بايد *چون: 

   پشيماني از : كنايهبودي بِشكَسته من دستِ*زبان و سر دست، :ريمراعات نظ*وزبان زمان يا ناهمسان: جناس ناقص
  )كرد يم نينفرش به سبب خطاش به خود(شكست يدستم م ،زدم يخوش زبان م يكه برسرآن طوط يكاش زمان يا :معني*

  را خويش مرغ بيابد نُطق تا                                    را هردرويش مي داد ها هَديه-10
  ، در اين جا، آواز طوطي و سخن گفتن اوستسخن :نطق*به دست آورد *بيابد:شيبه درو را: شيدرو*فقير، تهيدست :شيدرو*
  صدقه بال را دفع مي كند. »الصَّدَقهُ تَرُدُّالَبالءَ« شايد بيت اشاره و تلميح به اين حديث است كه*
  هر درويش و نيازمندي، هديه ها مي داد. بّقال براي آن كه طوطي آوازخواندن و سخن گفتن خود را به دست آورد، به :معني*

  نوميدوار بُد بنشسته بردُكان                             و زار حيران شب و سه روز بعد سه-11
  يموقوف المعان12تا11تيب*زبون، درمانده ،ناتوان، ضعيف زار:*سرگشته سرگردان،: رانيح*سه شبانه روزبعد از شب:  و سه روز *بعدِ سه

  نشسته بود، ماضي بعيد *بنشسته بُد:ديق مشتق،» وار+  ديام+  نا«  سه تكواژ، مانند افراد نااميد، نااميد :دوارينوم*
  تشبيه درون واژه اي : دوارينوم *تكرار :سه* وشب روز :تضاد

  پس از گذشت سه شبانه روز، مردِ بقال، سرگردان و نااميد در دّكان خود نشسته بود.: معني*
  گُفت او به باشدكاندرآيد تا كه                                شِگُفت هرگون را مرغ آن نمود مي-12

  منظورطوطيمرغ:  آن *هرگون: هرنوع، هرگونه*شكل نوع، :گون* نشان مي داد، انجام مي دادنمود:  * مي
  تلّفظ ديگري از شِِگفت، نادر، عجيب :فتُگِشتا شايد*باشد: تا كهگفتار، سخن، آواز و نوا، مصدر مرخّم و اسم است.* *: گفت*
  .تا شايد شروع به سخن گفتن كند	آورد)داد ( ادا و شكلك در ميبراي طوطي كارهاي شگفت انگيز نشان مي :معني*

  و طشت طاس پشت چو مو با سربي                                          گذشت مي سربِرهنه جولقي اي -13
 جامة پشمي خشن كه درويشان و قلندران بر تن مي كردند، پارچة پشمي خشن كه از آن خرجين و جوال درست مي كردند :جولق*

  نديگرشويزدياچيكه در آن لباس  يظرف بزرگ فلز*طشت: كاسة مسيطاس: *درويشژنده پوش و گدا و ،  جولقازنسبي  صفتي: جولق* 
  مويي كه با واژه سرتناسب دارد. بي -2ظرف، معني مورد نظر در بيت نوعي -1طاس: ايهام تناسب دارد*سر به پشت طاس و تشت*تشبيه: 

  روزي درويشي سربرهنه و مويِ سرتراشيده ازآن جا مي گذشت كه سرش مانندِ پشت طاس و طشت، صاف بود. :معني*
  هِي، فُالن زدكه بردرويش بانگ                                         زمان آمد در اندرگفت طوطي -14

  كلمة تنبيه در مقام آگاه ساختن و خبردار كردنشبه جمله و صوت،  *هي:جولقي همان *درويش:كرد زدن حرف به شروع آمد: گفت *اندر
  گفتار، سخن، آواز و نوا، مصدر مرّخم و اسم *گفت: شخص نامعلوم، رود يم به كار مبَهمُ  زيهرچ اي جا، اشاره به شخص، يبرا اسم مبهم در نقش منادا، :*ُفالن

  كرد و درويش را بلند صدا زد كه: هي، فُالني(وابستگي معنايي با بيت بعد)  زدن حرف به شروع فورا طوطي همين كه آن درويش را ديد،: معني*
  ريختي؟ روغن تو مگر از شيشه                                      ؟ آميختي با كالن كل اي ازچه-15

  با كچل ها رفت و آمد و معاشرت داشتي؟ ؟ آميختي با كالنكل، بي موها * جمع *كالن:به چه سبب كچل هستي؟*ازچه اي َكل؟: 
 در معني ماضي نقلي استفاده شده است.وآميختي:  *ريختيآيا، قيد پرسشمگر: *
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  ل را ريخته اي ؟آمد كرده اي يا نه تو نيز مانند من شيشه هاي روغن ُگ و رفتها  آيا با كچل كچل هستي؟ به چه سبب :معني*
  را دَلق صاحب پنداشت خود چو كو                                        را خلق آمد خنده از قياسش -16

  مرجع آن، طوطي و در نقش مضاف اليهش:  َ-*از كلي ئياستخراج نتيجة جز ، سنجيدن، اندازه گرفتن*قياس: 
ع كه درويشان به قَّرَ درويشي، لباس ژنده و ُمخرقه، پوستين، جامة : لقدَ*خلق به خنده افتاد)را:  خلق آمد خندهحرف اضافه(*را مصراع اوّل: 

  ، در اين جا منظورهمان جولقي قلندراست.صوفي اي كه خرقه بر تن كند، ژنده پوشق: صاحب دل*، جامة خشن يا سادة درويشانتن مي كنند
  . پنداشتخود  را مانندِ  درويش؛ زيرا طوطي به خنده افتادند جايه ناب سنجشاين  سبببه  ممرد :معني*

  و شير شير باشد در نبشتن گرچه                                    مگير ازخود قياس را كارِ پاكان -17
  اسم، اولياي الهي، مردان خدا، آن ها كه از عاليق دنيايي و از صفاتناپسند پاك اند، انبيا و اوليا جانشين صفت پاك جمع *پاكان:

  با خود نسنج، با خود مقايسه نكن، همانند خود نشمار مگير: ازخود قياس*
در تلفّظ قديم، شير درّنده با ياي مجهول ( مانند همزه يا كسرة كشيده ) به تلّفظ در مي آمد و به  *شير و شير:نوشتن، دستورِتاريخي *نبشتن:

  ا هردو در نوشتار يكسان نوشته مي شوند.تلّفظ مي شد.اّما شير خوراكي با ياي معروف تلّفظ مي شد، اّم» ِشر يا شئر« صورت 
  شير و شيرجناس تام يا همسان: 

  كار و عمل مردان حق را را با كار و عمل خود مقايسه نكن، هرچند كه دو كلمة شير جانور و شير خوردني در نوشتن يكسان هستند.: معني*
  شد آگاه حق ز اَبدالِ كسي كم                             شد گمراه سبب زين عالم جمله -18

زشت كامل، گروهي از مردان خدا كه صفات  مردان ،بديل و بَدل، ج ِ بِدل *اَبدال:برترآمده معني صفت تفضيلي يا كمتر، *كم:همه، همگي*جمله: 
  ود و يا چهارصدوچهار است.بشري را به اوصاف نيك الهي بدل كرده اند و عدد ايشان بنابر قول مشهور هفت و بر قول ديگر چهل و به گفتة بعضي ن

  جمله عالم، كم كسي *نوعي تضاد:عالم مردماز مجاز *عالم:به طور كلّي در اين جا، مردان راهِ حق، پيران حق:  *اَبدالِ
 مرتبة به و بتواند راشناخته حق مردان كه است تركسي افتادند،كم گمراهي به ها و قياس هاي ناروايي سنجش چنين از جهان همة مردم :معني*

   ببرد پي آنان
  ديگر عسل و زآن نيش زآن شد ليك                            ازمحل خوردند زنبور هر دوگون -19

  نيش و عسل*تضاد: زنبور، عسل، نيش*مراعات نظير: گونه، نوع، جنس *گون:
  دست به نيش و زهر يكي از اما خوردند؛ شيره و شهد محل يك از)  عسل زنبور زنبور معمولي يا سرخ،( زنبور نوع دو براي مثال، هر :معني*
  .خالص عسل ديگري از و آيد مي 

  ناب ُمشك شد و زآن سِرگين يكي زين                            و آب گيا خوردند آهو، هردوگون-20
شك ُم يكه در ناف آهو ييرنگ و خوشبو اهيس مادة *مُشك:ن، تاپالهِهپِ ، فضلة چهارپايان از قبيل اسب و االغ و استر *سرگين:مخّففِ گياه *گيا:

  آهو، سرگين، مُشكمراعات نظير: وآب* نابناقص:  *جناسصاف وپاك، خالص، بي غشناب:  *شود. يم ديتول
آن آيد و ازبه دست مي ِسرگين؛ اما از يكي فقط مي آشاميدندو آب  مي خورند تن ) از گياههوي ُخآ غزال و(  آهو نوع دو هر مثال ديگر، :معني*

  شك خالص.ديگري ُم
  پر از شِكر و آن خالي يكي اين                            آبَخور از يك خوردند هردو ني -21

  نمود. تلفّظ َخر رابايد خور بيت دراين ،سرچشمه و محلي كه از آن جا آب برگيرند و بنوشند، آبشخورآب،  خوردن محل*آبخور: 
  خالي وپُر*تضاد: ني و شكرمراعات نظير: *
  پر از شكر است. آن يكياست و  از شكر خالي اين يكيا اند؛ اّمشكر) از يك سرچشمه آب خورده ني و هر دو ني ( ني معموليمثال ديگر،  :معني*

و نتيجه گرفته است همة اين ها در ظاهر مولوي در اين ابيات، انسان آگاه و انسان گمراه و ناآگاه را به زنبور، به آهو، و به ني تشبيه كرده *توّجه: 
ّما افعال و يكسان و شبيه همديگر هستند اّما در واقع در باطن با هم فرق دارند. انسان نادان و ناآگاه و گمراه هم با انسان كامل شبيه هم هستند ا

شوند و مي خورند اّما اين خوردن در انسان ناآگاه، پليدي  مند مي بهره نعمت هاي دنيا انسان ها از رفتار درون آن ها با هم فرق زيادي دارد.يا همه
  مي تاباند، يكي استعداد معرفت دارد و ديگري ندارد. را الهي معرفت آگاه و بخل و حسد مي سازد و درانسان
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  بين راه هفتادساله فرقشان                       بين    اَشباه چنين اين صدهزاران -22
  مانندها، شبيه ها ِشبه، جمع *اَشباه:بيان كنندة كثرت و زيادي *صدهزاران و هفتادساله: 

  فرق و تفاوت بسياردارند.بين: كنايه از راه هفتادساله *فرقشانصد، هزار، هفتادمراعات نظير: *
فاصله است؛ يعني، نمونة اين مثال ها زياد است و مانند اين مثال هايي كه گفتم، صدها هزار وجود دارد و فرق ميان آن ها هفتاد سال  :معني* 

  فرق بين آن ها بسيار زياد.
  دست داد نشايد هردستي به پس                    هست روي آدم ابليس بسي چون -23

  ندارد، اما در ظاهر عابد و زاهد و مردِ راه خداست. يكه باطن پاك يكس يعني: يروآدم سِيابل* ج . اباليس و ابالسه، شيطان، اهريمن *ابليس:
  ابليس و آدم   مراعات نظير: ودست* هست ناقص: *جناسكردن دوستي و ناشناخته ندانسته باهركسي از كنايهدادن:  هردست به *دست

با هركسي ندانسته و ناشناخته دوستي  پس شايسته نيست كه زيرا هميشه بسياري از مردم هستند كه ذات شيطاني دارند و ظاهر انساني :معني* 
  و پيروي كرد.

  يارگاه متــن پژوهــك
 قلمرو زباني

 .معادل معنايي واژگان زير را از متن درس بيابيد-1

 اَبدال: كامل مردانِ *                    حاذِق: چيره دست*فارغ                      : آسودهميغ                             *: ابر*

 .امالي درست را از كمانك انتخاب كنيد-2

 ــ غياث) قياسسنجش و (*                                                 ان ّك) دُصدر(سدرــ *

 .دهيد توضيح زير بيت در »را « كلمة ةكاربرددربار-3

  تا بيابد نطق مرغ خويش را                              داد هر درويش را ها مي هديه
  و حرف اضافه است: به درويشان هديه داد »به«به معني مصراع نخست در »را«

  در مصراع دوم نشانة مفعول است: تا نطق مرغ خويش را بيابد.» را « 
  دهيد. توضيح »سوداگران«كلمة  معنايي ة تحوّلِدربار-4

خريد و  «بار معنايي منفي يافته است و به  اما امروزه شد. به كار برده مي »بازرگان و دادوستدكننده تاجر و «در گذشته سوداگران به معناي
  اطالق مي شود؛ مانند سوداگران مرگ...» فروش كنندگان موادّ مخدّر و سودجويان اقتصادي و 

  .باشند، بنويسيددارا  را پسـوند اين كه ديگر واژة دو معناسـت؟ چه به »وش خواجه« مةدر كل »شوَ«پسـوند -5
 وَش پري مَهوَش، ، مثال هاي ديگر؛مانند خواجه ،يعني ؛شبه معناي شباهت است و خواجه وَ »وش«

 قلمرو ادبي

  .ها را بنويسيد ها را در بيت هشتم بيابيد و مفهوم آن كنايه-1
  پريشاني و نگراني و آشفتگي از خود نشان مي داد. بيهودهاز هيكنا :كندن شير*

  روزي و قسمت و روشنايي زندگي من، از ميان رفت، چيز ارزشمندي را كه داشتم، از دست دادم.: كنايه از رفت زير ميغ: نعمتم ِآفتاب*
» ل آوردنَثَم«و »  تشـبيه كردن« به معناي  َ است. تمثيل »تمثيل «از آن بهره ميگيرد، » مثنوي معنوي«اي كه مولوي در مؤثّرترين شيوه-2

تـا  نويسـنده براي تأييد و تأكيد بر سـخن خويش، حكايت، داستــان يا نمونه و مثالي را بيان كند و در اصطالح ادبي، آن اسـت كه شـاعر يا .اسـت
  .اكنون ارتباط محتواي اين درس را با تمثيل به كار گرفته شده، توضيح دهيد .تربـه خواننده انتقال دهد مفاهيم ذهني خود را آسـان

گر چه به  ،دو چيز و كرد ان به چشم مي خورد اين است كه نبايد قياسداست اين از برجسته و شاخص طور به اول نگاه در چه آن
   در ماهيت متفاوتند.ولي  ،هستند ظاهر يكسان

  شير و شير نبشتن در باشد گرچه 																	كار پاكان را قياس از خود مگير
  .هاي صالح و پاك را با كار خود قياس نموده اند نيز بدين سبب درجهان گمراه گشته اند كه كار انسان مردم جهان
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پرهيز از ، نشان دادن زيان ها و نادرستي داوري هاي سطحي و غير منطقي و هم چنين موالنا داستان هدفدر اين نكته ديگر اين كه 
  ري دو پديده است.هنگام مشاهدة تشابه ظاه قضاوتاشتباه در و  شتاب

را دربردارند. كلماتي نظير  (ناقص)» ناهمسان جناس«ة در يك حرف اختالف دارند و آراي» ربَض«و » ربَچ«در بيت ششم درس، كلمات -3
  را پديد مي آورند. (تام)» جناس همسان«جز معني، هيچگونه تفاوتي از ديد آوايي و نوشتاري با هم ندارند،  (جاري) كه »روان«(روح) و » روان«

  فردوسي                    همي شاد گردد به بويش روان                         گالب است گويي به جويش روان
  .هايي براي انواع جناس بيابيد از متن درس، نمونه

 زين يكي سرگين شد و زان مشك ناب               هر دو گون آهو گيا خوردند و آب         ← آب و ناب :جناس ناهمسان (ناقص)*

  گر چه باشد در نبشتن شير و شير                   كار پاكان را قياس از خود مگير          ← رشير و شيجناس همسان (تام ): *
 قلمرو فكري

 بيت زير، بر چه مفهومي تأكيد دارد؟-1

  اين يكي خالي و آن پر از شكر                                     هر دو ني خوردند از يك آبخور 
  شباهت هاي ظاهري پديده ها دليل بر ارزش يكسان آن ها نيست. يا به تفاوت استعداد دروني پديده ها اشاره مي كند كه هر

  .ذيه آن ها از يك جا باشد، نبايد با يكديگر مقايسه شوندت استعداد دروني خود با پديده مشابه خود متفاوت است. هرچند منبع و تغپديده اي به عّل
  دارد؟ مولوي در بيت زير، آدمي را از چه چيزي برحذر مي-2

  پس به هر دستي نشايد داد دست                 چون بسي ابليس آدم روي هست 
  ، دور و برحذر مي دارد.ظاهرشان مشابه اولياي حق است ولي باطنشان آلوده و ناپاك است و شيطان صفت كه عيان دروغينمدّآدمي را از

  يا انسان را از هم نشيني با انسان هاي شيطان صفت و داراي ظاهري انساني برحذر مي دارد.
 .بسنجيد» الطوطي و بّق«استنباط خود را از شعر زير بنويسيد و آن را با داستان --3

 اين يكي محراب و آن بت يافته است                       ا تفاوت يافته اسـتمعرفـت زيـن جـ

 عـــالي صفـــت از سپــهر ِ ايـن رهِ                                 چـون بتـابد آفتـاب معـرفـت

  عطار                     بازيابـد در حقيقـت صـدر خويـش                        خويش  ـدرِهـر يكـي بينا شـود بـر َق
   معني ابيات

   معرفت و شناخت هر انسان از اين جا با هم ديگر تفاوت پيدا مي كند كه منبع پرستش انساني محراب حق و وجود ستايش انسان ديگر بت است*
  عالي است، بتابد، وقتي كه خورشيد معرفت از آسمان حق بر اين راه ( راه شناخت و معرفت) كه داراي اوصاف بسيار بلند و*
  در اثر پرتو آن، هر انساني به اندازة ميزان كمال خودش بصيرت و آگاهي مي يابد و آن زمان مقام بلند حقيقي خود را به دست مي آورد.*

ده *در اين سه بيت عّطار مي گويد: شناخت و درك و توان انسان ها تفاوت دارد و براي شناخت پديده ها به ظاهر آن ها نبايد بسن
  كرد بلكه بايد به شناخت و معرفت باطني و واقعي دست يافت.
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  خير وشر                                                                          درس شانزدهم
بيان كنندة كشاكش هميشگي نيكي و بدي و حاكميّت خوبي هاست و نشانگر اين حقيقت است كه نيك اين داستان *پيام و درون ماية درس: 

  انديش سرانجامش رستگاري است و بدانديشي به تباهي و نابودي مي انجامد.
**********  

شتند و رفتند تا به بياباني شكي پرآب با خود بر داراه و َم ةروزي آهنگ سفر كردند. هر يك توش». و شر خير«دو رفيق بودند به نام
  شد.  رسيدند كه از گرما چون تنوري تافته بود و آهن در آن از تابش خورشيد نرم مي

وست دباغي شدة گوسفند كه آن را قالبي كنده پ *مشك:آذوقه، خوراك اندك، زاد، خوراكي كه در سفر با خود بدارند: *توشهقصد، عزم آهنگ:*
  سوزان و داغ برافروخته، گداخته،: *تافتهچيز ديگر نگه داري مي كنند، خيكباشند و در آن آب يا دوغ يا 

  در شدّت گرما به حدّي كه آهن نرم مي شد. *اغراق: بيابان به تنور به سبب شدّت گرما *تشبيه:
آخر، آشاميده بود تشنه ماند اما چون از بد ذاتي رفيق خود خبر داشت،  ةخير كه بي خبر از اين بيابان سوزان، آب هاي خود را تا قطر

  .تا جايي كه از تشنگي بي تاب شد و ديده اش تار گشت دم نمي زد؛
 كيتار ره،يت: تار چشم*: ديده *كه قرار و آرام ندارد. يطاقت، كس يقرار، ب يب: تاب يب*سخني نمي گفت، حرفي نمي زد: كنايه از دم نمي زد*

طينت آن را نپذيرفت و  بثُِخ رعه اي آب به شر واگذاشت. شر به سببِبهايي را كه با خود داشت، در برابر ُج انجام دو لعل گرانسر
لعل مي بخشي و چون به شهر رسيديم آن را باز مي ستاني. چيزي به من ببخش  ،گفت: از تو فريب نخواهم خورد. اكنون كه تشنه اي

 .كه هرگز نتواني آن را پس بگيري

 	منظورت چيست؟ خير پرسيد:

  .گفت:چشم هايت را به من بفروش
  .رعه اي آب به من بدهستان و ُجخيرگفت: از خدا شرم نداري كه چنين چيزي از من مي خواهي؟ بيا و لعل ها را ِب

  شامنديابار ب كيمانند آن كه  زيهر چ ايآن مقدار از آب  ،دنيكم كم نوش*جُرعه: ، مانند ياقوتبها به رنگ سرخ گران يازسنگ ها :*لعل
  پليدي: *ُخبثحرف اضافة مرّكب: به سببِواگذاركرد، فعل پيشوندي است مانندِ بازمي ستاني، پس بگيري*: واگذاشت*

  				خجالت، حيا: شرمپس مي گيري*: باز مي ستانيتشنه هستي*: تشنه ايذاتي* بد جنسي، بد: طينت *خبثسرشت، باطن، درون :*طينت
  نهاد آبدار ريگ آن پيش 								     								حالي آن لعلِ آبدار گشاد-1

  شفاف و درخشان، خوش رنگ آبدار:*سنگ قيمتي به رنگ سرخلعل: *قيد، بي درنگ فوراً، حالي:
  ، بي ارزش و سخت است و شر به سبب سرسختي و سنگ دلي و منشا آب بود، به ريگ مانند شده است.رده سنگ، شنُخ زه،ير سنگريگ: *
  آبِ سرچشمه از ريگ بيرون مي آيد. *توجّه:شخصي سخت دل كه در بيابان، آب به همراه داشت، منظورشر؛ آبدار:  ريگ*
  شر از استعاره :ريگدارد* همراه آب كه كسي) دوم مصراع در: (آبدار، آبدار: (در مصراع اول) درخشان :يا همسان جناس تام*
  آب و ريگ  *مراعات: باشد.» شر« به معني ناخالص كه مي تواند صفت-2شر كه صاحب آب بود-1داشته باشد: ايهام  مي تواندآبدار:  ريگ*

  .كه مانندِ زمين ريگ، سخت و آبدار بود، نهادشر آن ها را پيشدرخشان را از لباس خود درآورد و  آن دو لعلِ خير، فوراً 	معني:
  آب َلختي به بُِكش را آَتشَم 			       		 									ريابشنگي دَ ِت م زفت مُردَُگ-2

  ، بفهم، به من كمك كن و از تشنگي رهايم كن.بربپي  تشنگي من بهكن،  درك مرادرياب: *به سببِ *از:
  دچار سختي و رنج و عذاب شدم  م:كنايه ازمُردَ*جمله دارد*بيت چهار مقداري لختي:*خاموش كن*بكُش: 

   آتش وآب :تضاد*استعاره از تشنگي آتش:*
  .برطرف كنام را تشنگي ،آب اندكيو با ) مرا درك كنبه من كمك كن (، هالك شدمخير گفت: از شدّت تشنگي  معني:*

  يا بفروش ببخش همّت يا به 		               						اللِ چو نوششربتي آب از آن زُ-3
 ويژگي آب صاف و گوارا، شيرين و خوشگوار الل:زُ*مقداري آب: شربتي آبمقداري از نوشيدني كه به يك بار نوشيده مي شود*: شربت*
  بلند نظري ، بلند طبعيبخشش، جوان مردي،  همّت:*عسل شهد، نوش:*
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  						شربت و نوش *مراعات نظير:به نوش زاللآبِ تشبيه: *آب و آنجناس: *
  به من ببخش يا بفروش. َسرِ بلندنظرييا از است عسل مانندِ كه از آن آب گوارا آب مقداري	معني:

  :هر چه خير التماس كرد، سود نبخشيد و چون از تشنگي جانش به لب رسيد، تسليم گشت و*
  صبرش تمام شد: كنايه از جانش به لب رسيد*

  بيار تشنه سوي آب شربتي                               			گفت تيغ و دشنه بيار-4
  »خير« صفت جانشين اسم، منظور*تشنه: خنجردشنه: *هندشمشير، هرچيز ُبرَّ تيغ:

   دشنه، تيغ؛ وآب و تشنه ت وبشر :مراعات نظير*دشنه و تشنه: ناقص يا ناهمسان جناس*
  تشنه برسان.و مقداري آب به من ) چشمانم را در بياور(شمشير و خنجرت را بياور ،خير گفت: بلند شو	معني:

  خوش آبي به بِكُش را وآتشم 				              											شآتشين من برَك ةديد-5
صفت نسبي و مشتق، آتشي، ازآتش، به رنگ آتش، سرخِ تيره، صفت چشم است به دليل بي تابي و سرخي از شدّت : آتشين*چشم ديده:*

  آبي گوارا: خوش آبي*خاموش كن*بِكُش: فعل پيشوندي، بيرون بكش، درآور: شرَكَب*تشنگي 
  : / ش / بر بارِ موسيقيايي شعر افزوده است.*واج آرايي يا نغمة حروف: استعاره از تشنگيآتش

  .فروبنشان آبِ گوارا مقداري با را امآتشِ تشنگي و بياور بيرون مرا از كاسة چشمم سرخ و برافروختة هايچشم معني:
  چو باد رفت تشنه خاكِ آن پيش ِ 											       							دشنه باز گشاد شر كه آن ديد،-6

  			صفت جانشين اسم(خير) كه در عين حال با خاك تناسب دارد؛ زيرا خاك همواره تشنه است. *تشنه:بازكرد، درآورد: باز گشاد*خنجر: دشنه*
  باد به شرتشبيه: *به دليل خاك نهادي و تواضع او استعاره از خيرخاك: *دشنه و تشنه ناقص يا ناهمسان: جناس*

   كنايه از حركت با سرعت زياد *مصراع دوم:نماد سرعت *باد: خاك و باد :تضاد * ، تشنه و خاكخاك و باد *مراعات نظير:
  خير حركت كرد.مثل باد به سرعت به سمت و  بازكردهنگامي كه شردرخواست خير را شنيد، خنجرش را 	معني:

  شتن چراغ دريغش ُكدَناَم			                   		غدر چراغِ دو چشم او زد تي-7
  خاموش كردن : شتنكُ * )، براي او نشدم است(براي او نيامدش متمِّدَدر ناَم »شَ - «ضمير، حسرت*افسوس، تأسف دريغ:

  خير چشم استعاره ازمصراع دوم:  چراغِ*، تشبيه چشم به چراغ، وجه شبه: روشناييتشبيهي ةاضافچراغ چشم: *
  چراغ  *جناس تام يا همسان:چراغ*تكرار: كنايه از خاموش كردن و از بين بردن چشم و نابينا كردن *كُشتنِ چراغ:

  .نشد تأسفمهيچ  چشمان خير، نابينا كردنخنجرش را در چشمان روشن خير فرو كرد و از 	معني:
  راه هّمتِ كرد ناداده آب 			              										كرده تباه چشم تشنه چو-8

  در اين جا، قصد و عزم*هّمت: نداده *ناداده:وقتي كه: چواز بين بردن* تباه كردن:*فاسد،خرابتباه: *صفتِ جانشين اسم (خير) *تشنه:
  ).داد ادامه راهش به بدهد، عزم راه كرد(	به او آبي چشمان خير را نابينا كرد، بدون آن كه شر وقتي	معني:

  بگذاشت تُهي را بي ديده مرد 		  									    								جامه و رخت و گوهرش برداشت-9
  ي متيق ياز سنگ ها: گوهرتنها*تهي: بي چشم، نابينا*بي ديده: مرجع آن، خير*ش:  َ-*نهبار و ُب، كاال، متاع لباس، :رخت*لباس: جامه*
  بدون وسايل سفر و لباس و دارايي -2تنها-1دارد *ُتهي: ايهامجامه و رخت *مراعات نظير:كنايه از خيرمرد بي ديده:*
  رها كرد. ) بي چيزتنها و دست خالي(را مرد نابينا خير را برداشت و وسايل سفر وگوهر( در اين جا، لعل) و شرلباس	معني:*

و گياهي مي ديد، دو هفته اي مي  چوپان توانگري كه گوسفندان بسيار داشت، با خانواده ي خود از بيابان ها مي گذشت و هر جا آب
 جوي و جُست به چوپان دختر. افتاد بيابان آن به گُذارش روزها آن 	را به جاي ديگري مي برد. از قضاماند و پس از آن گلّه را براي َچ

 براثرِ. شنيد اي ناله دور از بازگردد، خانه به خواست كه همين و كرد پر آب از اي كوزه. برخورد راه از دور اي	مهبه چش و شد روان آب
 ُخَنك آب آن از و. رفت پيش. خواند مي را خدا و نالد مي تشنگي و درد از و است افتاده خاك بر نابينا ديد را جواني ناگهان .رفت ناله

از آن جوان را پس  او را كه هنوز گرم بود، بر جاي خود گذاشت و آن را محكم بست. ةرفت و چشم هاي َكندگ جان تا داد او به چندان
شبانگاه كه چوپان به خانه باز آمد، جواني مجروح و بيهوش را در بستر . با خود به خانه برد و غذا و جاي مناسبي برايش آماده كرد
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بلند  ةهني در اين حوالي است كه داراي دو شاخكُ  يافت و چون دانست كه ديدگانش از نابينايي بسته است، به دختر گفت: درختِ
دختر از پدر كمك خواست تا . ديگر موجب شفاي صَرعيان ةاست. برگ يكي از شاخه ها براي درمان چشمِ نابينا ست و برگ شاخ

رد و آبش را در چشم ُشرد. دختر آن ها را كوبيد و ِفُپشتي برگ به خانه آورد و به دختر ِسجوان را درمان كند. پدر بي درنگ ُم چشمِ
 بستر در حركت بي او و ماند بسته خير چشم روز 	پنج. ساعتي از درد بي تاب شد و پس از آن به خواب رفتبيمار چكاند. جوان 

  گشودند: را آن پنجم روز چون. آرميد
  اتفاقاً  :قضا *از، مشتقعلف خوردن حيوانات علف خوار در چراگاه، چريدن: راَچ*رمة گاو و گوسفند و ساير چهارپايان، رمه، گروه، دسته: گلّه*

  به دنبال صداي ناله رفترفت:  ناله براثرِپي* در دنبال، به :*بر اثررفتن :شدن *روانگذرگاه، راه عبور ،عبور، گذشتن *گُذار:
نيرو گرفتن پس از  ،زندگاني يافتن :رفتگ جان*آن قدر، آن اندازهچندان: خدا را صدا مي زند، از خدا كمك مي خواند*خواند:  مي را خدا*

 . ريخت چشمشدر) كهكه ِچِچ( را قطره قطره آب آن برگ ها: چكاند*َغش به مبتال بيماران :صرعيانغش* بيماري: *صَرعبيماري

    ديخواب ،استراحت كردآرميد: *رختخواب گسترده شده، تشك جاي خواب، بستر: *زمان اندكمدّتي كوتاه، : ساعتي*
  نُُخست بود كه چنان بِِعينه شد 						     							ستشت دُرُچشم از دست رفته، َگ-9

  		بهبود يافت: ستشت دُرُ َگ* بي عيب، سالم :ستدُرُ درست، مانند* عيناً، بِِعينه:*
  چشم كه با چشم مصراع اوّل تناسب دارد.-2ًدارد: درست و عينا *عين: ايهام تناسب، در اين جا نابيناشدهكنايه از نابود شدهاز دست رفته:*

   .شد و بينا سالم مانندِ روز نخست، و بهبوديافتخير،  شدةچشم نابينا	معني:
خير همين كه بينايي خود را باز يافت به سجده افتاد و خدا را شكر گفت و از دختر و پدر مهربان او نيز سپاس گزاري كرد.اهل خانه 

خدمت و درست كاري  مي كرد و بر اثرِلّه داري به او كمك هم شاد گشتند. پس از آن خير هر روز با چوپان به صحرا مي رفت و در َگ
  .هر روز نزد پدر و دختر عزيزتر مي شد

 خاطر به) اين جا در( :اثر *بر

زيرا كه وي جان خود را به دست او بازيافته بود و پيوسته نيز از لطف و محبّت او  خير به دختر عالقه مند شد؛ چون مدّتي گذشت،
چون او نخواهد داد و  سيتوانگر با اين همه مال و منال هرگز دختر خود را به مُفِل ين چوپانِبرخوردار مي شد امّا با خود انديشيد كه ا

بي هيچ اندوخته و مال، دختري را بدين جمال و كمال به دست بياورد. سر انجام عزم سفر كرد تا بيش از اين دل به  چگونه مي تواند،
  .دختر نبندد

دست ه چه از محصول زمين و از قبيل آن ب آن :مستغالت*اتغّلسَتمال و ثروت، درآمد ُم: منال*ثروتمند: توانگر*بهره مند، بهره ور :برخوردار *
 :*جمال: ذخيره شده، گنجينه، ذخيرة مال  اندوخته*بي چيز، بي نوا، تهي دست، درويش، فقير، گدا، مستمند :سفِلُم* زيه خّلَغ يها نيزم، آيد

جمال و  *جناس ناقص يا ناهمسان:، خدمندي و داناييبرتر بودن در داشتن صفات نيك، كامل بودن، آراستگي صفات :*كمالزيبايي
  	داشتن دوست را چيزي شدن، شيفتة چيزي از كنايه: چيزي به بستن *دلقصد و اراده :*عزمكمال

جان باز يافته ي تو. از خوان تو بسي خوردم و از  نور چشمم از توست و دل و شبانگاه قصد سفر را با چوپان در ميان گذاشت و گفت:
اري بر نمي آيد، مگر آن كه خدا حق تو را ادا كند. گر چه از دوري تو زغريب نوازي تو بسي آسودم. از من چنان كه بايد سپاس گ

خود  ةدا بامداد به سوي خانرنجور و غمگين خواهم شد، اما دير گاهي است كه از واليت خويش دور افتاده ام؛ اجازه مي خواهم كه فر
چوپان از اين خبر سخت اندوهگين شد و گفت:اي جوان، كجا مي روي؟ مي ترسم كه باز گرفتار رفيقي چون شربشوي؛ . عزيمت كنم

  .جا در ناز و نعمت بمان نهمي
: تمام وجود و تو ةباز يافت دل و جانتمام وجود و زندگي* : مجازازدل و جاننورديده، روشني چشم*: نور چشمشب* هنگام :*شباهنگام

مالطفت و مهرباني در حق  نوازي: غريببسيار، قيد* :*بسيسفره، مجاز ازخوردني و غذا: زندگيخودم را دوباره از تو به دست آوردم*خوان
  سزاوارشايسته، : بايد*از لطف تو بسيار آسوده بودم  منِ غريبِ نيازمند :آسودم تو نوازي غريب *از غريب و بينوا و درويش
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: رنجور و غمگين*آزرده، دردمند :رنجور، به جاي آوردن حقِّ كسي، پرداختن و پس دادن حقِّ كسي*گزاردن حق او :ادا كردن حق كسي را*
فخر، ، رفاه، آسايش: ناز*، قصد سفركردنركردنسف :كردن عزيمت*،زادگاهسرزمين، شهر: واليتمدّت زمان زياد*: ديرگاهيمترادف هستند*

  آسايش و رفاه و وسايل زندگاني :و نعمت	ناز*غمزه، كرشمه ،افتخار
  مرا چيز هست بسيار و نيست 	  				     				مرا جز يكي دختر عزيز،-10

  هست  نيست و :تضاد*ثروت و دارايي *چيز:وجود ندارد*نيست: مالكيّت و تعلّق*را: 
  ا مال و ثروت زيادي دارم.فرزند ديگري ندارم، اّمچوپان گفت: من به جز اين دختر كه برايم بسيار عزيز است 	معني:*

  بَرِ ما عزيزتر جان از هستي 			         						دختر ما هي دل به ما وگر ِن-11
  يا كسي عالقه مند شدن به چيزي از كنايه: يا كسي دل نهادن به چيزي*نزد، پيش*بَر: مضارع التزامي، بنهي*نهي: 

  ما *تكرار:كنايه ازنزدِ ما از جان هم بسيار دوست داشتني تر هستي بَرِ ما : عزيزتر جان از هستي *
  .نزدِ ما از جان هم بسيار دوست داشتني تر هستي عالقمند شوي، بسپاري و به ما به من و دخترمدل اگرمعني: 

  دامادي به كنم اختيارت 							                				برچنين دختري به آزادي -12
  مفعول ت: َ- ضمير*، انتخاب كردنبرگزيدن اختيار كردن:*بي هيچ اجباريآزادانه، : به آزادي*

  .گزينمبرمي خود دامادي به دختري آزادانه و بي هيچ اجباري چنين بر را تو من	معني:
  پُر گَردي زِمايه تا دَهَمَت 							  					       		رُتچه دارم ز گوسفند و ُش وآن-13

  ممتمِّ : ت َ–*سرمايه، دارايي: مايه*
  .)ثروتمند شوياز سرمايه بي نياز شوي (تا  مي بخشمو آن چه از گوسفند و شتر دارم به تو 	معني:

**********  
فرداي آن روز جشني بر پا كردند و چوپان دختر خود را به خير داد.  خير كه اين خبر را شنيد، شادمان شد و از سفر چشم پوشيد.

خود از آن جايگاه كوچ كرد. خير پيش از ة پس از چندي چوپان با خانواد. كام يابي رسيدخير پس از رنج بسيار به خوشبختي و 
يكي براي عالج صَرعيان و ديگري براي  نبان از برگ هاي آن ـحركت به سوي درختي كه شفا بخش چشم هاي او بود رفت و دو اَ
  .درمان نابينايان ـ پر كرد و با خود بر داشت و همگي به راه افتادند

 از كه بزرگ اي كيسه: *انبان*بهره مند گشتن ،مقصود نايل آمدنه ب، رزوي خود رسيدنه آب :كام يابيشدن* منصرف از كنايه :پوشيدن چشم*
  			َغش به مبتال بيماران :صرعيان*معالجه و درمان ج:*عال.باشد شده درست گوسفند ي شده دباغي پوست

 ةصَرع مبتال بود و هيچ پزشكي از عهد آن شهر به بيماريِ  پادشاهِ درازي پيمود تا به شهر رسيد. ازقضا دخترِ چوپان راهِة خانواد
 دختر جمال كه كس آن سرِ و كند عالج را 	درمان او بر نمي آمد. پادشاه شرط كرده بود كه دختر خود را به آن كس بدهد كه دردش

  دادند. باد به را سرخويش شوكت، و مقام درآرزوي بيگانه و آشنا از كس هزاران .كند جدا تن از نكند، دردش ي چاره و ببيند را
 دادند، موجب مرگ خود شدند. كشتن به را خود از كنايه 	:دادند باد بر را خود *سرجاه و جالل :شوكت*

براي رضاي  دختر در دست اوست و بي آن كه طمعي داشته باشد، خير با شنيدن اين خبر كسي را نزد شاه فرستاد و گفت كه عالجِ 
سپس او را با يكي از نزديكان به سراي دختر ».عاقبت خير باد چون نامت« خدا در اين راه مي كوشد. شاه با ميل پذيرفت و گفت:

   نه شب خواب و نه روز آرام دارد. خير دختر را ديد كه بسيار آشفته و بي آرام است.. فرستاد
  خشنودي: رضا، زياده خواهي*اميد، آرزو، توقع، چشم داشت: طمعداشتن* را آن كار انجام توانايي از كنايه :كاري داشتن دست *در

  نام تو خير باشد. مانند	)دختر درمان( كار اين به معني، سرانجام داستان، همين شعر از مصراعي تضمين :نامت چون باد خير *عاقبت
 را شربت آن دختر كه همين. خوراند دختر به و ساخت شربتي آن با و 	برگ ها را كه همراه داشت، ساييد بي درنگ مقداري از آن

 درنگ بي شنيد، را مژده اين كه شاه. طلبيد غذا شدو بيدار روز سه از پس. رفت فرو خوشي خواب به و آمد بيرون آشفتگي از خورد،
لعت و زر و بسيار شاد شد.پس به دنبال خير فرستاد و به او ِخ با ميل غذا خورده بود،رامش يافته و آكه  او، ديدن از و رفت دختر نزد

  .گوهر فراوان بخشيد
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  بشارت، خبرخوش مژده: *پريشاني، اختالل، نابساماني ،شوريدگي پريشان حالي آشفتگي:فوراً* ديركرد، بي تامّل، و اخيربدون ت: بي درنگ*
  جامه اي كه بزرگي به كسي بخشد. لعت:ِخ*

از قضا وزير شاه نيز دختر بسيار زيبا داشت كه بيماري آبله ديدگانش را تباه ساخته بود. از خير خواست كه چشم دخترش را درمان 
  كند. خير با داروي شفا بخش خود چشم آن دختر زيبا را بينا كرد. پس از آن خير از نزديكان شاه شد و هر روز بر جاهش افزوده 

 ديد را شر راه در رفت، مي باغي به گردش براي همراهان با روزي اتفاقاً. نشست شاهي تخت 	مرگ شاه برمي گشت تا آن كه پس از 
او بود، شمشير به دست، شر را نزد شاه برد.  به نزدش ببرند. چوپان، كه از مالزمان را او فَراغت حال در كه داد فرمان و شناخت را او

 .است »ربشُِّم«گفت: نامم  شاه نامش را پرسيد.

 .شاه گفت: نام حقيقي خود را بگوي

 .گفت:نام ديگري ندارم

شاه گفت: نامت شرّ است. تو آن نيستي كه چشم آن تشنه را براي جرعه اي آب بيرون آوردي و گوهرش ربودي و آب نداده با جگر 
  :اكنون بدان كه سوخته در بيابان تنهايش گذاردي؟

 ، جايگاهمقام، منزلت :جاه*.بود كرده كور را هايش چشم :بود ساخته تباه را راب*ديدگانشتباه: فاسد، خا*قضا ر، اتفاقاً : از قضا*

  بشارت دهنده، مژده دهنده :رشِّ *ُمبباشد، همراه، نوكر گريبا كس د شهيكه هم يكس :*مُالزمآسايش، راحتي، آسودگي :*فَراغت
  پريشان و دل آزرده، دردمند و رنج ديده : كنايه ازجگر سوختهي*، برداشتيدزديد :ربودي*

**********  
  مُرده تو بخت زنـده، مـن بخــت 				              				ردههـر ُبمنـم آن تشنــه ُگ-14

  		گهر از دست داده: هـر بردهُگ*سنگ گران بها از قبيل مرواريد، الماس، ياقوت، فيروزه و امثال آن هاگوهر، جوهر،  :هـرُگمن هستم**منم: 
  صفتِ جانشين اسم گهـر برده:ةتشنــ*
*بخت: تشخيص و زنده و مرده تضاد:*بد بخت بودن مرده: كنايه از تو بختسعادتمند و خوشبخت بودن*: كنايه از بخــت مـن زنـده*

  رده و ُم ردهُب :جناس ناقص*استعاره؛ زيرا زنده و مرده است؛ كه از صفات و ويژگي هاي انسان است.
  اكنون بخت و اقبال نيك به من روي آورده است و بخت و اقبال از تو دور شده است. تو لعل مرا دزديدياي هستم كه من همان فرد تشنه	معني:

  پُشت گيرد خداي كز آن مُقبـل 											 									تو مرا كشتي و خداي نكشت-15
  					حمايت ياوريتوان، نيرو، پشت: *خوش اقبال خوشبخت ، نيك بخت و قبل:ُم*
  ، توان و نيرو گرفتنحمايت شدن از كسي پشت گرفتن از كسي:*
  »تُعِزُّ َمن تََشاءُ وَتَذِلُ َمن تََشاءُ «سوره آل عمران  26اين بيت و بيت بعد ي اشاره دارد به آيه *
  نيرو و توان بگيرد. خداوند از خوش بخت كسي است كه انسان ،وند مرگ مرا نخواستي اما خداتمرا كشبه گُمان خودت  تو	معني:*

  .(خداوند ياري اش كند و پشت و پناهش باشد)
  داد شاهي تخت و تـاج اينكــم 								           					دولتـم چـون خدا پناهـي داد-16

  تاج، تخت، پادشاهي*مراعات نظير: من به اينك 	←است اينكم، متمِّم درم:  َ-*، بختدولت: سعادت و خوشبختي*
  	چون پناه بردن به خدا به من دولت و اقبال داد( مرا از شرِّ تو حفظ كرد) اكنون هم همان خداوند، تاج و تخت پادشاهي بخشيد. معني:

  :شر چون در او نگريست، وي را شناخت و خود را به زمين انداخت و*
  »من نبين كه َخود كردم بد در 							          					زنهار اگر چه بد كردم« گفت:-17

  		خود را خَد بخوانيد. *توّجه:.است جمله شبه يك واژه ، پناه، مهلت، اينامان زنهار:*
  من بد كردم ولي به بدي من توجّه نكن؛ زيرا من به خودم بد كردم. هر چند، شرگفت: امان بدهمعني: 

  »پيش نيايد شرّت جز شرّي، تو 					           				اگر خير است خيرانديش«  گفت:-18
  ز شر پيش نيايدج تو از ←است متمِّم »پيش نيايد شرت جز« در ت:-َ*اتفاق افتادن، روي دادن پيش آمدن:*خيرخواه: خيرانديش*
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  .ارتباط معاني دارد» ه در اوستك تراود همان كوزه از « المثل ضرب با بيت اين :*توجّهصامت / ر/ تكرار :آرايي *واجشر خير و	تضاد:
  بدي، كاري از تو ساخته نيست. شرّ و جزبه است اما تو شر هستي و  يخيرخواه انسان خير،چه  چوپان گفت: اگر	معني:*

  كمر ميان در كرده تعبيه 									                     			ش جُست و يافت آن دو گهرَندرَت-19
  مجاز از كمر بند، شالي كه به دور كمر مي بستند. كمر:*، ساختن و آراستنآماده كردن و قرار دادن تعبيه كردن:*

  را كه در ميان كمربند خود پنهان كرده بود، يافت. گوهر( لعل)تن شر را جستجو كرد و آن دو  چوپان		معني:
  باز آمد گوهر به گوهر گفت 					            								آمد آورد پيش خير فراز-20

  گوهر  و گوهر :جناس تام*استعاره از خير  دوم: گوهرِ*	نزد، پيش: فرازمانند ياقوت * سرخ رنگ به معني جواهرِاول:  گوهرِ*
  آمد و دو لعل را نزد خير آورد و گفت: سرانجام گوهر( لعل ) به نزد صاحبش ( خير ) برگشت.چوپان  :*معني

  )ي(خانلر ايزهرا ك ،يادب فارس زيدل انگ يداستان ها            ينظام كريهفت پ يسيبازنو
  

  كارگاه متــن پژوهــي
   يقلمرو زبان

  .ديكن يبررس ييرا از نظر معنا »تهّم «و  »آبدار« يواژه ها ر،يز اتيدر اب-1
  آبـدار نهـاد ـگيآن ر ـشيپ                          آن لعـل آبـدار گشـاد  يحالـ

  دارندة آب : آبدار*                 شفاف و درخشان، خوش رنگ: آبدار*
  بفروش  ايت ببخـش به هّم ـاي                           آب از آن زالل چو نوش يشربت

  بلند نظري ، بلند طبعيبخشش، جوان مردي،  هّمت:*
  راه هّمتِ كرد ناداده آب   			                     										كرده تباه چشم تشنه چو

  قصد و عزم هّمت:*
  . ديابيرا از متن درس ب ريز يها هواژ متضادّ-2
  فقيرو گداي: مُفلس=غن*     : ُمقبل=خوشببخت                     بدبخت*                                    ُخبث= ناپاكيي: پاك*
  »گزاردن« اّماست؛ ا »كردن سيوضع كردن و تأسـ« يبه معنا كاربـرد دارد و مجازاً »قرار دادن« يقيحق يدر معنـا »گذاشـتن« ةكلمـ-3
  .دياصالح كن ح،يتوض نيا يةرا بر پا ريز يجمله ها ؛اسـت »ادا كردن و اجرا كردن وردن،به جا آ« يبه معنا 

    ارذانگيبن ←في كرد.را معر  يگذار استيس يشورا يسه،  اعضامؤّس انگزاريبن*
  ارزخدمتگ ←كنند.  يم ينهند و از او سپاسگزار يدانش آموزان زحمات خدمتگذار مدرسه را ارج م*
  ارانزكارگ ←كارگذاران است. ةهم يحكومت عادالنه برا كي ياصل يها اميپ ة(ع)، در بردارنـد يلامـام ع ةنامـ*
  .ديبه پرسش ها پاسخ ده ر،يه به عبارت زبا توّج-4

ـَ يم يافتـاده اسـت و از درد و تشـنگ خـاككـه بـر  نـايناب ـديرا د يجوانـ ناگهـان   خوانـد.  يرا م د و خدانال
  قيد        مفعول                                مُتمّم   

  شده را بنويسيد. صمشّخ يواژه ها يدستور نقشالف) 
  مُعيّن كنيد. از فعل ها را كيب) زمان و نوع هر 

ـَ يم* ماضي نقلي                     :افتـاده اسـت*                          ماضي ساده: ـديد*     مضارع اخباري و مي خوانَد:  دنال
   يقلمرو ادب

  .ديسيخود را بنو ليسروده شده است؟ دل يدرس در چه قالب اتياب-1
 ،ها و مطالب طوالني كاربرد دارد. در اين قالبو براي سرودن داستان تعداد ابيات آن محدوديتي ندارد از شعر فارسي است كه قالبي مثنوي؛ زيرا

ترين سروده هاي ادبيات پارسي كه در قالب  شود. از بزرگو به همين دليل به آن مثنوي (دو تا دو تا) گفته مي دارد اي جداگانهقافيه  بيت	هر
هاي مثنوي است. از لين نمونهنيز ازاوّ ابوشكور بلخي	و آفرين نامه رودكي كليله و دمنه. فردوسي مي باشد ةشاهناممثنوي سروده شده اند،
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به  مثنوي	خود را در قالب عرفاني	نام برد كه مطالب	بلخي الدينجالل موالنا	توان ازاند ميسرايندگاني كه از اين قالب استفاده كرده جمله ديگر
  .زبان فارسي است اند. اين قالب شعري خاصّ شعري نيز از ديگر شاعران بزرگ اين قالب نظامي	و جامي .است سروده تمثيل شيوة

  .ديكن يبررس يادب يها هيرا از نظر آرا ريز تيب-2
  بخت من زنده و بخت تو مرده                            هر بردهُگ ةم آن تشنَنَم

  بخت تو برگشته بدبخت بودن، مرده: كنايه از تو بخت* بخت با من بوده سعادتمند و خوشبخت بودن،: كنايه از بخــت مـن زنـده*
  رده و ُم ردهُب :جناس ناقص*تشخيص و استعاره؛ زيرا زنده و مرده است؛ كه از صفات و ويژگي هاي انسان است. *بخت:زنده و مرده تضاد:*
  : ديكن هتوّج ريز تيبه ب-4

  بماند واريشد و آن نقش به د رانيخانه و                      دل ةتو در خان يباينقش كردم رخ ز
  را حذف كرده مشّبه  كرده اسـت؛ سپس در مصراع دوم، به سبب شـباهت آن دو بـه هـم، هيتشـب » خانه «را به  »دل  «شـاعر، درمصراع اوّل، 

  مي گويند.  »استعاره « را ذكر كرده است تا شباهت را تا مرحلة يكي شدن نشان دهد؛ به اين تصوير خيال انگيز،  مشبّه به ( خانه)و فقط 
  مثال براي حذف مشبّه به: خورشيد  شكفت.

  از ويژگي هاي گُل است كه به خورشيد نسبت داده شده است. »شكُفتن« خورشيد به گل تشبيه شده است، 
  را بيابيد و مقصود از آن ها را بنويسيد استعاره*در ابيات زير، 

  ُخوَش آبي به بُِكش را وآَتشَم 				              											شآتشين من برَك ةديد
  تشنگي استعاره از: آتش*

  شتن چراغ دريغش ُكدَناَم			                   		غدر چراغِ دو چشم او زد تي
  خير                                چشم استعاره ازمصراع دوم:  چراغِ*

   يقلمرو فكر
  گفت چيزي به من بده كه هرگز نتواني بازپس بگيري. ذات بود و چون بد را طلب كرد؟ شيچشم ها »ريخ «از » شر «چرا  -1
  چيست؟ اوّل و دوممقصود از گوهر ،»فـراز              گفـت گوهـر بـه گوهر آمد بـاز ـريخ ـشيآمـد آورد پ«  ـتيدر ب-2
  استعاره از خير  دوم: گوهرِ*مانند ياقوت                                  به معني جواهر سرخ رنگاول:  گوهرِ*
  ) است؟26 يةآل عمران، آ ة(سـور »تُعِزُّ َمن تَشَاءُ وَتَذِلُ مَن تََشاءُ « ةفيشـر يةمفهوم آ يبرا يكدام قسـمت درس، مصداق مناسـب-3

  يكن يخوار م يو هر كه را بخواه ،يده يت معزَّ ،يهر كس را بخواه*معني آيه: 
  پُشت گيرد خداي كز آن ُمقبِل	    																													كشتي و خداي نكشتتو مرا   ابيات هم مفهوم در درس:

  داد شاهي تخت و تاج اينكم	  																																	داد پناهي خدا چون دولتم                                     
  دارند؟هريك از َمثَل هاي زير، باكدام بخش از متن درس مناسبت -4 

  »د كردموَمن نبين كه ُخ بد در 	   						          					زنهار اگر چه بد كردم«  گفت:*از ماست كه بر ماست: 
  »پيش نيايد شرّت جز شرّي، تو 					           				اگر خير است خيرانديش«  گفت: *ازكوزه همان برون تراود كه در اوست:

  .ديكن سهي(ع) مقا وسفيحضرت  يو شر را با ماجرا ريداستان خ-5
خير مانند حضرت يوسف بي گناه است و شر مانند برادران يوسف ناجوان مرد، حسود و بدذات است. خير چون مانند يوسف پاك و 

بي گناه بود، سرانجام به پادشاهي و خوش بختي دست مي يابد ولي شر مانند برادران يوسف، به بدبختي افتاد و به سبب شرمندگي، 
  واستار بخشش شد.خ
  كيست؟ »باد چو رفت تشنه خاك آن پيش/  گشاد باز دشنه ديد آن كه شر« :  بيت در »تشنه خاك« از مقصود-6

  خير از استعاره
  چيست؟ داستان پيام ترين محوري -7

  است نابودي و تباهي انديشي بد عاقبت و است رستگاري خواهي نيك انجام سر
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 مزار شاعر                                                                    حكمــت  گنــج

رفت  از ميدان جنگ به گورستان مي ـ هاي دور و دراز خود ين داشت ـ سرگرم انديشهتيمور لنگ، گاه سوار بر اسبي كه لگامي زرّ*
هر گاه بر مزار يكي از نياكان خود يا شاعري بزرگ، سرداري پرداخت و  مي شد و تنها در ميان قبرها به گردش و از اسب پياده مي
   .بوسيد آورد و مزار او را مي گذشت، سر فرود مي نامدار مي دالور و دانشمندي

  ، كنايه از بي انتهاسخت طوالني ،بسياردور ،طوالني: دور و دراز*مشغول: سرگرم، صفت بياني نسبي*طاليي زرّين:*اسبافسار دهنه، گام:لِ *
 اسم + واج ميانجي+ نشانة جمع←، نيا+ك+انجمع نيا، اجدادنياكان: *

فردوسي، شاعر ايراني، روزگار خود را  شتار مردم آن دست بردارند؛ زيراكه شهر توس را گشود، فرمان داد كه از كُ  تيمور، پس از آن*
كشيد، خواست كه  آميز او را به سوي فردوسي ميو چون جذبه اي اسرار  در آن به سر برده بود. آنگاه تيمور بر سر مزار او شتافت

   ».ل بودمزار شاعر غرق در گُ «: قبرش را بگشايند
  ، رازگونه، ناشناختهرمز و رازه ها در آميخته ب رازها و پوشيدگيه آميخته ب: اسرار آميز*گيرايي، كشش، جذابيت :جذبه*
  به ويژه قبري كه زيارتگاه باشد ،گور، قبر، آرامگاه :مزار*
 كشيد. فردوسي سوي به را او ناشناخته نيرويي :كشيد مي فردوسي سوي به	راذبه اي اسرارآميز او چون َج*

  .ل شده بودقبر فردوسي به خاطر انسانيّت و فرهنگ دوستي پر از ُگ »:مزار شاعر غرق در گل بود  *«
 آنان به نيكي ياد مي كنند.انسان هاي نيكوكار و خوب، سرانجامي زيبا و سعادتمند دارند و از *مفهوم: 

جا كه  آن ـ بود. پس، از راه قره قورم به سوي تاتار مزار كشورگشايي چون او چگونه خواهد تيمور در انديشه شد كه پس از مرگ،*
 .آهنين آرميده است روي آورد نياي بزرگش، چنگيز، در معبدي

تيمور  بود، سنگ بزرگي را كه برگور فاتح چين نهاده بودند، برداشتند؛ وليوسرفرود آورده  نامدار كه زانو بر زمين زدهايرز در برابرِ 
  ».گور ستمگر غرق در خون بود« :ناگهان برخود لرزيد و روي بگردانيد

، تاس ي در تركستانتتار نام قوم ايتتر و  :تاتار* تركمنستانصحرايي در، اهيس ابانيب يبه معنا :مرقره قو*كشورگير، فاتح كشور :كشورگشا*
  ج. معابد ،عبادت، پرستشگاه يجا: معبدبود*» تموچين« نام اصلي او: چنگيزمغول، نام جايگاه زندگي مغول ها كه زمين وسيعي بوده*

 .است شده دفن آهن جنس از درجايگاهي و مرده چنگيز :است آرميده آهنين معبدي درچنگيز، *آرام گرفته، دهيخواب، خفته *آرميده:

  لنگ است زيرا پس از فتح هر سرزميني، قبر بزرگان، شاعران و نامدارانِ  منظورتيمور زيارت كنندة مشهور، :نامدار	زاير*زيارت كننده: رئزا*
 منظور چنگيزخان مغول: فاتح چينگذاشتن* احترام از كنايه :بود آورده فرود سر و زده زمين	 بر 	زانو*آن جا را زيارت مي كرد

 .قبرچنگيز به خاطر ظلم و ستم و كشتار بي رحمانه پر از خون شده بود»: گور ستمگر غرق در خون بود*«

  انسان هاي بدكار و ستمگر، پاياني عذاب آور و دردناك دارند و از آنان به زشتي ياد مي شود*مفهوم: 
  فرانسوا كوپه

  
و قتل و غارت و ظلم  ؛باعث سعادتنيكوكاري مي گيريم كه با مقايسه ي آن چه تيمور از قبر فردوسي و چنگيز دپده است، نتيجه * 

 . بيند مي را اعمالش نتيجة 	عذاب است و انسان بعد از مرگ و بدبختي	باعث

  
  ، »هاصميميت«، »براي تاج«، »فردوسي«، »عابر«است. از آثار اوست  فرانسه	ميالدي اهل قرن نوزدهم شاعر	و نويسنده: فرانسوا كوپه*
 »فرودستان«و » دفتر سرخ«
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  عظمت نگاه( نگاه و بينش عميق و ژرف)                                                           درس هجدهم
 از بيشتر كه بياموزد تو به كتابم كاش.انگيزد بر درتو را پرواز كتاب، شوق اين كه خواهد مي خواندي، دلم را كتابم كه آنگاه *ناتانائيل

  سوي خدا به پرواز خودشناسي، شوق :*مفهوم   .بپردازي خود كتاب، به اين
خود « در انسان به وجود آيد و بيشتر از اين كتاب به »شوق پرواز به سوي خدا و عالم باال«آرزوي نويسنده اين است كه با مطالعة كتاب *نكته:
  بپردازد»شناسي
   زباني قلمرو

و البته نام  ياهللا ورد ايعطااهللا و احسان،  ايبه خداداد، و بغداد،  هيشب ييماخوذ از كتاب مقدّس در معنا ،يعبران اي ياست عبر ياسم : ليناتانائ*
  سخن مي گويد در حالي كه اورا هنوز نديده است.  از ناتانائيل« . يك مخاطب فرضي است. آندره ژيد، در آغاز كتابش مي نويسد: مرد است

  .بيابي ديگر جايي جا، در همه در جز را خدا كه مكن ناتانائيل،آرزو
  .هست، خدا بزرگ تر از آن است كه در جايي خاص، غير از همه جا، بتواني او را بيابي(خداوند حتما در همه جا هست)» همه جا«ناتانائيل، خدا در*

  هستي هاي پديده در خدا جا، تجلّي همه در خدا ، حضوراعتقاد به وحدت وجودمفهوم: 
 )115آية  -.(بقره پس به هرجا روى آوريد، رو به سوى خداوند است ←» َفثَمَّ وَجْهُ اللَّهِفَأَيَْنمَا ُتوَلُّوا « *هم مفهوم با: آية 

  .بلكه نزديك است و در همين عالم است خداي ژيد كه منشأ و منبع همه چيز است، خدايي دور از انسان و خارج از عالم نيست :1*نكته
از حضرت حق  ييهاهيها و ساهمه جلوه گرانيدر عالم از آن خدا است و د يقيوحدت وجود تنها وجود حق هّيدر نظر : وحدت وجود:2نكتة 

پذيريم، اما گويند ما كثرت را در جهان ميگويند. اين سخن نه انكار خدا و نه انكار جهان است. عرفا ميها وجود مي بنابراين، مجازاً به آن هستند.
  .يكي شدن با روح عالم پيام وحدت وجود، پيوستن به اصل است؛ يعني. جودوجود است، نه خود و يهاگوييم اين كثرت در جلوهمي
  .او نيست دهندة نشان اي آفريده هيچ امّا است؛ خداوند نشانة اي آفريده هر
  آشكارا نشان دهد.همة آفريده ها، نشاني ازآفرينندة خود را همراه دارند؛ اّماهيچ پديده اي به ذات خود و به تنهايي، نمي تواند آفرينندة خود را *

  ( هيچ آفريده اي به تنهايي آيينة خداوند نيست)
  توجّه كردن به آفرينندة پديده ها براي شناخت آن و دوري كردن از آفريده ها و پديده ها براي شناخت خداوند  *مفهوم: 

  )102. (اِنعام، يابد يابند و اوست كه ديدگان را درمى و را درنمىها ا چشم←»َلا تُدْرِكُهُ اْلأَبَْصارُ وَُهوَ يُدْرِكُ اْلأَبْصَارَ«*هم مفهوم با آية 
  .گرداند مي باز آفريدگار راه از را كند، ما معطوف خويش به را نگاهمان اي آفريده كه *همين

 پيچيده شده، مايل شده، ه واقع شدهمورد نظر و توّج :معطوف*

   اين توجّه، ما را از خدا دور مي سازد.( دلبستگي به چيزي ما را از خدا دور مي كند)*همين كه آفريدة خاّصي، نگاه ما را به خودش بكشاند، 
مي بينيم، خدا را ديده ايم، همين كه آفريدة خاّصي را خدا بدانيم از خدا دوري كرديم و اين آغاز بت پرستي »همة هستي«تا وقتي خدا را درتوجّه: 

  .نبندد كه انسان از هر چيز غير از خدا بگذرد و به آفريده ها دل به عشق راستين در گرو اين است دست يـابياست.
  *نگرتا درنگ ساخته، سازنده از دست تو نرُبايد.                قابوس نامه

  بيان پارادوكسي يا متناقض نما )(←است »نايافتني« آيد، و در تصوّر به كه جا هر هست؛ در جا همه در *خدا
  اعتقاد به وحدت وجود*ناتواني انسان از درك و شناخت آفريدگار، خدا و جمال او در جهان آشكار است ولي حواسّ مادّي، توانايي شناخت او را ندارند، 

  .يابد را درمىيابند و اوست كه ديدگان  ها او را درنمى چشم←»َلا تُدْرِكُهُ اْلأَبَْصارُ وَُهوَ يُدْرِكُ اْلأَبْصَارَ«*هم مفهوم با آية 
  دارد. دست به خود كه رود مي نوري درپي خويش هدايت براي كه بود خواهي ماَنند كسي ناتانائيل، به *وتو

  خداوند نيروي درك وشناخت را در وجودِ ما آفريده است و نيازي به ياري ديگران نيست، خودشناسي، همان خداشناسي است.  *مفهوم: 
  او بود                               او نمي ديدش و از دور خدايا مي كرد              حافظبي دلي در همه احوال خدا با 

  ديد.  نخواهي خدا بروي، جز جا هر
 .پس به هرجا روى آوريد، رو به سوى خداوند است ←» فَأَيَْنَما ُتوَلُّوا َفثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« *هم مفهوم با آية 

  .نيست گذرا كه خداست تنها كه بگو خود به .مكن درنگ جا هيچ در و كن نگاه چيز همه گذري، به مي كه *تانائيل، همچنان
   به هيچ آفريده اي دل بسته نباش و همه را ناپايدار بدان.مكن:  درنگ جا هيچ در و كن نگاه چيز همه *به
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  .در او دگرگوني به وجود نمي آورد و بايد به او دل بستتنها خداست كه پايدار و جاودانه است و گذر زمان نيست:  گذرا كه خداست *تنها
  گذر از هر چيز جز خدا ،عدم وابستگي و دل بستگيمفهوم: 

 هاي خدا هستند، دل ها آفريده دارد؛ از آن جايي كه اين بازدارنده چه ما را به خود وا مي دارد، از خـدا بـاز مـي ژيد بر اين باور است كه آن توجّه:
  .ها گذر كرد باشد كه نتوان از آن نبايد طـوري ها بستن بدان

  كني. مي نگاه بدان كه چيزي آن در نه باشد، و تو نگاه در عظمت كاش اي
  آرزو مي كنم نوع نگاه كردن تو به پديده ها، مهمّ و باعظمت باشد، نه خود پديده ها*
  لزوم تغيير نگرش، مهم نوع نگاه است نه به آن چه نگريسته مي شود، زيبايي بايد درنگاه باشد نه در پديده ها  اهّميّت نوع نگاه و نحوة نگرش، :مفهوم* 

  .آموخت خواهم شوقي و شور تو به ناتانائيل، من
  ، شور تبرانگيختن به عشق و محّب ي،دلبستگ اق،ياشت ،يآرزومند :شوق*
  )عشق به دعوت :مفهوم. ( من به تو شور و عشق به خداوند را خواهم آموخت ل،يناتانائ*

  .فسفر به فسفر روشنايي كه ماست؛ همچنان به وابسته ما اعمال
  گردد. مي مشتعل هوا مجاورت در كه روشن زرد رنگ با شيميايي عنصر :*فسفر

  انسان) خود به اعمال همان گونه كه روشنايي فسفر از خودش است.( بازگشت*ما مسئول كارهايي هستيم كه انجام مي دهيم و اين اصلِ ذات ماست، 
  وابستگي اعمال ما به ما( مشبّه) به وابستگي درخشندگي به فسفر ( مشبّه به)، وابستگي و همراهي(وجه شبه) *تشبيه مركّب:

  هر علّتي از جانب معلولي است.*نكته: 
  آورد. مي ارمغان به درخشش و شكوه برايمان سوزاند، اما مي را ما كه است راست 

 هَديه ارمغان:*ناثيرگذاشتاثر گذاشتن، ت، با حرارت زياد سبب آسيب يا آزار شدن، مجازاً چيزي را آتش زدن: سوزاندن*

  ارجمندي ما مي شود.درست است بسياري از كارها، به ما آسيب مي رساند( ما مجازات و تنبيه مي شوم و سختي و عذاب مي بينيم)، اّماباعث بزرگي و *
  .است سوخته ديگر هاي جان برخي از تر سخت كه است اين باشد، براي داشته ارزشي ما جان اگر و 

  عذاب كشيدن، زجر كشيدن ه، مجازاً، شعله ورشدهآتش گرفت *سوخته:
  *جان انسان به دليل همراه بودن با سختي ها، به ارزشمندي رسيده است.

  ارزشمندي انسان مي شود.، ارزشمندي جان انسان به سبب سوختن در آتش  موجب رياضت و عذاب، :*مفهوم 
  »گرفتن. دوش به را بشر بار است ممكن كه آن جا تا«  :است من، اين اندرز نيكوترين

  استعاره از دشواري ها و سختي ها*بار: كردنف كمك كردن خدمت از كنايه گرفتن: دوش به را كسي بار* 
  خلق، كمك كردن به ديگران در سختي ها به خدمت كردن: مفهوم*
 بدان كه شوند مانند نيلگوني آسمان به بيشتر هرچه كه كنم كاري و ببخشم تازه بينشي چشمانم به توانستم مي اگر شد مي چه! آه 

  .است روشن و باران، صاف بارش از پس كه نگرند؛ آسماني مي
  استعاره و تشخيصچشمان: »*نيل«به  »آسمان«تشبيه و آسمان« به »چشم«تشبيهسير* نيل، آبي رنگ به :*نيلگونشبه جمله*آه: 

اي كاش مي توانستم نوع نگرش و ديدگاه خود را براي شناخت حقيقت، عوض كنم و به چشمانم توانايي نگاه دقيق تري بدهم تا حقايق را روشن *
  ببيند مانند آسمان نيلگون كه پس از باران، صاف و روشن مي شود.

 بيني، پاك بودن و صداقت داشتن                                                                                     بينش، روشن نو، وسعت بينش *مفهوم:

 غبار و گرد.باران اندكي انتظار كشيد؛ مي انتظار كه ام ديده تابستان هنگام به را دشت من .گفت خواهم سخن از انتظار تو ناتانائيل، با
 پذيراي خواست مي گويي.داشت مي بر تِرَك خشكي از زمين .خاست مي بر هوا به نسيمي كمترين به و بود شده سبك زياده ها جادّه
  .شود بيشتر آبي

  زمين حدِّ از بيش ازخشكي كنايه :غبار و گرد شدن *سبكدشت خواستن كشيدن، آب انتظار :*تشخيص و استعاره
  بيشتر آب خواستن براي زمين خوردن تَرَك :تعليل *حُسندشت، آب، نسيم*مراعات نظير: هوا و زمين خشكي، و باران :*تضاد

  اميد دوباره به زندگي و حيات و انتظار :مفهوم*
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  .بودند شبنم در غرق چمنزارها .باختند مي يك، رنگ يك ها ستاره .لرزيد مي دم سپيده انتظارِ در كه ام ديده را *آسمان
  ازوحشت كردن از چيزي، به شدّت ترسيدن كنايه :*لرزيدنها ستاره باختن آسمان، رنگ كشيدن انتظار: و استعاره تشخيص *

  از دست دادن رنگ و بي رنگ شدن، رو به نابودي رفتن و ضعيف و بي اثر شدن به كنايه :باختن *رنگ
  شعاعي از آفتاب كه بر ميوه هاي پوسيدة كاج مي تابيد، كم كم رنگ باخت.

  كامالً تحت تاثيرآن قرارگرفتن يا گرفتار آن شدن، غوطه ور شدن درآن از كنايه بودن: چيزي در *غرق
  زيرا به دريايي يا مكان پرآبي مانند شده است كه چمنزاردر آن غرق مي شود.: استعاره مكنيه؛ شـبنم*

  در شبنم بودند چمنزارها غرق *اغراق:سپيده دم، آسمان، ستاره، چمنزار، شبنم :نظير *مراعات
  صبح و آسمان زيبايي روشنايي صبح، توصيف انتظار دست يافتن آسمان به :*مفهوم

  .باشد پذيرش براي آمادگي تنها نگيرد، بلكه خود به هوس رنگِ  حتّي وجودت، در انتظاري هيچ ناتانائيل، كاش 
  پيدا كردن، اثرپذيرفتن از آن چيز*رنگ چيزي را گرفتن: كنايه از حالت يا ويژگي يا جنبه اي از آن چيز را 

  باشد. *ناتانائيل، اي كاش، هيچ انتظاري در وجود تو، از هواي و هوس اثر نپذيرد و مانند آن نشود، بلكه تنها آمادگي براي پذيرش عشق راستين 
  نفساني و بي ارزشي آن و ارزشمندي انتظار راستين هاي خواهش و هوس از دوري :*مفهوم

   .مكن آيد،آرزو مي سويت به آنچه جز و آيد، باش مي سويت به چهآن  هر منتظر 
  *منتظرهرآن چيزي كه براي تو اتّفاق مي افتد، باش و فقط آن چيزي را آرزوبكن كه ازسوي خداوند به تو داده مي شود.

  .باشي داشته خويش تملّك در تمامي به را خدا تواني مي روز لحظة لحظه در كه بدان
  شدن دارا شدن، مالك: *تملّككامالً، تماماًتمامي:  *به

  بودن و حضور او را دركنار خود حس كردن در تمام لحظه ها خدا با هميشه*مفهوم: 
   آيد؟  مي كار چه به ناكارآمد آرزويي عاشقانه؛ زيرا تصاحبت و باشد عشق سرِ از آرزويت كاش

  بدون كارايي و استفادهناكارآمد: شدن* چيزي مالك و صاحب :*تصاحب از راه، به طريق*ازسرِ: حرف اضافة مركّب، 
  استفهام انكاري، آرزوي بدون كارايي به هيچ كاري نمي آيد و بي ارزش است. آيد؟ مي كار چه به ناكارآمد *آرزويي

  .است ارزش بي و آيد نمي كاري هيچ به كارايي بدون اي كاش، آرزويت دست يابي به عشق راستين الهي باشد و عاشقانه آن را به دست بياوري، زيرا آرزوي*
  هوس از هوا و دور و عاشقانه آرزوي داشتن*مفهوم: 

   !اي بوده خبر بي آن از خود و داري تملّك در را خدا ناتانائيل، تو !شگفتا
  .تريم به شما نزديكيا قلب ما از رگ گردن  ←اْلوَريد َحْبلِ مِنْ  إِلَيْهِ أَقْرَبُ نَْحنُهم مفهوم با: 

 از ايلحظه اگر خداست، از كماالتش و وجودش و هستي تمام كه انساني: بفرمايد خواستهمي كه كرد درك را تشبيه اين از خدا بايد منظور*توّجه: 
  بندد.برمي رخت انسان از حيات شود، جدا وجود فيض

  ، شگفت انگيز است كه تو خدا را در درون خود داري، اّما از آن بي خبر هستي. ليناتانائ*
  ناآگاهي ازجلوه و قدرت خداوندي در وجود خود : *مفهوم

  .داري خود وجود در اكنون هم را او اين كه نيافتن در يعني بودن، ناتانائيل، خدا انتظار در.بود انتظارش در توان نمي كه خداست ناتانائيل، تنها

 خدا و نشناختن اوست. از بودن دور نشانة درانتظار خدابودن*مفهوم: 

  .ده دم، قرار همين در را خود خوشبختي همه و مشو قائل خوشبختي و خدا ميان تمايزي
  در نظرگرفتن، تصوركردن :شدن قائل*سخنگو. گفتگوكننده :*قائلكردن گذاشتن، جدا فرق :*تمايز 
  شمردن، جدا نبودن خوش بختي و خداوند غنيمت دم: *مفهوم 

  شود  مي زاده آن در چيز همه گويي كه چنان[بنگر] پگاه بامداد به و ميرد فرو درآن بايستي روز گويي كه بنگر شامگاه، چنان *به
 آسماني غروب كردن ستاره يا هرجرم، در اين جا، غروب كند، خاموش شدن چراغ، شمع، آتش و جز آنفروبميرد، : *فروميرد

  بوجود آمد فروميرد ستاره چون شود روز                                   تو روزي، او ستاره اي دل افروز
  و زاده شود رديم يم، شامگاه و بامداد تضاد:*صبح زود *پگاه:دم صبح، سپيده :*بامداد
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  *به آغاز شب چنان نگاه كن كه روز مي بايست در آن غروب كند. و به صبح زود، چنان نگاه كن كه انگار همه چيزدر آن پديد مي آيد. 
  *مفهوم: تامّل درآفرينش و شب و روز و باور به زندگي و مرگ آفريده ها و زندگي دوبارة پديده ها

د و در آن حقيقتي قرارداده است، مانند شب كه زمان نابودي روز است و صبحگاه، زمان خداوند در آفرينش هر پديده اي، هدفي دار *توّجه:
  پيدايش و به وجودآمدن پديده هاست.

  .آيد در شگفت به چيزي هر از كه است كسي خردمنددر هر لحظه نو شود. دينگرش تو با
  خردمندي است. ديدن هر پديدة آفريده شده در اين جهان، نشانهزده شدن با  تازه شدن ديدگاه انسان درشناخت حقايق آفرينش، شگفت: *مفهوم

 تر دوست را كدامين ميان آن از كه داني نمي داري؛ حتي كه است چيزهايي ناتانائيل، گوناگوني تو، اي دردسرهاي همه سرچشمه
  .است آدمي، زندگي دارايي يگانه كه يابي نمي در را اين و داري

  دارايي به زندگي *تشبيه:
  حقيقت زندگي  به گوناگوني، دور داشتن انسان از زياده خواهي و توجّه دادن و كثرت عالم در سرگرداني انسان :*مفهوم

  كنند؛ حس را آن ام برهنه پاهاي كه خواهم نيست؛ مي است، بس نرم ساحل هاي شن اين كه»خواندن«من براي
  شده شده، بنا ساخته: *مبتنياست »دانش هاي نظري و تئوري«منظور*خواندن: 

  د. دانش هاي نظري در راه شناخت حقيقت الزم است ولي كافي نيست. حقيقت را بايد تجربه كرد، حس كرد مانند پايي كه نرمي شن ها را حس مي كن*
  روي آوردن به تجربه هاي شخصي و آزمايش :*مفهوم
  اين است كه ژيد، حاصل تجربه هاي شخصي را بر تعليمات خشك كتاب ها برترمي شمارد » مائده هاي زميني« يكي از مضمون هاي اصلي  *نكته:

  در اين مضمون نيز مانند حافظ مي انديشد:
  بشوي اوراق اگر همدرس مايي                    كه علم عشق در دفتر نباشد

  .است نباشد، بيهوده احساس بر مبتني كه شناختي هر من چشم به
  .ستين يباشد، خواندن كاف يحاصل تجربة شخص ديبا يمانيشناخت ا*از ديدگاه من، 

زمين،  عاشقانه زيباي اي.كنم نثارش را مهرم باشم، تمامي نخواسته درنگ بي كه ام نديده جهان اين در را لطيفي زيبايي هيچ *هرگز
  است!  انگيز دل تو گستره شكوفايي

  در اين جهان هر چيزي را كه ديده ام فوراً آرزو كردم با همة وجود آن را دوست داشته باشم و به آن عشق بورزم. *
  عشق به زيبايي ها و دل بستگي به جهان: *مفهوم 

  به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست                     عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست 
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  كارگاه متن پژوهي
    زباني قلمرو 
  .كدام كلمات، در متن درس، براي شما جديد و غيرتكراري است؛ معناي هر يك را بنويسيد-1
  شدن صاحب شدن، مالك :*تمّلكشده پيچانده شده، گردانده باز :*معطوفخداداد يعني ِعبري، زبان آرماني، در و كامل انسان :ناتانائيل-1

  غذا مخصوص سفره :*مائدهپذيرفتن و كردن اعتراف :شدن *قائلگذاشتن كردن، فرق جدا :*تمايزشدن مالكشدن،  صاحب :*تصاحب
  آسمانگون ،الجوردي ،كبودنيلي، رنگ سير، به آبي: *نيلگون

  »نـدا ةنشـان «واژه ها؛ بـه ايـن  »يـا، ا اي، آي،« زنيم؛ مانند  ها كسي يا چيزي را صدا مي هايي هسـت كه با آن در زبان فارسـي، نشـانه -2
 »!اي خدا «دارد؛ ماننـد نام »منادا«آيد، هـا مي گوييم. اسـمي كه همـراه آن مي

  ، پدررا ديدي؟علي« ؛ مانندِ ـه كنيمرود؛ در ايـن گونه موارد، بـه آهنگ خوانـدن جمله بايد توّج گاهـي منـادا بـدون نشـانه بـه كار مي *توّجه:
  »خواهم گفت سخن انتظار از تو، با ناتانائيل «           .بنويسيد را شده مشخّص هاي واژه دستوري نقش ة روبرودر جمل

  مفعول :*سخناسم                      متمم :انتظار *ازمتمّم                     :تو *بامنادا                       :*ناتانائيل
  ادبي قلمرو 
 .هاي ادبي بررسي كنيد آرايهعبارت زير را از نظر  -1

  .چمنزارهـا غـرق در شـبنم بودند .باختند ها يك يـك، رنـگ مي لرزيـد. سـتاره دم مي ام كـه در انتظـار سـپيده آسـمان را ديـده
  ها ستاره باختن آسمان، رنگ كشيدن انتظار: تشخيص و استعاره *

  ازوحشت كردن از چيزي، به شدّت ترسيدن كنايه :*لرزيدن
  از دست دادن رنگ و بي رنگ شدن، رو به نابودي رفتن و ضعيف و بي اثر شدن به كنايه :باختن *رنگ

  شعاعي از آفتاب كه بر ميوه هاي پوسيدة كاج مي تابيد، كم كم رنگ باخت.
  كامالً تحت تاثيرآن قرارگرفتن يا گرفتار آن شدن، غوطه ور شدن در آب از كنايه بودن: چيزي در *غرق

  زيرا به دريايي يا مكان پرآبي مانند شده است كه چمنزاردر آن غرق مي شود.: استعاره مكنيه؛ شـبنم*
  چمنزارها غرق در شبنم بودند *اغراق:سپيده دم،آسمان، ستاره، چمنزار، شبنم  :نظير *مراعات

  .يدببر كار به بند، يك در را آن و بسازيد معنايي شبكة يك »شكوفايي«ة كلم به كمكِ-2
  ) واگرا. ( است آموز دانش عهده بر جمله شكوفايي، نسيم، بهار،خنده، غنچه؛ نوشتن  

  فكري قلمرو
  دهيد. توضيح آن ةنيكوترين اندرز نويسنده چيست؟ دربار -1

  اندرزش اين است كه انسان ها در سختي ها و دشواري ها به هم كمك و ياري كنند.  *نيكوترين
  دارد؟ ديدگاهي چه » انتظار « ةنويسنده دربار -2

ي كند معتقد است تمام پديده هاي عالم منتظرند و هر تغييري رو به سوي كمال دارد. مانندِ زمين خشكي كه منتظر باران است و در ادامه توصيه م
  .كه نبايد در انتظار اتّفاق خاصي بود و بايد همة رويدادهاي زندگي را به زيبايي درك كرد و پذيرفت

   زير، با كدام بخش ازمتن درس، تناسب معنايي دارد؟ هر يك از موارد -3
  به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست                     عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست                   سعدي

  كنم نثارش را مهرم تمامي ، باشم نخواسته درنگ بي كه ام نديده جهان اين در را لطيفي زيبايي هيچ هرگز
  مولوي             كجا ديدي كه بي آتش، كسي را بوي عود آمد                    بسوز اي دل كه تا خامي، نيايد بوي دل از تو

  .است سوخته ديگر هاي جان برخي از تر سخت كه است اين براي ، باشد داشته ارزشي ما جان اگر
 .روشنايي فسفر به فسفر. راست است كه ما را مي سوزاند، اّما برايمان شكوه و درخشش به ارمغان مي آورداعمال ما به ما وابسته است. همچنان كه 

   فروغي بسطامي                      اي كه هويدا كنم تو را پنهان نگشته                            اي كه شوم طالب حضور  غيبت نكرده
  .ش بود. درانتظار خدا بودن،ناتانائيل ي، يعني درنيافتن اين كه او را هم اكنون در وجود خود داريتنها خداست كه نمي توان در انتظار
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  جا همه در خدا حضور: مشترك *مفهوم
  اشـاره دارد؟ ) 103ية آاِنعام، ( »َلا تُدْرِكُهُ اْلأَْبَصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اْلأَبْصَارَ«شـريفة ةكـدام عبـارت درس، بـه مفهـوم آي-4

  .ستينشان دهندة او ن يا دهيآفر چينشانة خداوند است؛ اّما ه يا دهيهرآفر
  .است »يافتنينا«و  د،يخدا در همه جا هست؛ در هر جا كه به تصوّر در آ

 كنيد. مقايسه سپهري سهراب از زير سرودة با را »باشد تو نگاه در عظمت كاش اي«  لةجم-5

  »ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم«
 شود،حقيقت درست هاانسان ما ديدگاه و نگاه طرز است؛ يعني،اگر شده تأكيد نگاه عظمت و انديشي مثبت به دو هر در است؛ يكسان دو هر پيام  

  .برد خواهيم پي بهتر خدا هاي آفريده هاي زيبايي به و ديد هست،خواهيم كه چنان را زندگي
 .دارد؟، توضيح دهيددر عبارت زير، نويسنده بر چه چيزي تأكيد -6

ام ايـن نرمـي را حـس كنـد  برهنـه خواهـم پاهاي اين كه شـن سـاحل هـا نرم اسـت، كافي نيسـت؛ مي» خوانـدن«بـراي مـن 
  .بيهوده اسـت به چشـم مـن، هر شـناختي كه مبتني براحسـاس نباشـد،

 ندارد. ارزش شخصي و آزمايش تجربه بدون شناخت كه موضوع اين بر نويسنده شخصي و آزمايش، تأكيد تجربه

  
  

 نوشتة ويكتورهوگو←روان خوانيِ درس هجدهم                                                       بينوايان

  به كارهاي او توجّه داشت. *حركاتش را مي پاييد:: تشبيه آب به رشتة باريك*رشتة باريكي از آب جاري شد
  بيان شگفتي و ناخشنودي: شبه جملة براي دِِهه!*
  كنايه از شدّت اضطراب، نگراني و ترسقلبش مثل يك گلولة بزرگ نخ در سينه اش باال و پايين مي َجهد: *

  مشبّه به)	گلوله ي بزرگ نخ:	مشبّه؛	قلب كودك به گلولة بزرگ نخ. (قلب كودك: *تشبيه:
  كه زمان به كندي و با سختي مي گذشتاين  دقايقي را كه اين گونه سپري مي شدند، مي شمرد: كنايه از*
  : درمانده و فقيرمسكين: هنگام درخواست عجله يا شتاب كاري بيان مي شود، زودباش*دِزن تنارديه فرياد زد: *
  دست در موهاي خويش فرو برد و شروع كرد به خاراندن سرش*
  حركتي كه مخصوص اطفال وحشت زده است.ترس و وحشت كوزت را نشان مي دهد و  

  با نوميدي اين ظلمت را كه هيچ كس در آن نبود و در پندار وي جانوران گوناگون و اَشباح در آن وجود داشتند، نگريست*
  ببيند.ترس و وحشت حاكم بر كوزت به سبب تاريكي و تنهايي باعث مي شدكه او در عالم خيال پديده هاي طبيعي را به گونه اي هراس آور در تاريكي 

  ح): كالبَدها، سايه ها، سياهي هايي كه ازدور ديده مي شود(جِ َشَب اَشباح*
  .: تشخيص و پارادوكس*ترس و وحشت به او جرأت و جسارت بخشيد

   زن تنارديه در نظرش ُمجسّم شده بود؛ همان زن نفرت انگيز با دهاني همچون دهان كفتار و چشماني برافروخته از غضب.*
  مي كند نويسنده طينت بد زن تنارديه را توصيف

  همراه با گريه و التماس و زاري*تضرّع آميز:
   پيش رويش هيكل خيالي زن تنارديه، پشت سرش همة اَشباح شب و جنگل ها. عاقبت از جلوِ زن تنارديه عقب نشست.*

 چهرة خيالي زن تنارديه از همة اَشباح شب و جنگل وحشتناك تر بود.

  كردنكنايه از آغاز و شروع *پا به دويدن گذاشت: 
  ترس شديدي كه شب ها در جنگل به انسان دست مي دهد، كوزت دچار آن شد.*لرزش شبانة جنگل سراپايش را فراگرفت: 

اين جمله بيان كنندة ذهنّيت كوزت است. گويي انسان پديده هاي هستي را آن  شب بيكران درمقابل اين مخلوق كوچك قد عَلَم مي كرد:*
  ه آن چنان كه به واقع هستند.چنان مي بيند كه مي پندارد و ن

  وجود كردن و مبارزه خواستن 	كنايه از ايستادن در مقابل كسي ، ابراز*قد علم كردن: شب *تشخيص:بيكران و كوچك*تضاد: 
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  كنايه از عاجر و ناتوان گشتنبه جان آمده است:  *احساس كرد كه از خستگي
  ود تشكيل مي داد كه به مارهاي آتشين سفيد شباهت داشتند*كنار او، آب كه در سطل حركت مي كرد دايره هايي روي خ

  دايره هاي سطح آب؛ مشبّه، مارهاي آتشين، مشبّه به   *تشبيه:*ديدن پديده هاي طبيعي به گونة هراس آور به سبب ترس و وحشت 
  ابرهاي سياه به دودهاي متراكم تشبيه:**باالي سرش آسمان از ابرهاي سياهي شبيه به دودهاي متراكم پوشيده بود

  نقاب حزن انگيز ظلمت بر سر اين كودك فرود آمده است *به نظر مي رسيد كه
  مجاز از وجود سر: نقاب سياه*	ظلمت شب به	*تشبيهغم انگيز، نگران كننده *حُزن انگيز:

  نده بود( او در تاريكي ديده نمي شد)*به نظر مي رسيد كه تاريكي غم انگيز و بسيار شديد مانند نقابي، وجود كوزت را پوشا
  نام گياهي است، علف جاروخََلنگ: آماده**مهّيا: سالح دار، سالح پوشيده*مُسلّح: : ترسناكموحِشترسناكي**مخوفي: ستاره*كوكب: 

او را آزار مي  گرفتارش مي كرد، اين فقط وحشت نبود كه گريبانش رامي گرفت: تشخيص و كنايه از: اضافة استعاري و تشخيص*دست باد*
  داد

  : آب سطل به سبب ُپربودن و تكان خوردن به بيرون مي ريخت.*آب سطل لب پَر مي زد: اغراق !*چيزي بود از وحشت هم موحش تر
*با نوعي خِس ِخس دردناك نفس مي كشيد؛ ناله گلويش را مي فشرد اما جرأت گريستن نداشت؛ حتّي از دور از زن تنارديه مي 

  !ترسيد
  دردناك نفس مي كشيد نام آواي تنفّس است همراه با درد و بيماري)*خِس خِس: كنندة تنهايي و بي پناهي كوزت است.بيان 

  : قهرمان داستان است و سراسر داستان شرح زندگي اوست. ژان والژان: كنايه از ناتوان و درمانده شده بود*به جان آمده بود*از خستگي 
 درك و دريافت

  ستان، بيشتر مورد توجّه شما قرار گرفت؟ چرا؟كدام شخصّيت دا-1
  برعهدة دانش آموزان

  چند نكته:
  تا مي توانست دستة سطل را تكان مي داد و با صداي بلند به شمردن مي پرداخت. براي غلبه بر ترس و دلهرة خودكوزت -1
  چند نمونه از تشبيه هاي زيباي متن -2

  علف هاي بلند زير نسيم مثل مارماهي پيچ وتاب مي خوردند.  الف)
  ب)درخت هاي خاردار مانند بازوهاي طويلي كه مسلّح به چنگال و مهّياي شكار باشند، به هم مي پيچيدند.

كه مي رسد، مي ج)چند َخَلنگ خشك كه گويي به دستِ باد رانده مي شدند، شتابان مي گذشتند؛ مثل اين بود كه با وحشت از جلو چيزي 
  .گريختند

  .باالي سرش آسمان از ابرهاي سياهي شبيه به دودهاي متراكم پوشيده بود د)
  آب كه در سطل حركت مي كرد دايره هايي روي خود تشكيل مي داد كه به مارهاي آتشين سفيد شباهت داشتند. ه)
  كوكب درخشان، در آن لحظه به افق بسيار نزديك بود و از ميان مه غليظي كه به آن سرخي مخوفي مي بخشيد، مي گذشت. مه كه به وضع  و)

(منظور 	زخم نورافشان	به	سّيارة مشتري	*تشبيهغم انگيزي ارغواني رنگ بود، ستاره را بزرگ تر مي كرد. گويي يك زخم نورافشان است.
  سرخ رنگ بودن  	از نظر 	است)	سّيارة مشتري	همان

 دو نمونه فضاسازي-4

  كوكب درخشان، در آن لحظه به افق بسيار نزديك بود و از ميان مه غليظي كه به آن سرخي مخوفي مي بخشيد، مي گذشت. مه كه به وضع  -1
  غم انگيزي ارغواني رنگ بود، ستاره را بزرگ تر مي كرد. گويي يك زخم نورافشان است.

  عبارت فضاسازي بسيار عالي است، زيرا طبيعت آن چنان وصف شده است كه بيانگر حالت روحي و عاطفي كوزت است.*اين 
بادي سرد از جلگه مي وزيد. بيشه ظلماني بود؛ بي هيچ برخورد برگ ها، بي هيچ اثري از آن روشنايي هاي مبهم و خنك تابستان. شاخه هاي  -2

بودند. چند دسته از بوته هاي خار، در نقاط بي درخت سوت مي زدند. علف هاي بلند زير نسيم مثل مارماهي  عظيم به وضعي موِحش سيخ ايستاده
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شك پيچ وتاب مي خوردند. درخت هاي خاردار مانند بازوهاي طويلي كه مسلّح به چنگال و مهّياي شكار باشند، به هم مي پيچيدند. چند َخَلنگ خ
بود كه با وحشت از جلو چيزي كه مي رسد، مي گريختند. از هر طرف  د، شتابان مي گذشتند؛ مثل اينكه گويي به دست باد رانده مي شدن

 فضاهاي غم انگيز امتداد داشت. 

*نويسنده در اين بخش با بهره گيري از دو عنصر احساس و عاطفه، توانسته است، در كمال هنرمندي حاالت دروني(ترس و وحشت) 
  قل كند، چنان كه خود را به جاي كوزت احساس كنيم.كوزت را ترسيم و به ما منت

  يعني اين كه به فراخور محتواي نوشته، زمينه هاي مناسب رواني را در خواننده يا شنونده ايجاد كنيم.فضاسازي؛ -5
  
  

  خدا يانيايش                                                                                          
  د روابوَكس َن چيه ادِ يبا تو                       تو حاجت روا      فضلِ يا ،خدا يا-1

  قلمرو زباني
  بخشش و لطفي است كه در برابر خدمت نباشد و در واقع بيش از شايستگي شخص به او بدهند.*فضل: 

گرداند و خداوند داراى بخشش بزرگ  خود را به هر كس كه بخواهد مخصوص مى رحمت :َيْخَتصُّ بِرَحَْمِتهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الَْفْضلِ الْعَِظيمِ*
  .است

  تحاج برآورندة نيازها، ةروا كنند حاجت رواكننده،*حاجت روا: آرزو، اميد، نيازمندي، نياز *حاجت:
  ، و هم قافيه هستند و رديف نيستند. ستهيشا ياست و در مصراع دوم به معنا ندهبرآور يروا در مصراع اول به معنا تيب نيا در* 

  قلمرو ادبي
  : روا و روا*جناس تام يا همسان

  قلمروفكري
( انسان آرزومند را به آرزويش مي رساند) هرگز شايسته نيست كه كس كند يما را برآورده م يها ازيلطف و احسان تو نتنها  پروردگارا، :يمعن*

   ديگري همراه با تو ياد شود.
  ازها و آرزوهاي ما برآورده شود، از فضل خداوند است نه شايستگي مااگر ني*نكته: 

  َمنگر اندر ما، مَُكن در ما نَظَر                                 اندر اِكرام و سَخايِ خود نَگَر-2
  قلمرو زباني

 م، جوانمرديرَكَ ، بخشش :خاَس*بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام كردن: اِكرام*در *اندر:فعل نهي*َمنگَر: 

  قلمرو ادبي
  منگر و نگر*تضاد: نََظر و نََگرجناس ناقص يا ناهمسان: 

  قلمروفكري
   ا جوانمردي و بخشش خودت ما را مورد توجّه قراربده.بتنها بلكه  نگاه و توجّه نكنبه ما و اعمال ما  پروردگارا، :يمعن*

  لطفِ تو، ناگفتة ما مي شنود          ما نبوديم تقاضامان نبود                             -3
  قلمرو زباني

  ي، توفيق و مددكين ،ينرم ،يكرم، محبت، مهربان ت،يبخشش، عنا: لطف*مطالبه ،خواهش، طلب ،درخواست: تقاضا*وجود نداشتيم :مينبود*
  لطف حق تعالي بُوَد كه آن روز، آفتابِ تابان بُوَد       عطاملك جويني

  حافظ                  كه از او خصم به دام آمد و معشوقه به كام                    لطف ازل بدرقه باديا رب اين قافله را 
  مولوي                    ها گلزار راكس نديدي خالي از گل سال                         گر ز آب لطف تو نم يافتي گلزارها

 مولوي               كو آب حياتست و به جز لطف و كرم نيست                     اين جوي كند غرقه وليكن نكشد مرد
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 مولوي             دانمچه صحرايي چه خضرايي چه درگاهي نمي        چوني همه لطف است و موزونيدر اين درگاه بي

  د.لطف در عرفان وتصوّف، آن چه بندگان را به طاعت حق نزديك و از گناهان دور مي كن *نكته:
  اگر لطف پيدا شود، بت ها به سجود در آيند                 روزبهان َبقلي

 اظهارناشده ،بر زبان نيامده ،بيان نشده ،گفته نشدهناگفته: اشاره به ممكن الوجود بودن آفريده ها* *ما نبوديم:

  قلمروفكري
عشق و طلب خود نبوديم، اّما لطف تو، آن نيازي را كه در ما ظاهر نشده  پروردگارا، ما در جهان نيستي بوديم و هنوز قادر به بيان و اظهار :يمعن*

  بود، مي شنيد و پاسخ مي داد و ما را به سوي هستي و به سوي تو مي خواند.
  آفريده ها ممكن الوجودند، لطف خداوند ازلي است، خداوند هستي بخش است.  *مفهوم:

  به اعتقاد مردانِ حق، كوشش بنده، تنها شرط وصال حق نيست، و بايد نخست از جانب حق كششي در كار باشد. به قول حافظ: *نكته:
  كشش چو َنبوَد از آن سو، چه سود كوشيدن؟

  لذّتِ هستي نمودي، نيست را                              عاشقِ خود كرده بودي، نيست را-4
  قلمرو زباني

  نشان دادي *نمودي:ماِسوي اهللا، موجودات هستي، كائنات، ظور، آن چه غير از خداستمن*نيست: 
  يقلمروفكر

، عنايت كردي. تو بودي كه ما را از نيستي به به شمار مي آييم »عدم« و  »نيست« ت هستي را به ما كه در قياس با تو تو لذّ ،خداوندا *معني:
  .هستي آوردي و به عشق خود مبتال كردي

  موجودات جهان كه نيست هاي هست نما هستند، عاشق ِمبدا و منشا خود شدند، خداوند هستي بخش است، عشق ازلي است*مفهوم: 
را نشان مي دهد و او را به عشق خود مبتال مي » لذّت هستي« ، »نيست « آفرينش از نيستي به هستي آوردن است، بنابراين پروردگار به *نكته: 

  كند 
  شيخو ياهايصل گردان به درمّت                             شيز پ يديكه بخشدانش  ةقطر-5

  قلمرو زباني
  از نزد، از آغاززپيش: 

  قلمرو ادبي
علم جزئي و استعداد ِبشري است كه هرگاه با آموزش و تربيت ِدرست ة دانش: قطر*قطره و دريا *مراعات نظير و تضاد:دانش به قطره*تشبيه: 

  دانش بي پايان خداوند *دريا: استعاره ازنيابد، مانند قطرة باران و آب دريامتغيّر مي شود و از ميان مي رودوكافي پرورش 
  يقلمروفكر

  ي كه از آغاز به ما بخشيدي، آن يك قطرة دانش را به درياهاي دانش و معرفتت متّصل كن.علم اندكي: معن*
  رما)(علم جزئي و محدود ما را به علم بي نهايتت متّصل ف

در اين بيت صحبت از آگاهي محدود انسان است كه در برابردرياهاي علم حق، قطره اي است و موالنا از اتّصال علم جزوي خود به علم كلّي *نكته: 
  حق سخن مي گويد.

  ستُت دا در ما زما چو كوهيم و َص                           ستما چو ناييم و نوا در ما ز ُت-6
  يقلمرو زبان

  .آوازي كه در كوه يا جاي ديگر مي پيچد و دوباره به گوش مي رسد، آوازي كه از انعكاس صوت به وجود مي آيد *صَدا:صدا، آواز: نواني**ناي: 
  يقلمرو ادب
  ما *تكرار:ناي و نوا، كوه و صدا*مراعات نظير: ما به ناي و كوه*تشبيه: 
 يقلمروفكر

  كه هر صدايي در ما شنيده مي شود از تو است. كوه هستيم  مانندِو ما  ما داريم همه از تو است.و نوايي كه ني هستيم  مانندِما  :ي*معن
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وصف فناي افعالي است؛ يعني سقوط رؤيت فعل خود و شهودِ فعل حق تعالي، و آن يكي از مراتب فنا است. در اين حالت، انسان هرچه را *مفهوم: 
  دهد و براي خود هستي اي تصوّر نمي كند تا كار ها را به خود نسبت دهد.  كه از او سر بزند به فاعلّيت خدا نسبت مي

 كني مي 				زاري 		تو 			نه، 		ما 		از 	زاري  															زني مي 	زخمه 	تو 	و چنگيم چو 	ما

 تصفا خوش اي زتوست 	ما مات 	و 	برد 																	مات 		و 	ُبرد 	اندر 	شطرنجيم چو 	ما

  تست آنِ ،اي خداوند ،آب و آتش                           تست جمله در فرمانِ آب دريا -7
  يقلمرو زبان
  همه، همگي*جمله: 
  يقلمرو ادب
  كلّ هستي و پديده هاي آنن *آب دريا: مجاز ازآب و دريا *مراعات نظير:مجاز از همة عناصرِ عالم*آب و آتش: آب و آتش*تضاد: 

 يقلمروفكر

  آب دريا تماماً به فرمان توست. آب و آتش نيز به تو تعّلق دارد.( همة عناصرِ عالم از آن خداوند است)خداوندا، *معني: 
  ميم چشمِ  از تردلتنگ دلي جز                          	اي كريم چون الف چيزي ندارم-8

  يقلمرو زبان
دارد و تنها و فرد و تك  حركتي نمي پذيرد و ظاهري لخت و عريان عراب وچون الف هيچ نقطه اي ندارد و و هيچ اِ :ندارد هيچ /چيزي الف*

شناساندن الفبا به كودكان است.  ايمشهور بر ندارد مثلي و نيز الف هيچ. است، ازآن به نداشتن ثروت، درويشي و فقر و نداري الف تعبير مي شود
دو تا به سر دارد، الف هيچ  »ت«يكي به زير دارد،  »ب«بتديان، مي گفت: كودكان و م رسم بوده كه معلم مكتب خانه براي ياد دادن حروف الفبا به

  .ندارد و منظور نقطه بود
   مولوي                  الفچون چيزي ندارد عمر شد                 ند شد عقلش خرففكرگاهش ُك

   عطار              زيرا كه تو را چون الف افتاد مياني            الف هيچ نداردحرف كمرت همچو 
     عطار            گفتي بنگر طره چون نون شده من            چو الف هيچ نداردگفتم كه دهانت 

  يقلمرو ادب
  كه به آن چشم هم مي گويند.» م « اضافة استعاري و تشخيص، دايرة ابتداي حرف  *چشمِ ميم:گوينده خود را به الف مانند كرده است.*تشبيه: 

  كنايه از به شدّت غمگين بودن  داشتن: *دلِ تنگ
  يقلمروفكر

نيز تنگ تر است؛ يعني دلي دارم » ميم« اي خداوند بخشنده، من همچون الف، چيزي ندارم. بلكه فقط دلي دارم كه حّتي از چشمِ حرفِ *معني: 
  كه از شدّتِ اندوه و محنت گرفته و تنگ است.

  هيچ ،عنايات خدا هيچيمبي                                  ليك اندر بسيچ ،اين همه گفتيم-9
  يقلمرو زبان

  هيچ هستيم :ميچيه*ه، حفظ كردنعنايت، توّج جِ: عنايات*آن سلوك راه حق و پذيرفتن رنجمجازاً  براي سفر، آمادگي، كردن فراهم	بسيج:*
  يقلمروفكر

   هيچ هستيم. ِچيه نباشد، خداوند تيعنااگر براي آن كه آمادة سفر راه حق شويم، ولىنصيحت و حقيقت را گفتيم، همه  نيا :ي*معن
  ك باشد سياهستش ورقلَ گر َم                                  بي عنايات حق و خاصان حق-10

  يقلمرو زبان
  فرشته: مَلَك*به حقمردان كامل، واصالن 	ان حق:خاّص* برگزيدگان: خاصان*ه، حفظ كردنعنايت، توّج جِ: عنايات*

  يقلمرو ادب
  ازگناهكار بودن، بدبخت و بدفرجام بودن كنايه	:ورق بودن سياه*

  قلمروفكري
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، برگزيدگانشحق و  انسان بدون توجّهيا نامه اعمال  نامة اعمالش سياه است.(باشد كه  هم فرشته اگربندگان برگزيدة او، عنايت حق و  بي*معني: 
  )پروردگار نخواهد شد ارزشي ندارد و موجب خشنودي

  موالنا در اين دو بيت توفيق معنوي و روحاني انسان را بدون عنايات حق و مردان حق ناممكن مي شمرد. *مفهوم:
 ز سحر چشم خوشت آن همه گره بگشاد                            دلم هزار گره داشت همچو رشته سحر

 كه خلق را برهانند از عذاب و فساد                              چنين بود شب و روز اجتهاد پيران را

 كه جز خداي نداند زهي كريم و جواد                                  كنند كار كسي را تمام و برگذرند

ه اي دوزخي و عميق دارد، اعجاب و خودبيني يكي از مراتب خودپرستي و خودخواهي است كه با وجود ِآدمي سرشته شده است و ريش *نكته:
بركندن اين چنين درخت فساد كه در حكم خود كشتن است سهل و آسان نيست، به عقيدة موالنا، پيروزي در اين پيكار به مدد خدا يا پيران و 

اه وساوس نفساني و به برگزيدگان حق تعالي امكان پذير است، پيران و مشايخ صوفيّه به تاثير صحبت در باطن و ضمير سالك تصرّف مي كنند و ر
  گمراهي افكندن شيطاني را بر دل وي مي بندد و به نيروي تصرّف به راه صوابش مي برند.

  *منابع عمده و اساسي
فرهنگ لغات، سخن، معين، لغت نامة -4دكتر عفيفي –فرهنگ نامة شعري -3دكتر استعالمي –شرح مثنوي -2كريم زماني استاد –شرح مثنوي -1

استاد عالمه فروزانفر و ادامة آن از استاد دكتر  –شرح مثنوي شريف  -6دكتر ذوالفغاري – 1تاب كار و مطالعة ادبيات فارسي ك-5دهخدا، عميد
  سيدجعفر شهيدي



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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