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نمودی ،  / پاره ای : تکه ای، مقداری / بر سبیل اعتذار این بر زبان راند : از راه عذر خواهی این بیت را خواند : قلمرو زبانی

ز چیزی که قرض گیرنده نزد قرض دهنده گذارد تا پس اگروه : جامه /  : ردا « / ماضی استمراری » بودی : می بود نرفتی ، 

 شود. / ادای قرض مسترد 

 قلمرو ادبی : نان وپنیر ونمک : مراعات نظیر 

«دستاویز ساختن قناعت » و دیگر « قناعت »  یکی  :کشد می چالش به رامهم   موضوع دو این داستان :قلمرو فکری

را بودن قانع ادای که شیادی چهرۀ مهمان، و واقعی است پیشگی قناعت ۀچهر دارانی، یعنی شیادی و فریب کاری. سلیمان

جنبه به خود این و است، یافته مثل حکم که نشسته به نتیجه آمیزی طنز قصار جملۀ با حکایت .بفریبد تا آورد درمی

 .افزاید می آن ماندگاری و هنری

عینکم قصّۀ                                درس شانزدهم

 .می گذارند مـچش به..... بند اول   : به قدری این حادثه        

به شیوۀ فرنگی ها و  مآبی: محل بازگشت / فرنگی  :مآب  تعلیمی : عصای سبکی که به دست می گیرند / : قلمرو زبانی

دایی جان میرزا: هست و نیست : بی برو برگرد ، حتماً / / تجدّد : نو گرایی /    افراط : زیاده روی  /     اروپاییان

 ب تمدن/متجددانه: روشنفکرانه/افراط داشت: افراط: مفعول، داشت : سه جزئی مفعولی/شاخص/متمدن: شهرنشین، صاح

کامال روشن و واضح است / تشبیه : مثل روز می درخشد کنایه از ثل روز می درخشد/ کنایه:تشبیه : این حادثه مقلمرو ادبی

دثه: تشخیص و کنایه از خوب به یاد داشتن/ زنده بودن حا/ : خانۀ اول حافظه ام ) حافظه : مشبه   خانه : مشبّه به ( 

تاریکی و روشنی: تضاد

: مفهوم) در ذهن ماندن خاطرات قدیمی( لمرو فکریق

 .می رفتم  اوّل ردیف....... و باشید داشته را مطلب اینبند دوم :       

 "ش"جزئی مفعولی  3دعایی ، خدا حفظش کند: معترضه  //   سو : نور ، توان بینایی شوربا : آب گوشت : قلمرو زبانی

   / عَلَم:پرچم، بیرق،رایت،درفش / متلک: طعنه، کالم نیش دار شوربا: آش ساده که با برنج و سبزی می پزند / مفعول

اورید: کنایه از بلند سمان شوربا بیآز ا /«  بودن قد بلند» کنایه از  تشبیه و «مثل عَلم یزید می مانید » : کنایه : قلمرو ادبی

به کار می رود نه  "بلند"م دراز بود: طنز ) برای قد/ قد بنده به نسبت سنّ اشاره به علم یزید: تلمیح / در قدبلندی و اغراق قد

( "دراز "

 !می بینند   قدر    همین.....هم،  خانه در  بند سوم :    

بی نظم ، مهار گسیخته،  فسارگسیخته:ا  / ی، دست و پا چلفتی: الابالوهپل هپ، مالمت / شماتت: سرزنش :قلمرو زبانی

 مفعول  "مَ "نقش/ شماتتم می کرد:  شلخته: نامنظم / الابالی

)می مانی: ادات  هی:تشبیمان یم ختهیبه شتر افسار گس/   : افسار گسیخته بودن کنایه از بی نظم و ال ابالیقلمرو ادبی

سر به هوا نظم و  یب کنایه از  :و هپل وهپو  لیهر دم ب/  گفتنبد و بیراه گفتن کنایه از دشنام و حرف نا مربوط  /  تشبیه(

بودن 
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 .برمی خورد     رتمـغی  رگ   ....... را خودم دلم در  بند چهارم :    

 قلمرو زبانی: بور: سرخ

انی / برخوردن به رگ غیرت کنایه از متعصب بودن، عصبشرمنده شدن، خجلت زده شدن بور شدن : کنایه از  : قلمروادبی

 رگ غیرت : اضافه استعاری، تشخیصشدن/ 

 مهملی و بی استعدادی بر حمل بود، نابینایی از ناشی که را غفلت هایم نرسید. تمام  دردم به کسی هم بار یک انهـبدبخت  بند پنجم :   

 .می شدم شریک آنها با هم خودم  .کردند ام ولنگاری و

 : بی بند و باری، بی قیدی. ولنگاری  مُهمل : بیهوده  /   :قلمرو زبانی

 .می کرد پذیرایی را ......  دینـچن که آن با    بند ششم :       

حرف اضافه در  "را"/ مهمانش را:  مفعول "ش"/ خدایش بیامرزد:  ( التی: فقر و بی چیزی ) الت: بی سروپا  : قلمرو زبانی 

 "از"معنی

در عین » کنایه از « در التی کار شاهان را می کرد » ؛ «  بخشنده بودن »  کنایه از« دریا دل بودن » کنایه :  :قلمرو ادبی

 / دریا دل : تشبیه در التی کار شاهان می کرد: پارادوکس/  شاه : مجازا توانگری و ثروت /«  نداری بسیار بخشنده بود

 نده بود: پدرم بسیار بخشنده بودبا این که فقیر و تهیدست بود مثل پادشاهان بخشقلمرو فکری

 .دـمی پیچی چپش گوش.......   انانـمهم این یکی از     بند هفتم :     

  از رهـبرای مسخ بعد . ریختم هم به را اوالً کتاب هایش  .بقچه هاش سر رفتم نبود، پیرزن که روزی و کردم قال من بند هشتم :        

   سر به رس  مضحک ریخت این با و که بروم گذاشتم چشم به را آن  .درآوردم جعبه هاش از را موصوف عینک شرارت، و بدجنسی روی

 .کنم کجی دهن  و  بگذارم  خواهرم

نوحه: آنچه در مراسم سوگواری و / ل ) ص ( وبر مصایب اهل بیت رس روضه : نوحه سرایی قاُل: کمین /  :قلمرو زبانی

عالمه  کتاب دعا اززاد المعاد:  با آهنگ خوانده شود //  تصنیف: شعری که  /  نقّال : قصه خوان عزاداری خوانده میشود

فرام: فریم ، قاب عینک     /     نخِ قند : نوعی نخ محکم    اثر عبدالجواد جودی دورۀ قاجاریه /کتاب دعا  مجلسی / جودی : 

کذا: / ندی شهرت یافت  قند یا نخ ق که از الیاف کنف می سازند و چون سابقاً آن را دور کلّه های قند می پیچیدند به نخ

 ./ بقچه: دستمال بزرگی که در آن چیزی پیچند توصیف شدهچنانی، چنان، آن

، سر به سر  : کمین کردن، در پی فرصت بودال کردن/  کنایه : قُ حس آمیزی : شیرین زبان  « /ز» واج آرایی :قلمرو ادبی

/ سربه سر  ت بودن: کنایه از حرف خود را مستقیما گفتنک و راس/ رُ مجازا : سخن زبان :/ شیطنت کردن  –کسی گذاشتن 

 ./ دهن کجی کنم: کنایه از مسخره بازی کنم کنایه از اذیت کردن با شوخی :کسی گذاشتن

 .ده امـش متولّد تازه من....... فراموش هرگز آه،بند نهم :      

 موصوف : وصف شده / : طالع بود: طلوع کرده بودقلمرو زبانی

شادی »  کنایه ازاغراق و  « دنیا را به من داده اند »تشبیه : برگ درختان مثل سربازان تیر خورده می افتادند. /  :یقلمرو ادب

/  تک تک دیدن آجرها کنایه از بهتر شدن بیناییو خوشحالی بسیار /  « ذوق زدگی » کنایه از « بشکن زدن» ؛ « فراوان 

  آفتاب رنگ رفته طالع کنایه از نزدیک غروب
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 .رفتم مدرسه........در آوردم  را عینک    بند دهم :    

 عینک و چشم رابطه تناسب : عینک و چشم رابطه تناسبقلمرو زبانی

 مجازا سخن :: سرخوش بودن کنایه از خوشحالی زیاد/ کلمه یقلمرو ادب

  .باشد    کاسه   نیم    زیر......... اوّل ساعت درس بند یازدهم :        

 سوء ظن : بد گمانی / تناسب معنایی / عینک و چشم رابطه شوخ: بانشاط، زنده دل، شاد :زبانیقلمرو 

کاسه باشد: کنایه از  / کاسه ای زیر نیم کردن بدگمانی نگاهکنایه از بدبین شدن و با  :چپ چپ نگاه کردن:  قلمرو ادبی

 ، ضرب المثلنقشه کشیدن

 .بستم و دادم تاب........ و کم هم بچّه ها بند دوازدهم :       

 قلمرو زبانی: خاصّه : به ویژه / جنجال: ازدحام، سرو صدا، همهمه /  مغتنم : با ارزش

 .می گرفت    ده شانـخن........ حال، این در  بند سیزدهم :        

   نمشکل را دو چندان کرد/  قوز باالقوز:  درشت و بدقوارهیُغور:  :قلمرو زبانی

/ از ترک  / قوز باال قوز: کنایه از دو برابر شدن مشکل و ضرب المثل ر مرده : کنایه از آدم عزادار و بدبخت: پدقلمرو ادبی

 بینی گردن کش: تشخیص و تشبیه شکل بینی به عقاب /  دیوار هم می خندیدند: کنایه از بی جهت خندیدن

  .خواندممی  بلبل مثل.......اورد ـنی بد روز داـخ   بند چهاردهم :        

از پا نشناختن : کنایه از شادی  : چشم به قیافه من دوخت ) به چیزی چشم دوختن ( : کنایه از نگاه کردن / سر قلمرو ادبی

 فراوان / مثل بلبل : تشبیه

 .کنم مسخره و ......بودم خود کار مسحور    بند پانزدهم :     

مسحور:  مثل بلبل می خواندم : روان می خواندم / /   قّت و خیره خیرهقریب : نزدیک /  بِرّ و برّ : با د :   قلمرو زبانی

 مجذوب

 ن کنایه از سرگرم کار خود بودن / دست  انداختن کنایه از مسخره کردن  مسحور کار خود بود:  قلمرو ادبی

   رارـاص   و  داشت رازیـشی غلیظ ۀهجل معلّم آقای این   اقاًـاد . اتّفـافت راه خشمناک پلنگی چون انـناگه بند شانزدهم :        

 صورتک    قوّال ها مثل  !به به « :گفت خاصّش ۀلهج با می آمد، پیش که طورن همی . کند صحبت   انهـعامی خیلی خیلی که   داشت

 «  ؟ آوردن  صندوقی هفت  دسته  جا  این  مگه  زدی؟

 شینما یبوده اند که با اجرا یدوره گرد یشینما ی: گروه ها ی: قوّال : آوازه خوان ، مطرب /   هفت صندوق یقلمرو زبان

/  گفتند یم« قوّال »  زیگروه ن گرانیاز باز کیکردند. به هر  یمردم را فراهم م ۀو خند ی، اسباب سرگرم یحوض یرو یها

 / عامیانه: عوامانه، غیر علمی صورتک: نقاب، ماسک/ غلیظ: تند، انبوه

/ مثل  غلیظ: حس آمیزی لهجه / مانند پلنگ خشمناک: تشبیهقی نمایش و دلقک بازی / دسته هفت صندو: قلمرو ادبی

 ها: تشبیهقوال

 «و   درس  خواندن؟ ......تا وقتی که معلّم   بند هفدهم :     
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قلمرو زبانی : هر و هر : نام آوا ،خنده پیاپی ، صدای خنده / قهقهه: خنده بلند و پرصدا / مهیب : ترسناک / به فوریت: فوری 

صورتک : کاف تشبیه  « ک َ » /  

/ گویی زلزله آمد : تشبیه / چشم دوختن  تسر و صدایی زیادی برخاسکنایه از  زلزله آمد و کوه شکست :  قلمرو ادبی:

مدرسه  صدای مهیب خنده ، کالس و/   دانش آموزان / کالس مجازاً آمدن زلزله و شکستن کوه: اغراقکنایه از نگاه کردن / 

بازی راه انداختن : کنایه از شروع به بازی کردن / صورتک استعاره از عینک / تو را چه به کتاب و را تکان داد: اغراق  / 

 اهل درس ومدرسه نیستی  مدرسه : کنایه از اینکه تو

 جستم.        رونیو از کالس ب....... سخت کالس حاال بند هجدهم :      

 کذا : ذکر شده    /    از جا در رفت : عصبانی شد  /  مبهوت : خیره :قلمرو زبانی 

کنایه از خنده / در خنده فرو رفتن : خنده کالس : استعاره مکنیه  « شاگردان » مجاز از « کالس » : مجاز :  قلمرو ادبی

غرق بود: کنایه از خنده در خنده /   / از جا در رفت: کنایه از  عصبانی شد بسیار/ دست و پایم را گم کردم : کنایه از ترسیدم

  زیاد و اغراق

 .می کرد اثر هم سنگ در که...... و مدیر آقایبند نوزدهم :       

 : کمیسیون: کلمه فرانسوی ، مجمع برای تحقیق و مطالعه در باره موضوعی، ابالغ: رساندنقلمرو زبانی

/ در سنگ هم اثر می کرد: تشخیص ، اغراق،  عچانه زدن : کنایه از حرف زدن و بحث کردن بر سر یک موضو:  قلمرو ادبی

 کنایه از تأثیر گذار

 .شدم عینکی و........ شدند مطمئن وقتی بند بیستم :         

 و سبکی: خفّت/  مغازه ، دکّان: دکون/ قِران: واحد پول ایران معادل ریال کنونی حرف بزن / جونت باال بیاد :  : قلمرو زبانی

 خانه میان ،حیاط وسط: صحن/ خواری

   جونت باال بیاد: کنایه از مُردن در اینجا یعنی زودتر حرف بزن:  قلمرو ادبی

 پرویزی وصله دار، رسول شلوارهای

 

 کارگاه متن پژوهی

 : قلمرو زبانی

 معادل معنایی واژه های مشخص شدۀ زیر را در متن درس بیابید. -1

 -برّ و بر  جواب :وت است اگر ره و چاه را حتّی     محمد علی بهمنی  ام که نشناسم           تفا خیرهبه دیدن تو چنان 

 چشم دوختن

 جواب :حُسن خویشتن باشی      هوشنگ ابتهاج       شیفتۀتو را به آینه داران چه التفات بود                چنین که 

          مسحور 

 داشته باشند.از متن درس ، پنج گروه اسمی بیابید که اهمّیت امالیی  -2

 فرنگی مآبی/ مهملی/ یغور/ قوّال/ مضحک

 (  * از متن درس، برای هر یک از انواع وابستۀ پسین نمونه ای بیابید.   3
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) وابسته پسین(  معلم عربی=/   ) وابسته پسین( صفت شمارشی = ردیف ششم /   وابسته پسین( مضاف الیه ) وضع من =  

مضاف الیه      

 قلمرو ادبی:

 م کنایه های زیر را بنویسید.مفهو (1

 ( بی قرار و غیر قابل کنترل بودن - * افسار گسیخته مانند بودن ) بی دقّت و گیج

 ( شرمنده شدن  -* بور شدن     ) خجالت کشیدن  

 ( دو ویژگی برجستۀ نثر این داستان را بنویسید. الف( ساده و روان    ب(  استفاده از اصطالحات عامیانه 2

 استان را با توجّه به عناصر زیر بررسی کنید.( این د3

  :اول شخص مفردزاویۀ دید  

   :دانش آموز کالس هشتمشخصیّت اصلی 

  :وقتی شورای مدرسه مطمئن می شود شخص اول نیمه کور است و از تقصیرش می گذرندنقطۀ اوج 

 قلمرو فکری:

و    از کارد  ادهـ، استفعینک زدن و کراوات بستن     (  راوی داستان،چه چیزی را نشانۀ تمدّن و تجدّد می دانست؟    1

 چنگال و واکس زدن

 ( نحوۀ برخورد خانواده و اطرافیان  را با شخصیّت اصلی داستان بررسی و تحلیل کنید.2

خانواده نسبت به مشکل بینایی او بی توجه بودند و حتی او را سرزنش می کردند، اطرافیان و دوستانش او را مسخره می 

 ردند  و سبب شرمندگی او می شدندک

 ( دربارۀ نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.3

 هر چه اعتماد به نفس و خود باوری بیشتر باشدشخص موفق تر است 

 

 دیدار                                  روان خوانی 

 .بس و بود خویـش   ......بهجوان، در آن  ۀطلب  بند:      

 تنگِ هم : در کنار هم    / پیشینه : سابقه     /     برف بلند: برف زیاد  :قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : سرما در این درس نماد ظلم و ستم   / برف می کوبید کنایه از در برف راه می رفت/  گرمایی بود .ایهام 

.در حال خود بود - از در فکر بود هیبود کنا شیخو به / طبع گرم داشت یمی.صم  

 شلیک کردند یا به مغزش؟......حاج آقا روح اهلل از  بند :       

 کلون : قفل چوبی /    محقّر : کوچک  /  چفت : پشت بند در   :قلمرو زبانی

 و عقل و افکار شهیاند ، مغز مجازاًمانیقلب مجاز ا -مغز   ایقلب    :  قلمرو ادبی

 کدام را ترجیح می دهد ؟ ......چرا مادر می گفت  بند :      

 یحذف فعل نداشت لفظ ... یمین سر هم . : قلمرو زبانی

 .از با گلوله کشته شده بود هیسکه سوراخ شده بود کنا کیاش به اندازه  یبیقران ج : قلمرو ادبی
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 «خدا ، پرده ها بردارید.... ........آقایان محتـرم ، علما » ...    بند :   

قلمرو ادبی :  با مغزهایتان با حکومت طرف شوید: مغز مجاز از عقل/ کنایه از سنجیده عمل کنید/ در پرده بمانید کنایه از 

   دیاز محرم خدا شو هیکنا  :دیها را بردر پرده/    در خفا ماندن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                در.                گشودۀ   دهان  درزهای   برف بود و .......آقا روح اهلل جوان ، دلش   بند :    

قدّاره : جنگ افراری شبیه شمشیر پهن و کوتاه ؛ قدّاره کش : کسی که با توسّل به زور ، به مقاصد خود می  :قلمرو زبانی

 رسد ، نوعی شمشیر پهن   

 هیتک/   صیاستعاره و تشخ: دهان گشوده در یدرزها / لمظا یاز خان ها هیکنا: قداره کش یحکومت خان ها :  قلمرو ادبی

 هیکردن به نگاه: استعاره مکن

 د کرد.ـکه دشمن را متالشی خواه.......آقای مدرّس ، طلبه  بند :     

 چلّه : زهِ کمان :قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : به اندازه سه بار دیدن .کنایه از شناخت کم   / تلمذ می کرد: کنایه از می آموخت  /  به نگاه آن یکی تکیه کرد 

گرفتن یاری هیکنا :کردن هیتک/    نگاه به بالش هیتشب  - بالش پر کیکه به  یهمان طور  

 ، همیشه پاسخ را در آستین داشت .....جناب :» طلبه ای گفت   بند :    

قلمرو ادبی :  کار سلطنت تمام است: کنایه از » حکومت، در حال نابودی حتمی است «   - پاسخ در آستین داشت: کنایه از 

.داشتآماده  جواب  

 امّت و ملّت نمی دانم........قا ... خیر... بنده آخیر  بند :     

 قلمرو ادبی : خیر آقا  ....خیر  -  حرفی داری  : حرف مجازاً سخن

 سلطۀ خاموشی.باز  خواهند کرد   و لِه........ار ، ـانِ درماندۀ قاجـامروز ، سلط  بند :     

 ییامال تیمل: اهمأت /: مسامحه : سهل انگاری    / ید : دست  / خوف آور : ترسناک قلمرو زبانی

/ تشخیص :  گفتن نداشت یبرا یاز سخنکنایه « چیزی در چنته ندارد /  »   ینک: حس آمیزی: سخنان نمقلمرو ادبی

 عاره از ذهن و فکرچنته: است/  یاز رهبر هیپرچمدار بودن: کنا/  لطۀ خاموشیس

 تمام عیار انجام داده اید. ......ِطلّاب سر به زیر افکنده بودند بند :      

 قلمرو ادبی :  مبارزه تن به تن: کنایه از مبارزه مستقیم   /  عطر و بوی چیزی رو داشتن: کنایه از مطابق بودن

 بر شرط است. اسالم ، شرع مُقدّم ِ.......طلبۀ جوان ! آیا منظورتان  -بند : 

 بی هوا: بی توجه ، بی دقّت    / شرع : دین ، مذهب  :قلمرو زبانی

 از بدون فکر هیهوا: کنا یب/  سنگر مشروطه : هیتشب : قلمرو ادبی

 این مشروطیّت چیزی نیست که چیزی باشد  ... .        .......ناچیز ،   این بندۀ  شما ، به  بند :     

 : زورمندی  لدریقُ :قلمرو زبانی   

قلمرو ادبی: تشبیه : سنگر ظلم   /   تشبیه : سنگر عدل /  بندۀ ناچیز: کنایه از فروتنی /  تشبیه  :بساط قلدری  /  بساط 

دچار دردسر و مشکل از  هیکناضرب المثل و  :چاله به چاه خواهد انداخت از/     کرد ییاز زورگو هیپهن کرد کنا یقلدر

ارزش بودن یاز ب هیباشد: کنا یزیکه چ ستین یزیچر / / تکرار : سنگشدن یبزرگ  

 ، آقا! کالم خام ، بدتر از طعام خام است......  ان را بپرسم؟     ـاسم شریفت   مانعی ندارد -  بند :    
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ییامال تیبرخاست: اهم:  قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : کالم خام: کنایه از سخن نسنحیده / پای در نشسته اید: کنایه از تواضع / افکار جوان و زنده: تشخیص  / 

دهیاز سخن نسنج هیخام: کنا کالم/   از کامل شدن هی: کنایپختگ  

  و جوانی که با آتش درون ، پیوسته در مخاطرۀ سوختن بود... .دانست .....طلبۀ جوان بهنگام برخاستن را می    بند :   

قلمرو ادبی : شدت و حدت: جناس  /   که آتش که نمیرد همیشه ..... تضمین  /   نگین کرده بودند اورا  :  کنایه از دوره 

/    مانیبه ا هیتشب ارک/    استعاره از حکومت ارک/    از تالش هیسنگ ...کنا یرو سنگ/     نیاو به نگ هیتشب/    کردن

درون  تشآ/    و تناقض  یزیمآحس سرد  مهتاب/      نماد :سرد/     کوه به جهت داشتن رفعت ایاستعاره از قلعه  :مانیا

بودن یاز همواره در سخت هیکنا :مخاطره سوختن در/    مانیاستعاره از ا  

سه دیدار ، نادر ابراهیم        

درک و دریافت 

 ۀ دید ، زمان و مکان بررسی کنید.را از نظر زاوی« دیدار » متن  -1

: منزل مدرس و تهرانمکانزمستان /  – : معاصرزمان/    : سوم شخصدید هزاوی     

نویسنده در این متن ، کدام ویژگی های شخصیّت امام خمینی ) ره ( را معرفی می کند ؟ -2

گذار ریرفتار و گفتار تاث -انیصراحت ب -ی اریهش ،یاراده قو ،یزیظلم ست

دریا خاموشی  درس هفدهم

 .مبر یاد از.....  شعله ازبند اول : 

می ایستد : مضارع  / (صبورانه :  ) صبور + انه ) چراغ + دان (  /    چراغدان : جایی که چراغ در آن گذارند،  :قلمرو زبانی

 اخباری

 ،تضاد: روشنایی  مراعات نظیر: شعله ، چراغدان/عله سپاس گزاری کردن  ،  و از چراغدان    / :تشخیص: از شقلمرو ادبی 

که سود می رسانند ولی به چشم نمی  یی/  چراغدان نماد انسان هاانسان های خدمتگزار  آگاهی ،  نماد :شعلهسایه  /   

 استعاره وتشخیص / صبورانه ایستادن چراغدان : از پنهان شدن هی:کنا ستادنیا هیدر سا ، آگاهی دهندگان / آیند. 

 را تالش و کوشش کسانیسپاسگزاری کن و  وآگاهی می بخشند  از انسان هایی که به دیگران نیکی می کنند : قلمرو فکری

. دیده نمی شود از یاد مبرکه 

. بینی نمی....اگر کنی گریهبند دوم : 

 ندیده ای : ماضی نقلی   :قلمرو زبانی

قلمرو ادبی :مراعات نظیر: آفتاب ، ستاره.  و به نوعی » تضاد«  /  آفتاب: استعاره ازنعمت ها ی بزرگ / ستاره: استعاره از 

کنایه از اعتراض وشکایت کردن  :/ گریه کردنکوچک ینعمت ها  

 دست می دهی. اگر به خاطر نداشتن چیزهایی با ارزش غمگین باشی لذّت داشتن چیزهای کوچک را نیز از : قلمرو فکری

کند؛ خلق می زیبایی مضمون و معنا علمی، واقعیت و تصویر این از شاعر آیند؛ نمی چشم به ها ستاره باشد، آفتاب چون)


