
 

 

 30صفحه  – نشینهم
 

 

 ادبیات:_تاریخ#
 کتاب درسی 153 : صفحه/ مولوی 150 سنایی غزنوی: صفحهسعدی، 

 

 لغات:_معنای#
 صحبتینشینی و هممصاحبت: هم خرسندی: رضایت، خوش حالی /متحد بودن، دلسوزی / دلی: هم رو /رویارو: روبه ارتباط / برقراریپیوند: 

کنونی: فعلی /  ذوق: اشتیاق /غایب: دور از نظر /  / الیش بودنآداشتنی / صفا: پاکی و بی، دوستانگیز: روح انگیز/ دل شکیبا: صبور /
زنند: ادعای دوستی الف زدن: ادعا کردن / الف دوستی می/  هامصائب: )جمع مصیبت( بال و گرفتاریگسترده: فراگیر / در پی: به دنبال / 

ای / صلی اهلل علیه و آله: عمیق: در اینجا به معنی مهم و ریشه : اخالق /= کردار مَنِشگریز: فرار کن، بگریز / کنند / جامه: لباس / میمی
/ طریقت: راه و روش /  های آنطبیعت ایشان: خلق و خوپلید: آلوده / صحبت بد: هم نشین بد /  / درود خدا بر او خاندانش باد / دین = آیین

های خوب / زمینه: دالیل اولیه / گرایش : خاندان: طایفه و ایل و تبار / نبوت: رسالت، پیامبری / اصحاف کهف: یاران غار / نیکان: انسان
بیفزاید:  متعالی: بلند پایه /به: بهتر /  از تو به باید رفتارهای پسنده / با نیکوخصال: عامل: سبب ساز / همدم: رفیق، دوست / تمایل / 
 معاشرت: رفت و آمد، دوستی هد /افزایش د

 

 :شعر_معنای#

 ، شورانگیز و اشتیاق آور است.باریدن ابری در بیابان بر انسان تشنهدیدن دوستی که مدتی از تو دور است، مانند  :بیت اول

 

 دوستِ نامناسب از مار زهرآگین نیز بدتر است. چرا که  توانی از دوست و همراه بد، دوری کن؛ تا می: بیت دوم

 گیرد.ولی همنشین بد، جان و ایمانت را با هم می ؛گیردتنها جان تو را میمارِ زهرآگین، : سومبیت 

 

 کند.هایش، تو را آلوده میها و ناپاکیآلودگینشینی نکن که همنشین بد، با با افراد بد هم :چهارمبیت 

 شود.ی کوچک ابری پوشانده میلکهگونه که خورشید با این عظمت، با همان :پنجمبیت 

 

 نشینی کرد و ایل و تبار رسالتش را گم کرد.پسر حضرت نوح با دوستان بد هم :ششمبیت 

 ن شد.اانسبرابر با  در شأن و جایگاه ها رفت ونشین شد و دنبال آنهم های نیکوکارسگ اصحاف کهف، چند روزی با انسان :هفتمبیت 

 

 شود.باید دوست خود را از کسانی انتخاب کنی که از تو شایسته تر باشد. در این صورت باعث افزایش عقل و دین تو می :هشتمبیت 

 

 عبارت:_معنای#

صبور، مانند وزش باد مالیم و خوبی است که احساس آرامش و  نشین با دوستی خوب وهم: مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا...

 سازد.اب میراحتی و پاکی درون را در ما شاد
 

های درنده هستند که افراد زیادی هستند که ادعای دوستی دارند، امّا در حقیقت مانند گرگ: چه بسیارند کسانی که الف دوستی...

 .دهندو دوست داشتنی نشان می لباس گوسفندان بر تن دارند و خود را مهربان
 

 مدرس: حسین رضائیان                      (farsitadris@فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )       م                نهجزوه ادبیات فارسی 

 



 یکانال تدریس ادبیات و زبان فارس –فارسی تدریس 

@farsitadris                                             

ها در رفتار وی تاثیر نگذارد، او را به پیروی از نشین بشود، حتی اگر خلق و خوی آنهای بد هم: هرکسی با انسانهر که با بدان نشیند...

 شود.راه و روش آنها متهم می
 

 :ادبی_یهاآرایه#
 بیت اول: بیابان، تشنه، ابر:تشبیه //  :انگیزتضاد / همچون وزش نسیم دل :ناخوشیخوشی و کنایه از برطرف کردن /  :از پیش رو برداشتن

استعاره  :دام و چاه // صراع دوم برای مصراع اولتمثیل: م  مصرع اول به مصرع دوم تشبیه شده است /« ب»و « ر»/ واج آرایی  تناسب
بیت دوم و سوم: آرایه تکرار در  کاری //کنایه از فریب تضاد / گرگ در لباس گوسفند: گرگ و گوسفند: /در دوستی از مشکالت و اشتباهات 

بیت چهارم  /تضاد / بیت چهارم: پاک و پلید: // مار و یار: جناس ناقص اختالفی / «ب ،ر  ،د  ،ا » واج آرایی در حروف « / بد ،یار، مار»واژه 
بیت هفتم:   // کندآلوده می راکند، انسان ی ابری که آفتاب را پنهان میدوستی با بدان مانند لکه تمثیل:  به پنجم تشبیه شده است

 تلمیح دارد به داستان اصحاب کهف / مردم: مجاز از انسان )کل به جزء(
 

 :دستوری_نکات#
 را: فک اضافه ی معنوی / تو را عقل و دین = عقل و دینِ تو ف فعل باشد به قرینهاز تو به باید )باشد(: حذ

 :ارزیابی_خود#
 پدر و مادر، معلمان دلسوز و مربیان باتجربه -1
 شود.تر میارزشتر و بیبه دلیل آنکه اگر انسان، از خلق و خوی انسانی فاصله بگیرد، از حیوانات نیز پست -2
 ه ثابت شده است که....: به تجرب32صفحه  -3
 


