
ردس نهم –افرسی یازدهم 
ذوق لطیف 

4مانداان مهتاب دبیرستان امامت از منطقه :تهیه کننده 



فعل : به شمار می رفت/ دارای امکانات ، ثروتمند : متمکّن
بماند: دواندریشه ب/فرآیند واجی –نام روستا : کبوده / اسنادی 

اینکه در کنایه از: درکجا ریشه بدواند / حس آمیزی : ذوق لطیف 
.کجا ساکن و ماندگار شود 



ی تکیه گاهی در این جا یعن.در اصل یعنی واگذار کردن کارها به خداوند : توکّل
ر حالت ناگهانی آشوب وآشفتگی ، تغیی: بحران /معنوی، ایمان محکم به خدا 

، بدونبدون آلودگی ، بی عیب: بی شائبه / هدیه ، ارمغان : تحفه / 
. اراحت کننده ناخوشایند ، تلخ ون: ناگوار / خواست : مشیّت / تردید وشک 

:  به آن پناه بردروی دیگری بودکه بشود/بالی سخت وحادثه ناگوار : فاجعه / 
مفعول: توکل : مادرم توکلی داشت / همیشه امیدوار بود

. / داردزندگی مانند سکه ای است که دو رو: یک روی زندگی : استعاره 
: ی بست دل نم/ کنایه ازناگواری های زندگی « روی زشت زندگی» : کنایه

.کنایه از عالقمند نمی شد

حران های او با توکل به خداوند وایمانی که به او داشت می توانست ب
. ی وابسته نشود فکری و روحی را به خوبی در خود ازبین ببرد و به دنیای فان

.زشتی دنیا را در کنار زیبایی های آن پذیرفته بود
.ایمان به خداوند موجب پذیرش مشیت الهی می شود : پیام 



/  ختی، فالکت بدب: نکبت / خساست ، تنگ چشمی : بخل
واژه های: عاری و آری / فاقد ، بدونِ : عاری 

:  ود متمرکز کرده ب/ روی هم رفته : بر سرهم / هم آوا 
/.یک جا جمع کرده بود 

سایل زندگی مجاز از و: زندگی خود را متمرکز کرده بود 
(توصیه به قناعت ) زندگی 



:  بیات مذه/ مانند ، در حکم : به منزله /بی روح انعطاف ناپذیر: خشک 
/حادثه ، پیشامد . جمع عارضه : عوارض / موضوعات مذهبی 

گیرا : جذاب / زیرکی ومهارت ، زیبایی ، نکته سنجی وخوش زبانی: ظرافت 
هردو بدل است :او ومادرم هر دو / دعا ، ذکر : ورد / وزیبا 

ه های قصّ: حسّ آمیزی/ « جدی بودن » کنایه از « خشک بودن » : کنایه : 
برای : بیهتش/ کنایه از دائماً از چیزی حرف زدن :ورد زبان بودن / شیرین 

.این خاله، من به منزله فرزند بودم



م معنای ه: کرسی / بدل: گلستان و سعدی / غمخوار : غمگسار 
.جدید پذیرفته هم معنای قدیم را حفظ کرده 

ایه از کن« که آن همه پررنگ و نگار و آن همه پرّان و نرم است» : کنایه 
» : مجاز/حس آمیزی : پر رنگ و نگاربودن افسانه -خیال انگیز بودن 

ر و ایـن سعدی همـدم و شوه: تشبیه / « آثار سعدی» مجاز از« سعدی 
/ ه از یک جنبه ای کنای: یک کتابی / تشبیه : عالم افسانه . / غمگسار اوبود
حس آمیزی: ذوق لطیف 

شعار انعطاف پذیر بودن مفاهیم ا: پیام : خود را خم می کرد 
سعدی



/ دن سازش و نرمی نشان دادن ، سازگارشدن با شرایط ، خم ش: انعطاف
سوراخ ، : حُفره/ شکوه ، عظمت : جوان هیبت : شاب / پیر ، بزرگ : شیخ 

وهترس وهول ، شک: هیبت / جِ ضد ، چیزهای مخالف : اضداد / گودال 
عت ، دین و شری: تشرّع / عشق : شوریدگی / بدل : معلم اول/ وعظمت 

عمال مقابل عرفان وطریقت هست ، تشرع ، داشتن رفتار ورعایت ا
مین گاه قانونمند ودر چارچوب خاص آئین های دینی ومذهبی است وبرای ه

سطح :خود را خم می کرد . / با طریقت وعرفان چندان هم سو نمی باشد 
.سخن را پایین می آورد

پیرترین و : پارادوکس) تناقض / شیخ همیشه شاب (: پارادوکس) تناقض 
ر حدّ فهم د» کنایه از « آنقدرخود را خم می کرد » : کنایه/ جوتن ترین شاعر 

شبیه وت« چشم عقاب و لطافت کبوتـر » / « هر سنی سخن می گفت 
تشبیه : انند هوا م/ حفره های زندگی : تشبیه / « تیز بینی و نرمی » کنایه از 

استعاره از : حفره/ تشبیه : هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهرپرستار / 
شبیهت: فضای فکر / استعاره : همدم کودک و دستگیر پیر / بخش 

بند



/فهم : ادراک / مانند : نظیر / اتاق ، خانه : حجره 
هیچ کس ، کسی: احدی 

س شبیه سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ ک
پارادوکس: نباشد

ه سخن این تنها خصوصیّت سعدی است که سخنش ب
هل » سخنش : دهمه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباش

اما نمی به ظاهر بسیار ساده است. بود است« و ممتنع 
توان مثل آن گفت 



هیدن جوشیدن یا ج: فوران / ورم ، برآمدگی : آماس/ خانۀ کوچک : سراچه
به : ی کردم برآمدگی غیر طبیعی پشت انسان ، قوز م: قوز / آب از چشمه 

:  دویدم لکّه می/ بسیاری، شدت : فرط / شدت پشتم را خم می کردم 
ترباشوق جست و خیز کنان پیش می رفتم ، یورتمه اسب وش

سراچۀ ذهنم » : ایه کن/ تشبیه : سراچه ذهن / استعاره مکنیه : لبریز می شدم 
وران تخیّل ف: استعاره / « معلوماتم زیاد می شد »کنایه از « آماس مـی کرد 

:  خیل راه رفتن بر فوران ت/ تخیل به آبی تشبیه شده که فوران می کند :
کنایه از عالم واقع خارج شدن و به عالم

خیال رفتن

.گنجایش دهنم زیاد می شد معموال گسترش می یافت 
ر عالم خیال بودم بیشتر د–بیشتر از سر شوق راه می رفتم نه با پای ظاهر 

تا در دنیای واقعی 



بوستانباغ و : پالیز 

« ار سعدیآث» استعاره از « پالیز سعدی» : استعاره 
ستعاره از شاخه ا/ و شعر استعاره از حکایت : بوته/ 

/دم کنایه از بهره مند ش:می چریدم/وجملهبیت 
مام کنایهاز ت:از بوته ای و از شاخی به شاخی 

اندیشه های سعدی بهره مند شدم 



کورمال /اولین شیر مادر پس از بدنیا آوردن فرزند : شیر آغوز
ی که نا صحی کس:سرخود /با احتیاط راه رفتن نابینایان : کورمال 

ار ، رها ندارد و بدون مشورت کاری بکند ، مستقل ، خود مخت
به تنهایی: تنها وش / وآزاد ، مستبد وخود رای 

قرار / یه تشب: به منزله شیرآغوز / مجاز از آثار سعدی : سعدی
ر توقع و تشخیص وکنایه از پ: دادن ذوق بر روی سکوی بلند 

کنایه « وز بود به منزلۀ شیر آغ» : کنایه / سیری ناپذیر بودن ذوق 
«محکم می ساخت » از 



نگی ، نام آب خواستن، آب طلبیدن برای رفع تش: استسقا 
/مخفف اگر : ار. / مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد

مورد بازخواست قرار مده: مگیر

«س» واج آرای / مراعات نظیر : استسقا، بیابان 
استعاره از لذت های دنیا:استسقا

انی اگر از روی حرص کاری کردم ، مرا مورد مؤاخذه قرار نده ؛ من مانند انس
ردی را دیدم بودم که در هوای گرم تابستان ودر حال تشنگی شدید ، آب س

استی های نویسنده با تواضع می خواهد ک. ) و به سرعت به سوی آن دویدم
. (وجیه کنداحتمالی ابتدای نویسندگی خود و روی آوردن به این حرفه را ت



1- ( یافته سـاکن ، استقرار) مستقر ( کلیـدها ) مفاتیح
انعطـاف جاودانه –قصۀ اصیـل -2دارا ، ثروتمند ) متمکّن 

منبع بی شـائبه–بحـران های عصبی –

2- ی بحـران های عصب–انعطـاف جاودانه –قصۀاصیـل–
منبع بی شـائبه

3- فارسیپیرترین و جوان ترین شاعر زبان/ معلم اول

4-ل بود که هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وص
مفعول :خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت 

(خاله )او : نهاد /خوب وبد : 
/ شامد   ناگوار پی: مفعول : پیشامد ناگوار را فاجعه ای بینگارد 

(خاله )او : نهاد 



1-به همه این تنهـا خصوصیت سعـدی نیست که سخنـش
شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نبـاشد

2-پورقیصر امین» ۀآرایۀ متناقض نما را در دو سرود  »
.بیابید

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق(الف-
.بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

«آرامش طوفانی نمی شود» آرامشی طوفانی 
بارها از تو گفته ام (ب

بارها از تو بارها با تو  
ای حقیقی ترین مجاز ، ای عشق 

.ای همه استعاره ها از تو
عنی آن ومجاز ی« حقیقی ، مجازی نمی شود» : حقیقی ترین مجاز 

چه غیر واقعی است



.پر رنگ و نگار ، پرّان و نرم-1
.دمعلوماتم زیاد می ش. سراچۀ ذهنم آماس می کرد( الف-2

مبسیار ذوق زده می شد. از فرط هیجان لکّه می دویدم( ب
ل بود که ایمان وصۀهر عصب و فکر به منبع بی شائب-3

.خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت
وقایع از خوب انسانی مؤمن و معتقد بود و پذیرفته بود که تمام
ین اعتقاد، و هم.تا بد، همه به خواست پروردگار اتفاق می افتد 

.به او آرامش می داد 
.ح دهیدارتباط بیت پایانی و متن درس توضیۀدربا3-

پیروی از دکتر اسالمی ندوشن ، با فروتنی خطاهای خودش را در
سبک سعدی می پذیرد و این جسارت و گستاخی را

حرص و طمع می داندۀهمانند شعر پایانی درس نتیج


