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الب را ام مط و تم م ات بشوـیجزئی    وارد   هک   منداشتی    دوست    اصال د. باـش  ر و خالهصخیلی مختص ،  1افرسی   هک   بود   قرار رب این      

 ال دنب   هب   مـه را    ما   و   دمی ششی     رکـس  جایی ر ـه   هب     و    ردمی ـک  ی رکش  مـلق  گاهی  هک ؛  کرد  توان   هچ  اما  م. بدهی      توضیح    یک    هب  یک 

 .اندمی شش   خود

ربای   د باـش   گاه آخود ان    تمرینی   ایدـش   د بکن   عادت    خط   نوع    هب این   ش آموزاندان   م ر دادم. ات چش تغیی    متن ردس را    ال خط   امس            

 تلفیقی شد. ایت نه    رد   هچ  . اگر خوش خطی

کاالت و نظ  -کردندهم هک کار خوبی  -ردس را گردنتف« ورد » سال اهی قبل هک آمدند و    رب خالف               کاران را نگفتندرات خودـشاما اش زبرگوار ما  خانم  ؛ امسال هم

کاالت    کردند فلط    اب بن  از    «  میسلی »  رد     انارـشکن    از   بی تفاوت   من  هک   بعضی مطالب را   خواه    و   اتیپی   خواه  .   کردند  رب طرف    را    بسیاری     اش

کاالت را یاد آور ـششده بودم کاران هم زبرگواراهن بعضی اش  رف شد. دند. هک رب ـط. بعضی از هم

  زرد   و  انواع کـتاب اهی   ؟  کار   هچ د می خواهی : »   می دنتفگ   وقتی  ا می شد. مخصوـص  ده خسته کنن      ا. گاهی واقع  زمان زیادی صکف کردیم           

 ی کرد.م    دان چن    دو   را    همیشه خستگی جمالت ،    این « ـچرا   خوداتن  را   دـچار  زحمت می کنید؟   !!  رنگی    کار را   آـسان  کرده اند

   آن   دست   هب   شاید  ا . مخصوـصش آموزان خواهد داشتربای بعضی از دان    هک   است   اندکی    زهینۀ ،   ایتنه    رد  ،    جزوه   این  دالیل    از   یکی   شاید         

                    .است روم مح    مـه   افرسی  م معل  نداشـت    از   انکرده  خدای   هک   ربسد    ش آموزدان 

 احمد   رمـضان زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 ستایش                                                                   مفارسی یک

 خاک     کفی  از  آدم   کرد    داپی     هک                    ک      افال  هفت    ردگارهب انم   ـک -1
 :  قلمرو زبانی

 افالک: جمعِ فلک سپهر، آسمان )قمر، عُطارِد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل(    / پیدا کرد: آفرید     

 :قلمرو ادبی

 کردگار هفت افالک: کنایه از خداوند    هفت: عددی مقدّس است.  /   بیت تلمیحی دارد به آفرینش جهان و خلقت انسان.

 :قلمرو فکری

 کنم.  ا با نام خداوندِ آفرینندۀ هفت آسمان )جهان( که آدم را از مشتی خاک آفرید، آغاز میسخنم ر

 کن   ما   کار   رد   رنظ   یک    ،  تحم ر  ز                     کن           ام   ریا    را     خودل  ، فـض الهی  -2
 : قلمرو ادبی

 «الهی عامِلنا بِفَضلِک»تلمیح به عبارت 

 مرو فکری :قل

 خدایا، بخشش خود را نصیب ما کن و از روی لطف و رحمت به ما  بنگر.

 اندان    و    داان    رـه    خاّلق      تویی                              پنهان        و   پیدا     رـه    رّزاق      تویی -9
 : قلمرو ادبی

/ دانا و نادان: مجاز از همۀ : تضاد و مجازاً همۀ موجودات  ت نظیر(      پیدا و پنهانهای خدا  )تناسب / مراعارزّاق و خالّق: از صفت

 انسان ها

 «   رُ الرّازِقینَوَاهللُ خَیْ»سورۀ جمعه:  11تلمیح: به بخشی از آیۀ 

 : قلمرو فکری

 ها هستی.دهندۀ همه هستی و تو آفرینندۀ همۀ انسانخدایا، تو روزی

کارا     هم    تویی                       م      زبان  و کام  ،    تو    ز     گویا  زهی  -4  منهان   هم     ،   آش

 :قلمرو زبانی

 زهی: خوشا، چه زیباست، )شبه جمله(  /  گویا : وندی     

 :قلمروادبی

 باطِنُ آخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْالْ کام و زبان: سقف دهان )مجازاً دهان(     /      تلمیح  به آیۀ قرآن: هُوَ األَوَّلُ وَ 

 : قلمرو فکری

 چه خوش است، که دهانم گویا به حمد و ستایش تو است؛ تو تمام وجود من هستی.

 اررخس  ز    رپده ربداری   ،   پدیدار           حقیقت    آیی   اربه    وقت      رد   چو -5

 : قلمرو زبانی

 آیی : شوی     /    رخسار : چهره

 : قلمرو ادبی 

 پرده برداشتن: کنایه از آشکار کردن    

 :قلمروفکری 

 سازی.شوی؛  بدون شک، حقایق خداوندی را آشکار میوقتی در وقت بهار نمایان می
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 اکـخ      سوی      سازی         اهنقش ایب عج               اک         ـخ    سوی    اندازی      رویت      فروغ   -6

 :و زبانیقلمر

 ها: تصویرهای جالب و زیبا  عجایب نقش

 :قلمرو ادبی

    عجایب نقش ها: استعاره از پدیده ها و تصویرهای زیبا/   استعاره : فروغ رویت  ) روی تو مانند خورشیدی است که نور دارد( 

 : قلمرو فکری

 آوری.   ود میای به وجاندازی، تصویرهای زیبا و تازهات را بر خاک میوقتی نور چهره

 است     ارشم بی       ی اه  رنگ   ش آن     از                  است         اربه       رد     دانخن      تو     شوق       از    گل  -7
 :قلمرو زبانی

 متمم است.(     « ش»الیه )نظر بعضی از همکاران این است که ش: مضافٌ

 :قلمرو ادبی

 کنایه از شکوفا شدن.   /   تشخیص: این که گل خندان باشد                                                                      خندان شدن گل : 

 :قلمرو فکری 

 های آن گل، زیاد است. گل از شوق دیدار تو در بهار شکوفا شده است/ به آن دلیل است که رنگ

 جانی   ان  ـج  ،   کش  بی    هک   م دان     نیقی               نی      م،  شیب از آره آن وصفی هک گوـی -1

 :قلمرو فکری 

 دانم تو اصل همۀ وجود هستی. هر جور بخواهم تو را توصیف کنم تو باالتر از توصیف من هستی / امّا یقین می

   

 خواهی   ه آنچ    ،    دانی      تو   و    دانی     تو                الهی        ،  مدانم ، نمیداننمی -1
 :قلمرو فکری

 ای، آگاهی داری.دانم، فقط تو نسبت به آنچه اراده فرمودهخداوندا من چیزی نمی

 

 الهی انهم ،  عطار نیشابوری  
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 گونه شناسی 

 ادبیات تعلیمی

 یا    اری ، اخالقیرفـت    مفهومی   و   موضوع   ه است ده ، خواسـت نویسن  یا  ارع ـش   م هک رد آن اهمی خوانی        را    ن اهییمـت    ل ،رد این فص                            

است   گرفته  بهره  ر نث   و  رشع  اقلب    رد    کایتح     یا  ان داسـت   از    کار    این    ربای د؛ گو کن   باز   اندرز    شیوۀ  هب  دآموز را پن    و  ماعی مسئله ای اجـت 

 د.می گوین    «  ات تعلیمیادبی »    ادبی    آاثر    گوهن این    هب  ؛ 

  نارا بی  ری بش   ارف مع    از   دان ی     یا   مذهب    ،  اخالق    کمت ،ح    از    تعلیم ، موضوع اهیی   و   آموزش   هدف    با    هک  است   ارثی    ، ارث تعلیمی      

گوهن     این  از  د. دهن    اراهئ   ر بیشـت   جّذابیت    با   نمای ی    یا   روایی  صورت   هب   را    مسئله ای    ات   بادـنش   ادبی  -  تخّیلی    دمی توانن  د. آاثر تعلیمی می کن 

کاراهی     از  اری بسی    .  می گیکند  ره به  ن نوجوا    و  کودک   ات ادبی   و  ردسی    اب اهیکـت  رد   وژیه   هب  آاثر ادبی ، کلیله و دمنه ،   اقبوس انهم ، )   ادبی   شاه

 دارند.       تعلیمی    جنبۀ    ،  زطن   آاثر   ربخی    و  (  معنوی   مثنوی  ،  ان ان ، بوسـت گلسـت 
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 چشمه و سنگ                                                           درس یکم 

 پا ز تی   ،    ره نماچه   ، زن  غله  غغل             جدا               گیسن    ز    مهچش    یکی   گشت -1
 :قلمرو زبانی

 مصراع دوم قید است.    وندی : یکی ، چشمه  ، سنگی        مرکب : غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا 

 :قلمرو فکری

 ، با  شور و غوغا، زالل و تند از سنگی جدا شد.یک چشمه

 دفـه   رب        رود       هک     ری تی  چو         گاه                   دف      ـص    چون   ،     کف     زده    رب    ،   داهن     هب    هگ  -2
 :قلمرو ادبی

 رفتن  تیر بر هدف/ چون رفت.چشمه مانند تیری به سرعت می  /های سفیدی بر روی خود داشت. تشبیه: چشمه مانند صدف کف

 جناس : هدف، صدف/        : کنایه از سریع و مستقیم رفتن. کف بر دهان زدن: کنایه از سفیدی

 :قلمرو فکری

ت هدف رفت و گاه به سرعت تیری که به سمزده پیش میگاه چشمه همانند صدف که کفی بر دهان زده باشد، پرشور و هیجان 

 گرفت.روانه شود، شتاب می

 منم  ،   راصح       و      نگلب     راتج  ـس                    منم          ایکـت     ،   رهکمع    ردین    :  گفت -9

 : قلمرو زبانی

  معرکه: میدان /  گلبُن: بوتۀ گل .

 :      قلمرو ادبی

 گلبن و صحرا: تناسب )مراعات نظیر( /            تشبیه: چشمه همانند تاج سر عزیز است. /     

 تشخیص: گلبن و صحرا تاج سر داشته باشند.      /       کنایه: تاج سر بودن )عزیز بودن(  

 :قلمرو فکری

 چشمه گفت در این میدان )زمین سبزه زار( من یگانه هستم، عزیز همه ، من هستم.

 من  رب دوش     و   ر ـس    رب      زند    بوهس                      من    غوش آ    رد    زه، سب  ب دَوَم      چون  -4

 : قلمرو زبانی

 شوم  بدوَم: جاری می

 : قلمرو ادبی

 /    مراعات نظیر:  سر و دوش )شانه / کتف(/ بوسه زدن سبزه   .تشخیص : سبزه در آغوش چشمه قرار بگیرد

 : قلمرو فکری

 زند.گیرد و بر سر و کتف من بوسه میه در آغوش من قرار میشوم سبزوقتی جاری می

 نم     هب       را      خود    رخ     دببین        ماه                         ن مو ، ش ک   ر ـس  ز   ایم بگش       چون -5
 : قلمرو زبانی

 شکن : پیچ و خم زلف  

 :  قلمرو ادبی

تشخیص: ماه چهره داشته باشد و چهرۀ خود را در   «/ آرام و زالل شدن آب چشمه» از نایهک« شکن از زلف گشودن» کنایه : 

شکن: استعاره از موج / /  بیند.آن میای تشبیه کرده که ماه چهرۀ خود را در چشمه ببیند.   /    تشبیه : چشمه، خود را به آیینه

   مو : استعاره از آب چشمه
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 : قلمرو فکری

 بیند.افتم(  ماه چهرۀ خودش را در من میشوم  )از جوش و خروش میل میوقتی آرام  و زال

 اکاتبن      ر گه       سب     بدمد       زو                        خاک         هب      درد افـت       هک      باران       رۀقط  -6
 :قلمرو زبانی

 ها ها و سبزهتابناک: گل گُهر: گوهر     /  تابناک: درخشان   /     گهر 

 :قلمرو ادبی

 )گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ(استعاره : گهر تابناک

 : قلمرو فکری  

 کند ...  های بسیاری رشد میها و سبزهافتد و از آن قطره، گلقطرۀ بارانی که وقتی در خاک می

 ربد       انگریب      هب     ر ـس      لیخَج    از                    ربد           پایان       هب     چو    ره     ،    من     رب     رد -7
 :قلمرو زبانی 

 خجلی : خجالت زدگی  /     گریبان : یقه 

 :قلمرو ادبی

 در ، بر. جناس : / « شرمنده شدن، خود را به کنار کشیدن»  کنایه از « سر به گریبان بردن» کنایه : 

 :قلمرو فکری

 کشد.رسد از شدّت شرمندگی خود را به کنار میباران در آغوش من وقتی به انتهای راه خود میقطرۀ 

 شد          راهیپی        احب ـص   من      ز    باغ                د        ـش    رکماهی   ل حام     ،      ز من     ارب -1
 : قلمرو زبانی

 ه: زینت و زیورحامل: حمل کننده    /     پیرای  

 :  قلمرو ادبی

 تشخیص: باغ صاحب زینت بشود       «    باران » استعاره از « سرمایه» استعاره :  

 : قلمرو فکری

 ابر با وجود من است که باران دارد و باغ به خاطر من است که آراسته و زیبا است. 

 زندگی      من      رپتو      از     دکن می                          ربازندگی         و        رنگ      ههم       هب     گل   -1
 :قلمرو زبانی

 برازندگی: شایستگی 

 :قلمرو ادبی   

 بودن او از پرتو کسی زیستن: کنایه از نیازمند

 :قلمرو فکری

 کند.گل با تمام زیبایی و شایستگی از نور وجود من است که زندگی می

 ری؟همس        منی      چو      با      دکن       کیست                         ری نیلوـف         ۀ  د رپ          این          ن  ب       رد  -11
 : قلمرو زبانی

 همسری: برابری کردن، برتری یافتن  «  /       زیر» بُن: ته ، انتها و در این بیت 

 : قلمرو ادبی

              کنایه از برابری و رقابت «همسری کردن» /« آسمان » نایه ازک«  پردۀ نیلوفری» کنایه : 
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 :              قلمرو فکری

 تواند با من برابری کند )استفهام انکاری(.در زیر این آسمان نیلوفری هیچ کس  نمی

 دور      گشت     کمی    چو     دأ ز مب         و       رفت                      رغور           از      دهـش     مست   آن    نمط    زین -11
 :  قلمرو  زبانی

 نمط: روش   

 :          قلمرو فکری

 آن چشمۀ مست از غرور، با این تصوّرات وقتی کمی حرکت کرد و از آغاز مسیر فاصله گرفت ...  

 ایهجودـنش        رده ان      ، گنی هم س                       ای هخرودـنش   ربح    یکی        دید  -12

 :قلمرو زبانی

 بحر : دریا   /    خروشنده : خروشان /    سهمگن : ترس آور /   نادره جوشنده: جوشندۀ عجیب و کمیاب 

 : قلمرو فکری 

 چشمه، دریایی خروشان، ترس آور و جوشان را دید.

 رد    رهزـَهَ      دهـش   ،  کرده   هسی      دیده                    کر     ردهـک لک ـف   ، آورده    رب        نعره -19

 :قلمرو زبانی

 نعره : فریاد   /   زهره در: وحشتناک ، زهره درّنده )صفت فاعلی مرکّب مرخّم( 

 : قلمرو ادبی

         ترسناک و وحشتناک بودنزهره در بودن: کنایه از  /« عصبانی شدنچشم دوختن ، » کنایه از «  دیده سیه کردن» کنایه : 

 : قلمرو فکری

 آلود، برای بلعیدن چشمه، به او  نگاهی کرده است.  دریا، فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و غضبناک و طمع

 یَله     ،   ل ساح        تن     رب      ش تن       داده                        زلزهل           یکی         دمانن          هب       راست  -14
 :قلمرو زبانی

راست: درست، دقیقاً )قید است(  /   یله: رها   /  یله دادن: رها شدن، تکیه دادن به چیزی به نحوی که بدن در حال استراحت  

 کامل قرار بگیرد.

 :قلمرو ادبی

 تن ساحل و دریا: تشخیص / مانند زلزله : تشبیه

 :  قلمرو فکری 

 درست مانند زلزله بدنش را به ساحل تکیه داده بود.

ــا         گامۀ هن     ههم          وان                    د     رسی       اآنج        هب       چو         کوچـک       مۀچش  -15  دیدب          ردیـ
 : قلمرو زبانی

 هنگامه : شور و غوغا

 :قلمرو ادبی

  مه: تشخیصدیدن برای چش

 : قلمرو فکری

 وقتی چشمۀ کوچک به کنار دریا رسید و آن همه شور و غوغای دریا را دید، ... 
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 ششد      ربرت          ادهثح     از       نخویشـت                        د    رد شش       دمورهط ، ـق       کزان      خواست  -16
 : قلمرو زبانی

 کشد: دور شود  مین پست      / قدم درب ، زورطه : گردا

 :قلمرو ادبی

      قدم در کشیدن چشمه : تشخیص و کنایه از عقب نشینی و دور شدن

 : قلمرو فکری

 خواست که از آن گرداب هالکت، خودش را دور کند و خود را از آن حادثه نجات دهد.  

 اندم     گوش        سخنی   رینشی      ههم     کز                        ماند      اموش ـخ     و     خیکه     ان چن       لیک -17

 :قلمرو ادبی

خاموش ماندن: /     گوش ماند: کنایه از سکوت   /حس آمیزی:  شیرین سخنی ) سخن را می شنویم اما شیرینی را می چشیم ( 

 کنایه از ساکت شدن

 : قلمرو فکری

 زبانی، چیزی جز سکوت باقی نماند.   و ساکت شد که از آن همه خوش امّا چشمه آن چنان تعجّب کرد 

 نیما یوشیج )علی اسفندیاری(
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 کارگاه متن پژوهی

 :قلمرو زبانی

 های مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید: ( معنای واژه1

 ؟ریهمس        منی   چو      با      دکن        کیست                  لوفری  نی       رپدۀ      این     بن      رد 
 به کار رفته است.  «و رقابت  برابری» امروزه در معنی ازدواج و زناشویی است امّا در گذشته و نیز در این شعر در معنی 

 یله   احل ـس   تن     رب  تنش   داده                زلزهل     یکی   دمانن     هب    راست
رود امّا در گذشته و نیز در این شعر در معنی قیدی یعنی امروزه در معانی مستقیم، مقابل چپ، متناسب  و متضادّ دروغ به کار می

 به کار رفته است.  « درست و بعینه»

 خّص نمایید:( بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای اصلی آن را مش2

 «گشت یکی چشمه ز سنگی جدا          غلغله زن، چهره نما، تیز پا»

 یکی چشمه )نهاد(، غلغله زن، چهره نما، تیزپا )قید( از سنگی )متمّم قیدی( جدا )مسند( گشت )فعل اسنادی(.

 قلمرو ادبی:

 های ادبی بررسی کنید.های زیر را از نظر آرایه( هر یک از بیت1

 د رخ خود را هب  منماه ببین        ر مو، ش کَن          یم ز ـسچون بگشا -

داشته باشد و عمل : سر، مو، رخ.    تشخیص: ماه رخ مراعات نظیر«    چشمه  آرام گرفتن و صاف شدن»کنایه: شکن از مو گشادن: 

                                             ت.تشبیه: چشمه مانند آینه اس  مو داشته باشد و مویش را بگشاید/ / چشمه خود را ببیند

 هدف    رب    رود    هک  ری تی    چو   گاه                     دف  ـص  چون   کف     زده   رب   ،  داهن    هب  هگ  -
ر به صدف و بار چشمه یکبا : تشبیه  تشخیص: کف بر دهان زدن صدف/  /هیجان جا کف به دهان برزدن: کنایه از خشم و این

 هدف ،صدف :جناس ناهمسان )ناقص اختالفی(   /تیر و هدف تشبیه شده است/ مراعات نظیر: دیگر به تیر

     خود شیفته   و مغرور و  اما     رپ هیاهو   و انتوان  ضعیف اهی انساننماد چه کسانی است؟   « چشمه»( با توجه به شعر نیما، 2

 .گویندمی« حس آمیزی»در کالم را  ک حس با پدیده ای ذهنی) انتزاعی (و ی ( آمیختن دو یا چند حس9

 «حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود: »نمونه     

. شنیدنی است  ،«حرف » امری دیدنی و « روشن بودن » سخن گفته است. « روشن بودن حرف» در این نمونه ، سپهری از       

 و شنوایی را با هم آمیخته است.بینایی  شاعر در این مصراع ، دو حسّ

 شیرین سخنیای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.     نمونه     

هر واژه، یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه، معنای حقیقی و به معنای غیرر اصرلی آن،    -4

 شود؛ مثال:نامیده می« مَجاز » که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد،  ایگویند؛ کلمهمی« مَجازی»معنای 

 گوش  ،  دیوار     پس      رد    اشدنب   ات                دار        هوش    ،    گویی    آنچه    دیوار   پشت 
 دیوار بیاید ؛ شاعر در است و نمی تواند در پسِ «حقیقت » اندام شنوایی است و در این معنا ، « گوش » همانطور که می دانید      

 تأکید دارد.« سخن چین  انسانِ» ، یعنی؛ «گوش » ، به مفهوم مجازی این بیت 

 اکنون به این بیت توجه نمایید : 

 سعدی               ست  اآن ـج    ّرجتف              یی تو     هک         اـج  رـه                                        نیست             ان بوسـت       و     باغ     ر  ـس     را       ما 
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 حافظ                   بود    تو    ادویـج س رنگ    ان جه   ز انگی       فتنه                          نداشت      چیه    ر خب    عشق      شک   و  شور       از    عالم

 است. « اندیشه » محل و جایگاه « سر » . ستبه کار رفته ا« قصد و اندیشه » ر مفهوم مجازی د «سر »  ۀول ، واژا بیت در 

را بره  « چشم » و « گل نرگس » است . آنچه که « چشم » معنایی غیر حقیقی ، یعنی « نرگس » در بیت دوم ، مقصود شاعر از واژۀ 

 شباهت میان آن دو است.  جای دیگری به کار رود، هم می پیوندد و اجازه می دهد تا یکی به 

  من /    رپدۀ نیلوفری دوشو رب  رکبوهس زند رب بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.        «مجاز» دو نمونه  ،این درس شعر در

 قلمرو فکری:

 خود را کنار گذاشت. چشمه رغورایجاد شد؟ « چشمه»پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوۀ تفکّر  -1
 معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید: -2

 «دیده سیه کرده،  ـشده زرَهه رد                نعره رب آورده، فلک کرده کر      »
 دریا، فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و غضباک و طمع آلود برای بلعیدن چشمه  نگاهی کرده است.  

 از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید:سرودۀ زیر  -9

 خجل شد چو پهنای ردیا بدید                   یکی قطره  باران ز اربی چکید
 گر او هست حّقا من نیستم                 هک جایی هک ردیاست  من کیستم؟   

 رش هب جان رپوریدصدف رد کنا                        چو خود را هب چشم حقارت بدید
 رد نیستی کوفــت ات هست شد              بلندی از آن یافت کاو پست شد      

هر دو در قالب مثنوی هستند/ موضوع هر دو پرهیز از خودبینی است / تعداد ابیات نیما بیشتر از شعر سعدی است/ در شعر نیما ، 

ا در شعر سعدی، قطره عالوه بر تغییر پیدا کردن به گوهری گرانبها دهد امّیابد و غرورش را از دست میچشمه فقط تغییر می

 شود.  تبدیل می

 شعر در ولی دانست؛ می ها پدیده ۀهم از برتر را خود که چنان آن بود، خواه خود و مغرور افراد نماد نیما، شعر آغاز درچشمه ، 

 دریا، عظمت مقابل در باران ۀقطر سعدی، شعر در .کرد اختیار تواضع و فروتنی دریا، دیدن با ابتدا همان از باران، ۀقطر سعدی

 و است مغرور چشمه، نیما، شعر در امّا رسد؛ می ارزشمند مقام به بیند، ارزش می بی و پست را خودش چون و کند می فروتنی

 خود و کند دوری دریا از هدخوا می شود، می رویارو سهمگین و طوفانی دریای با که زمانی بیند و می دیگران از برتر را خودش

 باران، ۀقطر .ندارد شدن تسلیم و سکوت جز ای چاره که ماند می حیران و مبهوت دریا عظمت برابر در چنان دهد؛ امّا نجات را

 ناچار به وجود، اظهار جای به و مبهوت ماند دریا، عظمت برابر در پایان در چشمه، .است یافته رشد و خاکسار های انسان نماد

 .گذاشت کنار را غرور و کرد کوتس

 دوست دارید جای کدام یک از شخصیّت های شعر نیما )چشمه ، دریا( باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید. -4
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 ردـخ یۀ  راپی                                                           گنج حکمت

      هک   ادندنه     ادمیع   دیگریک     با   و   دگذشتن    آن   رب   ادصّی    دو   روزی   ،اـضق از .  اجزـع   یکی  ،  حازم    دو   : بود   ماهی   هس   ریآبگی  رد     
  ، بود دیده    را     افیـج   ۀزمان        ربد  دست     باراه     و     داشت    زیادت    زمح   آنکه    بشنودند؛   نسخ   این   انماهی  .  رندبگی    را    هس   ره   و   ارندبی    دام 

 جانب  دو  رـه   و   ربسیدند   ادانصّی  ، انمی   این   رد . رفت رونبی  ور    ربف    ،  آمد ردمی آب هک انبـج   آن   از   و   آورد   کار   هب    روی   ، سبک
 و  کردم لتغف   » :  گفت   خود   با   ،  نبود    بهره بی    بت رتج  رتخی  ذ   و   ردـخ ۀ رایپی    زا   هک   مـه ریدیگ    .دببستن    کممح   رآبگی 
 همه    این   با   ؛  ندهد   ربیشـت    افیدۀ   بال   گامهن    رد   رتدبی   دچن    رـه  . است  حیلت  وقت   اکنون   و   دباـش    نچنی     افالنـغ کار    امفرـج
 فکر  روز   و   مردان   اتثب  وقت  .دنبین    صواب    رتأخی     ندشم    کایدم    فع د    رد   و   نگردد   دنومی    رهگز   شدان    افعمن  از   لعاـق 

 است، مرده   هک   دـش   ورتص    چون   و    ربداشت    را    او   ادصّی .  رفت می  آب  روی  رب   و    کرد   مرده   نخویشـت  سپ  «. است  دانخردمن 
  رد   زـجع و  البـغ  وی   احوال   رب   لتغف   آنکه و .  ربد    سالمت  هب   انـج   و   دافکن    جوی    رد    نخویشـت  ، حیلت  هب . داختبین 
 ارگرفـت  ات   دوید می    نشیب    و    فراز   رد   و   رفت می    استر    و   چپ ، انشش  پای    و   مدهوش    و  ردانرکگ   و   رانحی  ، بود   ظاره   وی    الافع 

 .شد
 منشی نصراهلل ترجمۀ دمنه، و کلیله                                          

 :  قلمرو زبانی
زم : دور اندیشی / دست بُرد : حمیعاد : وعده ، قرار ؛ میعاد نهادن : قرار گذاشتن /  دور اندیش   / عاجز: ناتوان /محتاط ، حازم : 

سبک : تند ، سریع / روی به کار آورد :   جافی: ستمگر ، ظالم /  هجوم و حمله ؛ دست برد دیدن: مورد حمله و هجوم قرار گرفتن/ 

: تاالب /  آبگیر در این میان : در این زمان ؛ در این حین / دست به کار شد / آب در می آمد : آب وارد می شد / برفور : سریع / 

صواب نبیند : درست نمی داند، جایز نمی شمارد / فرجام : عاقبت / حیلت : چاره  / مکاید : کیدها ، نیرنگ ها / پیرایه : زینت / 

      افعال : کارها /  پای کشان : لنگان لنگان ، ناتوان / صورت شد : تصور شد ، به نظر آمد / 

 : قلمرو ادبی

تشبیه : ذخیرت تجربت ) تجربه مانند یک ذخیره است ( ) استعاره : تجربه مانند  /است (  د مانند پیرایهتشبیه : پیرایۀ خرد ) خر

  چیزی است که ذخیره می شود( /   

 

 

 

 


