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 ادامه درس هفتم : شعر خوانی

 
ازده گانه دو یها تیاز وال یکیکدکن،  یدر روستا 1318مهر ماه  19متخلص به م. سرشک در  یکدکن یعیحمد رضا شفم

 یدبر و آثار اشع یریپدر به حفظ و فراگ قیبه تشو یچشم به جهان گشود. از کودک یروحان یکهن، و در خانواده ا شابورین ی

سبک:  /سندهیوهشگر و نو: شاعر، استاد دانشگاه، پژشهیپ /از دانشگاه تهران یفارس اتیزبان و ادب ی: دکترالتیتحص   /پرداخت

 عهیمذهب: ش/  : اسالمنید/  (ییمایسبک نو )سبک ن

 شعر خوانی  صبح ستاره باران

 بیداری ستاره، در چشم  جویباران               باران  ای مهربانتر از برگ در بوسه های

  ای : حرف ندا / جویباران : مرکب از جوی+ بار+ ران / باران و جویبار : تناسبقلمرو زبانی : 

م و بیداری راعات / چشمنتر : بوسه بازان ، بیداری ستاره ، چشم جویبارن : هر سه تشخیص ، استعاره / بوسه و مهربا قلمرو ادبی :

 : مراعات / 

 از آب جویبار  مجازواج آرایی: ) ب ( و )ر( / جویبار : 

ره در آب اس نور ستاد انعکتو هماننای کسی که مهربانی تو از مهربانی باران با برگ درختان بیشتر است .  قلمرو فکری : معنی :

 جویبارها هستی 

 لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران                             آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل 

  گاه گاه : قید / ستاره باران : مرکبقلمرو زبانی : 

  : تشبیه / تکرار : صبح لبخند گاهگاهت صبح ستاره بارانآینه نگاه : اضافه تشبیهی / قلمرو ادبی : 

د صبح داری مانن ه بر لبنگاه تو همانند آینه است که زیبایی صبح و ساحل را نشان می دهد و لبخندی که گاه گاقلمرو فکری : 

 پر از ستاره است 

 فریادها برانگیخت از سنگ  کوهساران                بازآ که در هوایت خاموشی جنونم 

 فعل پیشوندی : به معنی بلند کرد رزو ، امید / بر انگیخت : هوا : آقلمرو زبانی : 

  ضادتادها : : استعاره مکنیه / سنگ و کوهسار / خاموشی و فریاز سنگِ کوهساران یختبرانگ یادهافرقلمرو ادبی : 

 رد ک: ای یار برگرد که در آرزوی تو سکوت دیوانه بار من سنگ کوهساران را وادار به فریاد قلمرو فکری 

 کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران             ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز 

  : افرا د بی شمار ، صفت جانشین اسم شماران یبقلمرو زبانی : 

ت از صگونه فر ینکا /کف : مجاز  / یبار: تشخیصجو یا جویبار : مجاز از آب جویبار / برگ : مجاز از درخت /قلمرو ادبی : 

 کنایه است از از دست دادن چیزی  :شماران یکف دادند ب

 یمانند ند و پشاای آب جاری جویبار از سایه درخت فرار مکن . بسیاری مانند تو فرصت را از دست داده قلمرو فکری : 

 اغتنام فرصت  مفهوم :
      

                        @Adabiate12 

https://t.me/Adabiate12
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 «ی به روزگارانبیرون نمی توان کرد حت»   گفتم: « به روزگاران مهری نشسته»گفتی: 

  : در طی ایام / گفتی و گفتم : اشتقاقبه روزگاران:  یقلمرو زبان

 که می گوید :  تلمیح به بیت سعدی / تضمین به شعر سعدی:  یادب قلمرو

 «به روزگاران  االتوان کرد  ینم یرونبسعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل                   

 : کنایه از ایجاد عالقه  بر دل نشستنمهر روزگاران /    تکرار :

ز با گذشت جود به ای سعدی تو گفنی که با گذشت زمان عشقی بر دل می نشیند )و آن عشق از دل بیرون نمی ر: یفکر قلمرو

 زمان ( من می گویم که حتی با گذشت زمان نیز آن عشق بیرون نمی رود .

 ذیری عشق مفهوم : ناممکن بودن خالص شدن از عشق و پایان ناپ

 دیوار زندگی را زین گونه یادگاران پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند                  

  بسیار : قید / نقش و دیوار : تناسب / یادگار: دو تلفظی استقلمرو زبانی : 

  تنادگاری نوشیه از یدیوار : کنادیوار زندگی : اضافه تشبیهی است / نقش و یادگار : تناسب / نقش بستن بر قلمرو ادبی : 

یداری ناپا هوم :مف  دندقبل از من و تو افراد زیادی بودند که در زندگی خود یادگارهای فراوانی به وجود اورقلمرو فکری : 

   زندگی

 تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران                 وین نغمۀ محبت، بعد از من و تو مان د 

  نغمه : نوا ، سرود / ترکیب وصفی : این نغمه: قلمرو زبانی 

 /  ن زندگیریان داشتج: کنایه از  آواز باد و بارانماندن  یباقبین نغمه ، آواز و باد و باران : تناسب / قلمرو ادبی : 

   ری عشقاماندگ پایداری ومفهوم :   سخن عشق و محبت ما بعد از ما نیز برای همیشه جاودان خواهد ماندقلمرو فکری : 

 مثل درخت در شب بارن  . محمدرضا شفیعی کدکنی ) م . سرشک (  

 

 درک و دریافت:

 ـ این شعر را با متن درس ششم از نظر لحن و آهنگ خوانش مقایسه کنید .۱

ذار کرده گ را تاثیر ین شعراستفاده از آرایه های واج آرایی و تکرار و همچنین بهره گیری از قافیه های زیبا موسیقی ا جواب :

 است 

 لی است حن تغزلقالب شعر مولوی در درس ششم مثنوی است اما قالب این شعر غزل است لحن نیایش است اما لحن این شعر 

 آهنگ شعر مولوی اهنگ 

 ـ شفیعی کدکنی، در کدام بیت، از شاعری پیشین تأثیر گرفته است؟ توضیح دهید.۲

–بیت   .که شفیعی این شعر را تحت تاثیر سعدی سروده است   5


