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 درس دوم

 خوب جهان را ببین! 
 

  .جهان هستینظم دقت در  دربارۀ آنها،و اندیشیدن  های آفرینش خداوندشگفتی توجه به موضوع:

 

مانند، یکتا/ اسرار: جمع سِرّ: رازها/ چونان: مانند/ پرتو: نور، همتا: بیها/ بیدالیل: جمع دلیل، علت های مهم:واژه

چشم، مردمک چشم/ تابان: درخشنده، درخشان/ دفع: راندن/ جثه: اندام/ عظمت: بزرگی/ بنگر: نگاه روشنی/ حَدَقه: کاسه 
شده: پر شده/ برافراشته: بلند کرده/ خزان: پاییز/ زر ناب: طالی خالص/ جلوه: کن/ انباشته

 آمیخته: مخلوط.سر/ در هم جلویموی  ظاهر، پیدایی/ فراز: بلندی/ کاکُل:
 
 

منان حضرت علی ؤها و سخنان و کلمات امیر مها و خطبهای از نامههگزید البالغه:نهج

  است.آن را گردآورده« سید رضی»شیعی )ع( است که عالم بزرگوار 
 
 
 
 

 صورتگر ماره
 قصیده :قالب

وضوع م است. هقافیهمها بیت تمام دوم مصرع با اول بیت اول مصرع است که شعری هایقالب اولین از یکی قصیده:

ا صد نیست؛ گاه نیز تبیت کمتر از دوازده  بیعت است. تعداد ابیات آن معموالًقصیده مدح، ستایش، نکوهش و وصف ط
 شود.بیت و بیشتر نیز می
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از شاعران دورۀ قاجار است.  ،قاآنیمتخلص به  اهلل شیرازی:میرزا حبیب

های نیکو است. آهنگ و توصیفسرایی و انتخاب واژگان خوشهنر او در قصیده
  است.را به شیوۀ گلستان سعدی نوشته« پریشان»وی کتاب 

 

 
 

 

  صورتگر ماهر
 

 
 

 نقش و نگار گردد پديدار اين همهکجا  از                      داند که در فصل بهارراستي را کس نمي. 1

 رنگارنگ. تصاویر: نگار و نقش /پیدا، عیان /پدیدار: آشکار/ راستی را: به راستی های مهم:واژه

 شوند؟زیبا از کجا پیدا می هایو گل داند که در فصل بهار، این همه نقش و نگاره راستی هیچ کس نمیب :ا و مفهوممعن

 

 کامکار؟ نغز هایگل همه برآيد اين چون                     خاک تاريک نژند حیران شود کز هاعقل. 2

/ خوب، نیکو نغز:/ روحبیاندوهگین، سرد و افسروه، نژند: غمگین، / سرگشته متعجّب، متحیّر، حیران: های مهم:واژه

 .گل کامکار: گل سرخ و زیبا/ پسندکامروا، دل ،خوشبخت کامکار:

 زیبا های سرخروح، این همه گلسرد و بی ۀشود که چگونه از خاک تیرمی زدهعقل انسان شگفت :ا و مفهوممعن

 روید؟می
 کجا شد آشکار؟ ازتصاوير  کاين نجويي چون                   پديد؟ کجا آمد چون نپرسي کاين تماثیل از. 3

 .هاو تصویر هاجمع تمثال، شکل تماثیل:/ این: مخفّف که اینک های مهم:واژه

و ...( از کجا پیدا  هاگلگیاهان، )زیبا  همه شکل و تصویر کنی که اینوجو نمیپرسی و پرسچرا نمی :مفهوم ا ومعن

 شود؟و پدیدار می

 سان زار زار؟گريد بدينهجر که مي ازابر            قاه؟بدين سان قاه خنددشوق که مي برق از. 4

 .بدین سان: به این شکل/ دوریجدایی،  هجر:/ میل و رغبت شوق: های مهم:واژه

خنده »، «برقو  ابر» مراعات نظیر:/ «و زار زارقاه قاه» ،«گریدمی خندد ومی» ،«شوق و هجر» تضاد: های ادبي:آرايه

 .«گریدمی ابر زاز زاز»، «خنددقاه میبرق قاه»تشخیص: / «گریهو 

 زند و ابر از غم دوری چه کسیگونه با صدای بلند قهقهه میبرق آسمان از اشتیاق دیدار چه کسی این :ا و مفهوممعن

 ؟کند(می گریه) زندگونه زارمیاین

 کار هب هستي بر صفحة برد صورت همه اين               غیر تقلیدماهر که بي کیست آن صورتگر. 5



 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (دومدرس )فارسی هشتم  

 دکتر احمد کنجوری، زهرا کوشکی، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی و زیبا کاظمی

 

اهر: م /غیر: بدون پیروی از دیگران تقلیدبیهستی: جهان/  /در اینجا یعنی خداوند ،نقاش صورتگر: های مهم:واژه

 .کاردان، استادزبردست، 

/ مراعات .استدهنقاشی تشبیه ش ةعالم هستی به صفح تشبیهی( ة)اضاف هستی: ترکیب اضافی ةصفح های ادبي:نکته

 نظیر: صورتگر، صورت، صفحه.

ی است؟ چه کس است،هستی به کار بسته ةآن نقّاش ماهری که این همه تصاویر تازه و زیبا را بر صفح :ا و مفهوممعن

 .ترین نقاش طبیعت است(بزرگ )خداوند
 

 

 
 

 

 

 دانش ادبي
قع ادعای همانندی . در واایمکردهتشبیه استفاده  ةاز آرای ،مکنی مانندکسی یا چیزی را به کسی یا چیز دیگر  اگر تشبیه:

 گویند.می «تشبیه»و همسانی بین دو چیز یا دو کس را 

 چهار رُکن دارد:تشبیه 

 .کسی یا چیزی که قصد تشبیه کردن آن را به کسی یا چیز دیگر داریم بّه:مُشَ

 .شودمی به آن تشبیه ،کسی یا چیزی که مشبه به:بّهٌمُشَ

پنداری، سان، چون، چو، به کردار، مانند، مثل، همانند، به) .کنندمی ایجاد ارتباط بهمشبهٌبه کلماتی که بین مشبه و  ادات:

 (.از ادات تشبیهند گویی، به رنگ، به شکل

 است. بهویژگی و صفت مشترک بین مشبه و مشبهٌ  وجه شبه:

 است.  رنگارنگ، دسته گل پر نقش و نگار مانندهای طاووس پر مثال:
 به/ مانند: ادات/ رنگارنگ: وجه شبه.پرهای طاووس: مشبه/ دسته گل پر نقش و نگار: مشبهٌ 

 

 هنکت

گويند. رعايت نکردن فاصله مناسب بین مي «ایهفاصلة میان واژ»ها فاصلة معیّني وجود دارد که به آن واژهبین 

خواند.                 مي ایمانند: او هر روزنامه کند.مي های يک کلمه يا کلمات يک جمله، در خواندن آنها ابهام ايجادحرف

 خواند.مي ایاو هر روز نامه
 


