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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 ←» فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِفَأَيْنَمَا تُوَلُّوا « *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 هيّدر 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؛ امّاهيچ 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←»لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ«*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 توجّ :معطوف*
   اين توجّه، ما را از خدا دور مي سازد.( دلبستگي به چيزي ما را از خدا دور مي كند)*همين كه آفريدة خاصّي، نگاه ما را به خودش بكشاند، 

مي بينيم، خدا را ديده ايم، همين كه آفريدة خاصّي 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←»لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ«*هم مفهوم با آية 

  دارد. دست به خود كه رود مي نوري درپي خويش هدايت براي كه بود خواهي مانَند 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 ←» فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ 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  اهمّيّت نوع نگاه و نحوة نگرش، :مفهوم*

 .آموخت خواهم شوقي و شور تو به ناتانائيل، من
، شور تبرانگيختن به عشق و محبّ 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)، امّاباعث 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  ←الْوَريد حَبْلِ مِنْ  إِلَيْهِ أَقْرَبُ نَحْنُهم 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*توجّه: 
 بندد.برمي رخت انسان از حيات شود، جدا وجود فيض

، شگفت انگيز است كه تو خدا را در درون خود داري، امّا 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 *توجّه:
 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 :*تملّكشده پيچانده شده، گردانده باز :*معطوفخداداد يعني عِبري، 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 توجّ گاهـي منـادا بـدون نشـانه بـه كار مي *توجّه:
  »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، امّا 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، ( »لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ«شـريفة ةكـدام عبـارت درس، بـه مفهـوم آي-4

 .ستينشان دهندة او ن يا دهيآفر چينشانة خداوند است؛ امّا 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 دِهِه!*
 كنايه از شدّت اضطراب، نگراني و ترسقلبش مثل يك گلولة بزرگ نخ در سينه اش باال و پايين مي جَهد: *

 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 شَبَ اَشباح*
  .: تشخيص و پارادوكس*ترس و وحشت به او جرأت و جسارت بخشيد

   زن تنارديه در نظرش مُجسّم 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 ذهنيّت 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 جاروخَلَنگ: آماده**مهيّا: 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 پُربودن و تكان خوردن به بيرون مي ريخت.*آب سطل لب پَر مي زد: اغراق !*چيزي بود از وحشت هم موحش تر
*با نوعي خِس خِس 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 شخصيّت 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 مهيّاي شكار باشند، به هم مي پيچيدند.

كه مي رسد، مي ج)چند خَلَنگ 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	سيّارة مشتري	*تشبيهغم انگيزي ارغواني رنگ بود، ستاره را بزرگ تر مي كرد. گويي يك زخم نورافشان است.
  سرخ رنگ بودن  	از نظر 	است)	سيّارة 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 موحِش سيخ ايستاده
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شك پيچ وتاب مي خوردند. درخت هاي خاردار مانند بازوهاي طويلي كه مسلّح به چنگال و مهيّاي شكار باشند، به هم مي پيچيدند. چند َخلَنگ 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 نَ 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 :يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ*
  .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: 

  مَنگر اندر ما، مَكُن در ما نَظَر                                 اندر اِكرام و سَخايِ خود نَگَر-2
  قلمرو زباني

 م، جوانمرديرَكَ ، بخشش :خاسَ*بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام كردن: اِكرام*در *اندر:فعل نهي*مَنگَر: 

  قلمرو ادبي
  منگر و نگر*تضاد: نَظَر و نَگَرجناس 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




