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تشخیص / –وارشدن / تنبل شدن عقربه : کنایه از کند شدن زمان کنایه از امید کنایه از غلبه ناامیدی / پیدا شدن کور سو :

مقاومت روح : استعاره مکنیه / شکستن مقاومت : استعاره مکنیه 

 از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم         آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم                       

: از شیشه نبودن کنایه از ضعیف نبودن / سنگ ورنگ : جناس / سنگ استعاره از دشمن / سنگ وشیشه : تضاد  قلمرو ادبی

نماد پاکی : / آبی تشبیه آبی تر از آن : / 

        تسلیم شویم . به دشمنیم که ما شجاع تر از آنیم که بی هدف بمیریم و آن قدر ضعیف نیست : قلمرو فکری

 که درننگ بمیریم فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد                  در غیرت ما نیست 

 بی هدف  کنایه از مرگ بی ارزش و:  : ای روح : استعاره وتشخیص / روح جنون : تشخیص / در ننگ مردن  قلمرو ادبی

شاعر دوبیت : محمد              ارت بمیریم .: ای عشق به ما فرصت دوباره بده ، دوراز جوانمردی است که دراس قلمرو فکری

 عبدی 

 درک و دریافت 

 را از نظر زاویۀ دید و شخصیّت های اصلی مقایسه نمایید.« تا غزل بعد» و « آغازگری تنها» متن  -1

 اول شخص  زاویه دید غزل بعد : –زاویه دید آغازگزی تنها : سوم شخص یا دانای کل 

 میرزا / شخصیت تا غزلی بعد : اصغر رباط جزی ، معلمی که اسیر شده بود . شخصیت آغازگری تنها : عباس

 ( در این متن ، از چه راهکارهایی در رویارویی با دشواریهای اسارت بهره گرفته شده است؟2

ی مانند تدریس ، مقاله نویسی و مسابقات ورزشی        گکارهای فرهن

پروردۀ عشق                                 درس ششم

 ان گیرـمه لیلی آسم   چون  شد                              انگیر    ـجه   آن    چون رایت عشق  -9

چون: مثل و مانند ) حرف اضافه( چون : وقتی که ) حرف ربط(  /   رایت : پرچم /   آن جهانگیر: مجنون /     : قلمرو زبانی

 اغراق ا مه  لیلی استعاره از صورت /«  /  مشهور شدن» تشبیه : رایت عشق /   کنایه : جهانگیر شدن کنایه از  :قلمرو ادبی

 دارد که مورد نظر شاعر نیست.  « آسمان » و «  مه» ایهام تناسب : لیلی الف ( خانم لیلی    ب ( )لیل( شب که با 

 وقتی آوازۀ عشق مجنون چون زیبایی لیلی در جهان پیچید... :قلمرو فکری

 ام تر گشتـدر شیفتگی  تم                                ده نام تر گشت   ـهر روز خنی  -3

خنیده  /خنیده : صدا و آوازی که در میان دو کوه و گنبد و مانند آن پیچد ، مشهور ، معروف در نزد همه کس : قلمرو زبانی

.نام تر گشتن : مشهورتر شدن ، پرآوازه ترگردیدن

هر روز ، آوازۀ عشق مجنون ، بیشتر می شد  و او عاشق تر می شد  :قلمرو فکری

او سخت    کار به    پدر    درماند                        دل ز کار او بخت   برداشته -9

)قید(بخت : اقبال  / درماندن : ناتوان ، عاجز وبی تدبیر شدن / سخت : به شدت  :قلمرو زبانی
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/  بخت ، سخت  جناس:« / ناتوان شدن.»  درماندن کنایه از «  /  نا امید شدن »  دل برداشتن  کنایه از   :قلمرو ادبی

 تشخیص: بخت از کاری دل بردارد

 نون( روی برگرداند ، پدرش در حل مشکل او به شدت ناتوان و درمانده شد.بخت و اقبال از او) مج قلمرو فکری:

او  با   ساز   چاره    دهـهر یک ش         او          نیاز با    در   همه     انـخویش -4

 همه: بدل /  . مشکل ام، نزدیکان.  /  چاره ساز : چاره سازنده ، حل کنندهخویشان: اقو :قلمرو زبانی

و خویشاوندان برای برطرف کردن نیاز او چاره ای می اندیشیدند .نزدیکان  هر یک از  :قلمرو فکری

کشیدند    زبان      اره گریـدر چ                     دیدند    چو   ورا     ارگیـبیچ -5

چاره گری : تدبیر وچاره جویی   ورا: وی را ) پدر مجنون را (  /  :قلمرو زبانی

زبان کشیدن  : استعاره ،   زبان مانند شمشیر است   / «شروع به حرف زدن کردن.»  کنایه از « زبان کشیدن: » قلمرو ادبی

 که از غالف ) دهان ( بیرون می کشند .

 نزدیکان وقتی دیدند پدر مجنون در کار پسرش در مانده است برای کمک به او پیشنهادی دادند. :قلمرو فکری

در  این     گردد   ادهـکز کعبه گش                      یک سر           اتّفاق   به  د ـگفتن -1

این در: این مشکل   /به اتّفاق یک سر: همگی. :قلمرو زبانی

مجاز از زیارت کعبه/ گشاده گردد این در: کنایه از  کعبه: / «مشکل و عاشق شدن مجنون»استعاره از «راین د » :قلمرو ادبی

 حل مشکل

 : همگی پیشنهاد دادند که باید به زیارت کعبه بروی )به لطف خدا می تواند این مشکل  پسر تو را حل کند.(قلمرو فکری

ان اوستـمحراب زمین و آسم                                ان اوست  ـجه  حاجت گه جملۀ  -2

جمله : همه /      جهان : موجودات جهان   / محراب : محل عبادت  :قلمرو زبانی

«همۀ موجودات» مجاز از  زمین و آسمان «   /   همۀ موجودات  جهان» مجاز از  جهان  :قلمرو ادبی

تمامی موجودات جهان است .خانۀ  کعبه) خداوند( بر آورندۀ نیاز  :قلمرو فکری

آراست  محمل     و    طلبید  ر ـاشت                       د برخاست     ـچون موسم حج رسی -1

موسم : زمان   /     برخاست : آماده شد    / مَحمل : مهد ، کجاوه     :قلمرو زبانی

«آماده شدن» : کنایه از محمل آراست :   قلمرو ادبی

خدا شد. ۀوقتی زمان حج فرا رسید پدر مجنون آماده ی سفر به سوی خان :قلمرو فکری

دـیکی مه   در     ماه    چو    اندـبنش            د      ـد جهـرا به ص   عزیز  فرزند  -1

جهد : تالش         /     مهد: کجاوه ، مَحمِل  :قلمرو زبانی

جناس: مهد ، جهد  / اغراق ) صد    /وجه شبه : زیبایی   -   و در مهد نشاند ودتشبیه:  فرزند مثل ماه عزیز ب :قلمرو ادبی

       کثرت است (  ۀنشان

را با تالش بسیار در کجاوه نشاند.فرزند گرامی خود، مجنون  : قلمرو فکری 

ر گوشد   حلقه   اد ـنه    کعبه   چون                          پر جوش        سینه   کعبه   سوی  آمد  -94
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غالمی و » حلقه در گوش کنایه از «      /    ناراحتی فراوان.» سینه پر جوش کنایه از /  سینه مجاز از دل :قلمرو ادبی

ایهام : حلقه : الف( /  / تشبیه: مجنون از نظر حلقه به گوش بودن به کعبه تشبیه شدهمطیع بودن  «ی را کردن.بندگی کس

حلقۀ در کعبه   ب( حلقه به گوش غالمان. 

دارد ای حلقه کعبه، درِ) کعبه متوسل شد. ۀبا دلی دردمند به سوی کعبه آمد و چو غالمی به خانپدر مجنون  : قلمرو فکری

چرا و چون بی تسلیم بندگی و ۀنشان به دارد گوش بر حلقه که داند می غالمی مانند را کعبه خود، خیال دنیای در عرشا و

(  .خود پروردگار ۀاراد برابر در

ست  چاره سازی    جای   که  اب ـبشت                   بازی ست    جای   نه   این  ر ـگفت: ای پس -99

ی: جایی کوچک و بی ارزش.  /  چاره سازی: حل کردن مشکل.جای باز قلمرو زبانی:

: بازی مجاز از سرگرمی  قلمرو ادبی

؛ تالش کن تا چاره ای برای درد خود بیابی.نیست محل تفریح گفت ای فرزند این جا  :قلمرو فکری

گاریـرست    به    م ـده     توفیق       گو: یا رب از این گزاف کاری           -93

به من توفیق « م  َ »متمم: «  / یا : حرف ندا  ،  گزاف کاری: کاری بیهوده ) عشق به لیلی (  /    منادا: رب    :قلمرو زبانی

بده. 

به من توفیق رستگاری نصیب فرما. بگو خدایا از این عشق مرا نجات بده و فرزندم ،   :قلمرو فکری 

مـبالی عشق   از   کن   م             آزادـدریاب که  مبتالی عشق -99

«م » بالی عشقم: «  هستم » فعل اسنادی « م » مبتال: گرفتار، اسیر/ مبتالی عشقم : دریاب : به دادم برس /  :قلمرو زبانی

مفعول ، مرا  آزاد کن

بالی عشق : تشبیه ) عشق مشبه ، بال : مشبه به(  : قلمرو ادبی

به فریادم بِرِس و نجاتم بده که گرفتار عشق شده ام، و مرا از این بال رها کن. ، یابگو خدا :قلمرو فکری

دیدـاول بگریست پس  بخن                          د   ـمجنون چو حدیث عشق بشنی -94

چو : وقتی  /  حدیث: سخن  قلمرو زبانی:

، بشنید ، بگریست وخندید حدیث تضاد: گریست / خندید    /    مراعات نظیر:  :قلمرو ادبی

مجنون وقتی سخن عشق را شنید ابتدا گریه کرد و سپس خندید. : قلمرو فکری

دست       زد    کعبه   زلف     حلقۀ در            برجست         حلقه   مار   چو   از جای -95

یدچو: مثل ، مانند /   مار حلقه : مار حلقه زده    برجست : پر :قلمرو زبانی

از  مجاز «دست » /  مجاز :  : اضافه استعاریتشبیه : مجنون مثل مار حلقه زده از جا پرید  /  زلف کعبه   :قلمرو ادبی

/ دست در حلقه زدن: کنایه از متوسل شدن/ حلقه زلف : استعاره از حلقه در کعبه « پنجه»

گرفت.به دست  درِ کعبه را محکم ۀحلق:    مجنون مانند مار حلقه زده ای از جای خود پرید و قلمرو فکری

در    بر    حلقه   چو    م ـنکامروز م                  بر           در      حلقه     گرفته    می گفت  -91

در بر : در آغوش /      کامروز : که امروز :       قلمرو زبانی
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به   اول «بر: » همسان متوسل شدن ( / جناسویزان بودن آ)وجه شبه: : تشبیه : من چون حلقه بر در هستم قلمرو ادبی

در  -بر جناس ناهمسان: دوم در معنی حرف اضافه / حلقه در بر گرفتن : کنایه از متوسّل شدن/ « بر»معنی آغوش  و 

تو هستم. ) امروز درِ کعبه را در آغوش گرفته بود می گفت : خدایا من امروز نیازمند در گاه  ۀدر حالی که حلق: قلمرو فکری

ویزان باشد به تو متوسل شده ام (آمن مانند حلقه ای که به در 

اییـآشن    طریق    نیست  این                       دایی ـکن ج   عشق   ز    دـگوین -92

ی کردن از عشقجدای «:این»مرجع ضمیر /    )مضارع اخباری( / گویند: می گویند: طریق : راه ورسم ، روش  قلمرو زبانی

مراعات نظیر : عشق ، جدایی وآشنایی  :قلمرو ادبی

مفهوم: پایداری در عشق/    به من می گویند از عشق دوری گزین ، خدایا ، این راه و رسم عاشقی نیست قلمرو فکری:

مـسرنوشت    ادـمب  عشق   جز                     م ـسرشت   د ـش  عشق    پروردۀ  -91

«ش»: تکرار : عشق / واج آرایی  دبیقلمرو ا

مفهوم: /  خدایا ، وجودم با عشق پرورش یافته است ، به جز عشق نمی خواهم سرنوشتی دیگر داشته باشم. :قلمرو فکری

وفاداری در عشق

اییتـپادش    الـکم   به   وانگه                          داییت ـخ   داییـیا رب!  به خ -91

 3بیت / / موقوف المعانی با بیت بعد ، خداییِ تو« ت » مضاف الیه : یارب :  حرف ندا و منادا ) شبه جمله ( / :قلمرو زبانی

دهم  می  قسم/ فعل جمله دوم : جمله  

ی دهم به کمال و عظمت تو ...خدایا تو را سوگند م :قلمرو فکری

انمـنم  من   چه    اگر   مانَد   کاو                       انم  ـرس    به غایتی   کز عشق  -34

کاو: که او ) لیلی یا عشق(       /  رسانم: م مفعول.  /غایت : نهایت  :قلمرو زبانی

 .گردد آوازه پر دنیا در و بماند برجا پا عشقم بروم دنیا از چه اگر من که برسانی ای مرتبه به مرا عشق راه در :قلمرو فکری

 (عشق جاودانگی عشق، در ازخودگذشتگیمفهوم : 

مـهست     م کهـکن   این  از   عاشق تر                                   م  ـراب عشق مستـگر چه ز  ش -39

/  مست ، هست : / جناسشراب عشق: تشبیه ) عشق : مشبه ، شراب : مشبه به(  : قلمرو ادبی

پایداری در عشق(  مفهوم : )این هم عاشق تر کن.خدایا اگر چه وجودم لبریز از عشق است، مرا از :   قلمرو فکری

افزای   لیلی   عمر  به   و    ان ـبست                          جای      بر   هست     هـآنچ   من  از عمر  -33

بستان : بگیر :قلمرو زبانی

اندن افزای : تضاد / برجای بودن کنایه از باقی م : تکرار : عمر / بستان و قلمرو ادبی

( / ایثار عاشقانه فداشدن برای بقای عشق )آن چه از عمر من باقی است بگیر و به عمر لیلی اضافه کن.:قلمرو فکری

خاموش   گشت    د ـشنی   قصّه    کاین                 گوش      او   سوی    به    پدر    می داشت -39

/ قصه مجاز از سخنان ن: ساکت شدکنایه از   نن / خاموش گشتسوی کسی گوش داشتن : کنایه از شنید : ادبیقلمرو 

مجنون 

پدر مجنون که به سخنان مجنون گوش می کرد ، وقتی این سخنان او را شنید ساکت شد. :قلمرو فکری
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دارد  پذیر   دوا      نه       دردی  دارد  ر ـاسی  دل    که  دانست  -34

د / دل اسیر داشتن : کنایه از عاشق بودن و تشخیص / درد  –درد ودوا : مراعات نظیر وتضاد / واج آرایی : ر :  قلمرو ادبی

ناپذیر : استعاره از عشق  دوا

پدر مجنون فهمید که مجنون دلی عاشق دارد ، دردی دارد که درمان ناپذیر است.  :قلمرو فکری

لیلی و مجنون ، نظامی گنجه ای 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی: 

معنای واژه های مشخص شدۀ زیر را بنویسید: -1

الهی  لطف     تالش ، کوشش               زانکه توفیق و جهد هست رفیق     سنایی      توفیقبر توست و بر خدا  جهد

  بلند آوازه  مشهور و                  به گیتی به مهر و وفا          ز اهریمنی دور و دور از جفا           فردوسی خنیده

اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتب  کنید. -2

گفتند به اتفاق یکسر          کز کعبه گشاده کردد این در

گشاده گردد   کعبه  از ) مشکل(   در   این  ه ک   دـگفتن  رـبه اتّفاق یکس

را بررسی کنید:« َم -» در بیت های زیر نقش  -3

(   من را)  آزاد کن از بـالی عشقـم               ( هستم) الف( دریاب کـه مبتالی عشـم

(  سرنوشت من)  جز عشق مباد سرنوشتم        ( سرشت من)  ب( پروردۀ عشق شد سرشتم

ادبی: قلمرو

 بهره می گیرند؛ مهم ترین دلیل آن را بنویسید.«  مثنوی»شاعران ، در سرودن منظومه های داستانی ، غالباً از قالب  -1

زیرا قافیه های هر بیت مستقل است و شاعر می تواند پس از چند بیت ، از قافیه های قبلی نیز استفاده کند. ودر ضمن      

برای تعداد ابیات وجود ندارد بنابر این مناسب ترین قالب برای سرودن موضوعات بلند  در سرودن مثنوی هیچ محدودیتی

مثل داستان است .

هر یک از بیت های زیر را از نظر کاربرد آرایه های ادبی بررسی کنید: -2

کنایه -استعاره  -تشبیه چون رایت عشق آن جهانگیر      شد چون مه لیلی آسمان گیر               -

 کنایه -اسـجنبرداشتـه دل ز کار او بخـت        درماند پــدر به کار او سخت               -

در بیت زیر ، شاعر، چگونه از تشبیه برای خلق کنایه بهره گرفته است؟ -3

 در گوشآمد سوی کعبه ، سینه پر جوش       چون کعبه نهاد حلقه » 

پدر مجنون در این    دگی است ـو بن برداری   اعالم فرمان  توسل به خدا و  از   ایهـکن  «ادن ـحلقه در گوش نه»      

حلقه برا ی   ن ـده است . هم چنانکه داشتـبه کعبه ش  ل ـاجتش متوسـتشبیه شده که برای برآوردن ح« کعبه » بیت به 

  داـخ  برابر   در   دارد  گوش   به   که   حلقه ای   با   ز ـنی مجنون  پدر    است   اریردـفرمانب  و  دگیـان بنـکعبه نش

ار بندگی وفرمان برداری می کند . ـاظه

 : قلمرو فکری
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 اصل اسالمی عبداله-افشاری خدامی رشید

معنی و مفهوم بیت زیر را یه نثر روان بنویسید: -1

 «حاجت گه جملۀ جهان اوست         محراب زمین و آسمان اوست» 

محل برآورده شدن حاجت تمام انسان هاست وقبله گاه ) محل توجه دل ( تمام مخلوقات است .خانۀ کعبه 

وفادار بودن و فداکاریبارز است؟        «  مجنون » در بیت های هفدهم و بیستم ، کدام ویژگی های  -2

دهید:بر مبنای درس و با توجّه به بیت های زیر ، تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارایه  -3

نعمت اهلل ولی                            عشق بازی ، کار بیکاران بُوَد        عاقلش با کار بیکاران چه کار؟          -

عاشق شدن کار انسانهای بیکار است وآدم عاقل با بیکارها کاری ندارد .

 یدله ، ویران ریختند.              باز سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق       روز اوّل ، رنگ این ویران -

ای انسان اگر عاشق هستی به فکر آبادی وتعمیر دل نباش زیرا در روز ازل ویرانی را با دل عشق همراه کردند ویرانی دل    

 .ویرانی دل عجین است عشق با .است یکی

ت به سوی کعبه می رود به امید آن که پدر مجنون ابتدا درمانده می شود از خویشان و اقوام کمک می طلبد و در نهای

مجنون از عشق رهایی پیدا کند اما با شنیدن سخنان مجنون متوجّه می شود که مجنون عاشقی دل خسته است و هر 

لحظه از خدا می خواهد در عشق،  قدم هایش را استوارتر کند پس این عشق درمانی ندارد. 

ن و چاره سازی آنها مقایسه کنید:مفهوم بیت زیر را با نگرشِ خویشانِ مجنو -4

 محمد علی بهمنییک بار هم ای عشقِ من از عقل میندیش       بگذار که دل حل بکند مسأله ها را .         

این بیت نقطۀ مقابل تفکّر خویشان مجنون قرار دارد آن ها برای عشق در پی راه چاره ای عاقالنه اند. در این بیت چاره      

مشکالت را عشق می داند اما خویشان به دنبال راه عاقالنه هستند.ساز و حالل 

مردان واقعی                                گنج حکمت 

 و آمد . سالم کرد « سری سَقَطی »  زیارت    به   لکام   یکی  از کوه  

«گفت.  سالم   را    تو  ر از کوه لکام ـپی    فالن:» گفت 

  مشغول   بازار  ان ـمی  در  باید   مرد .  اشدـنب   کاری س ـب   شده است ؟   اکنـوی در کوه س  » :  گفت   سری  

«الی غایب نشود.ـتع   حق   از   هـلحظ  یک    که  ان ـچن  ،  تواند بود

تذکره االولیا ، عطّار 

  خلق از عزلت و انزوا و منفی زهد نکوهش ، رهبانیت ترک:  پیام گنج حکمت
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