
 www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  سعيد جعفری

١ 

به اين گونه . ندا هو مفاهيمی را بيان کرد هادر اين فصل، متنهايی را می خوانيم که به شيوۀ داستانی، موضوع
ادبيات « آيند؛پديد می … روايت، شخصيت، لحن، زمان، مکان و زاويۀ ديد و گيری از عنصر هآثار که با بهر

 .گفته می شود» داستانی

خّالقانه، در قلمرو ادبيات  هر اثر روايتی به ديگر سخن .همۀ آثار روايی را در برمی گيرد ادبيات داستانی،
  .قّصه، داستان، داستان کوتاه و رمان است ادبيات داستانی شامل. داستانی، جای می گيرد

های فکری خويش ، آرزوها و جهت گيریانديشه هاه کمک آن، داستان در حقيقت، ظرفی است که نويسنده ب
  .پس با خواندن هر متن داستانی، بايد به درون مايه و محتوای آن بينديشيم و مفاهيم خاص را در آن می گنجاند؛

  یا خوش نوايی، سبز گـــويا طوطی/  یا ـیبود بقالی و وی را طوطــ -١
حذف فعل به قرينه لفظی: وی را  / نشانه دارندگی و مالکيت: را /گو سخن : گويا /خوش سخن : خوش نوا /او : وی :زبانی قلمرو

اساس  نماد انسان هايی است که شتاب زده و بر: »طوطی«،/  فاعالتن فاعالتن فاعلن :وزن / مثنوی: قالب :قلمرو ادبی /طوطی بود 
  »ی«/ واج آرايی  می کنند داوریظاهر 

  .داشت يیگ و سخنگوخوش آواز، سبزرن ای یطوط ،یبقّال :بازگردانی

 نکته گـــــفتی با همه سوداگـــــران/  ندر دکان بودی نگـــــــهبان دکا -٢

واج : قلمرو ادبی / .آنکه کارش داد و ستد است، بازرگان، تاجر: سوداگر /شوخی کردن  :نکته گفتن /بود می: بودی :قلمرو زبانی
  »ا«و  »ن«آرايی 

   .كردیم یشد و شوخیكرد و با خريداران همسخن میم نگهبانیاز دّكان  یطوط :بازگردانی

 در نوای طوطـــــيان، حــــاذق بدی/  ر خطاِب آدمــــــی ناطــــق بدید -٣

 / )بو: بن مضارع بُد؛ ،بود: بن ماضی( بودمی :دیبُ  /سخنگو، گويا  :ناطق /انسان: آدمی /روياروی سخن گفتن : خطاب :قلمرو زبانی
  »ا«واج آرايی : قلمرو ادبی / .ماهر، چيره دست: قحاذ /نغمه و آواز : نوا

   .بود ان چيره دستيان طوطيم یا و در آوازخوانيان گويدر سخن گفتن با آدم :بازگردانی

 ی روغِن ُگل را بريخــــتهاشيشه/  جست از صدر دکان، سويی گريخت -٤

گريخت، :بن ماضی( فرار کرد: گريخت /باال، سينه : صدر/  )جه: جست، بن مضارع :ماضیبن (، جهيدن پريدن: جستن :قلمرو زبانی
   جناس ناهمسان: گريخت، بريخت: قلمرو ادبی  / )گريز: بن مضارع

   .ختيروغن گل را ر یهاشهيد و شيی پريان به سوی دكاز باال یطوط :بازگردانی

 فارغ، خواجه وشبر دکان بنشست /  از سوی خانه بيامد خواجه اش -٥

واژه : قلمرو ادبی /وش: مانند  / خواجه وش: کدخدامنش/  )جدا کننده :فارق(هماوا؛  واجه: سرور، آقا / فارغ: آسودهخ :قلمرو زبانی
   .تشبيهوش:  خواجه /ه خواج: آرايی

   نشست.ال آسوده و کدخدامنشانه در مغازه ياز خانه به مغازه آمد و با خ یطوط دارنده :بازگردانی

 ضرب سرش زد، گشت طوطی کل ز بر/  ديد پر روغن دکان و جامه چرب -٦
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قلمرو  /زدن : ضرب /شد : گشت /کچل ف مخفّ : کل / طوطی»: سرش«در» ش«مرجع  /پارچه : جامه :قلمرو زبانی
  گنگ) [کتاب راهنمای معلم] -٢کچل؛  -١ايهام: کل ( //  جناس ناهمسان: چرب، ضرب: ادبی

 یزد كه طوط یبر سر طوط یاشد و چنان ضربه ی، عصباننديل) چرب شده اوسا( هاپر روغن و پارچهد كه مغازه يبقّال د :بازگردانی
  .گشتكچل 

 ــال از ندامـــــت آه کـــــردمرد بقـــــّ /  روزک چندی سخن کوتاه کـــــرد -٧

سخن کوتاه کردن: کنايه : قلمرو ادبی / ، تأسف/ ندامت: پشيمانی نشانه کمی و تقليل» ک«؛ اندک روز : چندیروزک چند :قلمرو زبانی
  » سخن نگفت«از 

  كرد.یآه و ناله م یمانيال از پشمرد بقّ اين رو] از [ .گفتنشد و سخن  خاموش یچند روز یطوط :بازگردانی

 ــيغکآفتاب نعمــــتم شد زير مـ / گفت: ای دريغکند و میريش برمی -٨

آفتاب نعمت:  / )شدن و افسوس خوردن مانيپش( بر کندن شيرکنايه: : قلمرو ادبیميغ: ابر / شد: رفت / دريغ: افسوس /  :قلمرو زبانی
   »از دست دادن نعمت«ميغ: کنايه از  .../ آفتاب نعمتم  تضاد ،آفتاب، ميغ: تناسباضافه تشبيهی / 

   كه نعمتم از دست رفت. گفت افسوسیكند و میچهره اش را م یمرد بقال موها :بازگردانی

  پشيمانی از کردار گذشتهپيام: 

 چون زدم من بر سر آن خوش زبان/  دست من بشکسته بودی آن زمان -٩

: تناسب / زبان، ، زباندست، سر: قلمرو ادبی / )بو: بود، بُد؛ بن مضارع: بن ماضی(بودی: می بود / هنگامی که: چون :قلمرو زبانی
  واژه آرايی: من / .»ن«/ واج آرايی:  زبان: مجاز از سخنزمان: جناس ناهمسان / 

  شكست.یزدم، دستم میخوش آوازم م یكه بر سر طوط یكاش آن زمان یا :بازگردانی

  پشيمانی از کردار گذشتهپيام: 

 تا بيابد نطــــــــق مرغِ خـــــويش را/   داد هـــر درويش رامی هاهديه -١٠

  نطق: سخن گفتن / مرغ: پرنده را: به / درويش: تهيدست، گدا /  :قلمرو زبانی

  د.يدوباره سخن بگو ید طوطيكرد تا شایكمك م یازمنديمرد بقّال به هر ن :بازگردانی

 بر دکان بنشسته بد نومـــــــــيدوار/  زار بعِد سه روز و سه شب، حيران و -١١

 /نوميدوار: با نااميدی  /)بو: بود، بُد؛ بن مضارع: بن ماضی(بيچاره / بد: بود  ،ناتواندرمانده و زار:  /سرگشته : حيران :قلمرو زبانی
   .تشبيهنوميدوار: /  روز، شب: تضاد / واژه آرايیسه: : قلمرو ادبی /وار: مانند 

  د و بيچاره با نااميدی در دّكانش نشسته بود.يبعد از سه شبانه روز سرگردان و ناام :بازگردانی

 تا که باشد کاندر آيد او به ُگــــــــفت/  فــتگون شگ نمود آن مرغ را هرمی -١٢

 ،قافيه ،جناسشبه شگفت، گفت:  :قلمرو ادبی(اسم) شگفت: عجيب / اندر: در / گفت: سخنرا: به / گون: گونه، نوع /  :قلمرو زبانی
  .(رشته انسانی)قافيه عيب دار

  به سخن گفتن كند. آغازد پرنده اش يتا شا   آورد)یادا و شكلك در مداد (یم انجامز يشگفت انگ یكارها یطوط یبقّال برا :بازگردانی

 و طشت طاسبا سر بی مو، چو پشت /  گذشتبرهـنه میای سر جولقيی -١٣
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/ سر،  واژه آرايیسر: : قلمرو ادبی/ سربرهنه: بی کاله / طاس: کاسۀ مسی /  شيپوش، درو نهيپشمجولقی:  :قلمرو زبانی
» سر«بی مو؛ با واژه  -٢؛ کاسه مسی -١( تناسب: طاس هاميا / .: تشبيهچو پشت طاس و طشت/  : تناسب؛ طاس، طشتمو

  ) [کتاب راهنمای معلم]ايهام دارد

  گذشت.یو تشت صاف بود از آن جا م کاسه مسیكه سرش مانند پشت  سربرهنه يیگدا یروز :بازگردانی

 بانگ بر درويش زد  که هی فـــالن/  زمان اندر گــفت آمد درطوطی  -١٤

   ن.هاهی: / / درزمان: بی درنگ / بانگ: فرياد / درويش: گدا، تهيدست (اسم)گفت: سخن گفتن /اندر: در :قلمرو زبانی

  :یفالن یا و گفت:گفتن كرد و گدا را صدا زد سخن  به آغازدرنگ بی  یطوط :بازگردانی

  تو مگر از شيشه روغن ريخــــتی؟/  آميختی؟از چه ای کــل با کـــالن  -١٥

از شيشه /  قيد پرسش: مگر/  )آميز: آميخت، بن مضارع :بن ماضی(معاشرت کردی: آميختی/  هاکچل: ؛ کالنکچل مخفف :کل :قلمرو زبانی
  [کتاب راهنمای معلم] )گنگ -٢؛ کچل -١ايهام: کل ( /. شيشۀ روغن: روغن

  ؟یاختهيروغن را ر یهاشهيهم ش توآيا ؟ یها درآمدو در جمع كچل یتو چرا كچل شد :بازگردانی

  ظاهربينیپيام: 

 و چو خود پنداشت صاحب دلق رااک/  از قياسش خنده آمد خــــــلق را -١٦

پنداشت: تصور دلق: جامه پاره پاره / صاحب دلق: ژنده پوش / او /  (زيرا) قياس: سنجش، مقايسه / خلق: مردم / کو: که :قلمرو زبانی
   .تشبيه پنهان /دلق، خلق: جناس ناهمسان: قلمرو ادبی/  )پندار: پنداشت، بن مضارع:بن ماضی( کرد

  مو را مانند خودش پنداشته بود. یطوطی آن مرد گدای ب زيرادند، يخند ینادرست طوط سنجشمردم از  :بازگردانی

  نکوهش سطحی نگری و شتاب زدگی در داوریپيام: 

 در نبشتن شــــير و شير ماندگرچه /  پاکان را قياس از خود مگيرکار  -١٧

ماند، : بن ماضی(کردن  اقامت: ؛ ماندن)مان: مانست، بن مضارع: بن ماضی(مانستن: مانند بودن های پاک /پاکان: انسان :قلمرو زبانی
 شير، شير: جناس همسان، شير نخست: شير: ادبیقلمرو /  ) نبيس : نبشت، بن مضارع:(بن ماضی نبشتن: نوشتن / )مان: بن مضارع

  نوشيدنیدوم: شير  ، شيربيشه

اما ؛ ندايكسان در نوشتن  »یر خوردنيش«و  »ر درندهيش «واژه. هر چند دو نسنج تپاك را با کار خود یهارفتار انسان :بازگردانی
  معنای آنها بسيار از هم دور است.

  پرهيز از ظاهربينیپيام: 

 کم کـــــسی ز ابدال حق آگـــــــاه شد/  زين سبب گمراه شد جمله عالم -١٨

مجاز از مردم  عالم:: قلمرو ادبی /مردان کامل  ؛لدَ و بَ  ليدجِ بَ زين سبب: به اين خاطر / ابدال:  /عالم: جهان  /جمله: همه  :قلمرو زبانی
  جهان

است كه مردان حّق را بشناسد و به جايگاه  یند. كمتر كسه اافتاد یبه گمراه يیناروا یهان سنجشيل چنيمردم جهان به دل :بازگردانی
  ببرد. یها پآن

  ظاهربينی گمراهی به سببپيام: 

 ليک شد زان نيش و زين ديگر عسل/  دو گون زنبور خوردند از محل هر -١٩

  »ن«واج آرايی  / زين ،زان/ جناس:  نيش، عسل: تضاد: قلمرو ادبیگون: گونه / ليک: ولی /  :قلمرو زبانی
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ش ين یگريد و دسازیعسل م یكيند، اما مکیم شهد گلك ي) از سرخهر دو نوع زنبور (زنبور عسل و زنبور  :بازگردانی
  زهرآلود.

  پرهيز از ظاهربينیپيام: 

 زين يکی سرگين شد و ز آن مشک ناب/  هر دو گون آهو گيا خوردند و آب -٢٠

، سرگين: قلمرو ادبیناب: خالص / /  گونه ای عطر :مشک / پهن ،…مانند اسب و  ان،يچهارپا یبرخ ۀفضلسرگين:  :قلمرو زبانی
  »ن«واج آرايی /  مشک: تضاد / گياه، آب: تناسب / آب، ناب: جناس ناهمسان.

ختن) ُمشك  ی(آهو یگريکند و دیتوليد م پشگل (آهوی معمولی) آهو ك نوعيخورند؛ اّما یاه ميهر دو نوع آهو، آب و گ :بازگردانی
  .ناب

  پرهيز از ظاهربينیپيام: 

 اين يکی خالی و آن پر از شکــــر /  و نی خوردند از يک آبخورهر د -٢١

  واژه آرايی: يک / خالی، پر: تضاد.: قلمرو ادبیآبخور: آبشخور، محلی که از آنجا آب بردارند / خالی: پوک /  :قلمرو زبانی

  .شودمی پوک یسازد و ديگر؛ اّما يكی نيشكر میشوندیآبياری مك آب، ياز  یهر دو نوع ن :بازگردانی

  پرهيز از ظاهربينیپيام: 

 فرق شـــــان هفتاد ساله راه بين/  هزاران زين چنين اشباه بينصد  -٢٢

از بسيار فراوان /  مجاز: هزارصد : قلمرو ادبی/  )ها ح: سايهشبَ اشباح؛ ج  (همآوا؛مانندها، همانندان ،ْبه و َشبَهجِ شِ اشباه:  :قلمرو زبانی
   / هزاران، هفتاد: تناسب زياد و فراوان فاصله از : کنايهراه هفتاد ساله

اد يار زيشابهات بستان مي، ظاهری است و تفاوت مهاهمانندین يوجود دارد؛ اّما ا یظاهر یهاهمانندین يهزاران گونه از ا :بازگردانی
  .است

  پرهيز از ظاهربينی :پيام

 پس به هر دستی نشايد داد دست/  چون بسی ابليس آدم روی هست -٢٣

آدم روی: آدم نما، تشبيه (چهره ای مانند چهرۀ آدم) / : قلمرو ادبیشايد: شايسته است /  /بسی: بسياری / ابليس: اهريمن /  :قلمرو زبانی
   .واژه آرايیهست، دست: جناس ناهمسان / دست:  /» کردن و دوستی همنشينی«ابليس، آدم: تضاد / دست دادن: کنايه از

  .شویكسی دوست  آدم نما در جهان بسيارند؛ پس شايسته نيست كه با هر یهاكه شيطان به اين دليل :بازگردانی

  خونسانهای ابليساپرهيز از پيام: 

  کارگاه متن پژوهی 

  یقلمرو زبان

  .ديابيرا از متن درس ب ريواژگان ز يیمعادل معنا -١

  )ابدال(کامل  مردان  )حاذق(ت دس رهيچ  )فارغ( آسوده  )ميغ( ابر

   .ديده حيتوض ريز تيدر ب» را« ۀکاربرد کلم ۀدربار -٢
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  را شينطق مرغ خو ابديتا ب /را  شيداد هر درو یها م هيهد

  دوم نشانه مفعول است.» را«و به عنوان حرف اضافه به کاررفته است. » به«نخست در معنای » را«

  

  .ديده حيتوض» سوداگران« ۀکلم يیتحّول معنا ۀدربار -٣

و کارهای خالف  اين واژه در گذشته به معنای بازرگان و کاسب به کار می رفته است ولی امروزه بيشتر به معامله گران مواد مخدر
  گفته می شود. قانون

  .ديسيباشند، بنو دارا پسوند را نيکه ا گريد ۀبه چه معناست؟ دو واژ» خواجه وش« ۀدر کلم» وش«پسوند   -۴

  وش.تلخ ،پريوش، مهوشمهوش، ». / مانند«ی پسوند است به معنا» وش«

  یقلمرو ادب

  .ديسيو مفهوم آنها را بنو ديابيهشتم ب تيها را در ب هيکنا -١

  »از دست دادن نعمت«آفتاب نعمتم ... ميغ: کنايه از  /کنايه: ريش بر کندن (پشيمان شدن و افسوس خوردن) 

» َمثَل آوردن«و » تشبيه کردن«تمثيل به معنای  .است» تمثيل«گيرد،  از آن بهره می» مثنوی معنوی«ای که مولوی در  ين شيوهمؤثّرتر
را بيان کند  شاعر يا نويسنده برای تأييد و تأکيد بر سخن خويش، حکايت، داستان يا نمونه و مثالی است و در اصطالح ادبی، آن است که

  .را آسان تر به خواننده انتقال دهدتا مفاهيم ذهنی خود 

  .ديده حيبه کار گرفته شده، توض ليدرس را با تمث نيا یاکنون ارتباط محتوا

است  يینماد انسان ها»یطوط«، بهره برده است.» تمثيل«مولوی برای بيان اينکه سنجش نابجا و داوری ظاهری نادرست است از 
 یدر داور یزدگ بشتا و ینگر یداستان، نکوهش سطح نيا انيهدف موالنا از ب کنند؛ یمداوری که شتاب زده و براساس ظاهر 

  است.

  جناس

  ناهمسانو جناس  همسانجناس : شودآرايه جناس بر دو گونه می. ها از نظر لفظی استسازی نزديکی هرچه بيشتر واژهيا همجنس جناس. 

 جناس همسان
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  واژه يکسان است، اّما معنا متفاوت در جناس همسان، همه صدادارها و بی صداهای دو .  

   روانچنان چون شده باز يابد /  روانخرامان بشد سوی آب 

 همی شاد گردد به بويش روان /گالب است گويی به جويش روان  

  .روان در مصراع نخست به معنای جاری و در مصراع دوم به معنی جان و روح است  ☼

   آيدپديد می تکراريکسان باشند آرايه  معنالفظ و ها از نظر اگر واژه.  

  هاي دومعناييواژه
(  :پروانه -)شاوند ي، خوشتنيخو(  :شيخو -)شهي،  همشراب(  :مدام -)، فروگذاشتجنّت(  :بهشت -)، ابزار شانه زدن دوش( :شانه

، گياه ساز(  :نی -)، توپ بگو(  :گوی -)، گورخر قبر(  :گور -)، گونه ای مزه نام زنان( : نيريش -)، دل مركز( :قلب -)، پرنده اجازه

، کشور( : چين -)، مشت ساز(  :چنگ -)، مهربانی خورشيد(  :مهر -)، اسارت ريسمان(  :بند -)، دوباره، گشاده پرنده( : باز -)نی 

، جاری جان(  :روان -)، بخشيد عدالت(  :داد -)، ذات گذاشت(  :نهاد -)، به جهان آمد توشه(  :زاد -)، ديشب شانه(  :دوش -)شکن 

ناشناس، (:غريب -)، گل هستيم گستردنی(  :گليم -)، بجوی رود(  :جوی -)، باال، فلز روی چهره(  :روی -)، شوهر بشوی(  :شوی -)

: خبر صاحب -)بلبل، عدد(  :هزار -)اندام تن، کنار (  :لب -)اصطالح موسيقی، حجاب ( :پرده -)تکبير نماز، قد :(قامت -)شگفت 

   -)پيک، دلبر(

  )ناقص( جناس ناهمسان

  مار  /آمار   -سمند  /کمند  :مانندآيد؛ هر گاه دو واژه در حرکت يا يک حرف با هم اختالف داشته باشند جناس ناقص، پديد می-  
  رام /آرام  -مکان  /کان   -نبات   /بنات 

  .ديابيانواع جناس ب یبرا يیاز متن درس، نمونه ها

  ، زينزانجناس: /  شير، شير: جناس همسان، شير نخست: شير بيشه، شير دوم: شير نوشيدنی/  خلق: جناس ناهمساندلق، 

    هست، دست: جناس ناهمسان/  آب، ناب: جناس ناهمسان/  

  یقلمرو فکر

  دارد؟ ديتأک یبر چه مفهوم ر،يز یها تيدر ب یمولو -١

  و آن پُر از شکر یخال یکي نيا /آبخور کيخوردند از  یدو ن هر ◙

هر دو نی از يک آبخشور آبياری می شوند ولی فراورده و محصول آنها يکسان نيست. پس همانندی های ظاهری نبايد سبب شود که ما 
  گمان کنيم اين همانندی ها دليل باطن يکسان هم می شود.

  ز جاش یتو بلرزان یوانکه دست /کان لرزان بَُود از ارتعاش  دست ◙

  اسيبا آن ق ن،ينتوان کرد ا ک،يل /حق، شناس  ۀديجنبش آفر هردو
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دو دست لرزان هستند. ظاهرا همانند هم اند؛ ولی يکی به دليل بيماری است و ديگری به خاطر اينکه تو آن را به لرزش 
ولی آن دو را با هم نمی توان سنجيد و با هم  ؛هر دو حرکت و پويه از خداوند است درآورده ای و نشانه تندرستی تو است.

  قياس کرد.

  :ريز تيبا توّجه به ب -٢

  »ز ابدال حق آگاه شد یکم کس /سبب گمراه شد  نيجمله عالم ز «

  مردان خدا است؟ یچه کسان» ابدال«ود از مقص) الف

  ست؟يجمله عالم چ یاز نظر شاعر، علّت گمراه )ب

  علت گمراهی مردم در آن است که ظاهر بين هستند و گمان می کنند ظاهر يکسان هميشه دليل باطن يکسان است.

  دارد؟ یبرحذر م یزيرا از چه چ یآدم ر،يز تيدر ب یمولو -٣

  داد دست دينشا یپس به هر دست / هست یآدم رو سيابل یبس چون

  صفت دوری کنند.مردم را تشويق می کند که از انسان های اهريمن 

جوابش  فتلط ليبر سـبپرسيد؛  یسـخن یسـيدچار شـد و از حضرت ع یبا و یگذشـت. ابلهمی روح هللا یسـيحضرت ع یروز

  نمود.می نيتحسـ یسـيکرد، عمی نيو آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان که او نفرم نداشت داد و آن شـخص مسـلّ باز

 / کردن ینرم کردن، یاظهار لطف و مهربان ،یمهربانه، از سر / تلطف: ابرسبيل: از ر/  برخورد کردن: دچار شدن :قلمرو زبانی 
، سفاهت: نادانی / ادينعره و فر اهو،يه و دعوا ختنيبرانگ یبرا انهيشجوپرخا اديفر/ عربده:  نمی پذيرفت ،کردنمی باورم نداشت: مسـلّ 

  تحسين ،تضاد: نفرينقلمرو ادبی: /  ، ستايشتحسين: آفريننفرين: لعنت / آغاز نهادن: آغاز کرد /  / بی خردی، کم عقلی

و با  يیفرمامی کنـد، تـو لطـفمی و هـر چند او قهر یناکس شـده ا نيچرا زبون ا ،روح هللا یا«گفـت:  د؛يبـدان جـا رسـ یـزيعز

کوزه همان از  ه،يما فح بيترشّ  اناء لّ ! کـقيرف یا«گفـت: یسـيع . »؟يینمامی شيبـرد، تو مهر و وفا بمی شيآنکه او جور و جفا پ

 وم و او از مـن صاحب ادبشنمی در غضـب ین از و. مديآمی صورت نين او از م ديزامی تبرون تراود که در اوست؛ از او آن صف

  »گردد.می من عاقل یوگردم و او از خلق و خنمی ود. من از سخن او جاهلشمی

پيش بردن: انجام  / آزار ،ستم: جفا/ جور: ستم /  ، غضبناکس: نامرد / قهر: خشم / خوار، ناتوانزبون:  /گرامی : عزيز :قلمرو زبانی
  جاهل: نادان / خلق و خوی: اخالقتراويدن: ترشح کردن /   / دادن / بيش: بيش تر

: هر ظرفی آنچه کل اناء يترشح بما فيهپيش: جناس /  ،بيش/  تضاد، جناس: جفا، وفاسجع / شبه : نمايی؟می ...او جور و : قلمرو ادبی
پايه سجع:  ( سجع :آيدمی ...از او آن صفـت زاييدن: توليد شدن /  / سجع ،جناس :ديآمی ،ديزامی کند؛ تضمين /می را در آن است تراوش

   /تضاد : عاقل ،جاهل /) می آيد ،می زايد

  یواعظ کاشف نيحس  ،یمحسن اخالق


