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 ی دستگیربه نام خداوند بخشنده

 درس اوّل از کتاب فارسی نهم «تماشای بهار»بررسی و تحلیل شعر 

 های این شعرشود و سپس جدول آرایهابتدا شعر با معنی ارائه می

 

 بهار تماشای و صحرا  دامن  بود  خوش  نهار  و   لیل  نکند  تفاوت  که بـامدادی     -7

 .بخش استصحرا بسیار زیبا و لذّت ، تماشای بهار و دیدنشودری که طول شب و روز یکسان میصبح یک روز بها

 اقرار خـداوند  بـه نــدارد  کـه  نـدارد دل  است دل  خداوند  تنبیه  همه آفرینش     -2

جهان هستی وجود دارد برای بیداری و آگاهی انسان صاحب دل است و کسی که به وجود خدا اقرار هایی که در دهتمام پدی

 .راف نکند هیچ ذوق و احساسی نداردو اعت

 دیوار بـر بـود نقش نکند  فکرت  کـه  هر  این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود    -9

نیندیشد مانند  هاد، هر کس به این نقش ها و پدیدهوجود دار این همه نقش و نگار و پدیده های عجیبی که در جهان خلقت

 .احساس خواهد بودروح و بیعکس روی دیوار بی

 اسرار این کند  فهم  مستمعی  همه  نه  اندکوه و دریـا و درختان همه در تسبیح    -4

رازهای  تواند این اسرار وای نمیشنوندهگویند. ولی هر خدا را میی موجودات هستی کوه و دریا و درختان همه ذکر همه

 .عالم را بشنود و درک کند

 بردار؟ جهالت خواب از سر خفته ای آخر  گویندخبرت هست که مرغان سحر می    -5

 .؟ ای انسان غافل و نادان، از خواب غفلت بیدار شوگویندمیدهند چه دگانی که در سحرگاهان آواز سر میآیا خبر داری پرن

 بیدار نرگس و خوابی در تو که باشد حیف  تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش    -6

 ف باشد که تو در خواب غفلت باشی ؟ حین بیندازی و از همه جا غافل باشیخواهی مانند گل بنفشه سرت را پاییتا کی می

 نرگس نماد بیداری و آگاهی(خبری و غفلت است و گل گس بیدار و بینای حقایق باشد. )گل بنفشه نماد بیو گل نر

 خوار؟ از برگ صد گل آرد بر که داند که یا  ی الوان از چوب؟که تواند که دهد میوه    -1

های تواند از خار گلبرگی جز خدا نمی. و کسکه از چوب خشک درخت میوه برویاندتوانایی آن را ندارد  ،هیچ کس جز خداوند

 .زیبا پدید آورد
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 انـار یـاقوت  یحقّـه از شود عـاجـز فهم  ی زرّین عنباز خوشه عقل حیران شود    -9

 گرفتنقرار چگونگی شناخت از انسان درک و فهم و شود می متعجّب  های طالیی رنگ انگورعقل انسان با دیدن زیبایی خوشه

          .های یاقوت انار ناتوان استنهدا

 نهار و لیل و کند  مسخّر  خورشید  و  ماه  زعیب خدایی که به تقدیر عزیپاک و بی    -8

را رام و مطیع خود قرار پاک و بی عیب و نقص است خداوندی که با فرمان و سرنوشت خودش ماه و خورشید و شب و روز 

 .داده است

 هـزار ز  نیایـد  گفته  یـکی  و  گویند  همه  او تـا قیامت سخن انـدر کـرم و رحـمت  -71

 نعمت هزاران از یکی سپاس همه این با ولی گویندمی سخن الهی رحمت و بزرگی و بخشش از قیامت روز تا مردم یهمه     

                 .شودنمی آورده جاهب او

 شکـرگـزار  نـکند  هـرگز  تـو  انعام  شکر  است  بیرون  بـار خـدایـا زعـدد  نعمتت  -77

 ابج را تو هایبخشش و هانعمت شکر تواندنمی شکرگزاری انسان هیچ و نیستند شمارش قابل تو های نعمت !خدا ای    

 .بیاورد

 رفتار  کج  نرسد کن که به منزل  راستی            سعدیا راست روان گوی سعادت بردند -72

 مآد زیرا بگیر پیش این انسان های صادق هستند که خوش بخت خواهند شد تو نیز صداقت و راستی در  !ای سعدی     

 .رسید نخواهد منزل به کج بار که طورهمان رسدنمی مقصودش به گاه هیچ دروغگو
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 بندیدرس اوّل فارسی نهم، به صورت جدول« تماشای بهار»های شعر بخش دوم: بررسی آرایه

ف
ردی

 

ایه
آر

 ها

شماره 

 بیت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

 3*    2*  * 1*  2   تشبیه 1

     *  * * *    تشخیص 2

  4* * * * * * * *   * مراعات 3

  * 5* *     *    تلمیح 4

      *    * مورد 3   تکرار 5

        خ   ر-د الف آراییواج 6

      *  *  در-بر خداوند * جناس 7

 * *     * *   دل ندارد  کنایه 8

 *   *  * *     * تضاد 9

            تفاوت ایهام 11

      *       استفهام انکاری 11

     *        موازنه 12

      7*   6*   دل:احساس  مجاز 13

 *            تخلص 14

             مترادف 15

             مبالغه 16

             تضمین 17

             تناقض 18

       8**      نماد 19

             مناظره 21
 

                                                           
 واب جهالت.خ. 1 

 ای از یاقوت تشبیه کرده است.. یک انار را به جعبه2 

 .. گوی سعادت 3

 . نعمت، شکر، شکرگزار، إنعام. 4

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ َولَْو أَنََّما فِي اْْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقََلٌم  ی لقمان:سوره 27ی .  تلمیح به آیه 5 ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ هُ ِمْن بَْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحٍر َما نَفَِدْت َكلَِماُت َّللاَّ  َوالْبَْحُر يَُمدُّ

 .ا و درختان: مجاز جزء به کل: یعنی تمام موجودات هستییکوه و در. 6 

 ی مایکون.چوب: منظور از چوب درخت است. مجاز به عالقه . 7

 توان آن را استعاره هم نامید.غافل و نرگس نماد انسان آگاه. می بنفشه نماد انسان .8


