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                سنگچشمه و                                                                   يكم درس
  پا تيز ، نُما چهره ، زن غُلغُله                                    جدا سنگي ز چشمه يكي گشت-1

  شتابنده ، سريع ، تندرو : پا *تيزغوغاكنان و شور: زن *غُلغُله
  سنگ و چشمه نظير:  *مراعاتدهد مي نمايش را خود كه كسي نما، خود كنايه از:نما چهره*

   است»  خودخواه و مغرور مردم«  يا»  خودخواه و مغرور انسان«  نماد:  *چشمهاستعاره و تشخيص:  *چشمه
  بودن پذيرا و رُكود از گريز: چشمه شدن جدا*اوليه مبدا و خاستگاه نمادجامعه، :*سنگ
   . )شد جاري و زد بيرون( شد جدا سنگي تخته از تندرو و نما خود ، جوشان اي چشمه: *معني

  هدف بر رود كه تيري چو گاه                            صدف چون كف زده بر ، دهان به گه-2
  يابد.مي پرورش مرواريد آن انواع بعضي در و دارد جا سخت غالف يك در بدنش كه آبزي تننرم جانور نوعي*صدف: نشانة تير *هدف:

 و دهان ، هدف و تيرنظير:  *مراعاتاستعاره و تشخيص: وصدف  چشمهاختالفي ناقص جناس :هدف و صدف*صدف تيرو به چشمه :تشبيه*
  نيرومندي و نشاط و مستي شدن، خشمگين از كنايه: زدن بردهان كف*كف

 پيش به وسريع راست ، رود مي هدف سوي به كه تيري گاهي چون و دهانش كف آلود مي شد براثرخروشندگيچشمه گاه مانند صدف،  :*معني
   . رفت مي

  منم ، صحرا و گُلبُن ِسر تاجِ                                 منم يكتا ، معركه درين:  گفت-3
  گل                                    بوتة بيخ سرخ، گل گل، ةبوت: گُلبُن*بي همتا يگانه، :يكتاجنگ* ميدان :معركه*
                                                                                    چشمه به تاج  *تشبيه : موجودات و خلقت عناصر از استعاره:  معركه*صحرا و گُلبُن ، تاج و سر : نظير مراعات*

  استعاره و تشخيص:  صحرا و *گُلبُناستعاره و تشخيص:  *چشمهبودن سَروَر و مافوق و بزرگ از كنايه:  بودن سر *تاج
  .هستم دشت و باغ سروروبزرگ و هستم مانند بي خلقت وموجودات عناصر دربين من: گفت خود با چشمه :معني*
   سبب زيبايي و طراوت گل ها و دشت ها مي داندچشمه خودش را  نكته:*
  من دوش بر و سر بر زَنَد بوسه                                     من آغوش در سبزه ، بِدَوم چون-4
 سر، ، آغوش نظير: مراعات* استعاره و تشخيص : *سبزهاستعاره  و تشخيص :چشمه*» شوم جاري باسرعت«  جا اين در:  بِدَوَم*

  كنايه سپاس گزاري كردن    *بوسه زدن : مجاز از تمام وجود چشمه *سرودوش :دوش
  . كند مي بوسه غرق را وتنم آب) سر جوي هاي بركناره قرارگرفته ي سبزه( من آغوش در سبزه شوم) مي جاري ( كنم حركت تيز و تند وقتي :*معني

  من به را خود رخ ببيند ماه شِكَن                                           ، مو سرِ ز بگشايم چون-5
    خروشان امواج از استعاره:  *شِكَنچشمه آب از استعاره ا : مو*استعاره و تشخيص:  ماهزلف* خم و ، پيچ مفعول:  ِشكَن*

  . بيند مي)  من زالل آب(  من ي آيينه در را خود زيباي ي چهره ماه) باشم نداشته ازامواج كنايه(رابگشايم موهايم چين هرگاه : بيت *معني
  تابناك گُهر بس بِدَمَد زو خاك                                         به افتد در كه باران ي قطره-6

  نوراني ، درخشان پرتو ، تابان، و فروغ داراي: تابناك*وزيدن ، درآوردن خاك از سر ، روييدن ) : دميدن(  ِبدَمَد*
  گياهان و زيبا هاي گل از استعاره :گُهر*زمين از مجاز:  *خاكقيمتي و درخشان سنگ :*گُهر

  .روياند مي را درخشان مرواريد چون هايي گل ، افتد مي زمين به كه باران ي قطره : بيت *معني
  بَرَد گريبان به سر خَجِلي از بَرَد                                       پايان به چو ره ، من بر در-7

 شرمندگي روي از بودن انديشه در از كنايه:  بردن گريبان در سريقه : گريبان*بودن شرمنده ، بودن شرمگين: خَجِلي*كنار ، آغوش ، سينه :بر
  استعاره و تشخيص:  باران ي قطره و چشمهناقص جناس: بروسر*گرفتن گوشه و كشيدن كنار ، فرورفتن فكر به ، غم يا

 خواهد سرافكنده ازشرمندگي)  دارد كه وعظمتي شأن ي همه با( برد مي پايان به من آغوش در را سفردرازخود وقتي باران ي قطره : بيت معني
  شد
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  شد پيرايه صاحب ، من ز باغ شد                                 سرمايه حامل ، من ز ابر-8

  آرايش زيور، زينت، زيب،:  پيرايه*دارايي ، مال: سرمايهكننده* حَمْل ، بَرَنده ، حمل از فاعلي صفت :حامل*
  استعاره و تشخيص : باغرود* مي آسمان به كه است آبي بخار از استعاره :ابر *سرماية

  استعاره از گل و سبزه و گياهپيرايه: *استعاره و تشخيص:  ابر
 به من از را خودش زينت و زيبايي باغ و)  آسمان ابردر گرفتن شكل و آب بخارشدن به است اشاره(  گيرد مي من از را خود سرماية ابر :معني*

  . آورد دست
  زندگي من پرتو از كند مي برازندگي                                      و رنگ همه به ، گل-9

  است چشمه ، نيازمند ازگل كنايه : دوم مصرع*استعاره و تشخيص :گل*بودن شايسته :برازندگي*
  . كند مي زندگي من وجود روشني بركت از ، شكوهش و زيبايي ي همه با گل:  بيت معني

  ؟ همسري مني چو با كند كيست نيلوفري                           ي پرده اين بُنِ در
 آسـمان ،»نيلوفري ٔەپرد« از مقصـود درس، متن در الجـوردي؛ نيلوفـر، رنگ به نيلوفر، به منسـوب نسـبي، صفت: *نيلوفريريشه بيخ، :بُن*

  . است آمده بيشتر تأكيد براي و ندارد نياز پاسخ به كه است كرده مطرح را سؤالي شاعر بيت اين در:انكاري *استفهاماسـت الجوردي
  كردن شأني هم ، كردن برابري از كنايه : كردن همسريالجوردي آسمان از استعاره: نيلوفري ي پرده*شأني هم ، برابري :همسري*
  . ) نيست من وبرابر شأن هم كس هيچ(  ؟ است من شأن هم و كند برابري من با تواند مي كسي چه آبي آسمان اين زير :معني*

  دور گشت كمي چو مبدأ ز و رفت                                   غرور از شده مست آن نَمَط زين
  چشمه از كنايه غرور از شده مست *آنسرچشمه آغاز:  *مبدأخودخواهي تكبّر، ، باليدن خود به: غرور*نوع ، روش : *نَمَط

  .دورشد اش سرچشمه از كمي كه وقتي.  رفت مي پيش به تكبّرش از شده مست زيباي ي چشمه ، شيوه اين با :معني*
  اي جوشنده نادره ، سَهمگِني اي                                                 خروشنده بحر يكي ديد

  هراسناك انگيز، وحشت ، ترسناك ، سهمگين مخفّف:  سَهمگِنكشيدن* فرياد ، برزدن بانگ:  خروشيدن*دريا :*بحر
  مانند بي جوشش ي دارنده ، مقلوب وصفي تركيب:  جوشنده نادره*طُرفه شگفت، ، كمياب مانند، بي ) : نادر مؤنّث( *نادره

   استعاره و تشخيص: بحر
  مانند بي جوششي با ترسناك دريايي. ديد خود رودرروي را خروشان دريايي ناگهان : معني

  در زَهره شده ، كرده سيه ديده كر                                    كرده فلك ، آورده بر نعره
صفرا                                                 كيسة ، زرداب كيسة : زَهره*درياست بلند و خروشان امواج صداي منظور: برآورده نعره*بلند بانگ فرياد، : نعره

  شدن هالك مايه و وحشت شدن ، ايجاد ترسناك از كنايه:  درشدن زَهره*درنده زَهره ، مرخّم مركّب فاعلي صفت:  دَر زَهره
   شدن خشمگين از كنايه درس دراين: كردن سياه ديده*استعاره و تشخيص: دريااستعاره و تشخيص : فلك
  . كرد مي پاره را بيننده ي زَهره ، سياهش چشمان و بود كرده راناشنوا فلك وگوش برآورد بلندي فرياد دريا :معني

  يَله ساحل تن بر تنش داده زلزله                                      يكي مانندِ به راست
  ) بخشي جان يا تشخيص( =  استعاري ي اضافه : ساحل تن*زلزله به دريا:  تشبيه*رها،آزاد : *يَلهدرست : *راست

  . است انساني اجزاي كه دارد جسم و تن زيرا ؛ استعاره و تشخيص :دريا*تن:  تكرار*
  .بود داده تكيه ساحل تن بر را تنش كه بود اي زلزله مانند درست: معني

  بديد دريا ي هنگامه همه وان رسيد                               جا آن به چو كوچك ي چشمه
  دريا ساحل و نزديك يا دريا منظور:  جا آن*مردم جمعيت شلوغي، فرياد، و داد غوغا، :هنگامه*

  نظير مراعات:  ودريا چشمهاست           * انساني عملي كه كند مي غوغاودادوفرياد زيرا ؛ استعاره و تشخيص :دريا
  شخص هر آل ايده مرجع و كمال ، بيكران جهان نماد:  دريا*         .  است انساني عملي كه ديد را چيزي زيرا ؛ استعاره و تشخيص : چشمه
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  . ديد را دريا غوغاي و عظمت هم آن و ، رسيد جايگاه آن به وقتي كوچك ي چشمه: معني*
  كشد برتر حادثه از خويشتن دركشد                                     قدم وَرطِه كزان خواست 

  رفتن   بازپس كردن، نشيني عقب از كنايه:  دركشيدن قدم*آمد پيش رُخداد، واقعه،:  حادثه*هالكت مهلكه، پست، زمين :ورطه*
  داشتن نگه درامان را خود ، دوركردن آسيب از را خود از كنايه:  كشيدن برتر حادثه از خويشتن

  مانَد درامان دريا آسيب واز كناربكشد خطرناك جاي آن از را خودش گرفت تصميم :معني*
  ماند گوش ، سخني شيرين همه كز ماند                                              خاموش و خيره چنان ليك 

 گشتن                   وخاموش ازساكت كنايه:  ماندن گوش*آميزي حس:  سخني شيرين*سرگشته، حيران، فرومانده، لجوج، بيهوده: خيره
  شنيدن از مجاز:  گوش*

  . شد خاموش و برد ياد از را خود سخني شيرين ي همه كه ماند ساكت خودش درجاي خاموش و زده شگفت چنان مّاا :معني
  .كرد اختيار سكوت و دريافت را خودش كوچكي دريا شكوهمندي ديدن با : مفهوم

  
  كـارگـاه متــن پژوهــي

  زباني قلمرو
  .بيابيد درس متن از را زير هاي واژه از يك هر معنايي معادل -1

  نادره :كمياب* نَمَط                    :شيوه*                        زَهره :جرئت*                   معركه :جنگ *ميدان
  .كنيد مقايسه ها آن امروزي معادل با را شده مشخّص هاي واژه معناي-2

  همسري؟ مني چو با كند كيست                                               نيلوفري ۀ پرد اين بُن در                    
  » 	ازدواج، زناشويي« كردن و امروزه به معني  شأني هم ، كردن برابري از درمتن كنايه كردن *همسري

  يَله ساحل تن بر تنش داده زلزله                                            يكي مانند به راست                                        
  است درست سخن يا راست سمت معني به امروزه و » درست«  معني به متن *در

  .نماييد مشـخّص را آن اجـزاي نام و كنيد مرتّـب فارسـي، زبان در جمله اجـزاي ترتيـب براسـاس را زيـر بيـت-3
  پــا تيـــــز ، نمـا چهـره ، زن غلغلـه جــــدا                        سنگي ز چشمه يكي گشـت                                     

  .شد جدا سنگي تخته از تندرو و نما خود ، جوشان ، چشمه يك
  قيد به معطوف:  نما خود/  قيدي گروه: جوشان/  نهاد نقش در هسته : چشمه/  اصلي شمارشي صفت : يك

  اسنادي فعل : شد/  مسند:  جدا/  متمّم : سنگ تخته/  متمّم نماي نقش يا نشانه:  از / قيد به معطوف : تندرو
  دريا ي هنگامه همه ياآن هنگامه دارد؟ قرار مفعول جايگاه در اسمي، گروه كدام پانزدهم، بيت در-4

  ادبي قلمرو
  .كنيد بررسي ادبي هاي آرايه نظر از را زير هاي بيت از يك هر-1

  مـــن بـه را خـــود رخ ببينــد مـاه                                شـكــن مــو، ســر ز بگشـايم چون                          
  چشمه آب از استعاره ا : مو*نظير مراعات:  شكن و مو/  رخ سر، ، مو*استعاره و تشخيص: ماه*استعاره و تشخيص :چشمه*
  شدن آرام از كنايه: اول مصراع*  خروشان امواج از استعاره:  شِكَن*

  هدف بر رود كه تيري چو گاه                                       صدف چون كف زده بر ، دهان به گه   
   استعاره و تشخيص: وصدف  چشمه*اختالفي ناقص جناس : هدف و صدف*صدف تيرو به چشمه : تشبيه*

  نيرومندي و نشاط و مستي شدن، خشمگين از كنايه: زدن بردهان كف*كف و دهان ، هدف و تيرنظير:  *مراعات
  است؟ كساني چه نماد»  چشمه« نيما، شعر به توجّه با-2

   » خودپسند و ناهشيار ، خودخواه مردم«  يا » خودخواه و مغرور انسان«  نماد
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  .بنويسيد را شده مشخّص كنايي مفهوم-3
  برد گريبان به سر خجلي از                     برد پايان به چو ره من بر در

  شرمندگي از كنايه
 »سخن، شنيدن« جاي ؛به»تر خوش نديدم عشـق سـخن صداي از« : مانند گويند؛ مي »آميزي حس«  را كالم در حس، چند يا دو آميختن-4
  .بيابيد نيما ٔەسرود در را ادبي آراية اين كاربرد از اي نمونه ، است آمده»سخن ديدن«

  ماند  گوش ،سخني شيرين همه كز                          ماند خاموش و خيره چنان ليك
  فكري قلمرو

  شد؟ ايجاد»  چشمه«  تفكّر نحوة و نگرش در تغييري چه دريا، به رسيدن از پس-1
  . ازغروربرداشت كردودست اختيار سكوت و دريافت را خودش كوچكي دريا شكوهمندي ديدن با
  .بنويسيد روان نثر به را زير بيت معناي-2

  در زَهره شده كرده، سيه ديده                                 كر كرده فلك برآورده، نعره
  .بود شده ترسناك بسيار و كرده سياه را چشمانش و بود كرده راناشنوا فلك وگوش برآورد بلندي فرياد *دريا

  .كنيد مقايسه نيما شعر با را آن محتواي است، سعدي از زير سرودة-3
  بديـد دريـا پهنـاي چـو شـد خَجـِل                           چكيـد ابـري ز بـاران قطـره يكـي

  نيسـتم مــن كـه حقـا هسـت او گـر كيسـتم؟                              من درياسـت كه جايـي كـه
  پروريـد جـان بـه كنـارش در صـدف بديـد                                        حقـارت چشـم بـه را خـود چـو
  شـــد هسـت تـا كوفـت نيسـتي در شـد                                                  پسـت كـاو يافـت آن از بلنـدي

  .اند شده سروده مثنوي قالب در دو هر سعدي شعر و نيما شعر-1
  .كنند مي پيشنهاد را ستايي خود و بيني خود از پرهيز شعر دو هر-2
  .هستند تمثيلي هردوشعر-3
  كند مي نكوهش را ناآگاهي و غرور نيما اما ستايد مي را»  تواضع«  شعر اين در سعدي-4
  . است سعدي شعر از بيشتر نيما شعر ابيات تعداد و توصيف،تصوير بسامد-5
  و ببينيم را پيرامون جهان عظمت و وسعت و بگريزيم خودپسندي و وغرور ناهشياري ي پيله از كه كند مي دعوت مارا نيما-6

  .كنيم درك
  . است تعالي و توفيق سبب تواضع كه گويد مي سعدي -7
  . بياوريد دليل خود انتخاب باشيد؟براي) دريا چشمه،(  نيما شعر هاي شخصيّت از يك كدام جاي داريد دوست-4

  آموزي دانش تكليف
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  *خالصه : برگزيده                                                  ها    دانش خالصة تشبيه                                  :حكمــت *گنــج
  كنـي؟ مي چوپاني علـم، تحصيـل جـاي بـه چـرا: گفـت او به و رسـيد چوپاني بـه بيابـان در *دانشـمندي

  آموختن دانش ، آوردن دست به:  *تحصيـل
  چيست؟ ها دانش خالصة: گفت دانشمند.  ام گرفته ياد هاست، دانش خالصة آن چـه: گفـت جـواب در *چوپـان

   :است چيز پنج: گفت *چوپان
سخن دروغ نمي تازماني كه مي توانم سخن راست بگويم و در جهان راستي وجود دارد ؛  ←نگويم دروغ نشده، تمام راست، تا *

  گويم .
  دروغ و راست:  *تضاد          . دروغگويي از جستن دوري و گويي راست بر *تاكيد

  .  نخورم حرام نشده، تمام حالل مال تا *
  * تازماني كه مي توانم مال و روزي حالل بخورم و روزي حالل وجود دارد ، مال حرام نمي خورم 

  حرام و حالل:  تضاد ←خوري حرام از جستن دوري و حالل وروزي مال آوردن دست به *تاكيد
  .  نگويم مـردم عيب نگـردم، پاك خود، گنـاه و عيـب از تـا *

  وگناه عيب از كردن پاك را خود و مردم گويي عيب از جستن دوري
   .نروم ديگري خانة در به نشـده، تمام خدا روزي *تا

  ) ازديگران طلب روزي نمي كنم  ( رزّاق بودن خداوند ، سفارش به بي نيازي ازخلقتاوقتي كه خداوند به بندگان خود روزي مي رساند *
  گدايي نكردن و بي نيازي ازخلق ، از كسي كمك نمي گيرم . نروم : كنايه از ديگري خانة * در
     .نباشـم غافل شـيطان و نفس هـواي از ام، نگذاشـته بهشـت بـه قـدم *تـا

  هواهاي نفساني  وزيادي خواهي هاي اوتا پايان عمردوري جُستن از *مفهوم : 
  .نفوسَ،انْفس.  ج.  روان ، روح چيز، هر حقيقت ، جان ذات، ، شخص ، جسم ، تن:  *نَفْس
  ) سنگ لياز قب حركت،يو ب جانيب زيهر چجماد ( چو بيوفتد بهايم، چو خورَد وگر             خوردن كم به آدمي شود خوي فرشته

  مراد يافت چو دهد فرمان كه نفس ف خال               گشت تو امر مطيع برآري، هركه مراد
 و علـم حقيقت آب از باشـد، داشـته را خصلت پنـج ايـن هركس. اي دريافته را علـم تمـام كـه حقّـا: گفـت *دانشـمند

  به شناخت كامل حقيقت دانش و آگاهي رسيده است . ←   .است شـده حكمت،سـيراب
  حقيقت آب:  *تشبيه طراوت                 *حّقـا : به درستي ، حقيقتا                          با تازه ؛ پرآب، آب؛ از سيرشده:  *سيراب

  
  اشتهاردي محمدي كوشش به دالن ، صاحب هاي داستان

  
  
  
  
  
  
  


