
 فارسی ۳ 
دوازدهم

ابوالفضل غالمی



ادبيات هر كشور يعنی مجموعه ای از دانش و فرهنگ و تاريخ اون كشور ... .
جهانگردی  دور  يه  كه  انگار  بخونی،  كه  رو  دنيا  معروف  رمان های  شما 

كردی و كل دنيا رو گشتی.
اون قدر كه می شه از شاعرها و نويسنده ها ياد گرفت شايد نشه از دانشمندا 
ياد بگيری ... در واقع نويسنده ها می تونن شما رو از دنيای خودتون بيرون 

بيارن و پرتتون كنن تو دنيای جذاب خودشون.
شنيديد می گن: «فقر واقعی، فقدان كتاب است»؟

شما رو دعوت می كنيم به خوندن رمان های معروف ايران و كل دنيا ... .
مختلف  قلمروهای  با  ما  آشنا كردن  برای  گرامی  غالمی  دكتر  از  ممنون 
زبان فارسی و تأليف اين كتاب جيبی، كه خيال همه رو برای موفقيت تو 

امتحانات راحت كردند.
ممنون از تيم توليد و محتوای خيلی سبز كه هميشه بهترين ها رو توليد 

می كنن.



به دکتر حسين کيا و دکتر محمد رضائی که از دوستی با 
آن ها شادمانی ها برده ام.

۱. اصًال چرا ادبیات می خوانیم؟
در باب كاركرد ادبيات، نظرات متفاوت و متنوعی وجود دارد؛ يكی از بارزترين 
كاركردهای ادبيات كه بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد اين است كه ادبيات، 
با آفرينِش دنيای آرمانی و رؤيايی آدمی، تالش می كند تا اندكی از سرشت 
ابزاری  از  استفاده  با  نويسندگان  و  شاعران  بكاهد.  زندگی  غمبار  و  سوگناک 
می دهند؛  نشان  ما  به  را  آرزوهای مان  تحقق يافتۀ  شكل  «تخّيل»،  نام  به 
آن ها  به  هيچ گاه  محدود بودن،  و  انسان بودن  ُحكم  به  كه  آرزوهايی  همان 
ناكامی های سرشته در وجود ماست؛  ادبيات وسيلۀ جبران  دست نمی يابيم. 
از غوطه خوردن در مالل  برای لحظاتی  را  ما  تا  نازل شده  فرشتۀ نجاتی كه 
زندگی رنج آور برهاند، پناهگاهی موقتی و بی اضطراب برای بشری كه «در رنج 
آفريده شده».۱ انسان ها عموماً آرزوها و آرمان هايی مشترک دارند كه به تلخی 
دريافته اند هيچ گاه در جهان واقعی به آن ها نمی رسند و نااميدانه اين آرزوها را 
در ذهن خود مرور می كنند. نويسندگان و شعرا تالش می كنند اين آرمان ها و 
رؤياها فقط در اذهان و نفوس آدميان نمانند و با قلم خود آن ها را از پستوی 

تاريک ذهن بيرون می آورند و در آثار ادبی خود جلوه گر می سازند.

۱- «لََقْد َخلَقْنَا اْإلنَْساَن فِي َكبٍَد». به راستی آدمی را در رنج آفريديم. سورۀ بلد. آيۀ ۴.



برای ورود به اين دنيای جادويی و لذت بردن از «كلماتی كه آتش بر می انگيزند»۱ 
بايد مقدماتی را طی كرد و به ناچار با ترفندها و شگردهای شاعران و نويسندگان 
كورۀ  و  جان كاه  دوزخ  همين  ادبيات  مقدمات،  دانستن  بدون  شد.  آشنا  بايد 
است.  زده  رقم  برای مان  پرورش  و  آموزش  نهاد  كه  می شود  استخوان سوزی 
اين مقدمات شامل شيوۀ درست خواندن متن، گسترش دايرۀ واژگانی، آشنايی 
با دستور زبان، دانستن آرايه های ادبی، به كار انداختن قّوۀ تخّيل و خالصه، 
آن چيزی است كه به آن «دانش ها و مهارت های ادبی» می گويند. با دانستن 
اين مقدمات، قدرت فهم ادبی ما افزايش می يابد و در پی آن، التذاذ ادبی نيز 
نصيبمان می شود. اين كتاب را با اين نّيت نوشتيم كه همين مقدمات را تا آن جا 
كه از دستمان بر می آيد، در شما تقويت كنيم؛ شايد شما هم به جمع دوستداران 

اين دنيای آرمانی بپيونديد.

۲. ساختار کتاب
در ابتدای هر درس دو فهرست واژگانی وجود دارد؛ يكی آن چه در واژه نامۀ كتاب 
آمده و ديگری فهرست واژه های مهمی كه در درس آمده اما در واژه نامۀ انتهای 
كتاب نيست. بعد از فهرست واژگان هر درس، دو فهرست اماليی ترتيب داده ايم؛ 

يكی واژگان مهم اماليی و ديگری كلماتی كه در زبان فارسی هم آوا دارند.
با عنوان «شرح درس» آورده ايم، تمام درس شرح داده  در بخش بعدی كه 
بخش  در  پرداخته ايم.  درس  دستوری  نكات  و  آرايه  معنی،  به  و  است  شده 
دستور اغلب به موضوعاتی توجه كرده ايم كه در قلمرو زبانی همان درس به 
آن پرداخته شده است. می دانيم كه بخش مهمی از سؤاالت امتحان نهايی از 
قلمروهای سه گانۀ پايان درس ها انتخاب می شود؛ بنابراين پس از شرح درس، 

۱- غالم آن كلماتم كه آتش انگيزد. «حافظ»



به همۀ سؤاالت هر سه قلمرو زبانی، ادبی و فكری كتاب پاسخ كامل داده ايم. 
در نهايت، يک جدول جيبی تاريخ ادبيات، پايان بخش كتاب است.

۳. تشکر و قدردانی
 بدون تعريف و تعارف های رايج در مقدمۀ كتاب ها، صميمانه سپاس گزار اين 

دوستان و همكاران گرامی ام در انتشارات خيلی  سبز هستم:
 همچون گذشته، از راهنمايی های عالمانۀ استاد ارجمند جناب دكتر كورش 

بقائی بهره ها بردم.
 ويرايش، تيتربندی، جدول بندی و آراستگی  ظاهری كتاب را مديون زحمات 

بی دريغ خانم فاطمه قادری هستم.
به لطف  بودند.  پروژه  ابراهيم نژاد مسئول  پيام  آقای  و   خانم زهرا خردمند 
ايشان، كار را در كمال آرامش و بدون اضطراب های رايِج كار تأليف، به پايان 

بردم.
 جناب آقای احسان حسينيان مدير تأليف كتاب های جيبی و همكارانشان 

در اين بخش، راهنمايی های ارزنده ای داشتند.
 دوستان حرفه ای ام در واحد توليد، طبق معمول زحمت زيادی كشيدند و اصالحات

و تغييرات كالفه كننده  و بدخط من را تاب آوردند و بزرگوارانه دم برنياوردند.

به کوی ميکده، گريان و سرفکنده رَوم  
چرا که شرم همی آيدم ز حاصل خويش  
ابوالفضل غالمی  
مهرماه ۱۴۰۱  



۹  ستایش: ملكا، ذكر تو گويم 

فصل اول: ادبیات تعلیمی

۱۵  درس اول: ُشكرِ نعمت 

۳۴  درس دوم: مست و هُشيار 

فصل دوم: ادبیات پایداری

۵۱  درس سوم: آزادی 

۶۲  درس پنجم:  دماونديه 

فصل سوم: ادبیات غنایی

۷۹  درس ششم: نی نامه 

۹۵  درس هفتم: در حقيقت عشق 

فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

۱۱۱  درس هشتم: از پاريز تا پاريس 

۱۲۷  درس نهم: كوير 

فصل پنجم: ادبیات انقالب اسالمی

۱۵۲  درس دهم: فصل شكوفايی 

۱۶۳  درس یازدهم:  آن شب عزيز 

فصل ششم: ادبیات حماسی

۱۷۸  درس دوازدهم: گذر سياوش از ... 

۲۰۲  درس سیزدهم: خوان هشتم 

فصل هفتم: ادبیات داستانی

 درس چهاردهم: سی مرغ و سيمرغ ۲۲۶

۲۴۷  درس شانزدهم: كباب غاز 

فصل هشتم: ادبیات جهان

۲۸۱  درس هفدهم: خندۀ تو 

۲۹۱  درس هجدهم:  عشق جاودانی 

۳۰۳  نیایش: لطف تو 

۳۰۷  تاریخ ادبیات 

۳۰۹  آزمون (۱) نوبت اول 

۳۱۴  آزمون (۲) نوبت دوم 

۳۲۱  پاسخ نامۀ تشریحی 



 واژه نامه ای
مقصدی  سوی  به  حركت   پوييدن: 
برای به دست آوردن و جست وجوی 

چيزی، تالش، رفتن
 ثنا: ستايش، سپاس 

 جزا: پاداش كار نيک
صفات  از  شكوه،  بزرگواری،   جالل: 
خداوند كه به مقام كبريايی او اشاره دارد.

 جود: بخشش، سخاوت، كَرم
دانای  همه چيز،  به  دانا   حكيم: 
راست كردار، از نام های خداوند تعالی؛ 
بدين معنا كه همۀ كارهای خداوند از 
روی دليل و برهان است و كار بيهوده 

انجام نمی دهد.
و  نام ها  از  مهربان،  بسيار   رحيم: 

صفات خداوند

 روی: مجازاً امكان، چاره
 سرور: شادی، خوشحالی

 سزا: سزاوار، شايسته، اليق
 ِشبه: مانند، مِثل، همسان

 عّز: ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ُذّل
 فضل: بخشش، َكَرم

 كريم: بسيار بخشنده، بخشاينده، از 
نام ها و صفات خداوند

 َملِک: پادشاه، خداوند
 نماينده: آن  كه آشكار و هويدا می كند، 

نشان دهنده
 وهم: پندار، تصّور، خيال

 يقين: بی شبهه و شک بودن، امری 
كه واضح و ثابت شده باشد. 

نام درسنام قسمت
ستایـش (ملکا، ذکر تو گویم)درس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.



فـارسـی دوازدهـم ۱۰

 غیر واژه نامه ای
 ذكر: ياد كردن، يادآوری

 درگاه: پيشگاه، جلوی در
 سنا: نور، روشنايی 

 مگر [در بيت آخر]: اميد است، شايد

و  سنا  ـ  خواری  و  ُذل  ـ  ياد  و  ذکر  ـ  ستايش  و  ثنا 
روشنايیـ  سنايی غزنویـ  ِشبه و مانندـ  عظيم و بزرگـ  فضل و بخشش

۱

سپاس و ستايشثنا
نور و روشنايیسنا

نروم جز به همان ره كه تواَم راه نمايیملكا، ذكر تو گويم كه تو پاكّی و خدايی

معنی: خدايا، تو را ياد می كنم زيرا تو پاک و خدا هستی، فقط به همان 
راهی می روم كه تو آن راه را به من نشان بدهی.

مفهوم: ستايش خدا/ پاک دانستن و راهنمابودن خدا
 قالب شعر قصیده است. واژه های خدايی، راهنمايی، سزايی و ...

قافيه هستند. تلمیح: مصراع دوم به آيۀ ششم از سورۀ حمد اشاره دارد: 
َراَط الُْمْسَتِقيَم  : ما را به راه راست هدايت فرما.۲ ！اهِْدنَا الصٌّ

 بيت شش جمله است:  ملكا۳  ذكر تو گويم  تو پاكی 
 خدايی  نروم جز به همان ره  توام راهنمايی.

دارند سؤال  واژه هايی كه هم آوا  از  امال، معموالً  و در مبحث  نهايی  امتحان  در   -۱
می آيد. برای ساده تر شدن كار شما، در اين بخش همۀ واژه هايی كه در درس هم آوا 

دارند، يک جا جمع شده اند.
۲- دانش آموزان عزيز توّجه داشته باشند كه از بازگو كردن همۀ آرايه های يک بيت 

صرف  نظر شده است و فقط به آرايه های بارز و مهم پرداخته ايم.
۳- «منادا» شبه جمله است و در شمارش جمالت بايد آن را يک جمله حساب كرد.



۱۱ ستایـش (ملکا، ذکر تو گویم)   

همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايیهمه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم
بخشش  و  فضل  از  تالش كردنم  هستم،  تو  درگاه  جويای  فقط۱  معنی: 

توست، فقط تو را به يگانگی می ستايم؛ زيرا سزاوار يكی بودن هستی. 
مفهوم: يگانه دانستن خدا/ همه چيز را از لطف حق دانستن

 سجع و جناس ناهمسان: جويم، پويم و گويم/ تلمیح: به آيۀ پنجم 
از سورۀ حمد: ！اِيَّاَك نَعبُُد َو اِيَّاَك نَسَتِعيُن  : تنها تو را می پرستيم و تنها 

از تو ياری می جوييم./ واج آرایی: تكرار صامت /ت/
 واژۀ «همه» در اين بيت قيد است.

تو نمايندۀ فضلی تو سزاوار ثنايیتو حكيمی تو عظيمی تو كريمی تو رحيمی
نشان دهندۀ  تو  مهربان هستی،  بسيار  و  بخشنده  بزرگ،  دانا،  تو  معنی: 

بزرگی و بخشش و شايستۀ حمد و ستايش هستی.
مفهوم: ستايش خدا

 واژه های «حكيم، عظيم، كريم، رحيم، نماينده و سزاوار» همگی 
مسند هستند.

نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايینتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجی
معنی: نمی توان تو را توصيف كرد؛ زيرا تو فراتر از فهم و درک هستی و 
نمی توان موجودی شبيه تو تصّور كرد؛ زيرا تو در تصّور آدمی نمی گنجی.

مفهوم: وصف ناپذيری خدا/ بی مانندبودن خدا
 تلمیح: به بخشی از آيۀ يازدهم سورۀ الشوری: ！لَيَْس َكِمثْلِِه 

َشْيٌء  : چيزی مانند او نيست/ جناس ناهمسان: فهم و وهم
همه نوری و سروری، همه جودی و جزايیهمه عّزی و جاللی، همه علمی و يقينی

معنی: سراپای وجودت، عظمت، شكوه، علم، يقين، نور، شادی، بخشش 
و پاداش است.

۱- «همه» را در اين بيت می توان «هميشه» هم معنی كرد.



فـارسـی دوازدهـم ۱۲

مفهوم: ستايش خداوند
َو  َماَواِت  السَّ نُوُر  نور: ！اهللاُ  آيۀ ۳۵ سورۀ  از  بخشی   تلمیح: به 

اْألَْرِض  : خدا نور آسمان ها و زمين است.
 واژۀ «همه» در اين بيت قيد است. «واو» در سراسر اين بيت 

حرف ربط هم پایه ساز است، زيرا بين جمالت آمده است.
همه بيشی تو بكاهی، همه كّمی تو فزايیهمه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی

پنهان  را  تو عيب و خطای ديگران  داری،  عالم غيب خبر  از  تو  معنی: 
می كنی، همۀ زيادها را تو كم می كنی و همۀ كم ها را تو زياد می كنی. 

مفهوم: عّزت و ذّلت به دست خداست/ خداوند غيب دان و عيب پوش است.
و  بكاهی  تضاد: بيش و كم،  جناس ناهمسان: غيب و عيب/   
فزايی/ تلمیح: «همه غيبی تو بدانی» به بخشی از آيۀ ۹۲ سورۀ مؤمنون 
َهاَدِة ([او] دانای نهان و آشكار است).  الَْغيِْب َو الشَّ اشاره دارد: ！َعالِمِ 
«همه بيشی تو بكاهی همه كّمی تو فزايی» به بخشی از آيۀ ۲۶ سورۀ
آل عمران اشاره دارد: ！تُِعزُّ َمْن تََشاُء َو تُِذلُّ َمْن تََشاُء بَِيِدَك الَْخيُْر ِإنََّك 
َعلَی ُكلٌّ َشْيٍء قَِديٌر  : هر كه را خواهی عّزت بخشی و هر كه را خواهی 

خوار گردانی، همۀ خوبی ها به دست توست و تو بر هر چيز توانايی.
 واژۀ «همه» در اين بيت چهار بار در نقش صفت به كار رفته 

است. «غيب، عيب، بيش و كم» همگی مفعول هستند.
مگر از آتش دوزخ بَودش روی رهايیلب و دندان سنايی همه توحيد تو گويد

معنی: وجود سنايی۱ فقط تو را به يگانگی می ستايد، به آن اميد كه از 
آتش جهّنم امكان نجات پيدا كند.

مفهوم: ستايش خدا به اميد رهايی از عذاب جهّنم

۱- سنايی شاعر قرن پنجم و ششم است.



۱۳ ستایـش (ملکا، ذکر تو گویم)   

 مجاز: لب و دندان  زبان شاعر يا وجود شاعر/ مراعات نظیر: آتش 
و دوزخ/ ایهام تناسب: «روی» در اين بيت در معنی امكان و چاره به كار 

رفته، اما در معنی «چهره» با لب و دندان ايهام تناسب می سازد.
در  «ش»  است.  قيد  كنيم،  معنی  «فقط»  اگر  را  «همه»  واژۀ   
«بودش» متّمم است: مگر از آتش دوزخ برای او امكان رهايی باشد. / فعل 

«بَود» غيراسنادی است: برای او روی رهايی بَود (= وجود داشته باشد)
نهاد





 واژه نامه ای
يا  كسی  از  روی گرداندن   اعراض: 

چيزی، روی گردانی
بازگشت به سوی خدا، توبه،   اِنابت: 

پشيمانی
 انبساط: حالتی كه در آن، احساس 
رودربايستی  و  مالحظه  و  بيگانگی 

نباشد؛ خودمانی شدن
 باسق: بلند، باليده

 بنات: جمِع بنت، دختران
 بَنان: سرانگشت، انگشت

 تاک: درخت انگور، َرز
زمان:  دور  تتّمۀ  باقی مانده،   تتّمه: 
روزگار،  گردش  كمال  و  تمامی  مايۀ 
مايۀ تمامی و كمال دور زمان رسالت

 تحفه: هديه، ارمغان
 تحّير: سرگشتگی، سرگردانی

 تضّرع: زاری كردن، التماس كردن
 تقصير: گناه، كوتاهی، كوتاهی كردن

 جسيم: خوش اندام
 ِحليه: زيور، زينت

 خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده
 دايه: زنی كه به جای مادر به كودک 
شير می دهد يا از او پرستاری می كند.

 ربيع: بهار
وجه  يا  خوراک  مقدار  رزق،   روزی: 
دست  به  روزانه  كس  هر  كه  معاش 
می آورد يا به او می رسد؛ وظيفۀ روزی: 

رزق مقّرر و معّين
 شفيع: شفاعت كننده، پايمرد

 شهد: عسل؛ شهد فايق: عسل خالص
 صفوت: برگزيده، برگزيده از افراد بشر

 عاكفان: جمِع عاكف، كسانی كه در 
به  و  بمانند  مسجد  در  معّين  مّدتی 

عبادت پردازند.
: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه   عزَّ َو جَلَّ
است؛ بعد از ذكر نام خداوند به كار می رود.

نام درسنام قسمت
درس اّول: شکِر نعمتدرس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.



فـارسـی دوازدهـم ۱۶

 ُعصاره: آبی كه از فشردن ميوه يا چيز 
ديگر به دست آورند؛ افشره، شيره

 فاحش: آشكار، واضح
 فايق: برگزيده، برتر

 فّراش: فرش گستر، گسترندۀ فرش
 قبا: جامه، جامه ای كه از سوی پيش 
باز است و پس از پوشيدن، دو طرف 

پيش را با دكمه به هم پيوندند.
 قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسيدن

 قسيم: صاحب  جمال
 كاينات: جمِع كاينه، همۀ موجودات جهان

 كرامت كردن: عطا كردن، بخشيدن
كمال  عرفانی،  اصطالح  در   مراقبت: 
اين كه  بر  يقين  و  حق  به  بنده  توجّه 
ضمير  بر  عالِم  احوال،  همۀ  در  خداوند 
اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّه به غير  حق

 مزيد: افزونی، زيادی
كسی  اطاعت شده،  فرمانروا،   ُمطاع: 

كه ديگری فرمان او را می بَرد.
و  احكام  عبادی،  اعمال   معاملت: 
عبادات شرعی؛ در متن درس، مقصود 

همان كار مراقبت و مكاشفت است.
 معترف: اقرار كننده، اعتراف كننده 

و  كنند  فخر  بدان  چه  هر   َمفخر: 
بنازند؛ مايۀ افتخار

ح: شادی بخش، فرح انگيز  مفرٌّ
 مكاشفت: كشف كردن و آشكار ساختن، 
بـه  پـی بردن  عـرفانی،  اصطالح  در 

حقايق است.
 منسوب: نسبت داده  شده

 مّنت: سپاس، ُشكر، نيكويی
 منَكر: زشت، ناپسند

 موسم: فصل، هنگام، زمان
 ناموس: آبرو، شرافت
 نبات: گياه، ُرستنی

 نبی: پيغمبر، پيام آور، رسول
 نسيم: خوش بو

 واصفان: جمع واصف، وصف كنندگان، 
ستايندگان

 ورق: برگ
 وسيم: دارای نشان پيامبری
 وظيفه: مقّرری، وجه معاش

 غیرواژه نامه ای
 اجابت: برآوردن، قبول كردن

 اصحاب: ج صاحب، ياران

 بحر: دريا
 بَط: مرغابی

 بی دريغ: بی مضايقه، بدون بخل 



۱۷ درس اّول: شکِر نعمت   

 پشتيبان: چوبی كه به جهت استحكام 
بر ديوار نصب كنند.
 تعالٰی: برتر است

 جّل و عال: بزرگ و بلند مرتبه است
 جَيب: يقه، گريبان

 ِخصال: جمع خصلت، خوی ها خواه 
نيک باشد يا بد

كه  لباس  مخصوصاً  هديه؛   خلعت: 
بزرگی به كسی ببخشد.

 ُدجٰی: تاريكی ها، ظلمت ها، جمِع ُدجيه

 دعوت: خواسته، خواهش 
 زمّردين: مثل زمّرد، منسوب به زمّرد، 

سبزرنگ
 صاحب دل: عارف، آگاه

 ُقربت: نزديكی
 كِلک: هر نی ميان خالی، قلم

 مستغرق: غرق شده
 مهد: گهواره

 نقش بركشيدن: نّقاشی كردن

و  انبساط  ـ  توبه  و  انابت  ـ  روگردانی  و  اعراض 
خودمانی شدن ـ باد صبا ـ باسق و بلند ـ بحر و دريا ـ بط و مرغابی ـ 
تحفه و هديه ـ تضّرع و زاری ـ تقصير و کوتاهی ـ ثمره و نتيجه ـ حليه و 
زينت ـ حيات و زندگی ـ خوان و سفره ـ شهد فايق ـ صفوت و برگزيده ـ
نزديکی ـ مستغرق و  عاکف و گوشه نشين ـ عصاره و شيره ـ قربت و 
غرق شده ـ مطاع و فرمانروا ـ مفّرح و شادی بخش ـ منسوب و نسبت 

داده  شده ـ مهد زمين ـ واصف و توصيف کننده

سفرهخوانزندگیحياتدريابحر

ــه ای روباز در حياطبرایبهِر محوط
رئيسخانخانه

نسبت داده شدهمنسوبنزديكیقربتنوعی بادصبا

بلقيس سبا كه  ــهری  ش
نصب شده، گماشتهمنصوببيگانگیغربتملكۀ آن بود
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، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش  منّت خدای را، عزَّ و َجلَّ
مزيد نعمت.

معنی: سپاس مخصوص خدايی بزرگ و بلندمرتبه است كه عبادت كردن باعث 
نزديک شدن به اوست و شكرگزاری به درگاهش، باعث زيادی نعمت می شود. 
مفهوم: عبادت باعث نزديكی به خداست/ شكر، باعث زيادشدن نعمت است.
 سجع: قربت و نعمت/ تلمیح: به بخشی از آيۀ ۷ سورۀ ابراهيم: 
！لَئِْن َشَكْرتُْم َألَزيَدنَُّكْم  : اگر ُشكر كنيد [نعمتتان را] افزون خواهم كرد.

 «را» حرف اضافه است به معنی «برای». بعد از واژۀ «نعمت»، فعل 
«است» به قرینٔه لفظی حذف شده است: به شكر اندرش مزيد نعمت [است]

هر نفسی كه فرومی رود مِمدٌّ حيات است و چون برمی آيد، مفّرِح ذات.
معنی: هر نََفسی كه پايين می رود ياريگر زندگی است و چون بيرون می آيد 

شادكنندۀ درون و وجود است.
 سجع: حيات و ذات/ تضاد: فرومی رود و برمی آيد

 فعل «است» به قرینهٔ لفظی حذف شده است: مفّرح ذات [است].
پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.

برای هر نعمتی، يک  معنی: پس در هر نفس دو نعمت وجود دارد۲ و 
شكر، واجب است.

مفهوم: شكر خداوند، واجب است.
 فعل «است» به قرینهٔ لفظی محذوف است: بر هر نعمتی شكری 

واجب [است].
۱- از كتاب «گلستان» اثر سعدی

۲- منظور از «دو نعمت»، يكی ممّد حيات بودن دم است و ديگری مفّرح ذات بودن بازدم.

۱



۱۹ درس اّول: شکِر نعمت   

برآيـد كـه  زبـان  و  دسـت  درآيـد؟از  بـه  كـز عهـدۀ شـكرش 

معنی: كسی با كردار و با گفتارش نمی تواند شكر خدا را به جا بياورد.
مفهوم: ناتوانی انسان در شكرگزاری

 پرسش در مصراع نخست از نوع انکاری است: از دست و زبان 
كه برآيد؟  از دست و زبان كسی برنمی آيد./ مجاز: دست  عمل ـ 
زبان  گفتار/ جناس ناهمسان: برآيد و درآيد/ کنایه: از دست برآمدن  

توانايی انجام كاری را داشتن
 «كه» در مصراع نخست و «ش» در «شكرش» مضاٌف اليه هستند.

كُوُر ！ِاعَمُلوا آَل داُوَد ُشكراً َو َقليٌل ِمن ِعباِدَی الشَّ
معنی: ای خاندان داود، شكر به جای آوريد و بندگان شكرگزار من كم هستند.

 تضمین: آوردن بخشی از آيۀ ۱۳ سورۀ سبأ
بنـده همان بِه كـه ز تقصير خويش
ـــه ســــزاوار خــداونــديــش ورن

آورد خـدای  درگاِه  بـه  عـذر 
آورد بـه جـای  نتوانـد كـه  كـس 

معنی: بنده بهتر است به علت كوتاهی [در شكرگزاری] به درگاه الهی 
توبه كند، وگرنه آن چنان كه سزاوار خداوندی خداست، كسی نمی تواند 

شكرش را به جای آورد.
مفهوم: لزوم طلب كردن بخشش/ ناتوانی انسان در حق گزاری و شكرگزاری
 قالب شعر قطعه است و «آورد» رديف شعر و «خدای و جای» 

قافيه هستند.
 در مصراع نخست بيت اّول، فعل «است» به قرینٔه معنوی حذف شده 
است: بنده همان بهتر [است] ... . «ش» در «خداونديش»، مضاٌف اليه است.
باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خواِن نعمت بی دريغش همه جا كشيده.

نعمت  و  است  به همه رسيده  باران  الهی همانند  فراوان  معنی: رحمت 
بی مضايقه اش همانند سفره ای در همه جا گسترده است.
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مفهوم: گسترده بودن رحمت و نعمت خداوند
 تشبیه: باران رحمت ـ خوان نعمت (اضافۀ تشبيهی)/ تناسب: 

خوان و نعمت/ سجع: رسيده و كشيده
 «است» از انتهای دو جمله به قرینٔه معنایی حذف شده است: 

همه را رسيده [است] و ... همه  جا كشيده [است].
پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكَر نُبرد.

معنی: [خداوند] آبروی بندگانش را به واسطۀ گناه آشكاری كه مرتكب 
می شوند نمی بَرد و رزق و روزی آن ها را به علت گناه زشتی كه انجام 

می دهند، قطع نمی كند.
مفهوم: سّتار العيوب بودن خداوند/ رّزاق بودن خداوند

نبُرد/  و  ندرد  سجع:  تشبيهی)/  (اضافۀ  ناموس  پردۀ  تشبیه:   
کنایه: پرده دريدن  آشكار كردن، رسوا كردن
 «پرده» و «وظيفه» مفعول هستند.

فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 
تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

معنی: [خداوند] به باد صبا دستور داده تا سبزه و گياهان را همانند فرشی 
سبزرنگ پهن كند و به ابر بهاری امر كرده تا گياهان را در روی زمين پرورش دهد.

مفهوم: توصيف قدرت خداوند/ توصيف فصل بهار
 تشبیه: فّراش باد ـ دايۀ ابر ـ بنات نبات ـ مهد زمين (اضافۀ 
ابر بهاری/  باد صبا ـ فرزند پروری  تشبيهی)/ تشخیص: فرش گستردن 
استعاره: فرش زمّردين  سبزه و چمن/ تناسب: باد، ابر، بهار، نبات، زمين 
ـ فّراش و فرش ـ دايه، بنات و مهد/ تلمیح: به آيۀ ۶ سورۀ النبأ: ！أَ لَْم 
نَْجَعِل اْألَْرَض مَِهاًدا  : آيا زمين را گهواره ای نگردانيديم؟/ سجع: بگسترد 

و بپرورد



۲۱ درس اّول: شکِر نعمت   

 نهاد هر دو جمله «او» محذوف است و مرجع «او» خداوند است.
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفاِل شاخ را به 

قدوم موسم ربيع، كالِه شكوفه بر سر نهاده.
معنی: [خداوند] به عنوان هديۀ نوروزی به درختان برگ داده و به واسطۀ 

آمدن فصل بهار، بر سر شاخه ها شكوفه نهاده است.
مفهوم: توصيف قدرت خداوند/ توصيف فصل بهار

(اضافۀ  شكوفه  كاله  ـ  شاخ  اطفال  ـ  ورق  قبای  تشبیه:   
تشبيهی)/ تناسب: درخت، ورق (= برگ)، شاخ (= شاخه) و شكوفه ـ
تشخیص:  نهاده/  و  گرفته  سجع:  كاله/  و  سر  ـ  كاله  و  قبا  خلعت، 

خلعت پوشيدن درختان و كاله داشتن شاخه
 «قبا» و «كاله» در هر دو جمله مفعول هستند.

ُعصارۀ تاكی به قدرِت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل 
باسق گشته.

انگور تبديل به عسل  با پرورش خداوند است كه عصارۀ درخت  معنی: 
خالص (= انگور) می شود و هستۀ خرما، نخلی بلند می گردد.

مفهوم: توصيف قدرت خداوند
 سجع: فايق و باسق/ تناسب: عصاره و شهد ـ خرما و نخل/ 
ْخَل بَاِسَقاٍت لََها طَلٌْع نَِضيٌد  : و درختان  تلمیح: به آيۀ ۱۰ سورۀ ق: ！َو النَّ

تناور خرما كه خوشه[هاى] روى هم چيده دارند.
 «است» از انتهای هر دو جمله به قرینٔه معنایی محذوف است: ... 

شهد فايق شده [است] و ... باسق گشته [است].
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در كارند
همه از بهِر تو سرگشته و فرمانُبردار

تا تو نانی به كف آری و به غفلت نخوری
شرِط انصاف نباشد كه تو فرمان نبری

باد، مه، خورشيد و فلک در  ابر،  از جمله:  تمامی عناصر هستی  معنی: 
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تالش اند تا تو (انسان) رزق و روزی ات را به دست آوری و آن را غافالنه 
فرمانبرداری  تو  از  عناصر  نخوری، حال كه همۀ  بدون شكرگزاری)   =)

می كنند، انصاف نيست كه تو از خدا اطاعت نكنی.
مفهوم: ارزش وجودی انسان/ لزوم فرمانبری انسان از خداوند

 قالب شعر قطعه است و واژه های «نخوری و نبری» قافیه هستند./ 
مجاز: ابر، باد، مه، خورشيد و فلک  همۀ هستی ـ نان  رزق و روزی 
ـ كف  دست/ تضاد: فرمانبردار و فرمان نبردن/ کنایه: به كف آوردن  

كسب كردن
 در اين قطعه سه بار ضمير «تو» به كار رفته است كه در هر 

سه بار، مرجع آن «انسان» است.
در خبر است از سرَور كاينات و مَفخر موجودات و رحمت عالميان و صفَوِت 

آدميان و تتّمۀ َدوِر زمان، محّمد مصطفی صّلی اهللاُ َعلَيِه و آلِه َو َسلَّم.
معنی: در حديثی از سرَور، مايۀ افتخار و رحمت موجودات و كسی كه 
برگزيدۀ انسان ها و مايۀ كمال گردش روزگار استـ  يعنی محمد مصطفی 

ـ كه درود خداوند بر او و بر خاندانش باد ... [آمده است].
مفهوم: ستايش پيامبر ④  «تتمۀ دور زمان» به خاتم األنبيا بودن پيامبر 

اسالم اشاره دارد.
َرحَْمًة  ِإالَّ  أَْرَسلَْناَك  َما  ！َو  انبيا:  سورۀ   ۱۰۷ آيۀ  به  تلمیح:   

لِلَْعالَِميَن  : و تو را جز رحمتی برای جهانيان نفرستاديم.
 «واو» در سراسر اين عبارت، عطف است. 

كريـم نَِبـیٌّ  ُمطـاٌع  َوسـيمشـفيٌع  نَسـيٌم  َجسـيٌم  َقسـيٌم 

معنی: [پيامبر] شفاعت كننده، فرمانروا، رسول، بخشنده، زيبا، خوش اندام، 
معطّر و دارای نشان پيامبری است.

مفهوم: ستايش پيامبر ④ 



۲۳ درس اّول: شکِر نعمت   

 جناس ناهمسان: قسيم، جسيم، نسيم و وسيم/ واج آرایی: مصّوت 
/ و صامت های /م/، /س/ ـُ /

جی بَِجمالِِه َحُسنَت َجميُع ِخصالِِه، َصلُّوا َعلَيِه َو آلِِهبَلََغ الُعلی بِكَمالِه، كََشَف الدُّ

معنی: [پيامبر] با كماالتش به بلندمرتبگی رسيد و با زيبايی اش تاريكی ها را 
از بين بُرد، همۀ خلق و خويَش نيكوست، بر او و خاندانش درود بفرستيد.

مفهوم: ستودن پيامبر ④ به كمال، راهنمابودن و ُخلق نيكو

 جناس ناهمسان: كمال و جمال/ واج آرایی: صامت /ل/

چه غم ديوار اّمت را كه دارد چون تو پشتيبان؟
چه باک از موِج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟

غمی  خود  زندگی  در  دارند،  تو  همچون  پشتيبانی  كه  مردمی  معنی: 
ندارند؛ همان طور كه افرادی كه در كشتی نوح ⒔ نشسته اند، از طوفان 

باكی ندارند.
مفهوم: پيامبر باعث آرامش و نجات اّمت است.

 پرسش در هر دو مصراع انکاری است./ تشبیه: ديوار اّمت (اضافۀ 
تشبيهی) ـ تو به پشتيبان (پشتيبان چوبی است كه به جهت استحكام 
بر ديوار نصب كنند.)/ تلمیح: به داستان حضرت نوح ⒔ / تناسب: موج، 
است.  اّول  برای مصراع  مثالی  دوم  تمثیل: مصراع  نوح/  و  بحر، كشتی 

(اسلوب معادله)۱
اسالم  پيامبر  ستايش  به  اين جا  تا  است»  خبر  «در  از  سعدی   

پرداخته و از سطر بعد، حديِث پيامبر اسالم را آورده:

۱- با آرايۀ «اسلوب معادله» در درس ششم آشنا خواهيد شد.



فـارسـی دوازدهـم ۲۴

هرگه كه يكی از بندگان گنهكاِر پريشان روزگار، دسِت انابت به اميِد اجابت به 
درگاه حق، جلَّ َو َعال بردارد، ايزد تعالٰی در او نظر نكند. بازش بخواند، باز اعراض 
فرمايد. باِر ديگرش به تضّرع و زاری بخواند. حق، سبحانَُه و تَعالٰی فرمايد: يا 
مَالئكَتی َقد ِاسَتحَييُت ِمن َعبدی َو لَيَس لَه َغيری َفَقد َغَفرُت لَه. دعوتش 
اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.

معنی: هرگاه يكی از بندگان آشفته حال گناهكار، دستانش را به نشانۀ 
خداوند  كند،  بلند  متعال  خداوند  درگاه  به  استجابت،  اميد  به  و  توبه 
متعال به او توّجهی نمی كند. بار ديگر [بنده] خدا را می طلبد، [خداوند] 
با گريه و  را  بار ديگر خدا  باز روی گردانی و بی توّجهی می كند. [بنده] 
زاری طلب می كند. خداونِد پاک و متعال می فرمايد: ای فرشتگان من، 
را  او  ندارد؛ پس  از من  او هيچ كس غير  و  بنده ام خجالت می كشم  از 
بخشيدم. خواسته اش را برآورده كردم و او را به آرزويش رساندم؛ زيرا از 

دعای بسيار و گريستِن بنده خجالت می كشم.
مفهوم: مداومت بنده بر توبه باعث بخشودن او می شود.

 کنایه: پريشان روزگار  بدبختـ  نظر نكردن  بی توّجهی كردنـ  
اعراض كردن  بی توّجهی كردن/ جناس ناهمسان: انابت و اجابت ـ باز 
كالم ميان  در  آوردن حديث  تضمین:  برآوردم/  و  كردم  سجع:  بار/  و 

و  «بازش»  در  «ش»  است.  اقترانی  اضافۀ  انابت»  «دست   
و  «دعوتش»  در  «ش»  خداست.  آن  مرجع  و  است  مفعول  «ديگرش» 

«اميدش» مضاٌف اليه است و مرجع آن بنده است.
خداونـدگار لطـف  و  بيـن  گنه بنده كرده اسـت و او شرمسـاركَـَرم 

اما  می كند،  گناه  بنده  كه  ببينيد  را  خداوندی  لطف  و  بخشش  معنی: 
خداوند شرمنده می شود.

مفهوم: توصيف بخشش و لطف خداوند



۲۵ درس اّول: شکِر نعمت   

 تضاد: خداوندگار و بنده
 فعل «است» پس از شرمسار محذوف است: او شرمسار [است].
عاكفان كعبۀ جاللش به تقصير عبادت معترف كه: ما َعَبدناَك َحقَّ ِعباَدتَِك، 

و واصفان ِحليۀ جمالش به تحّير منسوب كه: ما َعَرفناَك َحقَّ مَعرَِفِتَك.

معنی: افرادی كه به واسطۀ ُشكوه و شوكت خداوند، دائماً مشغول عبادت 
معترف  خود  عبادت  در  كوتاهی  به  زاهدان)،  و  عابدان  (يعنی  هستند 
را  تو  بود،  تو  به زبان حال می گويند:] آن چنان كه شايستۀ  هستند [و 
عبادت نكرديم و توصيف كنندگان زيبايی و جمال خداوند (يعنی عارفان) 

متحّيرانه می گويند: آن چنان كه شايستۀ تو بود، تو را نشناختيم.
مفهوم: عجز انسان در عبادت و شناخت خداوند

 تشبیه: كعبۀ جالل (اضافۀ تشبيهی)/ تضمین: آوردن حديث 
پيامبر ④ در ميان كالم/ جناس ناهمسان: جالل و جمال/ تناسب: عاكف، 

كعبه و عبادت
 دو فعل به قرينۀ معنايی در اين عبارت حذف شده اند:

... به تقصير عبادت معترف [هستند] ... به تحّير منسوب [هستند]
«ش» در «جاللش» و «جمالش» مضاٌف اليه است و مرجع آن خداوند است.

گـر كسـی وصـف او ز مـن پرسـد
معشـوق اند كُشـتگان  عاشـقان 

بـی دل از بی نشـان چه گويـد باز؟
بـرنيـايــد ز كُشـتگــــان آواز

معنی: اگر كسی وصف او (= خداوند) را از من بپرسد، مِن عاشق نمی توانم 
معشوق بی نشان را وصف كنم. عاشق، كشته و فدايی معشوق است و از 

ُكشته صدايی بلند نمی شود.
مفهوم: وصف ناپذيری خداوند/ عاشق حقيقی، سكوت می كند.

قافيه هستند.  آواز»  «باز و  واژه های  قطعه است و  قالب شعر   
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پرسش در بيت اّول انكاری است. تشبیه: عاشق به ُكشته شده/ واج آرایی: 
صامت /ش/ در بيت دوم

 «وصف و چه» در بيت اّول هر دو مفعول هستند. 
بود و در بحر مكاشفت  برده  به َجيب مراقبت فرو  از صاحبدالن سر  يكی 
مستغرق شده. آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكی از ياران به طريق انبساط 
گفت: «از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟» گفت: «به 
خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامنی پُر كنم هديۀ اصحاب را. 

چون برسيدم، بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!»
معنی: يكی از ُعرفا گوشه نشين شده بود و مراقب دل خود بود تا به غير  
از  خدا توّجهی نكند و در عالم كشف حقايق عرفانی غوطه ور بود. وقتی 
اين حاالت عرفانی به حالت عادی برگشت، يكی از دوستان به شوخی و 
با حالت صميمّيت گفت: از اين عوالم عرفانی كه بودی، چه هديه ای برای 
ما آوردی؟ گفت: در ذهنم بود كه وقتی به معشوق رسيدم، توشه ای انبوه 
برای دوستانم بياورم، اما وقتی به معشوق رسيدم، عطر جلوۀ معشوق چنان 
سرمستم كرد كه از خود بی خود شدم [و اكنون تحفه ای برای شما ندارم!].

مفهوم: تحّير و سرگشتگی عارف در برابر خداوند
 کنایه: سر به جيب مراقبت فروبردن  در تفّكر عرفانی فرورفتنـ 
در بحر مكاشفت مستغرق بودن  در عالم كشف حقايقی عرفانی بودنـ 

دامن پر كردن  فراهم كردن، آماده كردن ـ مست كردن  غرق نشاط 
عرفانی بودن ـ دامن از دست رفتن  مدهوش شدن، بی اختيار شدن/ 
تشبیه: بحر مكاشفت (اضافۀ تشبيهی)/ استعاره: جيب مراقبت/ سجع: 
برده و شدهـ  بودی و كردی/ جناس ناهمسان: دوستان و بوستان/ استعاره: 
بوستان  عالم عرفان و معنويت ـ درخت گل  عشق و معرفت الهی 
ـ بوی گل  لذت ناشی از درک حقايق عرفانی/ جناس ناهمسان: دست 

و مست



۲۷ درس اّول: شکِر نعمت   

 «بود» بعد از «شده» به قرينۀ لفظی حذف شده است. ضمير 
«م» در «گلم» مفعول است: بوی گل، من را چنان مست كرد ... و ضمير 

«م» در «دامنم» مضاٌف اليه است: دامن، از دست من برفت.
ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز
اين مّدعيـان در طلبش بی خبرانند

كان سوخته را جان شد و آواز نيامد
كان را كه خبر شد، خبری باز نيامد

معنی: ای بلبل! (= عاشق دروغين و مّدعی) عشق حقيقی را از پروانه
(= عاشق حقيقی) بياموز؛ زيرا جان آن پروانۀ داغديده از بدنش بيرون رفت و 
صدايش درنيامد. اين افراد مّدعی در طلب خدا، بی خبر و خدانشناس هستند؛ 
زيرا خداشناس حقيقی كه از اسرار الهی باخبر شده است، سكوت می كند.

مفهوم: عاشق حقيقی جان می دهد اما صدايش درنمی آيد.
 قالب شعر قطعه است و «نيامد» رديف است و واژه های «آواز و 
باز» قافيه هستند./ نماد: مرغ سحر  عاشق دروغين ـ پروانه  عاشق 
حقيقی/ کنایه: آواز نيامدن  اّدعا نداشتن ـ خبری بازنيامدن  ُمردن و 
جان باختن و يا سكوت كردن/ تضاد: مرغ سحر و پروانه (تضاد مفهومی)

 «ش» در «طلبش» مضاٌف اليه است. «را» در بيت اّول، فِکّ اضافه 
است: كان سوخته را جان شد  جاِن آن سوخته شد. (= رفت)

 جدول زير را به كمک متن درس كامل كنيد.
وسيمدارای نشان پيامبری

حشادی بخش مفرٌّ
انابتبه خدای تعالٰی بازگشتن

بريدن وظيفهقطع كردن مقّرری
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 سه واژه در متن درس بيابيد كه هم  آوای آن ها در زبان فارسی وجود دارد.
 ۱. قرابت [= نزديكی]  غرابت [= شگفتی]

۲. حيات[= زندگی]  حياط [= محوطۀ بدون سقف در خانه]
۳. منسوب [= نسبت داده شده]  منصوب [= نصب شده، گماشته]

اماليی  واژۀ مهم  زير، سه  از حروف  كاربرد هر يک  برای  از متن درس   
بيابيد و بنويسيد. 

 ح: تحفه، حيات، حليه/ ق: باسق، قربت، مستغرق/ ع: تضّرع، 
مطاع، اعراض

 در عبارت زير، نقش دستوری ضماير مّتصل را مشّخص كنيد.
 بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت 

 بوی گل، من (= مفعول) را چنان مست كرد كه دامن از دست 
من (مضاٌف اليه) رفت.

 در متن درس، نمونه ای برای كاربرد هر يک از انواع حذف بيابيد.
 الف. عاكفان كعبۀ جاللش به تقصير عبادت معترف  معترف 

[هستند]  حذف به قرينۀ معنايی
ب. هر نفسی كه فرو می رود ممّد حيات است و چون برمی آيد مفّرح ذات 

[است]  حذف به قرينۀ لفظی

 واژه های مشّخص شده نماد چه مفاهيمی هستند؟
كان سوخته را جان شد و آواز نيامد  ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز

 مرغ سحر: نماد عاشقان و خداشناسان مّدعی و دروغين كه فقط 
اّدعای خداشناسی دارند.

پروانه: نماد عارف و عاشق حقيقی كه در راه عشق حق می سوزد، اما دم 
برنمی آورد و هيچ اّدعايی ندارد.



۲۹ درس اّول: شکِر نعمت   

 با توّجه به عبارت های زير به پرسش ها پاسخ دهيد.
 باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خواِن نعمت بی دريغش همه جا كشيده.
 فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 

تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.
 آرايه های مشترک دو عبارت را بنويسيد.

 سجع: رسيده و كشيده ـ بگسترد و بپرورد
تشبيه: باران رحمت، خوان نعمت ـ فّراش باد، دايۀ ابر، بنات نبات، مهد زمين

 قسمت  مشّخص شده بيانگر كدام آرايۀ ادبی است؟
 «فرش زمّردين» استعاره از سبزه و چمن است.

 معنی و مفهوم عبارت های زير را به نثر روان بنويسيد.
 عاكفان كعبۀ جاللش به تقصير عبادت معترف كه: ما َعَبدناَك َحقَّ ِعباَدتَِك.

دائماً  خداوند،  شوكت  و  ُشكوه  واسطۀ  به  كه  افرادی  معنی:   
مشغول عبادت هستند (يعنی عابدان و زاهدان)، به كوتاهی در عبادت 
خود معترف هستند [و به زبان حال می گويند:] آن  چنان كه شايستۀ تو 

بود، تو را عبادت نكرديم.
مفهوم: ناتوانی انسان در عبادت كردن آن  چنان كه شايستۀ خداوند باشد.

 يكی از صاحبدالن سر به َجيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت 
مستغرق شده.

معنی: يكی از ُعرفا مراقب دل خود بود تا به غير  خدا توّجهی نكند و در 
عالم كشف حقايق عرفانی غوطه ور بود.

مفهوم: غرق عوالم عرفانی  شدن
 مفهوم كّلی مصراع های مشّخص شده را بنويسيد.

 ابـر و باد و مه و خورشـيد و فلک در كارند
تـا تو نانـی به كـف آرّی و به غفلـت نخوری

مفهوم: توصيه به غافل نبودن از خدا يا توصيه به شكرگزاری
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 چه غم ديوار اّمت را كه دارد چون تو پشتيبان؟
چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟

مفهوم: مسلمانان با وجود پيامبر اسالم غم و غّصه ای ندارند.
بـی دل از بی نشـان چه گويـد باز؟ گر كسـی وصـف او ز من پرسـد

مفهوم: ناتوانی و عجز عارف از وصف خداوند
 از كدام سطر درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟

 هيچ نّقاشـت نمی بيند كه نقشـی بركشـد
وان كه ديد، از حيرتش كِلک از بنان افكنده ای

مفهوم: حيرت و سرگشتگی در برابر معشوق
 تناسب: نّقاش، نقش، كِلک/ کنايه: كلک از بنان افتادن 
 نهايت حيرت و اعجاب/ جناس همسان: كه (حرف ربط) و كه (�سی)

نّقاشت  ـَ ت» در «نّقاشت» مفعول است؛ هيچ  »  ضمير 
نمی بيند  هيچ نقاش تو را نمی بيند.

 اين بيت با دو عبارت زير تناسب دارد:
۱. واصفان حليۀ جمالش به تحّير منسوب كه ما عرفناك حّق معرفتك.
۲. چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

گويند كه بطی در آب روشنايِی ستاره می ديد. پنداشت كه ماهی است؛ 
قصدی می كرد تا بگيرد و هيچ نمی يافت.

معنی: می گويند يک مرغابی، درخشش ستاره را در آب می ديد و فكر 
می كرد آن درخشش، ماهی است؛ تالش می كرد تا آن را شكار كند و 

هيچ چيز نصيبش نمی شد.
۱- از كتاب «كليله و دمنه» ترجمۀ نصراهللا منشی

۱
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چون بارها بيازمود و حاصلی نديد، فروگذاشت.

معنی: چون چندين بار امتحان كرد و نتيجه ای نگرفت، رها كرد.
 «چون» به معنی «وقتی كه» حرف ربط وابسته ساز است و اين 

عبارت يک جملۀ مرّكب است. 
است؛  روشنايی  همان  كه  بردی  گمان  بديدی،  ماهی  كه  هرگاه  روز  ديگر 

قصدی نپيوستی و ثمرت اين تجربت آن بود كه همه روز گرسنه بماند.
همان  كه  می كرد  فكر  می ديد،  آب  در  ماهی  هرگاه  ديگر،  روز  معنی: 
درخشِش ستاره است؛ قصد و تالشی نمی كرد و نتيجۀ اين تجربه اين 

بود كه هميشه گرسنه ماند.
مفهوم: از مقايسه و تعميم نادرست بايد دوری كرد.

پسين  گاهی  و  پيشين  گاهی  كه  است  مبهم  «ديگر» صفت   
سوم شخص  «بديدی»  فعل  است.  «روز»  صفِت  عبارت،  اين  در  می آيد، 

مفرد از ماضی استمراری است: می ديد.
سٔواالت امتحان نهایی

معنی واژه های مشخص شده را بنويسيد.- ۱
(دی ۹۹) الف) نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی 
(دی ۹۸) ب) هر نفسی كه فرو  می رود ممّد حيات است. 
(شهريور ۱۴۰۰) پ) تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته. 
(دی ۹۹) ت) عاكفان كعبۀ جاللش به تقصير عبادت معترف 
(شهريور ۹۹) ث) در خبر است از سرور كاينات و صفوت آدميان 

(خرداد۹۸)- ۲ معادل درست توضيح عرفانی زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
بر  اين كه خداوند در همۀ احوال، عالِم  بر  «كمال توجه بنده به حق و يقين 

ضمير اوست» (مراقبت ـ مكاشفت)
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در عبارت زير يک نادرستی اماليی وجود دارد؛ آن را بيابيد و شكل درست - ۳
(شهريور۹۸) آن را بنويسيد. 

«عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايغ شده.»
امالی درست هر واژه را از داخل كمانک انتخاب نماييد.- ۴

الف) همه از (بهر ـ بحر) تو سرگشته و فرمانبردار/ شرط انصاف نباشد كه 
(دی ۹۹) تو فرمان نبری 
(خرداد ۹۹) ب) واصفان حليۀ جمالش به تحّير (منصوب ـ منسوب)  

از بهر تو سرگشته و فرمانبردار/ شرط انصاف نباشد كه تو - ۵ در بيت «همه 
فرمان نبری» 

الف) كدام فعل حذف شده است؟ 
(خرداد ۹۹) ب) نوع حذف را بنويسيد. 

(شهريور ۹۹)- ۶ در بيت زير، كدام فعل حذف شده است؟ نوع حذف را تعيين كنيد.  
آورد»«بنده همان بِه كـه ز تقصير خويش خـدای  درگاه  بـه  عـذر 

(دی ۹۹)- ۷ با توجه به عبارت زير به سؤاالت پاسخ دهيد.  
«فراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 

تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»
الف) يک مورد اضافۀ تشبيهی در متن بيابيد.

ب) كدام واژه استعاره است؟ مفهوم آن چيست؟ 
(شهريور ۹۸)- ۸ قسمت مشخص شدۀ متن زير بيانگر كدام آرايۀ ادبی است؟  

«فراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 
تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»

(خرداد ۹۹)- ۹ آرايۀ ذكر شده در مقابل بيت زير درست است يا نادرست؟ 
«چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان/ چه باک از موج بحر آن را 

كه باشد نوح كشتيبان» (اسلوب معادله)      
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ابيات و عبارات زير را به نثر روان برگردانيد.- ۱۰
گنه بنده كرده اسـت و او شرمسـار الف)كـرم بيـن و لطـف خداوندگار

(شهريور ۱۴۰۰)  
برآيـد كـه  زبـان  و  دسـت  از  درآيـدب)  بـه  ُشـكرش  عهـدۀ  كـز 

(دی ۹۹)

(خرداد ۹۹) پ) يكی از صاحبدالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود. 
(شهريور ۹۸) ت) خوان نعمت بی دريغش همه  جا كشيده. 
ث) پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكَر 

(دی و خرداد ۹۸) نُبرد. 
ج) هر نفسی كه فرو می رود ممّد حيات است و چون برمی آيد، مفّرح ذات.

(شهريور ۹۹)  
با كدام مفهوم در ستون دوم متناسب - ۱۱ از بيت های ستون اول  هر يک 

(دی ۹۹ با تغيير) است (يک مفهوم اضافی است). 
برآيـدالف) كـه  زبـان  و  دسـت  از 

كـز عهـدۀ شـكرش بـه در آيد
رازداری و سكوت عاشق

اشتياق پايان ناپذير عاشق
ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند

اين مدعيان در طلبش بی خبرانندب)
كان را كه خبر شد خبری باز نيامد

(دی ۹۹)- ۱۲ با توجه به نوشتۀ زير دو مورد از صفات خداوند را بنويسيد. 
«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد.»

با توجه به متن زير، خداوند چه رسالتی را بر عهدۀ هر يک از موارد «باد - ۱۳
(شهريور ۹۹) صبا» و «ابر بهاری» قرار داده است؟  
«فراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 

تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»

رازداری و سكوت عاشق
اشتياق پايان ناپذير عاشق

ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند

برآيـدالف) كـه  زبـان  و  دسـت  از 
كـز عهـدۀ شـكرش بـه در آيد

اين مدعيان در طلبش بی خبرانندب)
كان را كه خبر شد خبری باز نيامد



 واژه نامه ای
ادب شنــاس،  آداب دان،   اديــــب: 
معنای  به  درس  متن  در  سخن دان، 

معّلم و مربّی است.
 افسار: تسمه و ريسمانی كه به سر و 

گردن اسب و االغ و ... می بندند.
 اكـــراه: نـاخـوشـاينــدبـودن، 

ناخوشايندداشتن امری
 تزوير: نيرنگ، دورويی، رياكاری

برای  شرعی  مجازات  و  كيفر   حد: 
گناهكار و مجرم

 خّمار: می فروش
 داِر ملک: سرزمين 

 داروغه: پاسبان و نگهبان، شبگَرد
 درهم: ِدَرم، مسكوک (= سکّه) نقره، 
كه در گذشته، به عنوان پول رواج داشته 
و ارزش آن كسری از دينار بوده است؛ در 
متن درس، مطلق پول مورد نظر است.
در  كه  پول، سكۀ طال  واحد   دينار: 
متن  در  است.  داشته  رواج  گذشته 

درس، مطلق پول است؛ وزن و ارزش 
مختلف،  مناطق  و  دوره ها  در  دينار 

متفاوت بوده است.
 ذوالجالل: خداوند، پروردگار، خداوند 

صاحب جالل و عظمت
ميل  كه  گوشه نشين  پارسای   زاهد: 

به دنيا و تعّلقات آن ندارد.
 صنعت: پيشه، كار، حرفه

 صواب: درست، پسنديده، مصلحت
 غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی 

و غير آن
برای  كه  چيزی  يا  دارايی   گرو: 
انجام  به  در  كسی  مطمئن ساختن 
می شود؛  داده  او  به  تعهدی   رساندِن 
گروبردن: مال كسی را به عنوان وثيقه  
گرفتن و نزد خود نگه داشتن؛ موفق شدن 
گرو آوردن  دست  به  و  مسابقه  در 
كه  شهر  حكومتی  مأمور   محتسب: 
و  دين  احكام  اجرای  بر  نظارت  او  كار 

 احكام شرعی بود.رسيدگی به اجرای احكام شرعی بود.

نام درسنام قسمت
درس دوم: مست و ُهشیاردرس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.
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 مدام: هميشه، پيوسته، مِی
 ُملک: سرزمين، كشور، مملكت؛ داِر 

ملک: دارالملک، پايتخت

 واعظ: پنددهنده، سخنورِ اندرزگو 
 والی: حاكم، فرمانروا

 وجه: ذات، وجود

 پنددهنده، سخنورِ اندرزگو 

 غیرواژه نامه ای
 اهل هنر: دانشمندان، عالمان

 راهرو: راه پيما ـ رَونده (در درس به 
معنی «مرید» به کار رفته است.)

 عار: ننگ و رسوايی
 عيش: خوش گذرانی

 غريق: غرق شده
 منظر: ديدگاه، نظرگاه

ـ  نگهبان  و  داروغه  ـ  تزوير  و  حيله  ـ  عنان  و  افسار 
صواب و درستـ  عار و ننگـ  غرامت و تاوانـ  گزاردن و به جا آوردنـ  

مأمور و امر شده ـ وثيقه و عهدنامه

داورقاضیننگعاردرستصواب

جنگجوغازیبن مضارع از آوردنآرپاداشثواب

كسی كه به او امر شدهمأمورقرار دادن، رهاكردن، تأسيس كردنگذاردن
آبادمعموربه جا آوردن، رعايت كردن، پرداخت كردنگزاردن

محتسـب مسـتی بـه ره ديـد و گريبانـش گرفـت
مست گفت: «ای دوست، اين پيراهن است، افسار نيست»

معنی: مأمور ناظر بر اجرای احكام دينی، يک فرد مست ديد و يقۀ او را 
گرفت. مست گفت: ای دوست، اين پيراهن است نه افسار!

مفهوم: اعتراض به رفتار نامناسب مأموران حكومت
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 قالب اين شعر قطعه است و فعل «نيست» رديف شعر است 
و واژه های افسار، هموار، بيدار و ... قافيه هستند. اين قطعه يک مناظره 
است؛ زيرا در آن گفت وگو صورت گرفته است./ تضاد: است و نيست/ 

جناس ناهمسان: مست و است/ واج آرایی: صامت /س/
 در اين بيت «نيست» اسنادی است و «افسار» مسند است. 

گفت: «مستی، زان سبب افتان و خيزان می روی»
گفت: «ُجرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست»

معنی: [محتسب] گفت: مست هستی و به همين دليل نامتعادل راه می روی، 
[مست] گفت: مشكل از راه رفتن من نيست، مسير ناصاف و ناهموار است.

مفهوم: فراگير بودن فساد در جامعه
راه رفتن   خيزان  و  افتان  کنایه:  خيزان/  و  افتان  تضاد:   
نامتعادل راه رفتن ـ ره هموار نيست  اوضاع جامعه نامناسب است./ 

واج آرایی: تكرار صامت / ر/ در مصراع دوم
 «نيست» در انتهای اين بيت اسنادی است و «هموار» مسند است.

گفـت: «می بايـد تـو را تا خانـۀ قاضـی بََرم»
گفت: «رو، صبح آی، قاضی نيمه شب بيدار نيست»

ببرم، [مست] گفت:  به خانۀ قاضی  را  تو  بايد  معنی: [محتسب] گفت: 
قاضی نيمه شب خواب است، برو صبح بيا!

 تضاد: صبح و نيمه شب
است.  مسند  «بيدار»  و  است  اسنادی  بيت  اين  در  «نيست»   

«نيمه شب» قيد است.
گفت: «نزديک است والی را سرای، آن جا شويم»

گفـت: «والی از كجـا در خانۀ خّمار نيسـت؟»

معنی: [محتسب] گفت: خانۀ حاكم نزديک است، به آن جا رويم. [مست] 
گفت: از كجا معلوم است كه والی خودش در ميخانه نباشد؟
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مفهوم: توصيف فساد مسئولين
 تضاد: است و نيست/ جناس ناهمسان: را و سرا/ پرسش تأکیدی: 
از كجا در خانۀ خّمار نيست؟  او حتماً در خانۀ خّمار هست/ واج آرایی: 

مصّوت /ا/
 «را» در اين بيت از نوع فّک اضافه است: والی را سرا  سراِی 
والی/ «شويم» در اين بيت، در معنی غير اسنادی «برويم» به كار رفته 
است./ «نيست» در اين بيت در معنی غير اسنادی «حضور ندارد» است./ 

در مصراع دوم، يک فعل محذوف است: والی از كجا [معلوم است].
گفت: «تا داروغه را گوييم، در مسجد بخواب»

گفت: «مسـجد خوابگاه مردم بدكار نيسـت»

معنی: [محتسب] گفت: تا بروم و داروغه را صدا بزنم تو در مسجد بخواب، 
[مست] گفت: مسجد جايگاه انسان های خطاكار و مست نيست.۱

مفهوم: غفلت و بی خبری مأموران حكومت از احكام دين
 «نيست» در اين بيت اسنادی است و «خوابگاه» مسند است. 

گفت: «دينـاری بده پنهان و خـود را وارهان»
گفت: «كار شـرع، كاِر ِدرهم و دينار نيسـت»

معنی: [محتسب] گفت: پولی بده و خودت را خالص كن. [مست] گفت: مسائل 
دينی و گناه با پول درست نمی شود. (خطای مستی من با پول حل نمی شود.)

مفهوم: فساد مأموران حكومت و رشوه ستانی آن ها
 تناسب: درهم و دينار/ مجاز: درهم و دينار  پول

۱- مطابق احكام اسالم، اگر ورود انسان مست به مسجد باعث هتک حرمت مسجد شود، 
نبايد وارد مسجد شود و ورود چنين فردی به مسجد، حرام است. ظاهراً شاعر در اين 
بيت به اين نكتۀ فقهی نظر داشته  است. طنز بيت در اين است كه شخص مست، حُكم 
شرعی ورود خود به مسجد را می داند و بر اين اساس از ورود به مسجد امتناع می كند؛ اما 

محتسب كه شغلش نظارت بر اجرای احكام دين است، از اين نكته غافل است!
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 «نيست» در اين بيت اسنادی است و «كار» در «كار درهم و 
دينار نيست»، مسند است.

گفـت: «از بهر غرامـت، جامه ات بيـرون كُنم»
گفت: «پوسيده است، جز نقشی ز پود و تار نيست»

معنی: [محتسب] گفت: به عنوان تاوان و جبران خسارت، لباست را از 
تنت بيرون می كشم و آن را برمی دارم، [مست] گفت: اين لباس پوسيده 

است و از شّدت پوسيدگی تار و پود آن را می توان ديد.
مفهوم: فساد مأموران حكومت/ وضعيت نامناسب اقتصادی مردم

 تضاد: است و نيست/ تناسب: جامه، پود و تار/ کنایه: جز نقشی 
ز پود و تار نيست  پوسيده و كهنه است.

 «نيست» در اين بيت اسنادی است.
گفت: «آگه نيسـتی كز سـر درافتـادت كاله»

گفت: «در سر عقل بايد، بی كالهی عار نيست!»

معنی: [محتسب] گفت: خبر نداری كه [از شّدت مستی] كاله از سرت افتاده، 
[مست] گفت: در سر بايد عقل باشد، بدون كاله بودن باعث ننگ نيست. 

مفهوم: اهمّيت و ارزش عقل و برتری آن بر وضع ظاهر
 جناس ناهمسان: در و سر/ تمثیل: مصراع دوم، كالمی حكيمانه است.

 «نيست» در هر دو مصراع اين بيت اسنادی است. در مصراع 
دوم، «بی كالهی» نهاد است و «عار» مسند است.

گفت: «می بسيار خوردی، زان چنين بی خود شدی»
گفت: «ای بيهوده گو، حرف كم و بسيار نيست!»

معنی: [محتسب] گفت: زياد شراب خوردی، به همين دليل اين چنين 
سرمست و مدهوش شدی. [مست] گفت: ای ياوه گو، [از نظر شرعی] در 

شراب خوری كم و زياد تفاوتی ندارد.
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مفهوم: ناآگاهی مأمور از احكام شرعی/ كار نادرست، مطلقاً نبايد صورت بگيرد.
 تضاد: كم و بسيار/ مجاز: حرف  سخن

 «نيست» در اين بيت اسنادی است.
گفـت: «بايد حد زند هشـيارمردم، مسـت را»

گفت: «هشياری بيار، اين جا كسی هشيار نيست!»

معنی: [محتسب] گفت: انسان های هوشيار بايد مست ها را مجازات كنند، 
[مست] گفت: يک نفر هوشيار پيدا كن، در اين جا هيچ كس هوشيار نيست.

مفهوم: فساد، سراسر جامعه را فرا گرفته است.
 تضاد: مست و هشيار

 «نيست» در اين بيت اسنادی است.

 معنای واژه های مشّخص شده را بنويسيد.
 گر بدين حال تو را محتسب اندر بازار بيند، بگيرد و حد زند.

 محتسب: مأمور نظارت بر اجرای احكام دينی/ حد: مجازات شرعی
گر بشكنم اين عهد، غرامت بكشم از بهـر تو صد بار مالمت بكشـم

مفهوم: وفاداری و مالمت كشی عاشق/ سختی راه عشق
 تشبيه: باِر مالمت

 غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غير آن
 فعل های مشّخص شده را از نظر كاربرد معنايی بررسی كنيد.

 گفت: «نزديک است والی را سرای، آن جا شويم»
گفـت: «والـی از كجا در خانۀ خّمار نيسـت؟»
 شويم  بَرويم/ نيست  حضور ندارد (هر دو غيراسنادی اند.)
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 زاهـد ظاهرپرسـت از حال ما آگاه نيسـت
در حق ما هر چه گويد جای هيچ اكراه نيست

مفهوم: فقط عاشق، حال و هوای عاشق را درک می كند/ هر كسی محرم 
عالم عشق نيست.

 «نيست» در مصراع اّول اسنادی است و در مصراع دوم به معنی 
«وجود ندارد» و غيراسنادی است.

 ريشه های ما به آب/ شاخه های ما به آفتاب می رسد/ ما دوباره سبز می شويم
 استعارۀ مکنّيه: ريشه داشتن، شاخه داشتن و سبز شدِن انسان/ 
نماد: آب  پاكی و زاللی ـ آفتاب  روشنايی معنوی ـ سبزشدن 

 توّلد معنوی
 «می شويم» در اين سروده اسنادی است و «سبز» مسند اين فعل است.

 سرودۀ زير را از نظر شيوۀ گفت وگو، با متن درس مقايسه كنيد؛ سپس 
بنويسيد اين نوع گفت وگو، در اصطالح ادبی چه نام دارد؟

آشـنايی نخسـتين بار گفتش كـز كجايی؟ ُملـک  دار  از  بگفـت 
[فرهاد]  كجايی؟  اهل  كه  پرسيد  فرهاد]  [از  بار  اّولين  [خسرو]  معنی: 

گفت: از اهالی پايتخت آشنايی و محّبت هستم.
 قالب اين شعر مثنوی است و چون در اين مثنوی گفت وگو صورت گرفته 
است، مناظره محسوب می شود./ تشبيه: دار ُملِک آشنايی (سرزمين آشنايی)

 فعل «هستم» در انتهای مصراع دوم حذف شده است: از دار 
ملک آشنايی [هستم].

بگفت انـُده خرند و جان فروشـند بگفت آن جا به صنعت در چه كوشند؟
معنی: [خسرو] گفت: شغل و حرفۀ مردم در آن جا چيست؟ [فرهاد] گفت: 
غم و غّصۀ [معشوق] را می خرند و به جای آن جان [خود] را می فروشند!

مفهوم: جان فشانی عاشق
و  طالب  اندوه خريدن   کنايه:  فروختن/  و  خريدن  تضاد:   



۴۱ درس دوم: مست و ُهشیار   

اندوه بودن ـ جان فروختن  فداكاری، ُمردن/ تناسب: صنعت،  خواهان 
خريدن و فروختن

دو  ميان  زيرا  است؛  هم پايه ساز  پيوند  دوم  مصراع  در  «واو»   
جمله آمده است و دو جملۀ وابسته را به يكديگر وصل كرده است.

بگفت از عشق بازان اين عجب نيست بگفتا جان فروشی در ادب نيست
پسنديده ای  و  معقول  كار  دادن  كشتن  به  را  خود  گفت:  [خسرو]  معنی: 
نيست، [فرهاد] گفت: اين كار عاشقان، اصالً كار عجيب و نامعمولی نيست.

مفهوم: جان فشانی عاشق
 کنايه: جان فروختن  فداكاری، ُمردن

 «نيست» مصراع دوم اسنادی است. 
بگفت از دل تو می گويی، من از جان بگفت از دل شدی عاشق بدين سان؟

معنی: [خسرو] گفت: آيا تو از صميم دل، اين گونه عاشق [شيرين] شدی؟ 
[فرهاد] گفت: تو می گويی با دلت عاشق شدی، من با تمام وجودم و با 

جانم عاشق او شده ام.
مفهوم: از دل و جان عاشق شدن

عاشق شدن/  وجود  تمام  با  عاشق شدن   جان  از  کنايه:   
جناس ناهمسان: سان و جان

 «شدی» در مصراع اّول اسنادی است و «عاشق» مسند است. 
بگفت آن گه كه باشم خفته در خاک بگفتا دل ز ِمهرش كی كُنی پاک؟

معنی: [خسرو] گفت: كی عشق [شيرين] را رها می كنی؟ [فرهاد] گفت: 
وقتی بميرم.

مفهوم: وفاداری عاشق/ عاشقی تا پای مرگ
 جناس ناهمسان: پاک و خاک ـ كی و كه/ کنايه: دل از مهر 

كسی پاک كردن  فراموش كردن عشق او ـ در خاک خفتن  ُمردن
 «دل» در اين بيت مفعول است و «پاک» مسند است.۱

۱- با اين نوع افعال اسنادی در درس هفتم آشنا خواهيد شد.
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بگفت اين، كی كند بيچاره فرهاد؟ بگفت او آِن من شد زو مكن ياد
معنی: [خسرو] گفت: [شيرين] متعلّق به من شده است، ديگر حتی ياد 
نباشم. او  ياد  به  نمی توانم  من  گفت:  [فرهاد]  كن،  پاک  ذهنت  از  را  او 

مفهوم: عاشق هميشه به ياد معشوق است.
 پرسش انکاری: اين كی كند بيچاره فرهاد؟  فرهاد بيچاره 

اين كار (= يادنكردن از شيرين) را نمی كند.
 «شد» در مصراع اّول اسنادی است.

صوابـش چو عاجز گشت خسرو در جوابش پرسـيدن  بيـش  نيامـد 
اين  از  بيش  شد،  ناتوان  فرهاد  به  جواب دادن  در  خسرو  وقتی  معنی: 

سؤال پرسيدن در نظرش كار درستی نيامد.
 جناس ناهمسان: جواب و صواب/ تضاد: جواب و پرسيدن

است.  آن  «عاجز» مسند  و  است  اسنادی  اّول  در مصراع   «گشت» 
«نيامد» در مصراع دوم اسنادی است، «بيش پرسيدن» نهاد و «صواب» مسند اين 
فعل است. «ش» در «صوابش» متّمم است: برای او بيش پرسيدن صواب نيامد.

نديـدم كـس بديـن حاضر جوابـی بـه يـاران گفت كز خاكـی و آبی
معنی: [خسرو] به يارانش گفت: در ميان تمامی موجودات عالم، موجودی 

به اين حاضرجوابی نديدم. 
در  فرهاد  اغراق:  موجودات/  همۀ  آبی   و  خاكی  مجاز:   
حاضر جوابی در دنيا بی نظير است./ مراعات نظير: خاک و آب (از عناصر اربعه) 
 در هر دو شعر، گفت وگو صورت گرفته است. به شعری كه در 
آن گفت وگو بين دو يا چند نفر باشد، در اصطالح ادبی مناظره می گويند.
 متن درس از نظر شيوۀ بيان (ِجدـ  طنز) با اين سرودۀ حافظ چه وجه اشتراكی دارد؟

پيوسته چو ما در طلِب عيش مدام استبا محتسـبم عيب مگوييد كه او نيز
مفهوم: رياكاری و فساد محتسب

 تشبيه: محتسب به ما تشبيه شده است/ ايهام: مدام  ۱. شراب 
۲. دائمی/جناس ناهمسان: عيب و عيش
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به محتسب  برای عيب است:   «م» در «محتسبم» مضاٌف اليه 
عيب من را نگوييد./ «است» در انتهای مصراع دوم اِسنادی است و «در 

طلِب عيش ُمدام» گروه مسندی است.
رياكاری  و  اوضاع جامعه  نقد  به  بيانی طنزآميز  با   هر دو شعر 

مّدعيان دروغين دينداری می پردازند.

 هر يک از مصراع های زير، به كدام پديدۀ اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟
 گفت: «ديناری بده پنهان و خود را وارهان» 

 رشوه گيری و رشوه دهی
 گفت: «جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست» 

 گسترش فساد در تمامی جامعه
 در هر يک از بيت های زير، بر چه موضوعی تأكيد شده است؟

عقل مهم است، نه ظاهر و لباس.بيت هشتم

نبايد مرتكب عمل حرام شد. كم و زيادش مهم نيست. بيت نهم

 دربارۀ ارتباط موضوعی متن درس با هر يک از بيت های زير توضيح دهيد.
من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم دور شو از برم ای واعظ و بيهوده مگوی

مفهوم: رياكاری واعظ
 «شو» در مصراع نخست اسنادی است و «دور» مسند است. 

«آن» در مصراع دوم مسند است: من نه آنم: من آن نيستم.
 در اين بيت، حافظ نيز همانند پروين اعتصامی به پديدۀ شوم 
ريا و فساد مّدعيان دينداری پرداخته است و انزجار خود را از اين عمل 

نشان داده است.
از برهنـه كـی تـوان بـردن گـرو»؟ گفت مست: «ای محتسب بگذار و رو

مفهوم: انسان فقير از رشوه ستانی بيمی ندارد/ المفلس فی امان اهللا
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 جناس ناهمسان: رو و گرو/ پرسش انکاری: از برهنه كی توان 
بردن گرو؟  از برهنه نمی توان گرو بُرد.

 در اين بيت، همانند بيت هفتم درس، مولوی می گويد انسان 
فقير، چيزی برای از دست دادن ندارد.

سٔواالت امتحان نهایی

معنی واژۀ مشخص شده را بنويسيد.- ۱۴
(خرداد ۹۹)  «گفت والی از كجا در خانۀ خّمار نيست» 

بررسی - ۱۵ معنايی  كاربرد  نظر  از  را  مشخص شده  فعل های  زير  بيت  در 
(شهريور ۹۹) كنيد. 

«گفت: نزديک است والی را سرای آن جا شويم
گفت: والـی از كجا در خانۀ خّمار نيسـت؟»

كدام - ۱۶ در  و  اسنادی  مصراع،  كدام  در  «نيست»  فعل  معنايی  كاربرد 
(شهريور ۱۴۰۰) مصراع، غيراسنادی است؟  

الف) گفت مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست
ب) گفت والی از كجا در خانۀ خّمار نيست؟

كدام - ۱۷ در  و  اسنادی  مصراع،  كدام  در  «نيست»  فعل  معنايی  كاربرد 
(دی ۹۹) مصراع، غيراسنادی است؟  

«زاهـد ظاهرپرسـت از حال ما آگاه نيسـت
در حق ما هر چه گويد جای هيچ اكراه نيست»

(دی ۹۸)- ۱۸ با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.  
«گفت: نزديک است والی را سرای، آن جا شويم

گفـت والی از كجـا در خانۀ خّمار نيسـت؟»
الف) كاركرد «را» چيست؟

ب) با توجه به معنا، كدام فعل اسنادی است؟
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با توجه به ابيات، عبارت نوشته شده درست است يا نادرست؟- ۱۹
الف) گفت مستی زان سبب افتان و خيزان می روی

گفت جرم راه رفتن نيسـت ره هموار نيست
در هر دو مصراع اين بيت فعل اسنادی به كار رفته است.      

ب) گفت تا داروغه را گوييم در مسجد بخواب
گفت مسـجد خوابـگاه مردم بدكار نيسـت

نقش دستوری داروغه و خوابگاه يكسان است.              

آرايۀ ذكرشده در مقابل بيت زير درست است يا نادرست؟ - ۲۰
الف) گفت بايد حد زند هشيار مردم، مست را

گفت هشياری بيار، اين جا كسی هشيار نيست (تضاد) (خرداد ۹۹)
        

ب) گفت مستی زان سبب افتان و خيزان می روی
گفت جرم راه رفتن نيست ره هموار نيست (حسن تعليل) (شهريور ۹۹)

              
(خرداد ۹۸)- ۲۱ نوع گفت و گوی شعر زير را در اصطالح ادبی چه می نامند؟  

آشـنايی«نخسـتين بـار گفتـش كـز كجايی ملـک  دار  از  بگفـت 
بگفـت انـده خرند و جان فروشـندبگفت آن جا به صنعت در چه كوشند؟
بگفت از عشق بازان اين عجب نيست»بگفتا جان فروشـی در ادب نيسـت

(شهريور ۹۸)- ۲۲ مصراع زير را به نثر روان برگردانيد.  
«گفت نزديک است والی را سرای، آن جا شويم»

در بيت «گفت آگه نيستی كز سر درافتادت كاله/ گفت در سر عقل - ۲۳
(خرداد ۹۸) بايد بی كالهی عار نيست» بر چه موضوعی تأكيد شده است؟  

(خرداد ۹۹)- ۲۴ مفهوم كلی مصراع دوم بيت زير چيست؟  
«گفت: می بسيار خوردی زان چنين بی خود شدی

گفت: ای بيهوده گو، حرف كم و بسيار نيست»
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(شهريور ۱۴۰۰)- ۲۵ مفهوم كلّی قسمت مشخص شده چيست؟ 
«گفت مستی زان سبب افتان و خيزان می روی

گفت جرم راه رفتن نيسـت، ره هموار نيست»
شاعر در بيت «گفت: ديناری بده پنهان و خود را وارهان/ گفت كار - ۲۶

شرع كار درهم و دينار نيست» به كدام پديدۀ اجتماعی اشاره كرده است؟
(شهريور ۹۹، دی ۱۴۰۰و شهريور ۹۸)  

تا راهرو نباشـی كی راهبر شـوی؟ای بی خبر، بكوش كه صاحب خبر شوی

مفهوم: سفارش به پيروی از پير و مرشد
 شعر در قالب غزل است، «شوی» رديف شعر است و واژه های 
صاحب خبر، راهبر، پدر و ... قافيه هستند./ تضاد: بی خبر و صاحب خبر/ 
جناس  نمی شوی./  راهبر  هيچ گاه  راهبر شوی؟   كی  پرسش انکاری: 

ناهمسان: كه و كی
 «شوی» در هر دو مصراع اسنادی است.

هان ای پسر، بكوش كه روزی پدر شویدر مكتب حقايق، پيش اديب عشق

مفهوم: سفارش به پيروی از پير و مرشد
 تشبیه: مكتب حقايق و اديب عشق (اضافۀ تشبيهی)/ جناس 
ناهمسان: پسر و پدر/ تناسب: مكتب و اديب ـ پسر و پدر/ استعاره: پسر 

 مريد ـ پدر  مرشد، انسان كامل
 «شوی» اسنادی است و «پدر» مسند است. 

تا كيميای عشـق بيابّی و زر شـویدست از مس وجود چو مردان ره بشوی

مفهوم: فراموش كردن خود/ كمال بخش بودن عشق
به  تو  ـ  تشبيهی)  (اضافۀ  كيميای عشق  تشبیه: مس وجود،   



۴۷ درس دوم: مست و ُهشیار   

مردان راه و به زر تشبيه شده است./ کنایه: دست شستن  رها كردن/ 
تناسب : مس، زر و كيميا/ تضاد: مس و زر

 «شوی» اسنادی است و «زر» مسند است. 
خـواب و خـورت ز مرتبـۀ خويـش دور كـرد

آن گه رسی به خويش كه بی خواب و خور شوی

به  دور می كند/ سفارش  معنوی  مقام های  از  را  انسان  ماّديات،  مفهوم: 
دوری از ماّديات.

 مجاز: خواب و خور  ماّديات/ کنایه: بی  خواب و خور شدن
 دوری از تعلّقات و ماّديات/ تضاد: دور و رسيدن/ واج آرایی: صامت /خ/

 «دور» در مصراع اّول مسند است. «شوی» اسنادی است و 
«بی خواب و خور» مسند آن است. 

باهللا كز آفتاب فلک خوب تر شـویگر نور عشِق حق به دل و جانت اوفتد
مفهوم: ارزش بخش بودن عشق

 تشبیه: نور عشق (اضافۀ تشبيهی)ـ  تشبیه (از نوع پنهان): عاشق 
حق به خورشيد/ کنایه: نور عشق به دل و جان افتادن  عاشق شدن/ 

تناسب: نور، آفتاب و فلک
 «شوی» اسنادی است و «خوب تر» مسند است.

كز آب هفت بحر به يک موی تر شویيک دم غريق بحر خدا شو گمان مبر
مفهوم: عاشق اسير و آلودۀ ماّديات نمی شود.

 استعاره: بحر  عالم عرفان و معرفت الهی۱ / کنایه: تر شدن 
 آلوده شدن و آسيب ديدن/ مجاز: آب هفت بحر: امور ماّدی/ تناسب: 

غريق، بحر، آب و تر/ تناقض: غريق شدن و تر نشدن

از نظر من  را كنايه می دانند.  اضافۀ تشبيهی و برخی آن  را  ۱- برخی «بحر خدا» 
«استعاره» ترجيح دارد.



فـارسـی دوازدهـم ۴۸

 «شو» در مصراع اّول و «شوی» در مصراع دوم اسنادی هستند. 
«غريق» و «تر» مسند اين افعال هستند.

در راه ذوالجالل چو بی  پا و سر شویاز پای تا سـرت همه نور خدا شـود

مفهوم: ترک خود، شرط تعالی روحی است.
 کنایه: پا تا سر  كل وجودـ  بی پا و سر شدن  فراموش كردن 

وجود ماّدی
و سر»  پا  «بی   و  «نور»  و  اسنادی هستند  «شوی»  و  «شود»   

مسند اين افعال هستند./ «همه» در مصراع اّول نقش تبعی بدل دارد.
زين پس شكی نماند كه صاحب نظر شویوجـه خـدا اگر شـودت منظـر نظر

مفهوم: كسب رضايت الهی باعث بصيرشدن انسان می شود.
الهی/  رضايت  كسب  نظر  شدن   منظر  خدا  وجه  کنایه:   
جناس همسان (تام): نظر (اّول): نگاه و توّجهـ  نظر (دوم): جهان بينی عرفانی

و  نظر»  «منظر  و  هستند  اسنادی  «شوی»  و  «شود»   
اگر  است:  مضاٌف اليه  «شودت»  در  «ت»  هستند./  مسند  «صاحب نظر»، 

وجه خدا منظر نظر تو شود.
در دل مدار هيچ كه زير و زبر شویبنياد هسـتی تو چو زير و زبر شـود

مفهوم: فراموش كردن وجود ماّدی خود، از آسيب ها و آلودگی ها جلوگيری 
می كند.

فراموش شدن  كسی   هستی  بنياد  زبر  شدن  و  زير  کنایه:   
وجود ماّدی او ـ در دل داشتن  تصّور كردن/ تناقض: اگر زير و زبر 

شوی، زير و زبر نمی شوی
 «شود» و «شوی» اسنادی هستند و «زير و زبر» مسند اين افعال است. 

بايد كه خاک درگه اهل هنر شـویگر در سرت هوای وصال است حافظا

مفهوم: فروتنی در برابر دانشمندان و پيران، شرط وصال است.



۴۹ درس دوم: مست و ُهشیار   

 مجاز: سر  انديشه/ کنایه: خاک درگاه  شدن  نهايت تواضع 
و فروتنی داشتن/ جناس ناهمسان: گر، در و سر/ ایهام تناسب: «هوا» در 
اين بيت به معنی «ميل و آرزو» است، اما در معنی «گازی كه تمام زمين 

را فرا گرفته است» با «خاک» ايهام تناسب می سازد.
تو هوای  اگر در سر  نيست:  اسنادی  اّول  «است» در مصراع   
و  است  اسنادی  دوم  مصراع  در  «شوی»  دارد.  وجود  نهاد)   =) وصال 

«خاک» مسند است.

دليل  برمی گزينيد؟  را  لحنی  و  آهنگ  نوع  اين شعر، چه  برای خوانش   
خود را بنويسيد.

 لحن تعليمی؛ زيرا محتوا و مضمون آن تعليم و اندرز است و بايد 
با آهنگ مناسب، توصيه ها و نصايح را به خواننده القا كرد.
 مفهوم مشترک هر يک از گروه بيت های زير را بيان كنيد.

 بيت های سوم و پنجم: 
 عشق به خداوند موجب تعالی و كمال است.

 بيت های ششم و نهم: 
 عشق به حق موجب ايمنی و مصونيت انسان می شود.

سٔوال امتحان نهایی
 ابيات زير را با توجه به بخش شعرخوانی كتاب كامل كنيد.  - ۲۷

(خرداد، شهريور و دی  ۹۸)   
................................................................................الف) وجه خدا اگر شودت منظر نظر
................................................................................ب) يک دم غريق بحر خدا شو گمان مبر
تا كيميای عشـق بيابی و زر شـویپ) ......................................................................





 واژه نامه ای
 اجانب: جمِع اجنبی، بيگانگان

 احداث شدن: ساخته شدن
 استقرار: برپايی، برقرار و ثابت  كردن 
كسی يا چيزی در جايی، مستقرشدن
بسيار  جای  غم ها،  خانۀ   بيت االحزان: 
غم انگيز، طبق روايات، نام كلبه ای است 
غم  در  آن  يعقوب ⒔ در  حضرت  كه 

فراق يوسف ⒔ گريه می كرده است.

 بيت الَحَزن: خانۀ غم، ماتمكده
ثـابت عزم،  و  ثـابت رأی   ثابت قدم: 

دارای ارادۀ قوی
 سلسله جنبان: محّرک، آن كه ديگران 

را به كاری برمی انگيزد.
 طَْرف: كناره، كنار

 مسلک: روش، طريق
 موافق: هم رأی و همراه

 غیرواژه نامه ای
 احداث: ايجاد كردن

 اهرمن: شيطان
 جداره: ديواره
 زنخدان: چانه

 صاحب قلم: نويسنده
 طاير: پرنده

 فراغت: آسايش
 قدس: پاكی

 هّمت: اراده، قصد، خواست، دعای خير

و  چانه  ـ  اندوهکده  و  بيت الحزن  ـ  ايجاد  و  احداث 
زنخدان ـ سالح و اسلحه ـ طاير قدس ـ فراغت و آسودگی

جدايیفراق
آسايشفراغ

نام درسنام قسمت
درس سوم: آزادیدرس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.



فـارسـی دوازدهـم ۵۲

مَسلِک مرغ گرفتار قفس همچو من استنالۀ مرغ اسير اين همه بهر وطن است

معنی: همۀ اشعار من در راه وطن است. پرنده ای كه گرفتار قفس شده 
است، مسلک و شيوه ای همچون من دارد.

مفهوم: وطن دوستی و آزادی خواهی
غزل سروده شده و محتوای آن اجتماعی  قالب  اين شعر در   
است. فعل «است» رديف شعر است و واژه هايی چون وطن، من، چمن 
و ... قافيۀ شعر هستند./ استعاره: «ناله»  شعرهای شاعر ـ «مرغ اسير» 
 خود شاعر/ تشبیه: مسلک مرغ به مسلک من/ واج آرایی: صامت /م/

در مصراع دوم
 «بهر وطن» و «همچو من» مسند.

خبر از من به رفيقی كه به طَْرف چمن استهّمت از باد سـحر می طلبم گر ببرد

معنی: از باد سحر طلِب ياری و كمک دارم كه خبری از من [گرفتار] به 
دوستان آزاد و رهايم برساند.

مفهوم: پيام رسانی باد سحرگاهی/ اشتياق به يار
و  خبر بردن  تشخیص:  پيام رسانی/  نماد  سحر   باد  نماد:   
هّمت طلبيدن از باد سحر/ جناس ناهمسان: من و چمن/ مجاز: چمن  

چمنزار و گلستان/ کنایه: «به طَْرف چمن بودن»  آزاد بودن
 نهاد فعل «می طلبم» «من» محذوف است و نهاد فعل «ببرد» 

و فعل «است»، «او» محذوف است:
[من] از باد سحر هّمت می طلبم، اگر [او] خبری از من به رفيقی ببرد 

كه [او] به طرف چمن است.



۵۳ درس سوم: آزادی   

بنماييد كه هر كس نكند، مثل من استفكری ای هم وطنان، در ره آزادی خويش
معنی: ای هم وطنان، در راه آزادی خود فكری كنيد؛ زيرا هر كس به فكر 

آزادی نباشد، همانند من گرفتار می شود.
مفهوم: سفارش به آزادی خواهی

 «فكری» مفعول برای فعل «بنماييد» است. مفعول فعِل «نكند»، 
«فكری» است كه به قرينۀ لفظی حذف شده است: كه هركس [فكری] نكند ...

آبـاد اجانـب  دسـت  از  شـود  كاو  خانـه ای 
ز اشک ويران كُنش آن خانه كه بيت الحزن است

معنی: وطنی را كه بيگانگان آباد كنند، بايد با ناله و اشک و آه نابود كرد (بايد 
به حال چنين وطنی گريست)؛ زيرا چنين سرزمينی با ماتمكده فرقی ندارد.

مفهوم: تكيه بر خود/ بيگانه ستيزی/ استعمارستيزی
 استعاره: خانه  وطن/ تضاد: آباد و ويران/ مجاز: دست 
به داستان  تلمیح:  بيت الحزن/  به  تشبیه: خانه  تدبير/  توانايی و   
حضرت يعقوب ⒔ كه در فراق يوسف آن قدر در خانه اش می گريست 
كه به آن جا «بيت الحزن» می گفتند./ اغراق: ويران كردن خانه از شّدت 

اشک، اغراق در بيان ناراحتی
 ضمير «ش» در «ُكنش» نقش مفعولی دارد. «آن خانه» بدل 

است برای ضمير «ش».
جامـه ای كاو نشـود غرقـه به خـون بهر وطن

بِـَدر آن جامـه كه ننگ تن و كم از كفن اسـت

معنی: اگر لباس انسان در راه وطن به خون آغشته نشود، آن لباس باعث 
ننگ و رسوايی است و بی ارزش تر از كفن است.

مفهوم: جان فشانی در راه وطن



فـارسـی دوازدهـم ۵۴

 کنایه: غرقه به خون  شدن جامه  كشته شدن
 «غرقه به خون» و «كم از كفن» مسند هستند. نهاد فعِل «است»
«آن جامه» است كه حذف شده است: آن جامه را پاره كن؛ زيرا [آن جامه]

ننگ تن و كم از كفن است.
آن كسـی را كه در اين ُملک، سـليمان كرديم

مّلـت امـروز يقين كـرد كـه او اهرمن اسـت

معنی: آن كسی (محمدعلی شاه قاجار) را كه در اين كشور پادشاه كرديم، 
مردم امروز مطمئن شدند كه او در واقع شيطان است.

مفهوم: اعتراض به حاكم ظالم و فاسد/ از ماست كه بر ماست
 تلمیح: به داستان حضرت سليمان ⒔ / تشبیه: آن كس به 

اهريمن/ تضاد: سليمان و اهريمن
 «سليمان» و «اهرمن» مسند هستند. نهاد فعِل «كرديم» «ما» 
است كه حذف شده است: [ما] آن كسی را در اين ملک سليمان كرديم ...

هرگـز دلـم بـرای كـم و بيـش غم نداشـت
آری نداشـت غم كـه غم بيش و كم نداشـت

دلم  نداشت.  غّصه  و  غم  ماّدی  وابستگی های  برای  دلم  هيچ گاه  معنی: 
تعّلقات و وابستگی ها و كم و زياد شدن  هيچ گاه غمگين نبود؛ زيرا غمِ 

آن ها را نمی خورد.
مفهوم: آرامش ناشی از دوری از تعّلقات/ قانع بودن

غزل سروده شده و محتوای آن اجتماعی  قالب  اين شعر در   
است. فعل «نداشت» رديف است و واژه های غم، كم، صاحب قلم و ... قافيۀ 
شعر هستند. /جناس ناهمسان: غم و كم/ تضاد: بيش و كم/ کنایه: كم و 

بيش  وابستگی های ماّدی



۵۵ درس سوم: آزادی   

 نهاد هر دو فعل در مصراع دوم حذف شده است: [او = دلم] 
غم نداشت؛ زيرا [او = دلم] غم بيش و كم نداشت. «غم» در هر سه جمله 

نقش مفعولی دارد.
هر ملّتی كه مردم صاحب قلم نداشتدر دفتـر زمانـه فتد نامـش از قلم

معنی: ملّتی كه از نويسندگان متفّكر و دانشمند محروم باشد، از صفحۀ 
روزگار محو خواهد شد.

مفهوم: ارزش هر مّلتی به متفّكران و نويسندگان آن كشور است.
 تشبیه: دفتر زمانه/ کنایه: نام از قلم افتادن  فراموش شدن، 

محو شدن ـ صاحب قلم  متفّكر و نويسنده
مّلتی»  «هر  به  كه  است  محذوف  «او»  «نداشت»،  فعِل  نهاد   

برمی گردد. «فتد» مضارع اخباری از مصدر «افتادن» است: می افتد. 
هر كس كه فكر جامعه را محترم نداشتدر پيشـگاه اهل خرد نيست محترم

معنی: كسی كه به افكار ديگران احترام نگذارد،۱ خود، شخص نامحترمی است.
مفهوم: لزوم احترام به آرا و نظرات مردم

 مجاز: پيشگاه  نظر ـ جامعه  افراد جامعه
 «محترم» در هر دو مصراع مسند است.

با آن كه جيب و جام من از مال و می تهی است
ما را فراغتی اسـت كه جمشـيد جم نداشـت

من  از  توان خوش گذرانی  و  ندارم  ماّدی چيزی  نظر  از  آن كه  با  معنی: 
با جام  پادشاهی چون جمشيد  آرامشی دارم كه حتی  اما  گرفته شده، 

جهان نمايَش از اين آرامش محروم بود.
مفهوم: آرامش داشتن در عين فقر

 تلمیح: بيت اشاره به داستان جمشيد و جام جهان نمايش دارد./
جناس ناهمسان: جام و جم ـ مال و ما

۱- احتماالً منظور شاعر از افكار ديگران، نظر و رأی آن ها در انتخابات است: كسی 
كه به رأی مردم احترام نمی گذارد، خودش نامحترم است.



فـارسـی دوازدهـم ۵۶

 مفعوِل فعل «نداشت» «فراغت» است كه به قرينۀ لفظی جملۀ 
را]  فراغت  [آن  كه  دارد  وجود  فراغتی  ما  برای  است:  قبل حذف شده 

جمشيد جم نداشت.
انصـاف و عـدل داشـت موافـق بسـی ولـی

نداشـت ثابت قـدم  موافـق  فّرخـی،  چـون 
و  استوار  موافق  اما  داشت،  بسياری  موافقان  عدالت  و  انصاف  معنی: 

ثابت قدمی همچون «فّرخی» نداشت.
مفهوم: ثبات قدم داشتن در عدالت خواهی

 تضاد: داشت و نداشت/ کنایه: ثابت قدم  استوار
قرينۀ  به  كه  است  «انصاف»  دوم  مصراع  در  «نداشت»  نهاد   

جملۀ قبل حذف شده است: انصاف [= نهاد] موافق ثابت قدم نداشت.

 معنای واژۀ «هّمت» را در بيت های زير بررسی كنيد.
اگر سلسـله جنبان شود شـود هّمت  سـليمان  كـه  توانـد  مـور 

مفهوم: اهمّيت و ارزش هّمت/ با هّمت به همه چيز می توان رسيد.
سلسله جنبان  کنايه:  هّمت/  سلسله جنبان  شدن  تشخيص:   
سليمان/  و  مور  تضاد:  كاری  شدن/  موجب  و  ک بودن  محرٌّ  شدن  
تلميح به داستان مورچه و سليمان۱/ نماد: «مور» نماد كوچكی و ضعيفی 

و «سليمان» نماد بزرگی و عظمت
 هّمت: تالش و كوشش

۱- گويند در يكی از مسافرت های حضرت سليمان ⒔ لشكری عظيم او را همراهی می كرد.
اين لشكر از سرزمينی كه مورچه ها در آن زندگی می كردند عبور كرد. يكی از مورچه ها 
به ساير مورچه ها گفت: عجله كنيد تا زير دست و پای لشكر سليمان كشته نشويد.
سليمان صدای آن مورچه را شنيد و به او گفت: مگر نمی دانی كه من پيامبر هستم 
و پيامبران ظلم نمی كنند؟ مورچه گفت: چرا می دانم، اما می خواستم مورچه ها شكوه 

و عظمت تو را نبينند و به دنيا و تعّلقات آن وابسته نشوند.
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كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم هّمتم بدرقۀ راه كن ای طاير قدس
مرشد دعای خير  تأثير  مرشد/  و  راهنما  به  راهرو  و  مريد  نياز  مفهوم: 

 استعاره: طاير قدس  راهنمای عرفانی، پير و مرشد
 هّمت: دعای خير، توّجه و عنايت معنوی

را  نوع حذف  اجزای جمله حذف شده است؟  از  بيت ها، يكی   در كدام 
مشّخص كنيد.

 در اكثر ابيات اين درس، حذف صورت گرفته است. به ذكر دو 
نمونه می پردازيم:

الف. در بيت سوم شعر آزادی، مفعول فعل «نكند»، «فكری» است كه به 

قرينۀ لفظی حذف شده است: كه هر كس فكری نكند همچو من است.
ب. در بيت اّول شعر دفتر زمانه، نهاد هر دو فعل در مصراع دوم حذف شده 
است: [او = دلم] غم نداشت؛ زيرا [او = دلم] غم بيش و كم نداشت. حذف 
نهاد به اعتبار شناسۀ فعل صورت می گيرد، پس حذف آن از نوع لفظی است.

دارند؟  مجازی  مفهوم  مشّخص شده،  واژه های  و  تركيب ها  از  كدام يک   
داليل خود را بنويسيد.

 نالۀ مرغ اسـير اين همه بهر وطن اسـت
مسـلک مرغ گرفتاِر قفس، همچو من اسـت

 نشاط غربت از دل كی بََرد حبٌّ وطن بيرون؟
به تخت مصـرم اما جـای در بيت الحزن دارم

مفهوم بيت «ب»: غريب هميشه به ياد وطن است ـ وطن دوستی
 بيت «ب»: تلميح: به داستان حضرت يوسف ⒔ / تضاد: غربت 
و وطن ـ تخت مصر و بيت الحزن/ تناقض: به تخت مصر بردن و جای 

در بيت الحزن داشتن
ناليد؛ چنان چه هر پرنده بر باالی سر يعقوب   در بيت االحزان درآمد و 

بود، بناليد.
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كار  به  اسير» در معنی غير حقيقی  «مرغ  اّول،  الف. در مصراع   
رفته؛ يعنی در معنی «خود شاعر»، پس مجاز است؛ اما در مصراع دوم، 

«مرغ گرفتار» در معنی حقيقی به كار رفته، پس مجاز نيست.
ب. «بيت الحزن» در اين بيت در معنی وطن و ياد وطن به كار رفته، نه 

در معنای حقيقی آن، پس می توان آن را مجاز دانست.
كه  خانه ای  يعنی  معنی حقيقی،  در  «بيت االحزان»  عبارت،  اين  در  پ. 
يعقوب در فراق يوسف در آن می گريست، به كار رفته، پس مجاز نيست.

 با توّجه به بيت های زير، به پرسش ها پاسخ دهيد.
 با آن كه جيب و جام من از مال و می تهی است

ما را فراغتی اسـت كه جمشـيد جم نداشت
قلـم از  نامـش  فتـد  زمانـه  دفتـر   در 

هـر مّلتـی كـه مـردم صاحب قلـم نداشـت
 دربارۀ تلميح به كار رفته در بيت اّول توضيح دهيد.

 مصراع های مشّخص شده را با توّجه به آرايۀ «كنايه» بررسی كنيد.
 الف. بيت نخست به افسانۀ جمشيد اشاره دارد كه با جام جهان نمايش 
به چنان شكوه و قدرتی رسيده بود كه گويی بهشت را در روی زمين ساخته بود.
ب. بيت اّول: جيب و جام تهی بودن  كنايه از فقير بودن يا وارسته بودن

بيت دوم: از قلم افتادِن نام  محو شدن نام و نشان، نابود شدن

سلطۀ  به  كه  است  قزوينی  عارف  وطنی  اشعار  از  نمونه ای  آزادی  شعر   
بيگانگان و بيدادگری محمدعلی شاه اشاره دارد؛ با توّجه به اين نكته معنی 

و مفهوم بيت های زير را بنويسيد.
 آن كسی را كه در اين ملک، سليمان كرديم

مّلـت امروز يقيـن كرد كـه او اهرمن اسـت
 خانـه ای كاو شـود از دسـت اجانـب آبـاد

ز اشک ويران كُنش آن خانه كه بيت الَحَزن است
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 بيت اّول: منظور از «آن كس» محمدعلی شاه است و شاعر در اين 
بيت، نقد سياسی تند و تيزی به محمد علی شاه دارد و می گويد:

آن كسی (محمدعلی شاه قاجار) را كه در اين كشور پادشاه كرديم، مردم 
امروز يقين  كردند كه در واقع شيطان است.

بيت دوم: اين بيت به سلطۀ بيگانگان و استعمارگری آن ها اشاره دارد و 
شاعر به حضور آنان در كشور معترضانه می گويد:

چنين  زيرا  گريست؛  كرده اند  آبادش  بيگانگان  كه  وطنی  حال  به  بايد 
سرزمينی جای شادی و خوشی نيست و با ماتمكده تفاوتی ندارد.

 در متن درس، مقصود از موارد زير چيست؟
 رفيقی كه به طَْرف چمن است: 

 انسان هايی كه آزاد هستند و در بند، گرفتار نيستند.
 مردم صاحب قلم: 

 انديشمندان و متفّكران
 از ديدگاه غزل اجتماعی، درس را تحليل و بررسی كنيد.

 هر دو غزلی كه در اين درس خوانديم از نمونه های غزل اجتماعی 
هستند كه در آن ها به مسائل اجتماعی و سياسی، همچون سلطۀ بيگانگان 
بر كشور، استعمارگری و بيداد و نادانی پادشاهی ايرانی پرداخته است.

محتوای قالب غزل در زمان گذشته؛ يعنی تا قبل از انقالب مشروطه، 
بيشتر مسائل عاشقانه و عارفانه بود. اما در زمان مشروطه با توّجه به 
آن،  محتوای  كه  يافت  رواج  غزل هايی  اجتماعی،  و  سياسی  تحّوالت 
وطن خواهی،  قانون،  آزادی،  همچون:  اجتماعی،  و  سياسی  مسائل 
انتخابات، مبارزه با حضور استعمارگران و ... بود. به اين نوع غزل ها «غزل 
اجتماعی» می گويند. «ملک الشعرای بهار، فرخی يزدی و عارف قزوينی» 

شاعرانی هستند كه در اشعار خود نمونه هايی از غزل اجتماعی دارند.
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 فرخی يزدی، در بيت آخر، خود را با كدام ويژگی معرفی می كند؟
 ثابت قدمی و استواری در راه عدالت و انصاف

 با توّجه به ادبيات پايداری، مضمون مشترک ابيات زير را بنويسيد.
 جامه ای كاو نشـود غرقه به خون بهر وطن

بـَدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن اسـت
 فرخـی ز جان و دل می كنـد در اين محفل

آزادی فـدای  جـان  اسـتقالل،  نثـار  دل 

 جان فشانی در راه وطن

او روحّيۀ خود را نباخته بود.
معنی: او نااميد نشده بود.

 کنایه: باختن روحّيه  نااميد شدن
امكان زير آتش گرفتن بچه ها وجود دارد.

معنی: امكان اين كه رزمندگان را گلوله باران كنند، وجود دارد.
 کنایه: زير آتش گرفتن  گلوله باران  كردن

سٔواالت امتحان نهایی

(خرداد و شهريور ۹۸)- ۲۸ معنی واژۀ مشخص شده چيست؟  
الف) مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است 

ب) خانه ای كاو شود از دست اجانب آباد
(خرداد ۹۹)- ۲۹ نقش واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 

«هرگز دلم برای كم و بيش غم نداشت»

۱- از كتاب «روايت سنگرسازان ۲» اثر عيسی سلمانی لطف آبادی

۱
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(خرداد ۹۹)- ۳۰ درستی و نادرستی آرايۀ نوشته شده در برابر دو بيت زير را مشخص كنيد. 
الـف) در دفتـر زمانـه فتـد نامـش از قلـم

       هر ملتی كه مردم صاحب قلم نداشـت (�نايه)
ب) با آن كه جيب و جام من از مال و می تهی است

               ما را فراغتی است كه جمشيد جم نداشت (ايهام)
(شهريور ۱۴۰۰)- ۳۱ آرايۀ متناسب با بيت زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد.   

«با آن كه جيب و جام من از مال و می تهی است
ما را فراغتی اسـت كه جمشيد جم نداشت»
(استعاره ـ تلميح)  

(خرداد ۹۸)- ۳۲ تلميح به كار رفته در بيت زير را در يک سطر توضيح دهيد. 
«با آن كه جيب و جام من از مال و می تهی است

ما را فراغتی اسـت كه جمشيد جم نداشت»
بنويسيد. - ۳۳ را  آن  مفهوم  است؟  مجاز  تركيب های مشخص شده  از  كدام يک 

(دی ۹۹)  
مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است»«نالۀ مرغ اسير اين  همه بهر وطن است

معنی هر يک از موارد زير را به نثر روان بنويسيد.   (دی ۹۸، شهريور ۹۹ و شهريور ۱۴۰۰)- ۳۴
هر ملتی كه مردم صاحب قلم نداشتالف) در دفتر زمانه فتد نامش از قلم
مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من استب) نالۀ مرغ اسير اين  همه بهر وطن است

با توجه ب ه بيت «در پيشگاه اهل خرد نيست محترم/ هر كس كه فكر - ۳۵
(خرداد ۹۹) جامعه را محترم نداشت» در نظر خردمندان چه كسی محترم است؟ 

مفهوم كلی بيت «خانه ای كاو شود از دست اجانب آباد/ ز اشک ويران - ۳۶
(خرداد ۹۸، شهريور ۹۹ و دی  ۱۴۰۰) كنش آن خانه كه بيت الحزن است» چيست؟  

بيت زير بر چه مفهومی تأكيد دارد؟  (دی ۹۸ و دی  ۹۹)- ۳۷
بَدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است»«جامه ای كاو نشود غرقه به خون بهر وطن



 واژه نامه ای
 آوند: آونگ، آويزان، آويخته
 ارغند: خشمگين و قهرآلود

پاره كن، جدا كن؛ در متن   بگسل: 
درس: نابود كن

 پس افكند: پس افكنده، ميراث
 ُزل زدن: با چشمی ثابت و بی حركت 

به چيزی نگاه كردن
 ستوران: جمع ستور، حيوانات چارپا 

خاّصه اسب، اَستر و خر
 سرير: تخت پادشاهی، اورنگ

نحس؛  متضاد  خوشبختی،   سعد: 
اختر سعد: سيارۀ مشتری است كه به 

«سعد اكبر» مشهور است.
 سفله: فرومايه، بدسرشت

 سّالنه سّالنه: آرام آرام، به آهستگی
 شرزه: خشمگين، غضبناک

جراحت  بر  كه  دارو  مرهم،   ضماد: 
بر  چيزی  بستن  ضمادکردن:  نهند؛ 

زخم، مرهم نهادن
كه  نظامی  شخصی  تخريب:   عامل 
كارش نابودكردن هدف های نظامی به 
تله های  كارگذاشتن  و  انفجار  وسيلۀ 

انفجاری است.
 عطا دادن: بخشش، بخشيدن

 فسرده: يخ زده، منجمد
 كلوخ: پاره گِل خشک شده به صورت 
سنگ، پاره گل خشک شده به درشتی 

ُمشت يا بزرگ تر
كه  فلزی  كاله  كاله خود،   ُكلَه خود: 

در جنگ بر سر می گذارند.
و  سّمی  مار  نوعی  ويژگی   گــرزه: 

خطرناک
 معجر: سرپوش، روسری

 معطّل: بيكار، بالتكليف؛ معطّل کردن: 
تأخيركردن، درنگ كردن

 نحس: شوم، بديُمن، بداختر

نام درسنام قسمت
درس پنجم: دماوندیهدرس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.
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 غیرواژه نامه ای
 بگرای: حمله كن

 بُهت: حيرت
 تزوير: نيرنگ

 جور: ظلم و ستم
 چهارنعل: سريع و با شتاب رفتن

 سپهر: آسمان
 سوخته جان: رنج ديده

 سيم: نقره

 عن قريب: به  زودی
 فرومايه: پَست

 كافور: ماّده ای سفيد و معطّر
 كاچی: خوراكی رقيق و سوپ مانند كه 
با آرد و روغن و شكر درست می كنند.

 نی  نی: نه نه
 وارهی: خالص و آزاد شوی

 هّتاكی: پرده دری

ارغند و قهرآلود ـ اساس و بنيان ـ اسير و گرفتار ـ 
بهت و حيرت ـ ُزل نگاه کردن ـ ستور و حيوان ـ سفله و پست ـ سيمين 
و  قريب  ـ  اندازه  و  قدر  ـ  و محتوا  قالب  ـ  و طعنه  ـ عتاب  نقره ای  و 
نزديک ـ محدود و منحصر ـ مرهم و ضماد ـ مطبوع و دلخواه ـ هّتاکی 

و پرده دری

خيره نگاه كردنُزلگرفتاراسيربنياداساس

خواری و خّفتُذلشيره، افشرهعصيروسايل خانهاثاث

اندازهقدرپيكره و ظاهرقالبحيوان چهارپاستور

خيانتغدربيشينه، پيروزغالبسطرها، خط هاسطور

خوشايند مطبوع چاپ شده، 
و دلخواه

پيروی شدهمتبوع
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بنـد در  پـای  سـپيد  ديـو  دماونـدای  ای  گيتـی  گنبـد  ای 
معنی: ای كوه دماوند و ای مرتفع ترين گنبد جهان، ای كوه سپيدی كه 

همچون ديو سپيد، تو را اسير و دربند كرده اند.
مفهوم: توصيف بلندی و برف كوه دماوند

 اين شعر در قالب قصیده سروده شده است و فاقد رديف است. 
واژه های بند، دماوند، كمربند و ... قافيۀ شعر هستند./ اغراق: در بلندی و 
ارتفاع كوه/ استعاره: ديو سپيد و گنبد گيتی  كوه دماوند/ استعارٔه مکنّیه: 
گنبد گيتی/ تلمیح: به داستان ديو سپيد در شاهنامه اشاره شده است./ 

تشخیص: سخن گفتن با كوه دماوند۱/ واج آرایی: صامت /د/
تركيب  ـ  بند  در  پای  ديو  سپيد،  ديو  وصفی:  تركيب های   

اضافی: گنبد گيتی 
كُله خـود بـه سـر يكـی  بـه ميـان يكـی كمربنـداز سـيم  ز آهـن 

معنی: كاله خودی از برف بر سر نهاده ای و از سنگ های تيره، كمربندی 
به كمر خود بسته ای.

مفهوم: توصيف برف كوه
 استعاره: «كله خود سيمی»  برف ـ «آهن»  سنگ  های تيرۀ 
ميانی كوه/ ایهام: ميان:  كمر  وسط/ مراعات نظیر: كله خود و كمربندـ 

سيم و آهن ـ سر و ميان/ تشخیص: كمربند و كاله خود داشتِن دماوند
 «يكی كله خود» و «يكی كمربند» تركيب وصفی هستند.

روی نبينـدت  بشـر  چشـم  دل بنـدتـا  چهـِر  ابـر  بـه  بنهفتـه 

معنی: برای اين كه مردم تو را نبينند چهرۀ عزيز و محبوبت را در ميان 
ابرها پنهان كرده ای.

اكثر  اين اساس،  بر  با كوه دماوند سخن می گويد و  اين شعر، شاعر  ۱- در سراسر 
ابيات تشخيص دارند.
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مفهوم: توصيف ارتفاع كوه/ توصيه به كناره گيری از مردم
 حسن تعلیل: علت اين كه كوه در ابرها پنهان است اين است 
كه دوست ندارد مردم چهره اش را ببينند./ تشخیص: چهره و روی كوه

 «ت» در «نبيندت» مضاٌف اليه «روی» است، پس دو تركيب اضافی 
در بيت هست: چشم بشر، روی تو. «چهر  دل بند» تركيب وصفی است.

سـتوران دم  از  وارهـی  تـا 
پيمـان بسـته  سـپهر  شـير  بـا 

ديوماننـد، نحـس  مـردم  ويـن 
پيونـد كـرده  سـعد  اختـر  بـا 

معنی: برای اين كه از دست حيوانات و انسان های ديوصفت خالص شوی، 
اوج  (تا  كرده ای  برقرار  رفاقت  و  دوستی  مشتری  سيارۀ  و  خورشيد  با 

آسمان ها رفتی كه از دست انسان و حيوان خالص شوی).
مفهوم: توصيف ارتفاع كوه/ اعتراض به مردم/ توصيه به كناره گيری از مردم

 اين دو بيت موقوف المعانی هستند؛ بنابراين با هم بايد معنی 
شوند./ حسن تعلیل: علت بلند بودن كوه اين است كه می خواهد از دست 
انسان و حيوان در امان باشد. / مجاز: «دم»  هم صحبتی ـ «اختر سعد» 
 سّيارۀ مشتری/ استعاره: شير سپهر  خورشيد/ تشبیه: مردم به ديو/ 
تضاد: ستور و مردم ـ ديو و مردم/ کنایه: «با شير سپهر پيمان بستن» و 
«با اختر سعد پيوند كردن»  مرتفع بودن/ حسن تعلیل: علت مرتفع بودن 

دماوند، رهايی از انسان ها و حيوانات است.
 «دم ستوران، شير سپهر و اختر سعد» تركيب اضافی هستند و 

«اين مردم، مردم نحس و مردم ديومانند» تركيب وصفی هستند. 
چـون گشـت زمين ز جـور گردون
بنواخـت ز خشـم بـر فلک مشـت

سـرد و سـيه و خمـوش و آونـد،
آن مشـت تويـی، تـو ای دماونـد

معنی: وقتی زمين از دست ظلم و ستم روزگار، اين چنين سرد، ساكت و 
معّلق در فضا ماند، از شدت عصبانيت، مشتی بر آسمان كوبيد. ای دماوند 

تو آن ُمشتی كه بر آسمان زده شده است.
مفهوم: گاليه از روزگار/ توصيف ارتفاع كوه
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 اين دو بيت موقوف المعانی هستند./ استعاره: گردون  آسمان/ 
تشخیص: خموش شدن، خشمگين شدن و مشت زدن زمين، جور كردن 
زمين/ مشت  به  دماوند  تشبیه:  گردون/  و  زمين  تضاد:  گردون/ 
حسن تعلیل: شاعر علت مرتفع بودن دماوند را مشتی می داند كه زمين 
برای اعتراض به ظلم های زمانه به سمت آسمان پرتاب كرده است.

 «جور گردون» تركيب اضافی است.
روزگاری درشـت  مشـت  پس افكنـدتـو  قرن هـا  گـردش  از 

معنی: ای دماوند تو مشت بزرگ روزگار هستی كه از پِس قرن ها به عنوان 
ميراث باقی ماندی.

مفهوم: توصيف ارتفاع و قدمت كوه
 تشبیه: تو (= كوه دماوند) به مشت/ تشخیص: مشت روزگار

گردش   و  روزگار  «مشت  و  وصفی  تركيب  درشت»  «مشت   
قرن ها» تركيب اضافی است.

چنـدای مشـت زميـن بـر آسـمان شـو ضربتـی  بنـواز  وی  بـر 
معنی: ای كوه دماوند ـ كه همچون مشت بزرگی هستی ـ به آسمان برو 

و چند ضربه به او بزن.
مفهوم: توصيف ارتفاع دماوند/ گاليه از روزگار

 استعاره: «مشت زمين»  كوه دماوند/ تشخیص: مشت زمين/ 
تضاد: زمين و آسمان

 «مشت زمين» تركيب اضافی و «ضربتی چند» تركيب وصفی 
است. «چند» صفت مبهم است كه گاهی اوقات پس از اسم می آيد. «شو» 

در اين بيت به معنی «برو» و غيراسنادی است.
نـه مشـت روزگاری تـو  نـی  خرسـندنـی  گفتـه  ز  نـی ام  كـوه  ای 

معنی: نه نه، ای كوه تو مشت روزگار نيستی، من از سخن خود (�ه گفتم 
تو مشت روزگار هستی) راضی نيستم.
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 تشخیص: ُمشت روزگار، ای كوه/ واج آرایی: صامت /ن/
 «مشت روزگار» تركيب اضافی است./ «نی نی» قيد است.

زمينـی فسـردۀ  قلـب  چنـدتـو  يـک  نمـوده  ورم  درد،  از 
و  درد  از شّدت  كه  زمين هستی  ُكرۀ  يخ زدۀ  و  منجمد  قلب  تو  معنی: 

بيماری، برای مّدتی ورم كرده و باال آمده است.
 تشبیه: تو (= كوه دماوند) به قلب/ ایهام: افسرده:  يخ زده 
 غمگين/ تشخیص: قلب زمين/ حسن تعلیل: كوه دماوند بلند است؛ زيرا 

قلب زمين است كه از شّدت درد ورم كرده.
 «قلب فسرده» تركيب وصفی و «قلب زمين» تركيب اضافی است./

«يک چند» قيد است.
فرونشـيند ورم  و  درد  ضماد  كردندتـا  آن  بــر  كــافــور 

معنی: برف های روی قّلۀ كوه، در واقع كافوری هستند كه به عنوان مرهم 
دارو  عنوان  به  كافور  از  قديم،  (در  بخوابد  ورم  آن  تا  ماليده اند  كوه  بر 

استفاده می شده است).
مفهوم: توصيف ارتفاع و برف كوه

برای  كوه  روی  برف  تعلیل:  حسن  برف/  كافور   استعاره:   
كم كردن ورم و درد كوه است./ تناسب: درد، ورم، كافور، ضماد

زمانـه دل  ای  منفجـر  مپسـند۱شـو  نهفتـه  آتـش خـود  وان 

ای قلب روزگار منفجر شو و راضی مشو كه آتش خشمت پنهان بماند. معنی: 
مفهوم: توصيه به قيام و اعتراض

«آتش»  ـ  ايران  مردم  دماوند)   (= كوه  زمانه»  نماد: «دل   
منفجر شدن کنایه:  زمانه/  دل  تشخیص:  مردم/  خروش  و  خشم   

 اعتراض كردن
ايران است و شاعر مردم را به قيام و حركت  از اين جا به بعد، كوه نماد مردم   -۱

دعوت و تشويق می كند. 
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 «دل زمانه و آتش خود» تركيب اضافی هستند.
افسـرده مبـاش، خـوش همی خندخاُمش منشـين، سـخن همی گوی

معنی: سكوت را كنار بگذاريد و سخن بگوييد، غم را به يک سو نهيد و 
لبخند بزنيد.

مفهوم: توصيه به اعتراض و كنارگذاشتن سكوت
 تضاد: خاُمش نشستن و سخن گفتن ـ افسرده بودن و خنديدن

 «خاُمش و خوش» قيد هستند.
را درون  آتـش  مكـن  پنهـان 
داری نهفتـه  دل  آتـش  گـر 

زين سـوخته جان شـنو يكـی پند
سـوزد جانـت، بـه جانْْت سـوگند

معنی: خشم خود را پنهان نكنيد و از مِن رنج ديده يک پند بشنويد: اگر خشم 
خود را پنهان كنيد و آن را بروز ندهيد، قسم به جانتان، كه جانتان نابود می شود.

مفهوم: توصيه به اعتراض و بروزدادن خشم و خروش
 استعاره: «آتش»  خشم و خروش/ کنایه: «سوخته شدن جان» 

 رنج و عذاب ديدن يا نابود شدن
و  هستند  اضافی  تركيب  جانت»  و  دل  آتش  درون،  «آتش   
«يكی پند» تركيب وصفی است. در بيت دوم، بعد از «به جانت سوگند» 

فعل «می خورم» به قرينۀ معنايی حذف شده است.
بشـنو سرسـپيد  مـادر  فرزنـدای  سـياه بخت  پنـد  ايـن 

معنی: ای مادر كهنسال (ای مردمی كه تمّدنی كهن و ديرينه داريد)، اين 
پند فرزند بدبخت خود را بشنو.

 استعاره: «مادر سرسپيد»  كوه دماوندـ  فرزند  خود شاعر/ 
مجاز: «سر»  «مو»/ تضاد: سپيد و سياه/ حس آمیزی: سياه بخت/ کنایه: 

«سياه بخت»  بدبخت و بيچاره/ تناسب: مادر و فرزند
 «مادر سرسپيد، اين پند و سياه بخت فرزند» تركيب وصفی هستند. 
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اورنـدبركـش ز سـر ايـن سـپيد معجـر كبـود  يكـی  بـه  بنشـين 

معنی: روسری سپيد خود را كنار بگذار (از موضع ضعف و گوشه نشينی بيرون 
بياييد) و بر تخت حكومت بنشين (خودتان قدرت را به دست بگيريد).

مفهوم: توصيه به خروج از ضعف و وادادگی و در دست گرفتن قدرت
 استعاره: «سپيد معجر»  برف/ کنایه: مصراع اّول  دوری كردن 
قدرت/ گرفتن  به دست  دوم   مصراع  و  است  عزلت   و  گوشه نشينی  از 

تضاد: سپيد و كبود
 بيت چهار تركيب وصفی دارد: ۱. اين معجر ۲. سپيد معجر

۳. يكی اورند ۴. كبود اورند
گـرزه اژدهـای  چـو  بخـروش چـو شـرزه شـير ارغنـدبگـرای 

معنی: مانند اژدهايی زهردار حمله كن و مانند شيری غضبناک فرياد برآور.
مفهوم: توصيه به قيام و اعتراض

 تشبیه: تشبيه كوه (= مردم) به اژدها و شير/ جناس ناهمسان: 
گرزه و شرزه/ واج آرایی: صامت /ش/

 «اژدهای گرزه، شرزه شير و شير ارغند» هر سه، تركيب وصفی هستند.
بگسـل ز هـم ايـن نـژاد و پيونـدبفكـن ز پـی ايـن اسـاس تزويـر

معنی: بنياد رياكاری را برانداز و اين دودمان و خاندان [قاجار] را نابود كن.
مفهوم: توصيه به مبارزه با ظلم و فريب

وصفی  تركيب  سه  هر  پيوند»  اين  و  نژاد  اين  اساس،  «اين   
هستند و «اساس تزوير» تركيب اضافی است.

بايـد كـه  بنـا  ايـن  بُـن  ز  بركنـدبركَـن  ظلـم  بنـای  ريشـه  از 

معنی: بنای ظلم و ستم را نابود كنيد؛ زيرا بنای ظلم و ستم بايد ريشه كن شود.
مفهوم: توصيه به مبارزه با ظلم و ستم
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ظلم  بنای  تشبیه:  ظلم/  اّول)   مصراع  (در  بَنا  استعاره:   
كردن/  نابود   و  نيست  بركندن   ريشه  از  کنایه:  تشبيهی)/  (اضافۀ 

واج آرایی: صامت /ب/
 «اين بنا» تركيب وصفی و «بنای ظلم» تركيب اضافی است. 

بسـتان سـفله  بی خـردان  خردمنـدزيـن  مـردم  دِل  داِد 

معنی: حق دل مردم عاقل و خردمند را از اين بی خردان پست بگير.
مفهوم: توصيه به اعتراض و گرفتن حق خود

را  «داِد دل كسی  کنایه:  مردم خردمند/  و  بی خردان  تضاد:   
گرفتن»  انتقام گرفتن يا به حق كسی رسيدگی كردنـ  بی خردان سفله 

 حاكمان فاسد و ستمگر/ واج آرایی: صامت /د/
تركيب  خردمند»  مردم  و  سفله  بی خردان  بی خردان،  «اين   

وصفی و «داِد دل و دل مردم» تركيب اضافی هستند.

 معادل معنايی واژه های مشّخص شده را در متن درس بيابيد.
به جای خويش دهد هر چه كردگار دهد سرير ُملک، عطا داد كردگار تو را

مفهوم: خداوند به هر كه هر چه سزاوار است می دهد.
 «سريرُملک» تركيب اضافی و «هر چه» تركيب وصفی است.

 تخت پادشاهی، اورنگ
يا كه محتاج فرومايه شود مرد كريم دردناک است كه در دام شغال افتد شير

مفهوم: زير مّنت افراد پست رفتن، دشوار است.
 تضاد: شير و شغال ـ فرومايه و مرد كريم/ تمثيل: مصراع اّول 

مثال است./ واج آرايی: صامت /د/ در مصراع اّول
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 «دام شغال» و «محتاج فرومايه» تركيب اضافی و «مرد كريم» 
تركيب وصفی است.

 ِسفله
 از متن درس، چهار تركيب وصفی كه اهمّيت اماليی داشته باشند، بيابيد 

و بنويسيد.
 ۱. شرزه شير ۲. شير ارغند ۳. سپيد  معجر ۴. بی خردان سفله

 در بيت های زير، تركيب های اضافی را مشّخص كنيد.
روزگاری درشـت  مشـت  پس افكنـد تـو  قرن هـا  گـردش  از 
خردمنـد زيـن بی خردان سـفله بسـتان مـردم  دل  داِد 

  الف. مشت روزگار ـ گردش قرن ها
ب. داِد دل ـ دل مردم

 در كدام بيت ها آرايۀ «حسن تعليل» به كار رفته است؟ دليل خود را بنويسيد.
 ابيات: ۳، ۴، ۵، ۱۱ و ۱۲ حسن تعليل دارند. در شرح درس، 

حسن تعليل آن ها توضيح داده شده است.
 در بيت های زير استعاره ها را مشّخص كنيد و مفهوم هر يک را بنويسيد.

ز آهـن بـه ميـان يكـی كمربنـد از سـيم بـه سـر يكـی كله خود
را درون  آتـش  مكـن  پنهـان  زين سـوخته جان شـنو يكـی پند 

 كاله خود  برف/ آهن  سنگ های ميانی و تيرۀ كوه
آتش  خشم و خروش

 شعرهای «دماونديه» و «مست و هشيار» را از نظر قالب مقايسه كنيد.
شعر  و  است  شده  سروده  قصيده  قالب  در  «دماونديه»  شعر   

«مست و هشيار» در قالب قطعه.
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۱۳۰۱ هجری شمسی سرود.  در سال  را  دماونديه  بهار شعر  محمد تقی   
در اين سال به تحريک بيگانگان، هرج و مرج قلمی و اجتماعی و هّتاكی در 
مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی كاِر دولت مركزی بروز كرده بود. بهار 
اين قصيده را با تأثيرپذيری از اين معانی گفته است؛ با توّجه به اين نكته، به 

پرسش های زير پاسخ دهيد.
 مقصود شاعر از «دماوند» و «سوخته جان» چيست؟

 دماوند: مردم ايران يا آزادی خواهان/ سوخته جان: خود شاعر
 چرا شاعر خطاب به «دماوند» چنين می گويد؟

زمينـی فسـردۀ  قلـب  چنـد تـو  يـک  نمـوده  ورم  درد،  از 
 شاعر در اين بيت با بيانی شاعرانه به توصيف ارتفاع كوه دماوند 
قلب  را  ناخوشی دوران خود، كوه دماوند  و  رنج  به  اشاره  با  و  پرداخته 

زمين می داند كه بر اثر درد و رنج ورم كرده و باال آمده است.
 معنی و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد.

بگسـل ز هـم ايـن نـژاد و پيونـد بفكـن ز پـی ايـن اسـاس تزوير
 معنی: اين بنای رياكاری و دورويی را نابود كن و اين دودمان و 

نژاد (فرمانروايان قاجار) را از ريشه بركن.
مفهوم: توصيه به مبارزه كردن با ظلم و فريب

 مفهوم مشترک سروده های زير را بنويسيد.
زمانـه دل  ای  منفجـر  مپسـند شـو  نهفتـه  خـود  آتـش  وان 
برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟ دال خموشی چرا؟ چو ُخم نجوشی چرا؟

 تشبيه: دل به ُخم/ تضاد: از پرده برون شدن راز و پرده پوشی كردن/ 
تشخيص: دال (= ای دل)/ مجاز: ُخم  شراب/ کنايه: پرده پوشی  كردن 

 پنهان كاری  كردن
 دعوت به شكستن سكوت و برآوردن فرياد اعتراض



۷۳ درس پنجم: دماوندیه   

سٔواالت امتحان نهایی

(شهريور ۹۸ و شهريور ۹۹)- ۳۸ معنی هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد. 
الف) بخروش چو شرزه شير ارغند 

ب) بگرای چو اژدهای گرزه
امالی درست واژۀ مشخص شده را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۳۹

(شهريور ۹۹ و شهريور ۱۴۰۰)  
ديوماننـد»«تا وارهی از دم (ستورانـ  سطوران)  نحـس  مـردم  ويـن 

(دی ۹۹)- ۴۰ در ميان تركيب های زير، كدام تركيب غلط اماليی دارد؟  
«سپيد معجر ـ شير ارقند ـ آزرم و حيا»

(شهريور ۹۹)- ۴۱ با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 
ارقنـد» شـير  شـرزه  چـو  بخـروش  گـرزه/  اژدهـای  چـو  «بگـرای 

الف) معنای واژۀ «بگرای» چيست؟
ب) امالی يک واژه نادرست است، درست آن را بنويسيد.

در بيت زير برای واژۀ «اورند» يک معادل معنايی بيابيد و بنويسيد. - ۴۲
(دی ۱۴۰۰)  

به جای خويش دهد هر چه كردگار دهد»«سـرير ملک، عطا داد كردگار تو را
برای واژۀ مشخص شدۀ مصراع «سرير ملک عطا داد كردگار تو را» يک - ۴۳

(خرداد ۹۹) برابر معنايی از بيت زير بيابيد. 
اورنـد»«بركـش ز سـر ايـن سـپيد معجـر كبـود  يكـی  بـه  بنشـين 

(خرداد ۹۹)- ۴۴ با توجه به بيت های زير به پرسش های داده شده پاسخ دهيد. 
زمينـی فسـردۀ  قلـب  چنـد«تـو  يـک  نمـوده  ورم  درد  از 
ايـن اسـاس تزويـر بگسـل ز هـم ايـن نـژاد و پيونـد»بفكـن ز پـی 

الف) نوع كدام يک از تركيب های «قلب فسرده» و «قلب زمين» اضافی است؟
ب) يک تركيب وصفی در بيت دوم بيابيد.
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با توجه به بيت های زير، درستی يا نادرستی هر يک از موارد داده شده - ۴۵
(خرداد ۹۸) را تعيين كنيد.  

روزگاری درشـت  مشـت  پس افكنـد«تـو  قرن هـا  گـردش  از 
بسـتان سـفله  بی خـردان  خردمنـد»زيـن  مـردِم  دِل  داِد 

الف) در گروه اسمی «مشت درشت روزگار» واژۀ «مشت» هسته است.
      

ب) تركيب «مردم خردمند» وصفی و تركيب «بی خردان سفله» اضافی است.
              

(دی ۹۸)- ۴۶ در بيت زير تركيب های اضافی را پيدا كنيد و بنويسيد.  
بسـتان سـفله  بی خـردان  خردمنـد»«زيـن  مـردِم  دِل  داِد 

بيت زير به شيوۀ بالغی سروده شده است؛ آن را به يک جملۀ عادی - ۴۷
(شهريور ۹۸) برگردانيد.  

آونـد»«چون گشـت زمين ز جـور گردون و  سـرد و سـيه و خمـوش 
در نمونۀ زير كدام واژه حذف شده است؟ نوع حذف را بنويسيد. - ۴۸

(دی ۹۸)  
داری نهفتـه  دل  آتـش  سـوزد جانـت بـه جانْت سـوگند»«گـر 

(دی ۹۸)- ۴۹ نقش دستوری واژۀ مشخص شده را بنويسيد.  
روی نبينـدت  بشـر  چشـم  دلبنـد»«تـا  چهـر  ابـر  بـه  بنهفتـه 

با توجه به ابيات «تا وارهی از دم ستوران/ وين مردم نحس ديومانند/ - ۵۰
با شير سپهر بسته پيمان/ با اختر سعد كرده پيوند»

الف) شير سپهر استعاره از چيست؟ 
(دی ۹۸) ب) مفهوم كلی دو بيت، خلق كدام آرايه را به ياد می آورد؟  
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(دی ۹۹)- ۵۱ آرايۀ استعاره را در بيت زير مشخص كنيد و مفهوم آن را بنويسيد.  
بركنـد»«بركـن ز بـن ايـن بنـا كـه بايـد ظلـم  بنـای  ريشـه  از 

در كدام يک از بيت های زير آرايۀ «حسن تعليل» وجود دارد؟ دليل خود - ۵۲
(خرداد و شهريور ۹۹) را بنويسيد.  

روی  ــدت  نبين ــر  بش ــم  چش ــا  ت ــد۱)  دلبن ــر  چه ــر  اب ــه  ب ــه  بنهفت
ــد  ــه باي ــا ك ــن بن ــن اي ــن ز بُ ــد۲) برَك بركن ــم  ظل ــای  بن ــه  ريش از 

معنی ابيات زير را به نثر روان بنويسيد. - ۵۳
از گـردش قرن ها پس افكنـد (دی ۹۹)الـف) تـو مشـت درشـت روزگاری 
از ريشـه بنـای ظلـم بـركنـد (دی ۱۴۰۰)ب) بركـن ز بـن ايـن بنـا كـه بايد 

فرزند» - ۵۴ «سياه بخت  و  سرسپيد»  «مادر  از  شاعر  مقصود  زير  بيت  در 
(دی۹۸ و دی ۹۹) چيست؟  

بشـنو سرسـپيد  مـادر  فرزنـد»«ای  سـياه بخت  پنـد  ايـن 
(خرداد و دی ۹۹)- ۵۵ مفهوم مشترک بيت های زير را بنويسيد.  

زمانـه دل  ای  منفجـر  مپسـندالف) شـو  نهفتـه  خـود  آتـش  وان 
ب) دال خموشی چرا؟ چو ُخم نجوشی چرا؟

برون شـد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟
در بيت «پنهان مكن آتش درون را/ زين سوخته جان شنو يكی پند» مقصود - ۵۶

(شهريور ۹۸ و شهريور۱۴۰۰) شاعر را از «آتش درون» و «سوخته جان» بنويسيد. 

از قديم گفته اند كاچی به از هيچی!
 کنایه: كاچی به از هيچی  مقدار بسيار كمی از يک چيز، 

بهتر از نبود آن چيز است.

۱- از كتاب «قّصۀ شيرين فرهاد» اثر احمد عربلو

۱
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 فعل «است» به قرينۀ معنايی محذوف است: كاچی به از هيچی 
[است].

است،  تخريب  قديمی  و  بزرگ  عامالن  از  خودش  كه  حاجی،  حرف  روی 
حرفی نمی  توانم بزنم.

 مجاز: حرف  سخن/ کنایه: روی حرف كسی حرف زدن 
 رد كردن سخن او

عامالن  و  بزرگ  «عامالن  و  اضافی  تركيب  حاجی»  «حرف   
قديمی» تركيب وصفی است.

به  اگر می خواهی ما را  باال غيرتاً  اما خداوكيلی ما را سِر كار نگذاشته ای؟ 
دنبال نخود  سياه و اين جور چيزها بفرستی بگو.

سياه  نخود   دنبال  ـ  فريب دادن  گذاشتن   كار  سر  کنایه:   
فرستادن  كسی را به كاری بيهوده گماشتن برای دور نگه داشتن او 

از كار اصلی و مهم
و  شرارت  از چشمانش  می دهد.  دستمان  كار  نيست،  خوبی  خر  خر،  اين 

حيله گری می بارد.

از  ـ  به كسی  رساندن  آزار  دادن   كار دست كسی  کنایه:   
زياد/  فريبكاری  و  شرارت  می بارد   حيله گری  و  شرارت  چشمانش 

استعارٔه مکنّیه: باريدن شرارت و حيله گری
آن پانزده تا مين را هم به باد داديد؟

 کنایه: به باد دادن  از بين بردن و نابود كردن
همۀ ما از تعّجب شاخ درآورديم.

 کنایه: شاخ درآوردن  بسيار تعّجب كردن
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 دربارۀ شيوۀ بيان نويسنده توضيح دهيد.
 نويسنده در اين داستان با استفادۀ فراوان از كنايه، ضرب المثل 
و اصطالحات عاميانه و با بهره بردن از زبانی طنزآميز تمام تالش خود را 
بوده،  اين كه چقدر موّفق  بيافريند،  تا داستانی جذاب و طنزگونه  كرده 

قضاوت با شماست!
 دربارۀ فضا و حّس  و  حال حاكم بر اين متن به اختصار بنويسيد.

 فضای داستان را معموالً از لحن شخصيت ها، به ويژه شخصيت های 
اصلی داستان, برداشت می كنند. فضای حاكم بر اين داستان، صميمانه، 

خودمانی و تا حدودی عاطفی است.





 واژه نامه ای
ديدار  به  است  قلب  ميل   اشتياق: 
كشش  درس،  متن  در  محبوب؛ 
شناخت  راه  در  خداجو  انسان  روح 

پروردگار و ادراک حقيقت هستی
 ايدونک: ايدون كه؛ ايدون: اين چنين
 بدحاالن: كسانی كه سير و سلوک 

آن ها به سوی حق ُكند است.
 برحسب: مطابِق، طبِق

 بی گاه شدن: فرارسيدن هنگام غروب 
يا شب

يعنی  موسيقی  اصطالح  در   پرده: 
آهنگ و نغمه های مرتب، حجاب

 تاب: فروغ، پرتو
 ترياق: پادزهر، ضّد زهر

 حريف: دوست، همدم، همراه

 خوش حاالن: رهروان راه حق كه از 
سير به سوی حق شادمان اند.

 دستور: اجازه، وزير
 دمساز: مونس، همراز، دردآشنا

 سور: جشن
پارۀ  شرحه:  پاره پاره؛   شرحه شرحه: 

گوشتی كه از درازا بريده باشند.
 شيون: ناله و ماتم، زاری و فرياد كه 

در مصيبت و محنت برآرند.
 ظن: گمان، پندار

 مستغرق: مجذوب، شيفته؛  
مستغرق گشتن: حيران و شيفته  شدن

 مستمع: شنونده، گوش دارنده
 مستور: پوشيده، پنهان

 فرياد و زاری به صدای بلند   نفير: فرياد و زاری به صدای بلند  

نام درسنام قسمت
درس ششم: نی نامهدرس نــامــه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.
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 غیر واژه نامه ای
 بی روزی: در درس به معنی بی بهره 

از عشق است.
 تجّلی: آشكار شدن؛ در اصطالح،  
روشنی يافتِن دل عارف به نور الهی

 جفت: همدم، همراه
 حضرت: بارگاه

 زيب: زينت و زيور
 سرزير: سرافكنده

اصطالح  در  روش،  و  رفتار   سلوک: 
رسيدن  برای  مراحل  طی  به  عرفانی 

به خدا سلوک می گويند. 
 عرضه دادن: بيان كردن

 غنی: بی نياز
 فراق: جدايی

 محنت: رنج و اندوه
 نای: ساز نِی

اسرار و رازها ـ برحسب و مطابق ـ سور و جشن ـ سير 
و سلوک ـ شرحه شرحه و پاره شده ـ فراق و جدايی ـ قُرب و نزديکی ـ 

مستغرق و حيران ـ مستور و پنهان

پنهانمستورجدايیفراقجشن و شادیسور

مكتوب و نوشته شده  مسطورآسايشفراغبوق و شيپورصور

می كنـدبشـنو اين نی چون شكايت می كند حكايـت  جدايی هـا  از 

معنی: به آوای نی (= انسان كامل يا موالنا) وقتی كه شكايت می كند 
گوش كن؛ نی از جدايی ها (جدايی عاشق از معشوق) سخن می گويد.

مفهوم: شكايت از فراق و جدايی
 شعر در قالب مثنوی سروده شده است./ نماد: نی  موالنا يا 

انسان كامل/ جناس ناهمسان: شكايت و حكايت
۱- از كتاب «مثنوی معنوی» اثر موالنا جالل الدين بلخی

۱
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ببريده انـد مـرا  تـا  نيسـتان  ناليده انـدكـز  زن  و  مـرد  نفيـرم  در 
معنی: از زمانی كه مرا از عالم معنويت جدا كرده اند، ناله و فرياد همۀ انسان ها 

(انسان هايی كه به جدايی مبتال شده اند) را در نالۀ من می توان شنيد.
مفهوم: جدايی از اصل/ مبتالبودن انسان به جدايی

 نماد: نيستان  عالم معنويت/ مجاز: مرد و زن  همۀ انسان ها
 «را» نشانۀ مفعول است. «مرد» نهاد است و «زن» معطوف به نهاد.

اشـتياقسـينه خواهم شرحه شرحه از فراق درد  شـرح  بگويـم  تـا 

معنی: دلی می خواهم كه درد ُكشندۀ جدايی را تجربه كرده باشد، تا بتوانم 
درد شوق و اشتياقم را برايش بگويم (همدردی می خواهم تا حالم را بفهمد).

مفهوم: فقط همدرد سخنم را درک می كند.
 مجاز: سينه  دل/ کنایه: شرحه شرحه  شدن سينه  درد و 

رنج بسيار كشيدن/ واج آرایی: صامت /ش/
 «سينه» و «شرح» مفعول هستند.

بـاز جويـد روزگار وصـل خويـشهر كسی كاو دور ماند از اصل خويش
معنی: هر كسی از اصل و ريشۀ خود دور شود، دوباره به دوران وصالش 

(�ه همان اصل و ريشۀ اوست) برمی گردد.
مفهوم: هر چيزی به اصل خود برمی گردد.

 جناس ناهمسان: اصل و وصل/ بيت اشاره به آيۀ ！اّنا هللا و اِّنا 
اِليِه َراِجعون و نيز سخن مشهور ！كلُّ َشیٍء يَرِجُع اِلَی اَصلِِه دارد.

 «كسی» نهاد، «دور» مسند و «روزگار» مفعول است.

جفت بدحاالن و خوش حاالن شـدممن بـه هـر جمعيتـی ناالن شـدم

نوع  همه  همراه  و  همدم  معنويت]  عالم  اسرار  بيان  [برای  من  معنی: 
انسانی شدم؛ از كسانی كه در راه سير و سلوک به سمت خدا بسيار ُكند 

بودند تا انسان هايی كه در اين راه بسيار سريع السير بودند.



فـارسـی دوازدهـم ۸۲

مفهوم: بيان كردن درد فراق با همگان/ خودداری از رازداری
 تضاد: بدحاالن و خوش حاالن/ مجاز: خوش حاالن و بدحاالن 

همۀ انسان ها
 «ناالن» و «جفت» مسند هستند. 

از درون مـن نُجسـت اسـرار مـنهر كسـی از ظـّن خود شـد يار من
معنی: هر كس بر اساس حدس و گمان خود همراه من شد و حقيقت 

حال مرا هيچ كس درنيافت.
مفهوم: هيچ  كس حقيقت حال عاشق را درک نمی كند.

 «كسی» نهاد، «يار» مسند و «اسرار» مفعول است.
ليک چشم و گوش را آن نور نيستسـّر مـن از نالـۀ مـن دور نيسـت

معنی: اسرار عرفانی من درون همين ناله های (= سخنان) من است؛ ولی 
حواس ظاهری، توانايی درک و فهم آن ها را ندارد.

حقايق  درک  توان  ظاهری،  ادراكات  است/  باطن  بيانگر  ظاهر،  مفهوم: 
معنوی را ندارد.

 جناس ناهمسان: دور و نور/ استعاره: نور  قدرت و توانايی/ 
مجاز: چشم و گوش  حواس ظاهری

 «دور» مسند و «نور» نهاد است. فعل «نيست» در مصراع اّول 
اسنادی است و در مصراع دوم به معنی «وجود ندارد». «را» حرف اضافه 
و به معنی «برای» است: وليكن برای چشم و گوش، آن نور وجود ندارد.

ليک كس را ديِد جان دستور نيستتن ز جان و جان ز تن مستور نيست

معنی: تن و جان از همديگر پنهان نيستند (�نار و نزديک هم هستند)، 
اما هيچ كس اجازه و توان ديدِن جان را ندارد.۱

۱- اين بيت در واقع مثالی برای بيت قبل است. در بيت قبل شاعر گفت كه اسرار من در 
سخنان من است؛ سخنان را می شنويد اما اسرار درونی آن را درک نمی كنيد. حال در اين بيت 
در قالب مثالی می گويد: تن و جان هم كنار هم هستند، اما كسی جان را نمی تواند درک كند.



۸۳ درس ششم: نی نامه   

مفهوم: جان و باطن قابل ادراک نيست.
 جناس ناهمسان: مستور و دستور/ واج آرایی: صامت /س/

است  مصدر  «ديد»  است.  نهاد  «دستور»  و  مسند  «مستور»   
م)؛ بنابراين «جان» در «ديِد جان»  كه «ن» آن حذف شده (مصدر ُمَرخَّ

مضاٌف اليه است.
هـر كه ايـن آتش ندارد نيسـت بادآتش است اين بانگ نای و نيست باد

معنی: اين آوای نی همچون آتشی سوزناک است و باِد هوا نيست. هر كه 
آتش عشق در وجودش نيست، اميدوارم نابود شود.

مفهوم: نكوهش عاشق نبودن
 تشبیه: بانگ نای به آتش/ استعاره: آتش (مصراع دوم)  عشق/
باد)/ (نابود  باد  نيست  و  نيست)  هوا  (باِد  باد  نيست  جناس همسان: 

تضاد: آتش و باد ـ است و نيست/ واج آرایی: تكرار مصّوت بلند /ا/
 «آتش» در مصراع اّول مسند و در مصراع دوم مفعول است. «باد» 
در مصراع اّول مسند است و در مصراع دوم در معنی فعل دعايی است. 

«نيست» در مصراع اّول فعل اسنادی است و در مصراع دوم مسند است.
جوشـش عشق است كاندر می فتادآتش عشـق اسـت كاندر نـی فتاد

معنی: عشق است كه در وجود نی افتاده (و ناله سر داده) و عشق است كه 
می را به جوشش وا می دارد (عشق در همۀ پديده ها سريان و جريان دارد).

مفهوم: عشق محّرک و سلسله جنبان همۀ پديده هاست.
 تشبیه: آتش عشق (اضافۀ تشبيهی)/ استعاره (مکنّیه): جوشش 
عشق/ جناس ناهمسان: نی و می/ حسن تعلیل: علت نالۀ نی و جوشش 

شراب، عشق است.
 «آتش» و «جوشش» مسند هستند.



فـارسـی دوازدهـم ۸۴

دريـدنـی، حريـف هر كـه از يـاری بريد مـا  پرده هـای  پرده هايـش 

معنی: نی (انسان كامل و عارف آگاه) همدم هر كسی است كه از يارش 
جدا شده. نواهای نی (= سخنان انسان كامل) پرده ها و حجاب ها را از 
مقابل چشم ما برمی دارد (يا: نواهای نی، رازها را آشكار كرد و اسرار ما 

را به همه نشان داد).
مفهوم: سخن عارفانه، موانع و حجاب ها را از سر راه طالبان و سالكان برمی دارد.

کنایه:  (حجاب)/  پرده  و  آهنگ)   =) پرده  جناس همسان:   
پرده دريدن  آشكار كردن اسرار/ نماد: نی  انسان كامل

 در مصراع نخست، فعل «است» پس از حريف محذوف است: 
نی (نهاد) حريف (مسند) [است] ...

همچو نی دمساز و مشتاقی كه ديد؟همچو نی زهـری و ترياقی كه ديد؟

مشتاق.  و هم  است  پادزهر، هم همدم  هم  و  است  زهر  هم  نی  معنی: 
(خاصيت نی بستگی به ظرفيت وجودی افراد دارد؛ هم دردآفرين است 

و هم درمان بخش).
مفهوم: نقش ظرفيت افراد در تأثيرپذيری از عشق

 نماد: نی  انسان كامل/ پارادوکس: نی هم زهر است و هم 
ترياق (پادزهر)/ تضاد: زهر و ترياق (= پادزهر)/ پرسش در هر دو مصراع 

از نوع انكاری است.
 «زهر» و «دمساز» مفعول و «كه» در هر دو مصراع نهاد و «نی» 

در هر دو مصراع متّمم است.
قّصه هـای عشـق مجنـون می كندنـی حديـث راه پرخـون می كنـد

معنی: نی (انسان كامل) از راه پر از خوف و خطر عشق سخن می گويد و 
قّصه هايی همچون عشق ليلی و مجنون (�ه سرشار از درد و رنج است) 

را حكايت می كند.



۸۵ درس ششم: نی نامه   

مفهوم: راه عشق، پر از خوف و خطر است.
 تلمیح: اشاره به داستان ليلی و مجنون/ نماد: نی  انسان كامل

 «نی» نهاد مصراع اّول است و نهاد مصراع دوم به قرينۀ لفظی 
حذف شده است.

مر زبان را مشتری جز گوش نيستمحرم اين هوش جز بی هوش نيست

معنی: محرم عشق فقط عاشقانی هستند كه عقل و هوش خود را كنار 
نهاده اند؛ همان طور كه تنها مشتری گفتار، گوش است (هر كسی َمحرم 

عشق نيست).
مفهوم: فقط عاشق حقيقی، محرم عشق است.

 اسلوب معادله: (مصراع دوم، مثال مصراع اّول است)/ استعاره: 
هوش  عشق/ تناقض: محرم هوش بی هوش است/ جناس ناهمسان: 

هوش و گوش/ تشخیص: مشتری بودن گوش/ مجاز: زبان  گفتار
نهاد. «را» در مصراع دوم  «بی هوش» مسند است و «گوش»   

فّک اضافه است: مشتری زبان جز گوش نيست.
شـد بـی گاه  روزهـا  مـا  غـم  شـددر  همـراه  سـوزها  بـا  روزهـا 

معنی: روزها را با غم عشق و سوز محّبت به شب رسانديم.
مفهوم: عاشق، روز و روزگارش به سختی می گذرد.

 جناس ناهمسان: روز و سوز
 «روزها» در هر دو مصراع نهاد و «بی گاه» و «همراه» مسند هستند.

تو بمان ای آن كه جز تو پاک نيستروزهـا گـر رفت گو رو باک نيسـت

ای  نيست.  مهم  برود،  بگو  شد،  طی  ُعمر  و  گذشتند  روزها  اگر  معنی: 
معشوق، تو بمان كه همچون تو موجود پاک و سبحانی وجود ندارد.

مفهوم: گذر ُعمر مهم نيست/ حضور معشوق مهم است.
 جناس ناهمسان: باک و پاک/ تضاد: رو و بمان/ تشخیص: رفتن 

روزها و سخن گفتن با آن ها



فـارسـی دوازدهـم ۸۶

 «روزها و تو» نهاد، «نيست» در هر دو مصراع غيراسنادی است 
و به معنی «وجود ندارد». بر اين اساس، «باک» و «پاک» نهاد اين دو فعل 

هستند. بيت هفت جمله دارد.
هر كه بی روزی است، روزش دير شدهر كه جز ماهی، ز آبش سـير شـد

معنی: همه به جز ماهی (= عاشق) از دريا (= عشق) ملول و دل زده می شوند 
و هر كس از عشق نصيبی نبرد و عاشق نشود، روزگارش تباه است.

مفهوم: اشتياق پايان ناپذير عاشق
 نماد: ماهی  عاشق و عارف حقيقی ـ آب  عشق و معرفت 
الهی/ کنایه: دير شدن روز  تباه شدن روز و روزگار/ جناس ناهمسان: 

دير و سير ـ روزی و روز/ تناسب: آب و ماهی
 «هر كه» در هر دو مصراع نهاد است. «سير، بی روزی و دير» 

مسند هستند. «شد» در هر دو مصراع اسنادی است.
پـس سـخن كوتـاه بايد، والّسـالمدرنيابـد حـال پختـه هيـچ خـام

معنی: بی نصيبان از عشق، حال انسان های عاشق را درک نمی كنند، پس 
بايد سخن را به پايان ببرم و تمام كنم.

مفهوم: افرادی كه عاشق نيستند، حال عاشق را درک نمی كنند.
 استعاره: پخته  عارف و عاشق حقيقی ـ خام  افرادی كه 

عاشق نيستند/ تضاد: پخته و خام
 «حال» مفعول و «خام» نهاد مصراع اّول است. 

 معنای واژۀ «دستور» را در بيت های زير مشّخص كنيد.
كه با نادان نه شـيون باد و نه سـور چه نيكو گفت با جمشـيد دستور

مفهوم: توصيه به دوری از افراد نادان
 تضاد: شيون و سور

 وزير



۸۷ درس ششم: نی نامه   

كنون باشد  دستور  ايدونک  بگويـد سـخن پيـش تـو رهنمون گر 
 «باشد» به معنی «وجود داشته باشد» و غيراسنادی است.

 اجازه
و  روز»  «دير شدن  می توان  آيا  مولوی،  از  زير  بيت  دو  به  توّجه  با   

«بی گاه شدن» را معادل معنايی يكديگر دانست؟ داليل خود را بنويسيد.
شد سرزير  او  و  معكوس  او  روزگارش بُـرد و روزش ديـر شـد مكر 

مفهوم: چاه مَكن بهر كسی، اّول خودت دوم كسی!
 بی گاه شد بی گاه شد، خورشيد اندر چاه شد

خورشـيِد جـاِن عاشـقان در خلوت اهللا شـد
مفهوم: به وصال حق رسيدن

 در نمونۀ اّول «دير شدن روز» يعنی «گذشتن زمان و تمام شدن روز»
و در نمونۀ دوم «بی گاه شدن» به معنی «به آخر رسيدن روز و شب شدن» است؛

پس می توانند معادل معنايی يكديگر باشند.
 نقش دستوری گروه های اسمی مشّخص شده در بيت زير را بنويسيد.

از درون مـن نجسـت اسـرار مـن هر كسـی از ظّن خود شد يار من
 «يار من» گروه مسندی است: هر كسی از ظّن خود يار من شد. 
«يار» هسته و «من» مضاٌف اليه گروه مسندی است. در مصراع دوم «اسرار من» 

گروه مفعولی است و «اسرار» هسته و «من» مضاٌف اليه گروه مفعولی است.

 بيت های زير را از نظر كاربرد آرايۀ جناس همسان (تام) بررسی كنيد.
 آتش است اين بانگ نای و نيست باد/ هر كه اين آتش ندارد نيست باد

 «نيست باد» در مصراع اّول به معنی «باِد هوا نيست» به كار رفته 
و در مصراع دوم به معنی «نابود باد!».

دريـد نی، حريف هـر كه از ياری بريد مـا  پرده هـای  پرده هايـش 
 «پردۀ» اّول به معنی آهنگ است و «پردۀ» دوم به معنی حجاب .
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هرگاه شاعر در يک مصراع انديشه ای را مطرح كند و در مصراعی ديگر 
برای انديشۀ مطرح شده مثالی بياورد به آن «اسلوب معادله» می گويند. 
اما  نيست؛  بيشتر  مصراع  يک  شاعر  ديگر، حرف حساب  عبارت  به 
هم برای محكم كاری و هم برای اين كه مخاطبش را شيرفهم كند از 

مثالی برای توضيح حرف خودش استفاده می كند:
 مستمع صاحب سخن را بر سر كار آورد

ــار آورد ــل را به گفت ــۀ خاموش، بلب غنچ
 عشق چون آيد بَرد هوِش دِل فرزانه را

ــه را ــراِغ خان ــد اّول چ ــا می ُكش دزِد دان
 عشق بر يک فرش بنشاند گدا و شاه را

ــت و بلند راه را ــيل يكسان می كند پس س
ــانه می آيد به كار زلف در آشفتگی  ش

ــرس۱ ــانی بپ ــام پريش ــنايان را در ايّ آش
 

 هميشه اين گونه نيست كه حرف حساب شاعر در مصراع اّول و 
نمونۀ  همانند  است،  برعكس  گاهی  بيايد،  دوم  مصراع  در  آن  مثال 

چهارم و هم چنين در نمونۀ زير:
ــال را ــخ دارد جمعۀ اطف ــنبه تل ــر ش فك

ــۀ فردا خوش است ــرت امروز بی انديش عش

سخنور آمدن  به سخن  برای  خوب  شنوندۀ  اهمّيت   (۱ ترتيب:  به  ابيات  مفهوم   -۱
۲) تقابل عقل و عشق و ناتوانی عقل در برابر عشق ۳) عشق همۀ تعلّقات را پاک می كند.

ــی۴) دوست آن باشد كه گيرد دست دوست درماندگ و  ــان حالی  پريش در 



۸۹ درس ششم: نی نامه   

 اصل مهم در اسلوب معادله اين است كه دو مصراع يک مفهوم 
واحد را بيان كنند؛ يعنی تعادل معنايی داشته باشند. عالوه بر اين 
نكته، نبايد دو مصراع به لحاظ دستوری به يكديگر وصل باشند. به 
عبارت ديگر، هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز ديگری، نبايد دو مصراع 

را از نظر دستوری به هم مرتبط كند:
ــود ــاكان زود بر مردم هويدا می ش عيب پ

ــود ــير خالص زود پيدا می ش موی اندر ش
در اين بيت، مصراع ها از نظر دستوری به هم وصل نيستند؛ پس بيت 

اسلوب معادله دارد. اما بيت:
ــتم ــار لب ديوار دانس ــدن خ ــن از رويي م

كه ناكس كس نمی گردد به اين باال نشينی ها
اسلوب معادله ندارد؛ زيرا مصراع دوم، مفعول مصراع اّول است: دانستم كه ...

 اگر يک بيت به طور كامل حرف حساب شاعر باشد و بيت بعد 
مثال آن، اسلوب معادله محسوب نمی شود. جوالنگاه اسلوب معادله 
با اين كه بيت دوم  در نمونۀ زير  فقط و فقط دو مصراع است. مثالً 

مثالی برای بيت اّول است، اما اسلوب معادله برقرار نيست:
ــت ــّر من از نالۀ من دور نيس س
تن ز جان و جان ز تن مستور نيست

ليک چشم و گوش را آن نور نيست
ليک كس را ديِد جان دستور نيست

 در كدام بيت درس، شاعر از «اسلوب معادله» بهره گرفته است؟ دليل 
خود را بنويسيد.

 بيت چهاردهم؛ زيرا مصراع دوم مثالی برای مصراع اّول است. 
مصراع ها تعادل معنايی دارند و يک مفهوم را بيان می كنند. هر دو مصراع 

استقالل دستوری دارند.

 مقصود مولوی از «نی» و «نيستان» چيست؟
 نی: موالنا يا انسان كامل/ نيستان: عالم معنويت و عشق
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ِالَی اَصِلِه» (هر چيزی   كدام بيت به اين سخن مشهور «كلُّ َشیٍء يَرِجُع 
سرانجام به اصل و ريشۀ خود بازمی گردد) اشاره دارد؟

 بيت چهارم: هر كسی كاو دور ماند از اصل خويش/ باز جويد 
روزگار وصل خويش

 حافظ در هر يک از بيت های زير بر چه مفاهيمی تأكيد دارد؟ بيت های 
معادل اين مفاهيم را از متن درس بيابيد.

 در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز/ هر كسی برحسب فكر گمانی دارد
مفهوم: هر كسی شايستگی ورود به عالم عشق را ندارد.

 «كس، محرم و گمانی» به ترتيب نهاد، مسند و مفعول هستند.
من  درون  از  من/  يار  شد  خود  ظّن  از  كسی  هر  بيت ششم:   

نجست اسرار من
 زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر/ بگو بسوز كه بر من به برگ كاهی نيست

مفهوم: گذشتن عمر اهمّيتی ندارد.
خرمن  به  آتش  تشبيهی)/ کنايه:  (اضافۀ  عمر  خرمن  تشبيه:   

چيزی زدن  نابود كردن ـ به برگ كاهی نيست  بی ارزش است
 «م» در «آتشم» مضاٌف اليه «عمر» است  زمانه گر آتش به 

خرمن عمر من بزند
 بيت شانزدهم: روزها گر رفت گو رو باک نيست/ تو بمان ای آن 

كه جز تو پاک نيست
 جدول زير را با توّجه به مفاهيم ابيات درس كامل كنيد. 

شمارۀ بيتمفهوم
سيزدهمدشوار و پرخطر بودن راه عشق

هفتمحواّس ظاهری توانايی درک اسرار عشق را ندارد. ظاهر بيانگر باطن است.

هفدهماشتياق پايان ناپذير عاشق
دوازدهمنقش ظرفيت وجودی افراد در تأثيرپذيری از عشق

دهمعشق در همۀ هستی جريان دارد و عامل محّرک همه چيز است.



۹۱ درس ششم: نی نامه   

گفت كه: چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، 
مرا از خود ياد نيايد؛ از تو چون ياد كنم؟

معنی: گفت: وقتی من به درگاه الهی برسم و نور جمال خداوند بر من 
بتابد، من خودم را هم فراموش می كنم؛ چگونه به ياد تو باشم؟

مفهوم: حيرت و بی خودی عاشق در برابر معشوق
 تشبیه: آفتاب جمال

 «چون» در جملۀ «چون من در آن حضرت رسم» حرف ربط 
وابسته ساز است و در جملۀ «از تو چون ياد كنم» قيد است.

چون حق تعالٰی بنده ای را ُگزيد و مستغرق خود گردانيد، هر كه دامن او 
را بگيرد و از او حاجت طلبد، بی آنک آن بزرگ نزد حق ياد كند و عرضه 

دهد، حق آن را برآرد.
معنی: وقتی خداوند بنده ای را برگزيد و او را محو خود كرد، هر كس به 
اين فرد برگزيده متوسل شود و حاجتی بخواهد، بدون آن كه آن شخص 
بزرگ و برگزيده يادش باشد و آن خواسته را از خدا بخواهد، خداوند آن 

خواسته را برآورده می كند.
مفهوم: توسل به اولياء اهللا، حّالل مشكالت است.

 کنایه: مستغرق حق گرديدن  محو خدا  شدن ـ دامن كسی 
را گرفتن  به كسی متوّسل شدن

سٔواالت امتحان نهایی

معنی هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد.- ۵۷
(خرداد ۹۹) الف) تن ز جان و جان ز تن مستور نيست  
(دی ۹۸) ب) در نفيرم مرد و زن ناليده اند  

۱- از كتاب «فيه ما فيه» اثر موالنا جالل الدين بلخی

۱
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(دی ۹۹)- ۵۸ امالی درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
«تن ز جان و جان ز تن (مستور ـ مسطور) نيست»

در بيت زير نقش دستوری گروه های اسمی مشخص شده را بنويسيد. - ۵۹
(دی ۹۹ و شهريور ۹۹)  

از درون مـن نجسـت اسـرار مـن»«هركسـی از ظـن خود شـد يار من 
نقش دستوری هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد.- ۶۰

  (شهريور ۱۴۰۰)
ببريده انـد  مـرا  تـا  نيسـتان  ناليده انـد»«كـز  زن  و  مـرد  نفيـرم  در 

در بيت زير آرايۀ درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.  (خرداد ۹۹)- ۶۱
فتـاد  نـی  كانـدر  اسـت  عشـق  «آتـش 

جوشـش عشـق اسـت كانـدر مـی فتـاد»
(تشبيه ـ جناس همسان)

(دی ۹۹)- ۶۲ در بيت زير آرايۀ درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.  
«شـانه می آيـد بـه كار زلـف در آشـفتگی 

بپـرس» پريشـانی  ايّـام  در  را  آشـنايان 
(اسلوب معادله ـ جناس)

(شهريور ۱۴۰۰)- ۶۳ در بيت زير آرايۀ درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.  
«محـرم ايـن هـوش جـز بی هوش نيسـت 

مـر زبـان را مشـتری جـز گـوش نيسـت»
(اسلوب معادله ـ سجع)

(دی ۹۸ و شهريور ۹۹)- ۶۴ آرايۀ مشترک دو بيت زير چيست؟  
آشـنايان را در ايّام پريشانی بپرس»«شانه می آيد به كار زلف در آشفتگی 
مر زبان را مشتری جز گوش نيست»«محرم اين هوش جز بی هوش نيست 

(دی ۹۸)- ۶۵ مفهوم نمادين واژۀ مشخص شده چيست؟  
می كنـد»«بشـنو اين نی چون حكايت می كند  شـكايت  جدايی هـا  از 



۹۳ درس ششم: نی نامه   

بيت زير را از نظر كاربرد جناس تام (همسان) بررسی كنيد.  (خرداد ۹۸)- ۶۶
دريـد»«نـی حريف هـر كـه از يـاری بُريد  مـا  پرده هـای  پرده هايـش 

(شهريور ۹۸)- ۶۷ بيت زير اسلوب معادله دارد يا تضمين؟  
غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد»«مستمع صاحب سخن را بر سركار آورد 

در مصراع «پرده هايش پرده های ما دريد» تفاوت معنايی «پرده» آرايۀ - ۶۸
(شهريور ۹۸) ............... را پديد آورده است.  

آرايۀ مشترک ابيات زير اسلوب معادله است يا حسن تعليل؟ يک دليل - ۶۹
(خرداد ۹۸) بنويسيد.  

دزد دانا می كشـد اول چراغ خانه را عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را
مر زبان را مشـتری جز گوش نيست محرم اين هوش جز بی هوش نيست 

(شهريور ۹۹)- ۷۰ نام پديدآورندۀ هر يک از آثار زير را بنويسيد.  
ب) قّصۀ شيرين فرهاد الف) فيه ما فيه  

(دی ۹۸)- ۷۱ مفهوم كنايۀ مشخص شده چيست؟  
 هر كه بی روزی است روزش دير شد

معنی هر يک از موارد زير را به نثر روان بنويسيد. - ۷۲
ليک چشـم و گوش را آن نور نيستالف) سـّر من از نالۀ من دور نيسـت 

  (خرداد ۹۹)
از درون مـن نجسـت اسـرار مـنب) هر كسی از ظن خود شد يار من 

  (شهريور ۹۹ و دی ۱۴۰۰)
روزها با سوزها همراه شد (شهريور ۹۸)پ ) در غـم مـا روزهـا بی گاه شـد 

(شهريور ۹۸)- ۷۳ در بيت زير منظور از «نيستان» چيست؟  
ببريده انـد  مـرا  تـا  نيسـتان  ناليده انـد»«كـز  زن  و  مـرد  نفيـرم  در 

مفهوم كلی بيت «هر كه جز ماهی ز آبش سير شد / هر كه بی روزی - ۷۴
(دی ۱۴۰۰) است روزش دير شد» چيست؟  
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بيانگر - ۷۵ انسان  «ظاهر  كه  است  موضوع  اين  بيانگر  بيت  كدام  مفهوم 
(خرداد ۹۸) احوال درونی اوست»؟  

ــت  ــۀ من دور نيس ــن از نال ــّر م ــت۱) س ــوش را آن نور نيس ــم و گ ليک چش
ــش۲) هركسی كاو دور ماند از اصل خويش  خوي ــل  وص روزگار  ــد  جوي ــاز  ب

(شهريور ۱۴۰۰)- ۷۶ مضمون مشترک ابيات زير را بنويسيد.  
قّصه هـای عشـق مجنـون می كنـد«نـی حديـث راه پرخـون می كنـد 
زان كه ره دور است و دريا ژرف ژرف»شـيرمردی بايـد اين ره را شـگرف 

اَصِلِه» - ۷۷ ِالَی  يَرَجُع  َشیٍء  «كلُّ  مشهور  سخن  به  زير  ابيات  از  كدام يک 
(شهريور ۹۹) اشاره دارد؟  

ــد  ببريده ان ــرا  م ــا  ت ــتان  نيس ــز  ــد۱) ك ناليده ان زن  و  ــرد  م ــرم  نفي در 
ــش۲) هر كسی كاو دور ماند از اصل خويش  خوي ــل  وص روزگار  ــد  جوي ــاز  ب



 واژه نامه ای
 بزم: محفل، ضيافت

 بی خودی: بی هوشی، حالت از خودرستگی 
و به معشوق پيوستن

مقابل  به جسم،  منسوب   جسمانی: 
روحانی

 جمال: زيبايی، زيبايی ازلی خداوند
 ُحسن: نيكويی، زيبايی

معنوی،  روح،  به  منسوب   روحانی: 
ملكوتی، آن چه از مقولۀ روح و جان باشد.

 سامان: درخور، ميّسر، امكان

 سودا: خيال، ديوانگی
 شيدايی: ديوانگی

 فرض: الزم، ضروری، آن چه خداوند 
بر بندگانش واجب كرده است.

 كمال: كامل بودن، كامل ترين و بهترين 
صورت و حالت هر چيز، سرآمدبودن در 

داشتن صفت های خوب
 محب: دوستدار، يار، عاشق

 َممات: مرگ، مردن
 نغمه: نوا، ترانه، سرود

 غیر واژه نامه ای
 خودرأی: خودسر، كسی كه به نظر 

ديگران اعتنا نكند.
 غايت: نهايت

 قوت: غذا، خوراک
 البد: ناچار

 اليق: سزاوار و شايسته
 مأوا: پناهگاه

 مطلوب: خوشايند، محبوب
 مسلّم شدن: قطعی شدن، مختص گشتن

 وصول: رسيدن

نام درسنام قسمت
درس هفتم: در حقیقت عشقدرس نــامــه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.
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ازل و ابد ـ ايثار و ترجيح ـ بزم و ضيافت ـ حيات و 
زندگی ـ فرض و واجب ـ محنت و رنج ـ ملجأ و مأوا ـ منسوب و وابسته

وابسته و خويشاوندمنسوبزندگیحيات

گماشتهمنصوبمحّوطۀ روباز خانهحياط

بدان كه از جملۀ نام های ُحسن يكی «جمال» است و يكی «كمال» و هر چه 
موجودند، از روحانی و جسمانی، طالب كمال اند.

معنی: بدان كه ُحسن نام های متعددی دارد؛ يكی از آن نام ها «جمال» 
است و نام ديگرش «كمال» و تمامی موجودات عالم، اعم از روحانی (مثل 

فرشتگان) و جسمانی (مثل اشيا)، خواهان كمال هستند.
مفهوم: همه طالب كمال و جمال هستند.

 سجع و جناس: جمال و كمال/ تضاد: روحانی و جسمانی
 «جمال، كمال (اّول)، موجود و طالب» همگی مسند هستند. 
به ُحسن ـ كه مطلوب همه است ـ دشوار می توان رسيدن؛ زيرا كه وصول 

به ُحسن ممكن نشود، اّال به واسطۀ عشق.
پيدا  به سختی می توان دست  زيبايی كه خواستۀ همه است  به  معنی: 

كرد؛ زيرا رسيدن به زيبايی فقط به واسطۀ عشق امكان پذير است.
درِک ُحسن،  نمی كنی./ الزمۀ  را درک  نشوی، ُحسن  عاشق  تا  مفهوم: 

عشق ورزی است.
 «مطلوب و ممكن» هر دو مسند هستند.

۱- از كتاب «فی حقيقة العشق» اثر شهاب الدين سهروردی



۹۷ درس هفتم: در حقیقت عشق   

عشق هر كسی را به خود راه ندهد و به همه جايی مأوا نكند و به هر ديده 
روی ننمايد.

جايی  در همه  و  نمی دهد  راه  به حريم خود  را  هر كسی  معنی: عشق 
ُسكنی نمی گزيند و خود را به هر كسی نشان نمی دهد.

مفهوم: هر كسی شايستۀ عاشق شدن نيست.
 تشخیص: راه ندادن، مأوا نكردن و روی ننمودِن عشق/ مجاز: ديده

 انسان/ سجع: ندهد و نكند
محّبت چون به غايت رسد، آن را عشق خوانند و عشق خاص تر از محّبت 

است؛ زيرا كه همه عشقی محّبت باشد، اما همه محّبتی عشق نباشد.

معنی: محّبت وقتی به اوج و نهايت خود رسد، به آن عشق می گويند. 
عشق ويژه تر و خاص تر از محّبت  است؛ زيرا در همۀ عشق ها محّبت هست،

اما در هر محّبتی عشق وجود ندارد.
مفهوم: عشق واالتر و فراتر از محّبت است.

 «عشق (اّول و آخر)» مسند است.

به عالَم عشق ـ كه باالی همه است ـ نتوان رسيدن، تا از معرفت و محّبت 
دو پايۀ نردبان نسازد.

از دو مرحلۀ شناخت  ابتدا  معنی: كسی به عشق نمی رسد، مگر اين كه 
و محّبت عبور كرده باشد (معرفت و محّبت دو پايۀ نردبانی هستند كه 

انسان را به عشق می رسانند).
مفهوم: شناخت و محّبت، پيش نياز عشق است.

 تشبیه: معرفت و محّبت به پايۀ نردبان
 «باال» مسند و «همه» مضاٌف اليه است. 
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در عشق قدم نهادن كسی را مسّلم شود كه با خود نباشد و ترک خود بكند 
و خود را ايثار عشق كند. عشق آتش است؛ هر جا كه باشد، جز او رخت، 

ديگری ننهد. هر جا كه رسد، سوزد و به رنگ خود گرداند. 
معنی: كسی می تواند به طور قطعی قدم به عالم عشق بگذارد (عاشق شود) 
كه وابستگی های ماّدی خود را فراموش كند و خود را در راه عشق فدا كند. 
عشق مانند آتش است؛ هر جا باشد كسی ديگر نمی تواند بمانَد. عشق و 
آتش هر جا برسند همه چيز را می سوزانند و به شكل خودشان درمی آورند.

مفهوم: عاشق، خود را فراموش می كند.
 کنایه: قدم نهادن در عشق  عاشق شدنـ  با خود نبودن  رها كردن 
وابستگی ها ـ رخت نهادن  مستقر شدن، ماندن/ تشبیه: عشق به آتش

 «ايثار و آتش» مسند هستند. 
در عشـق، كسـی قدم نهد كِش جان نيسـت

با جـان بـودن به عشـق در سـامان نيسـت

معنی: كسی می تواند در عالم عشق قدم بگذارد كه جان نداشته باشد 
(ترک جان كرده باشد، به مقام فنا رسيده باشد)؛ زيرا امكان ندارد كسی 

جانش را حفظ كند و با وجود اين، وارد قلمرو عشق هم بشود.
مفهوم: جان فشانی عاشق

 کنایه: قدم نهادن در عشق  عاشق شدن
 ضمير «ش» در «كِش» متّمم است: كِش جان نيست  كه برای او 
جانی نيست. فعل «نيست» در مصراع اّول غيراسنادی و به معنی «وجود ندارد» است. 
ای عزيز، به خدا رسيدن فرض است، و البد هر چه به واسطۀ آن به خدا 
به خدا برساند؛ پس  را  بنده  به نزديک طالبان. عشق،  باشد  رسند، فرض 

عشق از بهر اين معنی، فرِض راه آمد.

معنی: ای عزيز، رسيدن به خداوند واجب است و به ناچار هر چيزی كه 
۱- از كتاب «تمهيدات» اثر عين القضات همدانی
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انسان را به خدا رساند، آن هم در نزد طالبان و سالكان واجب است. عشق 
واسطۀ رساندن انسان به خداوند است؛ پس به اين دليل است كه عشق 

در راه رسيدن به خدا واجب است.
مفهوم: عشق، ابزار سير و سلوک الی اهللا است.

 «فرض» (هر سه مورد) مسند است. «البد»۱ قيد است.
از عشق است؛  نطلبد. وجود عاشق  كار طالب آن است كه در خود جز عشق 
بی عشق چگونه زندگانی كند؟! حيات از عشق می شناس و ممات بی عشق می ياب.

معنی: كار سالكان و مريدان اين است كه در وجود خود چيزی جز عشق 
نخواهند. وجود عاشق وابسته به عشق است؛ بی عشق نمی تواند زندگی كند. 
زندگی واقعی از عشق سرچشمه می گيرد و مرگ حقيقی در بی عشقی است.

مفهوم: كسی كه عاشق نيست با ُمرده تفاوتی ندارد.
زندگانی  نمی تواند  كند؟   زندگانی  چگونه  پرسش انکاری:   

كند./ تضاد: حيات و ممات
 «عشق» و «بی عشق» در «حيات از عشق می شناس» و «ممات 

بی عشق می ياب» مسند هستند.
سودای عشق از زيركی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل ها 
بود.  و خودرای  باشد  پركين  و  نيست، خودبين  عاشق  كه  هر  آيد.  افزون 

عاشقی بی خودی و بی  رايی است.
معنی: جنون ناشی از عشق برتر از تيزهوشی و زيركی كل جهان است و اين 
ديوانگِی عاشقانه بر همۀ عقل ها برتری دارد. هر كس عاشق نيست، مغرور، 

پركينه و خودپسند است. عاشقی غافل بودن از خود و وارستگی است.
مفهوم: تقابل عقل و عشق و برتری عشق بر عقل

 تناقض: ديوانگی بر عقل افزون آيد/ تضاد: عشق و عقل

» در عربی، يعنی  ۱- بد نيست بدانيد «بُّد» در زبان عربی به معنای چاره است و «ال بُدَّ
«چاره ای نيست»؛ اين واژه در زبان فارسی به معنی «ناچار» به كار می رود.
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 «افزون، عاشق، خودبين، خودرای و بی خودی» مسند هستند؛  
«پركين» و «بی رايی» نيز معطوف به مسند هستند.

اسـت برنايـی  كجـا  هـر  پيـر،  عالـم  در 
عاشـق بادا كه عشـق خوش سـودايی اسـت

معنی: در اين عالم پير هر جا كه جوانی هست، اميدوارم كه عاشق شود؛ 
زيرا عشق، برترين شوق و شيفتگی است.

مفهوم: توصيه به عشق ورزی
به  تشبیه: عشق  تشخیص: «پيربودن» عالَم/  برنا/  پير و  تضاد:   
سودا (= تجارت)/ واج آرایی: /ش/ در مصراع دوم/ ایهام: سودا:  تجارت

 شيفتگی
غيراسنادِی  معنی  در  «است»  فعل  زيرا  است؛  نهاد  «برنايی»   

«وجود دارد» به كار رفته. «عاشق» در مصراع دوم مسند است.
ای عزيز، پروانه قوت از عشِق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش 
وجود ندارد، تا آن گاه كه آتش عشق او را چنان گرداند كه همه جهان آتش 
بيند؛ چون به آتش رسد، خود را بر ميان زند. خود نداند فرقی كردن ميان 

آتش و غير آتش، چرا؟ زيرا كه عشق، همه خود آتش است.

معنی: ای عزيز، عشِق آتش برای پروانه همانند غذاست (ضروری است)، 
بدون آتش آرام و قرار ندارد و در آتش، وجود خود را فنا می كند؛ تا زمانی 
كه عشق با او كاری كند كه همۀ جهان برای او مثل آتش شود  (به هر جا 
نگاه كند چيزی جز معشوق نبيند). [پروانه] هنگامی كه به آتش می رسد 
خود را در آن می افكند و خودش هم نمی تواند ميان آتش و غير آتش 

فرق بگذارد، چرا؟ زيرا عشق، تماماً همانند آتش است.
مفهوم: جان فشانی عاشق/ فنای عاشق در معشوق

(اضافۀ  عشق»  «آتش  تشبیه:  پاكباز/  عاشق  پروانه   نماد:   
تشبيهی)/ تناسب: آتش و پروانه
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آتش  خود  «همه  در  و  بيند»  آتش  جهان  «همه  در  «آتش»   
است» مسند است. «همه» و «خود» در جملۀ «زيرا كه عشق، همه خود 

آتش است» بدل هستند برای «عشق».

 از متن درس، معادل معنايی برای قسمت های مشّخص شده بيابيد.
شـيدايی بيـم آن اسـت كز غم عشـقت بـه  دلـم  بـرآرد  سـر 

 «است» غيراسنادی است و «بيم» نهاد است.
 سودا

 درد هر كس را كه بينی در حقيقت چاره دارد
من ز عشقت با همه دردی كه دارم ناگزيرم

فعل  «ناگزيرم» مخّفف  در  م»  ـَ  » زيرا  است،  «ناگزير» مسند   
اسنادی است.
 البد

 واژه های مهم اماليی را در متن درس بيابيد و بنويسيد.
 بزم و ضيافت ـ فرض و واجب ـ حيات و زندگی ـ ازل و ابد ـ 

منسوب و وابسته ـ ملجأ و مأوا ـ ايثار و ترجيح ـ محنت و رنج

افعال مسند پذير به دو دسته تقسيم می شوند:
 افعالی كه به جز مسند به نهاد هم نياز دارند: استن، بودن،  شدن، 

گشتن، گرديدن، به نظر آمدن، به حساب آمدن و ... .
هوای بهاری (نهاد) روح بخش (مسند) است.



فـارسـی دوازدهـم ۱۰۲

 افعالی كه به جز مسند و نهاد به «مفعول» نيز نياز دارند:
 گردانيدن و مترادفات آن: نمودن، ساختن و  كردن: 

باران هوا را سرد كرد ( گردانيد، نمود، ساخت)

 ناميدن و مترادفات آن: گفتن، صدا زدن، خواندن، لقب دادن، صدا كردن: 
مردم تختی را جهان پهلوان ناميده اند ( گفته اند، خوانده اند، صدا زده اند، 
لقب  داده اند، صدا كرده اند).   
 شمردن و مترادفات آن: به حساب آوردن، محسوب كردن، به شمار 

آوردن، تلقی كردن: 
محققان موالنا را عارف می شمرند (به حساب می آورند، محسوب می كنند، 
به شمار می آورند، تلقی می كنند).  

 پنداشتن و مترادفات آن: ديدن، دانستن، يافتن: 
متخصصان آن دختر را نابغه پنداشتند ( ديدند، دانستند، يافتند).

 در افعالی كه به عنوان مترادف معرفی كرديم، حتماً بايد 
دقت كنيم كه معنی آن ها، مطابق فعل اصلی باشد؛ مثالً «ساختن» 

معانی متعددی دارد:
 بنا كردن  سازگاری داشتن  گرداندن

اگر در جمله ای «ساختن» به معنی «گرداندن» باشد مسندپذير است، 
در غير اين صورت مسند نمی گيرد:

را  معلم  نمی ساخت.   تو  به  اين غذا  را ساخت.   بّنا خانه   
عصبانی (= مسند) ساختند.

در ميان سه نمونۀ فوق، فقط نمونۀ سوم مسند می پذيرد؛ زيرا فعل 
«ساختن»، در اين مثال به معنی «گرداندن» است.

 گاهی برخی از افعال دستۀ «ب» به جای مفعول، با متّمم 
به كار می روند: بچه ها (نهاد) به او (متّمم) رونالدو (مسند) می گفتند.

مسند مفعول نهاد

مسند مفعول نهاد

مسند مفعول نهاد

مسند مفعول نهاد
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 اكنون از متن درس برای هر يک از الگوهای زير نمونه ای بيابيد و بنويسيد.
 نهاد + مسند + فعل  به خدا رسيدن (نهاد) فرض (مسند) است.

را (مفعول) عشق  (نهاد) محّبت  عارفان   نهاد + مفعول + مسند + فعل  
(مسند) خوانند.

 كاربرد نمادين «پروانه» را در متن درس و سرودۀ زير بررسی و مقايسه كنيد. 
 ببين آخـر كـه آن پروانۀ خوش۱
 چو از شـمعی رسـد پروانه را نور

 چگونـه می زنـد خـود را بـه آتش
دور از  پروانـه  پرزنـان  درآيـد 

 پروانه در متن درس و در اين دو بيت نماد عاشق و عارف حقيقی 
است كه جان خود را در راه عشق می دهد و در معشوق فنا می شود.

 برای هر يک از آرايه های زير، نمونه ای از متن درس بيابيد.
 کنايه: رخت نهادن  ماندن و مستقر شدن/ تشبيه: عشق، آتش 
است./ سجع: بدان كه از جمله نام های ُحسن، يكی جمال است و يكی 

كمال  جمال و كمال

 سهروردی شرط دستيابی به عالم عشق را چه می داند؟
 عبور از دو مرحلۀ معرفت و محّبت

 درک و دريافت خود را از عبارت های زير بنويسيد.
 سودای عشق از زيركی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل ها 

افزون آيد.
 عشق بر عقل برتری دارد./ ترجيح زندگی عارفانه و عاشقانه بر 

زندگی عاقالنه
 ای عزيز، به خدا رسيدن فرض است، و البد هر چه به واسطۀ آن به خدا 

رسند، فرض باشد به نزديک طالبان.
 هر وسيله ای كه انسان را به خدا برساند، داشتن آن وسيله واجب 

و الزم است.
xash خوانده می شود. ۱- به ضرورت قافيۀ شعر، در اين جا، «خوش»، «َخش»
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 دربارۀ ارتباط معنايی هر بيت زير با متن درس توضيح دهيد.
 صبر بر داغ دل سـوخته بايد چون شمع

اليـِق صحبـِت بزم تو  شـدن آسـان نيسـت
 تشبيه: بايد چون شمع صبر كرد./ كنايه: دِل سوخته  دل عاشق

 عشق، هر كسی را به خود راه ندهد و به همه جايی مأوا نكند و 
به هر ديده روی ننمايد. 

مفهوم مشترک  هر كسی شايستۀ ورود به عالم عشق نيست.
 من كه هر آن چه داشـتم اّول ره گذاشتم

حـال بـرای چـون تويی، اگـر كه اليقـم بگو
فعل  مخّفف  «اليقم»  در  م»  ـَ  » زيرا  است؛  مسند  «اليق»   

اسنادی است.
 در عشق قدم نهادن كسی را مسّلم باشد كه با خود نباشد و ترک 

خود كند و خود را ايثار عشق كند. 
مفهوم مشترک  اگر می خواهی شايستۀ عشق شوی، بايد خود را فراموش 

كنی.
 بی  عشق  زيستن را جز نيستی چه نام است؟

يعنـی اگـر نباشـی، كار دلـم تمـام اسـت
را  بی  عشق  زيستن  است:  اضافه»  «فّک  اول  در مصراع  «را»   

جز نيستی چه نام است  نامِ بی  عشق زيستن جز نيستی چه است؟
 حيات از عشق می شناس و ممات بی عشق می ياب. 

مفهوم مشترک  زندۀ واقعی كسی است كه عاشق است و مردۀ حقيقی 
كسی است كه از عشق بی بهره است.

 می توانـد حلقه بر در زد حريم ُحسـن را
در رگ جان، هر كه را چون زلف، پيچ و تاب هست

«را» در مصراع اول «فّک اضافه» است: می تواند حلقه بر در زد   
حريم حُسن را  می تواند حلقه بر درِ حريم حُسن بزند. 
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 وصول به ُحسن ممكن نباشد، اّال به واسطۀ عشق.
مفهوم مشترک  زيبايی و جمال را كسی درک می كند كه عاشق باشد.

سٔواالت امتحان نهایی

معنی هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد.- ۷۸
الف) پروانه قوت از عشق آتش خوَرد  (شهريور ۹۹) 

(شهريور ۱۴۰۰) ب) ای عزيز به خدا رسيدن فرض است.  
(دی ۹۹)  پ) محبت چون به غايت رسد آن را عشق خوانند. 

را - ۷۹ آن  درست  شكل  است؟  نادرست  زير  عبارت  در  واژه  كدام  امالی 
(شهريور ۹۸) بنويسيد.  

«پس عشق از بحر اين معنی، فرض راه آمد»
(شهريور ۹۸)- ۸۰ نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنويسيد.  

«عشق حقيقی، دل و جان را پاک می گرداند»
الگوی ساخت همۀ گزينه ها، به جز جملۀ گزينۀ ............... «نهاد + مفعول + - ۸۱

(خرداد ۹۹) مسند + فعل» است.  
۱) عشق حقيقی، دل و جان را پاک می گرداند.

۲) محبِت به غايت را عشق خوانند.
۳) برخی عاشق را ديوانه پندارند.

۴) عشق از بهر اين معنی فرض راه آمد.
(دی ۹۹)- ۸۲ الگوی ساخت كدام گزينه «نهاد + مفعول + مسند + فعل» است؟ 

۱) زيبايی محبوب تو چند روزی بيش نيست.
۲) عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بيند.

۳) در اين سفر، ستارگان را با درخشندگی جاودان خود می بينم.
۴) عشق از بهر اين معنی فرض راه آمد.
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............... «نهاد + مفعول + مسند + - ۸۳ الگوی ساخت همۀ گزينه ها، به جز 
(شهريور ۱۴۰۰) فعل» است.  
۲) عشق حقيقی دل و جان را پاک می گرداند. ۱) برخی عاشق را ديوانه می پندارند. 

۴) پروانه همۀ جهان را آتش بيند. ۳) مردم به او دهقان فداكار می گفتند.  
نقش واژۀ مشخص شده در «عشق حقيقی، دل و جان را پاک می گرداند» - ۸۴

(دی ۹۸) چيست؟  

در عبارت «بدان كه از جملۀ نام های ُحسن يكی جمال است و يكی كمال.»- ۸۵
(شهريور ۹۹) كدام واژه ها «سجع» دارند؟ 

مفهوم نمادين «پروانه» در بيت زير چيست؟ - ۸۶
چگونـه می زنـد خـود را بـه آتش»«ببيـن آخـر كـه آن پروانـۀ خوش

(دی ۱۴۰۰)- ۸۷ آرايۀ مناسب را از مقابل بيت زير انتخاب كنيد.  
عاشق بادا كه عشق خوش سودايی است»«در عالـم پير هر كجا برنايی اسـت

(اسلوب معادله ـ تضاد)

معنی هر يک از موارد زير را به نثر روان بنويسيد.- ۸۸
(خرداد ۹۹) الف) عشق به همه جايی مأوا نكند و به هر ديده روی ننمايد  

عاشق بادا كه عشق خوش سودايی استب) در عالم پير هر كجا برنايی است 
(شهريور ۹۹)  

پ) در عشق قدم نهادن كسی را مسّلم شود كه با خود نباشد.
  (خرداد ۹۸ و شهريور ۹۹)

(دی ۹۸)- ۸۹ با توجه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.  
«محبت چون به غايت رسد آن را عشق خوانند. عشق خاص تر از محبت است و 
محبت خاص تر از معرفت است. به عالم عشق نتوان رسيدن تا از معرفت و محبت 

دو پايۀ نردبان نسازد.»
الف) سهروردی شرط دستيابی به عالم عشق را چه می داند؟

ب) نهايت محبت چه نام دارد؟
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با توجه به عبارت زير شرط راه يابی به عالم عشق چيست؟  (شهريور ۱۴۰۰)- ۹۰
«در عشق قدم نهادن كسی را مسّلم شود كه با خود نباشد و ترک خود كند»

عين القضات در عبارت «حيات از عشق می شناس و ممات بی عشق می ياب»- ۹۱
(شهريور ۹۸) چه چيز را سبب ادامۀ زندگی می داند؟  

(شهريور ۹۹)- ۹۲ مفهوم درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
«من كه هر آن چه داشـتم اول ره گذاشـتم 

حال بـرای چون تويـی اگر كـه اليقم بگو» 
(دشواری راه عشقـ  از جان گذشتگی عاشق)

بيداری سـتاره در چشـم جويبارانای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
مفهوم: توصيف لطافت و زيبايی معشوق

 اين شعر در قالب غزل سروده شده و فاقد رديف است. واژه های 
«باران، جويباران، ستاره باران و ... قافيۀ شعر هستند./ تشخیص: مهربانی 
برگ ـ بوسۀ باران ـ بيداری ستاره ـ چشم جويباران/ تشبیه: معشوق 
به برگ، معشوق به درخشش ستاره (تشبيه پنهان)/ کنایه: بيدار بودن 

ستاره  درخشنده بودن ستاره/ واج آرایی: صامت /ب/
گاه گاهت صبح سـتاره بارانآيينـۀ نگاهت پيوند صبح و سـاحل لبخند 

مفهوم: توصيف نگاه و لبخند معشوق  
و  صبح  پيوند  به  نگاه  ـ  تشبيهی)  (اضافۀ  نگاه  آيينۀ  تشبیه:   
کنایه: صبح ستاره باران  صبح  به صبح ستاره باران/  لبخند  ـ  ساحل 

نورانی و پر از ستاره/ استعاره: ستاره  دندان های معشوق
 فعل «است» به قرينۀ معنوی از پايان دو مصراع حذف شده است.

«پيوند» و «صبح» مسند هستند. «گاه گاه» صفت لبخند است.

۱- از مجموعۀ «مثل درخت در شب باران» اثر محمدرضا شفيعی كدكنی (م.سرشک)

۱



فـارسـی دوازدهـم ۱۰۸

فريادها برانگيخت از سنِگ كوهسارانبازآ كه در هوايت خاموشـِی جنونم

مفهوم: طلب كردن معشوق/ حاِل عاشِق در فراق، صدای سنگ را هم درمی آورد.
 تشخیص: فرياد زدن سنگ ـ خاموشی جنون/ تضاد: خاموشی 
و فرياد/ نماد: سنگ  سختی و انعطاف ناپذيری/ اغراق: فرياد زدن سنگ

 «خاموشی» و «فريادها» به ترتيب نهاد و مفعول هستند.
ای جويبـار جـاری! زيـن سـايه برگ مگريـز

كاين گونـه فرصـت از كـف دادند بی شـماران
مفهوم: غنيمت شمردن فرصت

 تشخیص: سخن گفتن با جويبار و گريختن جويبار۱/ کنایه: فرصت
از كف دادن  ضايع كردن وقت و فرصت

 «فرصت» مفعول و «بی شماران» نهاد است.

گفتـی: «بـه روزگاران مهری نشسـته» گفتم:
«بيـرون نمی تـوان كرد حتـی بـه روزگاران»

مفهوم: دوام عشق/ وفاداری عاشق
تغيير  اندكی  با  بيت  اين  تضمین:  مِهر/  نشستن  تشخیص:   

متعّلق به سعدی است.۲ 
 «مهری» در مصراع نخست نهاد است. مفعول در مصراع دوم 

حذف شده است: [مهر] را بيرون نمی توان كرد.
۱- برخی از همكاران عزيزم، «جويبار» را استعاره از معشوق گرفته اند. هر چند گريزپايی 
معشوق تصويری آشنا و مكرر در شعر فارسی است، اما معتقدم تا زمانی كه می شود واژه ای 
را در معنی حقيقی آن فهميد، مجوزی برای حركت به سمت معنی استعاری و مجازی 
نداريم؛ زيرا اصل بر اين است كه واژه ها در معنی حقيقی خود به كار می روند؛ مگر اين كه 

نتوان واژه ای را در معنی اصلی و حقيقی خود معنا كرد.
بيرون  دل/  بر  نشسته  مهری  روزگاران  به  «سعدی  است:  چنين  سعدی  بيت   -۲

نمی توان كرد اّال به روزگاران»



۱۰۹ درس هفتم: در حقیقت عشق   

پيش از من و تو بسـيار بودند و نقش بسـتند
يـادگاران گونـه  زيـن  را  زندگـی  ديـوار 

مفهوم: گذر ُعمر و ناپايداری دنيا
 استعارٔه مکنّیه: ديوار زندگی/ کنایه: نقش بستن  اثری به جا 
در  /گ/  صامت  واج آرایی:  هنرمندی كردن/  فّعاليت داشتن،  گذاشتن، 

مصراع دوم
 «بسيار» نهاد است برای فعل بودند (= وجود داشتند). «را» در 

مصراع دوم حرف اضافه است به معنی «بر».
ويـن نغمـۀ محّبـت، بعـد از مـن و تـو مانَـد

بـاران و  بـاد  آواز  باقی سـت  زمانـه  در  تـا 

مفهوم: ماندگاری عشق
 تشبیه: نغمۀ محّبت (اضافۀ تشبيهی)/ تناسب: باد و باران، نغمه 

و آواز/ تشخیص: آواز باد و باران
 «نغمه» و «آواز» نهاد و «باقی» مسند است.

سٔواالت امتحان نهایی
مصراع دوم هر يک از بيت های زير را بنويسيد. - ۹۳

(خرداد ۹۹) الف) وين نغمۀ محبت بعد از من و تو ماند  
(دی ۹۸ و دی  ۹۹) ب) آيينۀ نگاهت پيوند صبح و ساحل  

(خرداد ۹۸)- ۹۴ مصراع اول بيت زير را بنويسيد. 
بيداری سـتاره، در چشم جويباران»«...............................................................................

(شهريور ۹۸)- ۹۵ جای خالی را با مصراع مناسب پر كنيد.  
...............................................................................»«ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران

(شهريور ۹۹)- ۹۶ در بيت زير جاهای خالی را با واژه های مناسب پر كنيد.  
ســـتاره..........................»«ای مهربان تـر از بـرگ.......................... بيـــداری 





 واژه نامه ای
به  سفر  در  چند روزه  توّقف   اتراق: 

جايی، موّقتاً در جايی اقامت گزيدن
بعيد شمردن  دوردانستن،   استبعاد: 
دور  و  بعيد  داشتن:  استبعاد  چيزی؛ 

بودن از تحّقق و وقوع امری
 بازبسته: وابسته، پيوسته و مرتبط

 پانوراما: پردۀ نّقاشی كه در ساختمانی كه 
سقف مدّور دارد، به ديوار سقف بچسبانند؛ 
چنان كه هر كس در آن جا بايستد، گمان 
اطراف خود می بيند. در  را  افق  كه  كند 

 تداعی: يادآوری، به خاطر آوردن
زرد  عقرب  نوعی  ويژگی   جّراره: 
زمين  روی  ُدمش  كه  سّمی  بسيار 

كشيده می شود.

 چريغ آفتاب: طلوع آفتاب، صبح زود
 چشمگير: شايان توّجه، باارزش و مهم

آن  موجب  به  كه  نوشته ای   حواله: 
دريافت كننده ملزم به پرداخت پول يا 

مال به شخص ديگری است.
به  يا  گنبدی  سقف  با  بنايی   رواق: 

شكل هرم
 سرپَرزدن: توّقف كوتاه؛ هرگاه مرغی 
بر زمين نشيند و  اوج، يک لحظه  از 
را  كوتاه  توّقف  اين  برخيزد،  دوباره 

«سرپَرزدن» می گويند.
ديرهضمی،  بدگواری،  هاضمه:   سوِء 
هرگونه اشكال يا اختالل در هضم غذا 
نفخ  يا  دل  با سوزش سرِ  معموالً  كه 

همراه است.
 صباح: بامداد، سپيده دم، پگاه.

نام درسنام قسمت
درس هشتم: از پار یز تا پار یسدرس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.



فـارسـی دوازدهـم ۱۱۲

 طاق: سقف خميده و محّدب، سقف 
قوسی شكل كه با آجر بر روی اطاق يا 
طاق ضربی: طاق  ديگر سازند؛  جايی 
احداث شده بين دهانۀ دو تيرآهن كه 

آن را با آجر و مالط گچ می سازند.
معموالً  و  بزرگ  گرد  سينی   طَبَق: 
حمل  يا  نگه داری  مخصوص  چوبی، 
اشيا كه بيشتر آن را بر سر می گذارند.

 طيلسان: نوعی ردا
چيزی،  نهايی  حّد   غايت القصوی: 

كماِل مطلوب
نيک پی،  خوش قدم،   فرخنده پی: 

خوش يمن
اندازه گيری  واحد  فرسنگ،   فرسخ: 

مسافت تقريباً معادل شش كيلومتر
 كازيه: جاكاغذی، جعبۀ چوبی يا فلزی

روباز كه برای قرار دادن كاغذ،
پرونده يا نامه ها روی ميز قرار می دهند. 
پادشاهان  از  يک  هر  پادشاه،   كِی: 

سلسلۀ كيان
کيان:  كيان؛  به  منسوب   كيانی: 
پادشاهان داستانی  از  كی ها، هر يک 

ايران از كی قباد تا دارا
 مار غاشيه: ماری بسيار خطرناک در 
از قرآن، يكی  دوزخ؛ غاشيه: سوره ای 

از نام های قيامت
سوار  آن  بر  آن چه  اسب،   َمركب: 

شوند.
 مستعجل: زودگذر، شتابنده

ادبيات  در  زرتشتی؛  موبداِن   مغان: 
عرفانی، عارف كامل و مرشد را گويند.

 نََمط: بساط شطرنج
 غیر واژه نامه ای

 بارو: ديوار دور شهر، قلعه
 تحرير: نوشتن

معنی  به  درس  در   خط خواندن: 
فرمانبری كردن است.

 جفا: ستم
 چشم زدن: ترسيدن

مبنای  كه  حكومتی   دموكراسی: 

اداره كردن آن، نظر اكثريت مردم است.
 قريب: نزديک

 قطور: ضخيم، كلفت
 كرانه: ساحل

 محّدب: برآمده، مقابل مقّعر
 ملزم: مجبور
 مهد: گهواره



۱۱۳ درس هشتم: از پار یز تا پار یس   

آب قناتـ  آجر و مالطـ  اتراق و توقّفـ  َاّمان و آتنـ  
بساط شطرنجـ  تحرير و کتابتـ  چريغ و روشنايیـ  حوالۀ مالیـ  طاق ضربیـ 
طاق و سقفـ  طَبَق و سينیـ  طيلسان و رداـ  مار غاشيهـ  مهد و گهوارهـ 
فرسخ و مسافت ـ قريب و نزديک ـ نواحی و مناطق ـ هاضمه و گوارش

نزديکقريبسقفطاق

عجيب، بيگانهغريبنام درختی كويریتاق

جمِع ناحيهنواحی
جمِع نهی، آن چه در دين انجام دادن آن ممنوع باشدنواهی

هنگام چريغ آفتاب، كنار قنات حسنی در شهر سيرجان اتراق می كرديم.
معنی: صبح زود، كنار قناتی به نام حسنی، در شهر سيرجان توّقف می كرديم.

 هنگام چريِغ آفتاب: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه 
امسال كه به اروپا رفتم، گمانم اين است كه عالمی را ديده ام، اما چه استبعادی 
دارد كه ُعمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنويسم! ... آدمی به هر جا 
می رود، گمان می كند به غايت القصوای مقصود خود رسيده است؛ در صورتی 

كه دنيا بی پايان است.
معنی: امسال كه به اروپا رفتم، فكر می كنم كه برای خود، جهان را گشته ام، 
اما هيچ بعيد نيست كه زنده باشم و روزی خاطراتم را از سفر ماه بنويسم! 
انسان به هر جا كه می رود فكر می كند به نهايت هدف خود رسيده است، 

در حالی كه دنيا بی پايان است.
مفهوم: پايان ناپذيربودن آرزوهای انسان

۱- از كتاب «از پاريز تا پاريس» اثر محمد ابراهيم باستانی پاريزی

۱



فـارسـی دوازدهـم ۱۱۴

 پرسش انکاری: چه استبعادی دارد؟  استبعادی ندارد.
 غايت القصوای مقصود خود: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه

عبور هواپيما از روی دريای مديترانه هميشه آدمی را غرق دريای تصّورات 
تاريخی می كند ... به قول بيرجندی ها در اين دو شهر تنها يک «سرپَری» زديم.

به  می شود،  رد  مديترانه  دريای  روی  از  هواپيما  با  انسان  وقتی  معنی: 
اين دو  بيرجندی ها در  به قول   ... تاريخی می انديشد  مسائل و مباحث 

شهر، فقط يک توّقف كوتاه داشتيم.
 تشبیه: «دريای تصّورات» (اضافۀ تشبيهی)

غرق  مضاٌف اليه.  مضاٌف اليِه  تاريخی:  تصّورات  دريای  غرق   
دريای تصّورات تاريخی: صفِت مضاٌف اليه.

جزيره های كوچک و بزرگ مثل وصله های رنگارنگ بر طيلسان آبی مديترانه 
دوخته شده است.

معنی: جزيره های كوچک و بزرگ همانند تّكه وصله هايی رنگی است كه 
بر دريای مديترانه دوخته شده بود.

ـ  رنگارنگ  وصله های  به  بزرگ  و  تشبیه: جزيره های كوچک   
مديترانه به طيلسان آبی رنگ/ تضاد: كوچک و بزرگ

«آبی» صفت  ندارد.  وابسته  وابستۀ  مديترانه»  آبی  «طيلسان   
طيلسان و «مديترانه» مضاٌف اليه آن است.

مثل اين كه مردم هم از اين حكومت چيزهای چشمگيری ديده اند. شوخی 
جّرارۀ  عقرب  بيم  از   ... آتن  يعنی  عالم،  دموكراسی  مهد  كه  است  روزگار 
دموكراسی قرن بيستم ناچار شده به مار غاشيۀ حكومت  سرهنگ ها پناه ببرد.

از  يكی  ديده اند.  جّذابی  چيزهای  حكومت   اين  از  مردم  ظاهراً  معنی: 
شوخی های روزگار اين است كه مردم آتن، كه بستر و خاستگاه مردم ساالری 
در دنيا بوده اند، از ترس مردم ساالری های قرن بيستم به حكومت نظامی و 

ديكتاتوری سرهنگ ها پناه برده اند.



۱۱۵ درس هشتم: از پار یز تا پار یس   

مفهوم: از چاله به چاه افتادن
بودن  خاستگاه  مهد چيزی  ـ  کنایه: چشمگير  جّذاب   
جّرارۀ  «عقرب  تشبیه:  روزگار/  شوخی كردن  تشخیص:  بودن/  چيزی 
دموكراسی» و «مار غاشيۀ حكومت سرهنگ ها» اضافۀ تشبيهی هستند، 
در اّولی «دموكراسی» به «عقرب جّراره» و در دومی «حكومت سرهنگ ها» 
به «مار غاشيه» تشبيه شده است./ مجاز: آتن  فرهنگ و دولت آتن/ 
تناسب: دموكراسی و حكومت/ اين عبارت َمَثِل «از عقرب جّراره به مار 

غاشيه پناه بردن» را در بر دارد.۱
 «عالم، دموكراسی، قرن، حكومت، سرهنگ ها» همگی وابستۀ 
وابسته از نوع مضاٌف اليِه مضاٌف اليه است. «بيستم» صفِت مضاٌف اليه است.
ديوارهای قطور و باروهای دودخوردۀ روم به زبان حال بازگو می كند كه روزگاری 
از فراز همين برج ها، فرمان به سواحل دريای سياه داده می شده و كرانه های 

فرات، خط از كرانۀ رود تيبر می خواندند، اما دنيا هميشه به يک رو نمی ماند.

معنی: ديوارها و قلعه های قديمی روم بيانگر اين نكته است كه زمانی از 
باالی همين قلعه ها فرمان به حكومت  كشورهای سواحل دريای سياه داده 
می شده و حكومت های سواحل رود فرات (عراق و سوريه) از حكومت روم 
فرمانبری می كرده اند، اما هميشه در دنيا وضع به يک شكل باقی نمی ماند.

مفهوم: ناپايداری قدرت
 تشخیص: سخن گفتن ديوارها و باروها/ مجاز: سواحل دريای 
ـ  بودند  سياه  دريای  سواحل  در  كه  حكومت هايی  و  مردمان  سياه  
كرانه های فرات  مردمان و حكومت هايی كه در كرانه های فرات اند./ 

کنایه: خط خواندن  فرمانبری و اطاعت كردن
 فراز همين برج ها: صفِت مضاٌف اليه، كرانۀ رود تيبر: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه.

بد  به وضعيت  بدتر  ترِس وضعيت  از  انسان  كه  كار می رود  به  زمانی  َمثَل  اين   -۱
پناه می برد.
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آخرين چراغ امپراتوری روم را موسولينی روشن كرد كه چند صباحی تا 
حبشه و قلب آفريقا نيز پيش راند، اما همه می دانيم كه «دولت مستعجل» 
آدم های  مانند  هم  بزرگ  «امپراتوری های  كه  گفته اند  خوش  چه  بود. 

ثروتمند، معموالً از سوِء هاضمه می ميرند».
معنی: «موسولينی» آخرين امپراتور قدرتمند و باشكوه روم بود كه مدت 
كه  می دانيم  اما  كرد,  پيشروی  هم  آفريقا  قاّرۀ  مركز  و  تا حبشه  كمی 
حكومتش سريع پايان يافت. چه زيبا گفته اند كه حكومت های بزرگ هم 

مانند افراد ثروتمند از افراط در كارها می ميرند.۱
مفهوم: ناپايداری قدرت/ زياده خواهی حكومت باعث سرنگونی آن ها می شود.

 تشبیه: تشبيه امپراتوری های بزرگ به آدم ثروتمند/ استعارۀ 
روشن كردن را  چيزی  چراغ  کنایه:  امپراتوری/  (خانۀ)  چراغ  مکنّیه: 

 رونق دادن/ تشخیص: ُمردن و سوِء هاضمه داشتن حكومت ها/ تلمیح: 
فيروزۀ  خاتم  «راستی  دارد:  حافظ  از  بيتی  به  اشاره  مستعجل»  «دولت 

بواسحاقی/ خوش درخشيد ولی دولت مستعجل بود»
 آخرين چراغ امپراتوری روم: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه

يک روز دنيايی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.
معنی: يک زمانی، مردم دنيا به ايتاليا توجه داشتند و از آن می ترسيدند.

مجاز: دنيا  مردم دنيا ـ روم  حاكمان روم ـ چشم    
انتظار و توّقع/ کنایه: چشم زدن  ترسيدن

كی بود؟ كجا بود؟ كی اش نام  نهادند؟كاووس كيانی كه كی اش نام نهادند
معنی: كاووس، پادشاه كيانی، كه او را «كِی» ناميدند، كه بود؟ در كجا 

زندگی و پادشاهی می كرد و چه زمانی بر او چنين نامی گذاشتند.
مفهوم: زوال و ناپايداری قدرت

۱- همان طور كه افراد ثروتمند از پُرخوری، كار دست خود می دهند، امپراتوری های 
بزرگ هم با زياده روی و تصّرف كردن مناطق بسيار، عامل شكست و نابودی خود می شوند.
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 جناس همسان: بين «كِی» (= عنوان پادشاهان كيانی) و در 
ناهمسان: بين «كِی» و  جناس  انتهای مصراع دوم «كِی» (چه زمانی)/ 

«كی» (= چه كسی)
 «كی» در مصراع نخست مسند است: او را كی ناميدند.

خاكی اسـت كه رنگين شـده از خون ضعيفان
ايـن ملـک كـه بغـداد و ری اش نـام نهادنـد

معنی: اين سرزمينی كه اكنون نامش بغداد و ری است، در طی روزگاران 
انسان های ضعيف بسياری در آن  كشته شده است. 
مفهوم: اساس و بنياد حكومت ها، ُكشتار ضعفاست.

 کنایه: رنگين شدن خاک با خون  كشته شدن انسان های بسيار
 «بغداد» مسند است و «ری» معطوف به مسند.

تا شد تهی از خويش و نی اش نام نهادندصد تيغ جفا بر سر و تن ديد يكی چوب
معنی: يک تّكه چوب، ضربات زيادی را تحمل می كند تا تهی می شود و 

تبديل به ساز نی می شود.۱
مفهوم: نابرده رنج گنج ميّسر نمی شود.

 جناس ناهمسان: بر و سر/ تشبیه: «تيغ جفا» اضافۀ تشبيهی 
است./ تشخیص: سر و تن داشتن و جفاديدن چوب

 «نی» مسند است: آن را نی ناميدند.
مردادمَـه و گاه دی اش نـام نهادنـددل گرمی و دم سردی ما بود كه گاهی

معنی: آن چه مرداد ناميده می شود، دل گرمی و اميدواری ما انسان هاست 
و آن چه را دی ناميده اند، دم سردی و نااميدی و افسردگی ماست.

مفهوم: احوال جهان، انعكاسی از احوال درونی انسان است.
 تضاد: دل گرمی و دم سردیـ  مرداد و دی/ کنایه: دل گرم بودن 
 اميدوار و مطمئن بودن و دم سرد بودن  افسردگی و غمگينی است.

اين  داغ، خالی می كنند. شاعر  فلزی  با  معموالً  را  آن  داخل  نی،  برای ساختن   -۱
وضعيت را با «صد تيغ جفا بر سر و تن ديد» توصيف كرده است.
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را  آن  است:  مسند  به  معطوف  «دی»  و  مسند  «مردادَمه»   
مردادماه و دی ناميدند.

آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادندآيين طريـق از نفس پير مغان يافت

معنی: خضر نبی كه او را مبارک قدم و خجسته۱ ناميده اند، راه و روش 
طريقت و راهبری را از پير و مرشد عرفانی آموخته است.

مفهوم: اهمّيت پيروی از مرشد و پير
 مجاز: نفس  صحبت/ تلمیح: به داستان حضرت خضر ⒔ 
 نفس پير مغان: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه. «فرخنده پی» مسند است.
از خواندن اين مطلب متوّجه شدم كه دنيا عجيب فراموشكار است!  بعد 
بيست  سی سال پيش چه كارها كرده كه امروز اصالً به خاطر نمی آورد! اما 

نه، تاريخ فراموشكار نيست.
در  نفر  هزار   ۴۰ كشته شدن  (يعنی  مطلب  اين  خواندن  از  بعد  معنی: 
برابر سپاه آلمان متوّجه شدم دنيا فراموشكار است، در همين اواخر چه 
تاريخ هيچ  نه،  اما  فراموش كرده اند.  افتاده كه همه  دنيا  اتفاق هايی در 

چيز را فراموش نمی كند.
 مجاز: دنيا  مردم دنيا/ تشخیص: فراموشكار نبودن تاريخ. 

 خواندن اين مطلب: صفِت مضاٌف اليه.
متوّجه شدم كه قدرت قلم اين نويسنده تا چه حد بوده است كه فرهنگ و تمّدن 
فرانسوی را حتی در دل دهات دورافتادۀ ايران مثل پاريز، هم فرا برده است.

هوگو)  (ويكتور  نويسنده  اين  نويسندگی  قدرت  كه  فهميدم  من  معنی: 
تا چه ميزان بوده كه فرهنگ و تمّدن فرانسوی را تا اعماق روستاهای 

دورافتادۀ ايران، همانند پاريز، هم پيش برده است.

۱- می گويند حضرت خضر هر جا كه قدم می گذاشت، آن جا سبز می شد. از اين رو در 
ادبيات فارسی به او «فرخنده پی» می گويند.
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مفهوم: برتری قلم بر شمشير
 مجاز: قلم  نويسندگی

دهات  دل  مضاٌف اليه.  مضاٌف اليِه  نويسنده:  اين  قلم  قدرت   
صفِت  نويسنده:  اين  قلم  قدرت  مضاٌف اليه.  مضاٌف اليِه  ايران:  دورافتادۀ 

مضاٌف اليه. دل دهاِت دورافتاده: صفِت مضاٌف اليه است.

 واژۀ «طاق» در هر بيت، به چه معناست؟ 
 طاق پذير است عشق، جفت نخواهد حريف

بـر نََمـط عشـق اگـر پـای نهـی طـاق نِـه

مفهوم: بی تعلقی و وابستگی نداشتن، شرط ورود به دنيای عشق است.
 تضاد: طاق و جفت/ تشبيه: نمط عشق (اضافۀ تشبيهی)

 تک و منفرد
نشـانده بـه هـر پايـه ای در گهـر نهاده به طاق انـدرون تخِت زر

 «طاق» و «پايه» در اين بيت متّمم هستند و دو حرف اضافه 
گرفته اند: به طاق اندرون ـ به هر پايه ای در 

 ايوان
 چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است

چـون روی پری رويـان بـا رنگ و نگار اسـت
 تشبيه: [آن جا] مثل ابروی معشوقان و مثل روی پری رويان است.

 خميدگی
 پنج گروه كلمۀ مهم اماليی از متن درس بيابيد و بنويسيد.

 كازيۀ روی ميز ـ مار غاشيه ـ طاق ضربی ـ مخارج قريب شش 
ماه ـ چريغ آفتاب
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می دانيم كه اگر گروه اسمی فقط يک عضو داشته باشد، آن يک عضو 
«هسته» است و اگر بيش از يک عضو داشته باشد، به اعضای ديگر 

«وابسته» می گويند. وابسته ها گاهی متعّلق به هسته هستند:
 اين   ساختمان  ميز   بلند

 كتابخانۀ   عمومی  مهمان خانۀ  ارزان     جاّده

در هر چهار مثال فوق، وابسته ها متعّلق به هسته هستند.
اما گاهی وابسته ها متعّلق به هسته نيستند، بلكه متعّلق به وابسته ای 
ديگر هستند؛ به عبارت ديگر گاهی ما در يک گروه، عالوه بر وابستۀ 

هسته، با «وابستۀ وابسته» هم سر و كار داريم.
در اين درس با سه نمونه از وابسته های وابسته آشنا می شويم:

اندازه گيری هستند كه   ممّيزها واحدهای شمارش و 
بين عدد (= وابستۀ هسته) و هسته می آيند:

دو گرم زعفران/ سه متر پارچه/ دو فروند هواپيما/ يک دنيا شادی

همان طور كه می بينيد ممّيزها به عدد متعّلق هستند و عدد به همراه 
ممّيز يكجا وابستۀ هسته است.

 گاهی به جای عدد، قبل از ممّيز صفت مبهم يا صفت 
پرسشی می آيد: چند حلقه چاه؟

 در اغلب موارد هرگاه حداقل سه اسم 
پشت سر هم بيايد با وابستۀ وابسته از نوع مضاٌف اليِه مضاٌف اليه روبه رو هستيم:

محّل عبور دانش آموزان/ دانشگاه اصول دين

وابستۀ هسته هسته هسته وابستۀ هسته

وابستۀ هسته وابستۀ هسته هسته وابستۀ هسته هسته
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ميخانۀ آرزوی من/ مركز روستای ما

 صفت ها با توّجه به جايگاهشان به دو دستۀ 
عمده تقسيم می شوند:

 صفت هايی كه قبل از اسم می آيند: دو مرد، اين دختر، چند معلم ... .
 صفت هايی كه بعد از اسم می آيند: مرد كاردانـ  دختر ايرانیـ  معلمِ برتر

بر اين اساس، دو نوع صفِت مضاٌف اليه داريم:
 اسم + صفت پيشين + اسم: نگاه آخرين كودک/ بازی اين تيم

 اسم + اسم + صفت پسين: مردمان گيالن سرسبز/
نگرش انسان های فرهنگی

 از متن درس، برای هر يک از انواع «وابسته های وابسته» نمونه ای مناسب بيابيد.
ممّيز: ده فرسخ راه ـ سيصد تومان پول

مضاٌف اليِه مضافٌ اليه: نفس پير مغان ـ دل دهات ايران
صفِت مضافٌ اليه: قلم اين نويسنده ـ دل دهات دورافتاده

 عبارت و بيت های زير را از نظر آرايه های ادبی بررسی كنيد.
 يک روز دنيايی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.

 مجاز: دنيا  مردم دنياـ  روم  حاكمان رومـ  چشم  انتظار 
و توّقع/ کنايه: چشم زدن  ترسيدن

 كاووس كيانـی كـه كـی اش نـام نهادنـد
كـی بـود؟ كجـا بـود؟ كـی اش نـام  نهادند؟
«كِی» بين  جنـاس همسـان:  كی كاوس/  پادشـاهی  به  تلميح:   

(= عنوان پادشاهان كيانی) و در انتهای مصراع دوم «كِی» (چه زمانی؟)/ 
جناس ناهمسان: بين «كِی» و «كی» (= چه كسی؟)
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 دل گرمـی و دم سـردی ما بود كـه گاهی
نهادند ــام  ن دی اش  ــاه  گ و  ــه  ــردادمَ م

 تضاد: دل گرمی و دم سردی ـ مرداد و دی/ کنايه: دل گرم بودن 
 اميدوار و مطمئن بودن؛ دم سرد بودن  افسردگی و غمگينی است.

 عبارت زير، يادآور كدام مَثَل است؟ 
 از بيم عقرب جّرارۀ دموكراسی قرن بيستم ناچار شده به مار غاشيۀ حكومت  

سرهنگ ها پناه ببرد.
 از چاله به چاه افتادن

 مقصود نويسنده از عبارت زير چيست؟
ثروتمند،  آدم های  مانند  هم  بزرگ  «امپراتوری های  كه  گفته اند  خوش  چه 

معموالً از سوِء هاضمه می ميرند».
 قدرت های بزرگ بر اثر پيشروی های زياد و گسترش امپراتوری 
خود، آرام آرام اسباب سقوط و فروپاشی خود را می گسترند. همانند افراد 
ثروتمند كه با افراط در خورد و خوراک به سوِء هاضمه مبتال می شوند و 

همين افراط در خوردِن بسيار كارشان را می سازد.
 مفهوم كلی هر بيت را در مقابل آن بنويسيد.

 صـد تيغ جفا بر سـر و تن ديـد يكی چوب
تا شـد تهـی از خويـش و نی اش نـام نهادند

 نابرده رنج گنج ميّسر نمی شود
 آييـن طريـق از نفـس پيـر مغـان يافـت

آن خضـر كـه فرخنده پـی اش نـام نهادنـد
 توصيه به پيروی از پير و مرشد

 با توّجه به متن درس، «دولت مستعجل» يادآور كدام بيت از حافظ است؟ 
دريافت خود را از آن بنويسيد.

 بيت حافظ: 
ــحاقی بواس ــروزۀ  في ــم  خات ــتی  راس

ــتعجل بود ــيد ولی دولت مس خوش درخش
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بيت اشاره به حكومت زودگذر پادشاه محبوب حافظ، شاه شيخ ابواسحاق 
اينجو (تولد: ۷۲۱ ه .ق و مقتول به سال ۷۵۸ ه  .ق) دارد. در زبان فارسی هرگاه 
به معنی حكومت زودگذر است. به كار می رود  تركيب «دولت مستعجل» 

گفت: «سه مركب دارم؛ بازبسته؛ چون نعمتی پديد آيد بر مركب ُشكر نشينم 
و پيش او باز شوم و چون باليی پديد آيد، بر مركب صبر نشينم و پيش

باز روم و چون طاعتی پيدا گردد، بر مركب اخالص نشينم و پيش روم.»
معنی: گفت سه اسب دارم كه به هم مرتبط هستند. وقتی نعمتی برايم مهيا 
شود، بر اسب ُشكر می نشينم و به استقبال نعمت می روم (هنگامی كه به 
نعمتی می رسم شكرگزار خداوندم) و هر گاه بال و مصيبتی به سرم آيد، بر اسب 
صبوری می نشينم و به استقبال مصيبت می روم (به هنگام مصيبت، صبوری 
پيشه می كنم) و هر گاه توفيق عبادت پيدا كنم، بر اسب اخالص و پاک نّيتی 
دارم). نّيت  خلوص  عبادت،  هنگام  (به  می پردازم  عبادت  به  و  می نشينم 

مفهوم: لزومِ شكر بر نعمت، صبر در باليا و اخالص در عبادات
 تشبیه: «مركب ُشكر»، «مركب صبر» و «مركب اخالص» اضافۀ 

تشبيهی هستند.
 «بازبسته» صفت «َمرَكب» است كه از آن جدا شده: سه مركِب 
بازبسته دارم. «پديد» مسند است؛ زيرا «آيد» به معنی «شَود» و اسنادی 

است: چون باليی پديد آيد.

سٔواالت امتحان نهایی

معنی واژۀ مشخص شده را بنويسيد.- ۹۷
(خرداد ۹۸) «بر طيلسان آبی مديترانه دوخته شده است.» 

۱- از كتاب «تذكرة االوليا» اثر عطّار نيشابوری

۱

مسند نهاد حرف ربط وابسته ساز
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ضربی - ۹۸ طاق  هنوز  كه  روم  كهن  «ديوارهای  جملۀ  در  «طاق»  واژۀ 
است؟  هم معنی  مصراع  كدام  در  واژه  همين  با  است»  باقی  آن  دروازه های 

(شهريور ۹۹)  
۱) طاق پذير است عشق جفت نخواهد حريف
۲) چون ابروی معشوقان با طاق و روان است

(دی ۹۸)- ۹۹ غلط اماليی را در عبارت زير بيابيد و درست آن را بنويسيد.  
حكومت  قاشيۀ  مار  به  بيستم،  قرن  دموكراسی  جّرارۀ  عقرب  بيم  «از 

سرهنگ ها پناه بردند»
را - ۱۰۰ آن ها  درست  است،  نادرست  واژه  دو  امالی  زير  گروه كلمه های  در 

(دی ۹۹ و شهريور ۱۴۰۰) بنويسيد.  
«غرامت و تاوان ـ اطراق و در جايی ماندن ـ چريغ آفتاب ـ تيلسان مديترانه»

(دی ۱۴۰۰)- ۱۰۱ امالی درست هر واژه را از داخل كمانک انتخاب نماييد.  
 جزيره های كوچک و بزرگ مثل وصله های رنگارنگ بر (تيلسانـ  طيلسان)

آبی مديترانه دوخته شده است.
(دی ۱۴۰۰)- ۱۰۲ با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.  

«خاكی است كه رنگين شده از خون ضعيفان 
ايـن ملـک كه بغـداد و ری اش نـام نهادند»

الف) نقش دستوری واژۀ «بغداد» چيست؟
ب) يک تركيب اضافی در بيت بيابيد و بنويسيد.

پ) يک پيوند وابسته ساز در بيت بيابيد و بنويسيد.
در گروه اسمی «دو سير زعفران» نوع وابستۀ وابسته را مشخص كنيد. - ۱۰۳

(خرداد ۹۸)  
(دی ۱۴۰۰)- ۱۰۴ نوع وابستۀ وابسته را در گروه های اسمی زير بنويسيد.  

ب) بانک اعتبارات ايران الف) هفت فرسخ راه  
در هر يک از گروه های اسمی زير نوع وابستۀ وابسته را تعيين نماييد. - ۱۰۵

(دی ۹۹) ب) دامنۀ كوه های شمالی  الف) هفت فرسخ راه 
نوع وابستۀ وابسته در «سه دست لباس ايرانی» چيست؟  (شهريور ۱۴۰۰)- ۱۰۶



۱۲۵ درس هشتم: از پار یز تا پار یس   

نوع وابستۀ وابسته را در گروه های اسمی زير تعيين كنيد.  (شهريور ۹۸)- ۱۰۷
ب) هفت فرسخ راه الف) اسير اين جهان  

در نوشتۀ زير نوع وابستۀ وابستۀ مشخص شده را تعيين كنيد.   (خرداد ۹۹)- ۱۰۸
«بر باالی آن با خط بسيار روشن دو سطر مطلب زيبا نوشته شده بود»

(شهريور ۹۹)- ۱۰۹ در نمونۀ زير نوع وابستۀ وابستۀ مشخص شده را بنويسيد.  
«برنامۀ كدام سفر؟»

(شهريور ۹۹)- ۱۱۰ نمودار پيكانی گروه اسمی «دو تخته فرش» را رسم نماييد.  
تعيين - ۱۱۱ را  مشخص شده  وابستۀ  وابستۀ  نوع  زير  موارد  از  يک  هر  در 

(شهريور ۹۹) كنيد.  
الف) متوجه شدم قدرت قلم اين نويسنده تا چه حد بوده است.

ب) اين جا می توان چند حلقه چاه عميق زد.
(شهريور ۹۸)- ۱۱۲ در نوشتۀ زير يک نقش تبعی با ذكر نوع آن مشخص كنيد.  

باروهای  و  قطور  ديوارهای  قديمی.  است  شهری  ايتاليا،  پايتخت  «رم، 
دودخوردۀ آن به زبان حال بازگو می كند ...» 

(شهريور ۹۹)- ۱۱۳ با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 
آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند»«آيين طريق از نفس پير مغان يافت 

الف) در كدام واژه آرايۀ مجاز ديده می شود؟ مفهوم آن چيست؟
ب) دربارۀ تلميح بيت يک سطر بنويسيد.

معنی هر يک از موارد زير را به نثر روان بنويسيد.- ۱۱۴
الف) آدمی به هر جا كه می رود گمان می كند به غايت القصوای مقصود خود 

(شهريور ۹۹) رسيده است.  
(شهريور ۱۴۰۰) ب) كرانه های فرات خط از كرانۀ رود تيبر می خواندند.  

پ) يک روز دنيايی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد  
(خرداد ۹۸، دی  ۹۹ و دی  ۱۴۰۰)  
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ت) صبح، هنگام «چريغ آفتاب» كنار «قنات حسنی» در شهر سيرجان اتراق 
(شهريور ۹۸) كرديم  

(دی ۹۹)- ۱۱۵ بيت زير بر چه مفهومی تأكيد دارد؟  
كی بود؟ كجا بود؟ كی اش نام نهادند؟»«كاووس كيانی كه كی اش نام نهادند 

(دی ۹۸)- ۱۱۶ مفهوم مشترک دو بيت زير را بنويسيد.  
خوش درخشيد ولی دولت مستعجل بود راسـتی خاتم فيروزۀ بواسـحاقی 
كـی بود و كجا بود كی اش نام نهادند كاووس كيانی كه كی اش نام نهادند 

دولت - ۱۱۷ ولی  درخشيد  خوش  بواسحاقی /  فيروزۀ  خاتم  «راستی  بيت 
مستعجل بود» چه مفهوم مشتركی با نوشتۀ زير دارد؟  (شهريور ۱۴۰۰)
تا  چند صباحی  كه  كرد  روشن  موسولينی  را  روم  امپراتوری  چراغ  «آخرين 
حبشه و قلب آفريقا نيز پيش  راند، اما همه می دانيم كه دولت مستعجل بود.»

نوشتۀ «از بيم عقرب جّرارۀ دموكراسی قرن بيستم، ناچار شده به مار - ۱۱۸
غاشيۀ حكومت سرهنگ ها پناه ببرد» كدام يک از ضرب المثل های زير را به 

(خرداد ۹۹) ياد می آورد؟  
۲) از چاله به چاه افتادن ۱) دست باالی دست بسيار است  

(شهريور ۱۴۰۰)- ۱۱۹ عبارت زير يادآور كدام مثَل است؟  
غاشيۀ  مار  به  شده  ناچار  بيستم،  قرن  دموكراسی  جّرارۀ  عقرب  بيم  «از 

حكومت سرهنگ ها پناه ببرد.» 
كدام مفهوم برای بيت «كاووس كيانی كه كی اش نام نهادند / كی بود - ۱۲۰

و كجا بود كی اش نام نهادند» مناسب است؟  (شهريور ۹۹)
۲) بيگانه ستيزی ۱) ناپايداری قدرت   

با توجه به نوشتۀ زير منظور نويسنده از جملۀ مشخص شده چيست؟ - ۱۲۱
(شهريور ۹۹)  

«روزگاری از فراز همين برج ها فرمان به سواحل دريای سياه داده می شده 
و كرانه های فرات خط از كرانۀ رود تيبر می خواندند، اما دنيا هميشه به يک 

رو نمی ماند.»



 واژه نامه ای
 آستانه: آستان، آغاز

 ابديت: جاودانگی، پايندگی، بی كرانگی
اخالص،  خواست،  و  ميل   ارادت: 

عالقه و محّبت همراه با احترام
 استشمام: بوييدن

 اسرا: در شب سير كردن، هفدهمين 
سورۀ قرآن كريم

 اندوه گسار: غمگسار، غمخوار
 انگاره: طرح، نقشه

 اهورايی: ايزدی، خدايی، منسوب به اهورا
 ايل: گروهی از مردم هم نژاد كه فرهنگ 
به  معموالً  و  دارند  مشترک  اقتصاد  و 
می كنند؛  زندگی  چادرنشينی  صورت 
اجداد  و  نژاد  و  خانواده  تبار:  و  ايل 

 بطالت: بيكاری، بيهودگی، كاهلی
 بَن: درختی خودرو و وحشی كه در 

برخی نقاط كوهستانی ايران می رويد، 
پستۀ وحشی

 پرنيان: پارچۀ ابريشمی دارای نقش 
و نگار، نوعی حرير

 تعبير: بيان كردن، شرح دادن، بازگويی
تفّرج،  جای  گردشگاه،   تفّرجگاه: 

تماشاگاه
 تلّقی: دريافت، نگرش، تعبير

 تموز: ماه دهم از سال روميان، تقريباً 
مطابق با تيرماه سال شمسی؛ ماِه گرما
 حكمت: فلسفه، به ويژه فلسفۀ اسالمی

 دالويز: پسنديده، خوب، زيبا
 َسموم: باد بسيار گرم و زيان رساننده

 شبدر: گياهی علفی و يک ساله؛ شبدِر 
دوچين: شبدری كه قابليت آن را دارد 
دو بار پس از روييدن چيده شده باشد.

 شيهه: صدا و آواز اسب 

نام درسنام قسمت
درس نهم: کویردرس نــامــه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.
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وابسته،  به طفيل،   طفيلی: منسوب 
آن كه وجودش يا حضورش در جايی، 
وابسته به وجود كس يا چيز ديگری 

است؛ ميهمان ناخوانده
 عدلّيه: دادگستری

اتاق های  از  يک  هر  باالخانه،   غرفه: 
كوچكی كه در باالی اطراف سالن يا 
بر  مشرف  كه  می سازند  محّوطه  يک 

محّوطه است.
است  علمی  احكام شرعيه،  علم   فقه: 
بحث  شرع  احكام  عملی  فروع  از  كه 
استنباط  بر  علم  اين  مبنای  می كند. 
احكام است از كتاب و سّنت و به سبب 

همين استنباط، محّل اجتهاد است.
جلوی  برآمدۀ  قسمت  قاچ،   قاش: 

زين؛ كوهۀ زين 
 قدس: پاكی، صفا، قداست

كه  چهل چراغی  يا  چراغ   قنديل: 
می آويزند.

 كمانه: نام كوهی در منطقۀ ونک از 
توابع شهرستان سميرم استان اصفهان

 َكَهر: اسب يا استری كه
به رنگ سرخ تيره است.

 ُكَرند: اسبی كه رنگ آن ميان زرد 
و بور باشد.

تابستان های  كه  منطقه ای   گرمسير: 
بسيار گرم و زمستان های معتدل دارد؛ 

مقابل سردسير
 ماورا: فراسو، آن سو، ماسوا، برتر

عالم  از  فراتر  آن چه   ماوراءالطبيعه: 
خداوند،  مانند  باشد؛  ماّده  و  طبيعت 

روح و مانند آن ها.
 مباهات: افتخار، سرافرازی

تدريس  آن  در  كه  محّلی   َمدرس: 
كنند؛ موضع درس گفتن 

 مشايعت: همراهی كردن، بدرقه كردن
 معّلق: آويزان، آويخته شده

كيفوری،  سرخوشی،  حالت   نشئه: 
سرمستی

 نظاره: تماشاكردن، نگاه، نگريستن
رفتن:  يغما  به  تاراج؛  غارت،   يغما: 

غارت شدن

 غیر واژه نامه ای
 ارگ: قلعۀ كوچک
 برگ: توشه، آذوقه

 تفنگ مشقی: تفنگ تمرينی

 بهارخواب: ايوان
 موليان: نام رودی در بخارا

 منقل: آتشدان



۱۲۹ درس نهم: کویر   

 تفنگ خفيف: نوعی تفنگ كه هنگام 
شليک صدای كمی توليد می كند و به 
همين دليل به آن «خفيف» می گويند.

 ايلخانی: رئيس ايل
 توابع: جمِع تابع، وابسته ها

 حلقوم: گلو
 عزيمت: رفتن، كوچ، تصميم

 عشيره: قبيله، ايل، قوم و خويش

 غنی: ثروتمند، بی نياز 
 گُرده: پشت، باالی كمر

 محصور: محدود
 مدهوش: سرگشته، بی خويشتن

 منقلب: دگرگون
 مواهب: جمِع موهبت، نعمت ها

 ييالق: محّل سردسير در خارج شهر
 شوكت: شكوه، عظمت

التماس و تضرع ـ  ـ  اتاقکی محصور ـ اسرار و رازها 
بطالت و کاهلی ـ بيغوله و ويرانه ـ تموز و تيرماه ـ حقوق قضايی ـ حوزۀ 
علمّيهـ  حيات علمیـ  زغال منقلـ  صخره و سنگـ  غربت زندانـ  غرفه 

و اتاقـ  قنديل پروينـ  کهر و کُرندـ  مباهات و افتخارـ  مجذوب و شيفتهـ 
منقلب و دگرگون ـ نشئه و سرخوشی ـ يغما و غارت

دوری از وطنغربتزندگیحياتبخش و ناحيهحوزه

نزديكیقربتصحن خانهحياطحوضحوضه

بزرگ  يخچالی  دل  از  گويی  كوير،  سوزان  تموز  در  كه  سرد  آبی  چشمۀ 
بيرون می آيد، از دامنۀ كوه های شمالی ايران به سينۀ كوير سرازير می شود 

و از دل ارگ مزينان سر بر می دارد.
معنی: چشمۀ آبی خنک كه در هوای گرم كوير، آن قدر خنک است كه 
انگار از وسط يخچالی بزرگ بيرون می آيد، از دامنۀ كوه های شمالی ايران 
در ميانۀ كوير جاری می شود و از وسط ارگ روستای مزينان بيرون می آيد.

۱- از كتاب «كوير» اثر علی شريعتی

۱
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 تضاد: سرد و سوزان/ تشخیص: سينۀ كوير/ مجاز: تموز  گرما
 چشمۀ آبی سرد، دل يخچالی بزرگ، دامنۀ كوه های شمالی 

 صفِت مضاٌف اليه
از اين جا درختان كهنی كه ساليانی دراز سر بر شانۀ هم داده اند، آب را تا 

باغستان و مزرعه مشايعت می كنند.
كه  انبوه  و  قديمی  درخت های  مزينان]  ارگ  مركز  [از  اين جا  از  معنی: 
مزرعه  و  باغ  به  رسيدن  تا  را  آب  روييده اند،  هم  كنار  در  سال های سال 
همراهی می كنند (آب از ميان درختان می گذرد تا به باغ و مزرعه می  رسد).
درختان/  مشايعت كردِن  و  دادن  هم  شانۀ  به  سر  تشخیص:   
دادن هم  شانۀ  به  سر  کنایه:  مزرعه/  و  باغستان  آب،  درخت،  تناسب: 

 در هم تنيده و انبوه بودن/ جناس ناهمسان: سر و بر
 «هم» در تركيب «شانۀ هم» مضاٌف اليه است.

درست گويی عشق آباد كوچكی است و چنان كه می گويند، هم بر انگارۀ 
عشق آبادش ساخته اند. مزينان از هزار و صد سال پيش، هنوز بر همان ُمهر 

و نشان است كه بود.
معنی: دقيقاً انگار مزينان عشق آبادی كوچک است و آن طور كه می گويند 
براساس نقشۀ عشق آباد آن را ساخته اند. مزينان از هزار و صد سال پيش 

همين طور دست نخورده باقی مانده است.
 تشبیه: [مزينان] مانند عشق آباد است/ کنایه: بر همان ُمهر و 
است./  مانده  باقی  و دست نخورده  تغيير  بدون  بود   كه  است  نشان 

تلمیح: عبارت اشاره به شعری از حافظ دارد:
ُحّقۀ ِمهر بدان ُمهر و نشان است كه بودگوهِر مخزِن اسرار همان است كه بود

 ضمير «ش» مفعول است: بر انگارۀ عشق آبادش ساخته اند 
 آن را بر انگارۀ عشق آباد ساخته اند.



۱۳۱ درس نهم: کویر   

غرفه های  در  كه  «ادارات»  در  نه  ادب،  و  فقه  و  حكمت  بزرگ  استادان 
همچون  كه  بود  شاگرد  و  می نشستند  مدارس  مدرس های  يا  مساجد 
جويندۀ تشنه ای می گشت و می سنجيد و باألخره می يافت و سر می سپرد، 

نه به زور «حاضر و غايب»، بل به نيروی ارادت و كشش ايمان.

معنی: استادان بزرگ فلسفۀ اسالمی و فقه و ادب در اداره مشغول كار 
اداری نبودند، بلكه [در آن زمان] استادان، در حجره ها و اتاق های مساجد 
تشنه،  مانند جويندگانی  و شاگردان  داشتند  تدريس حضور  يا محّل  و 
جست وجو و مقايسه می كردند و سرانجام استاد دلخواهشان را می يافتند 
و در محضر او درس می آموختند. اين كار [مثل امروزه] به زور حاضر و 

غايب نبود، بلكه به نيروی دوست داشتن و جذبۀ ايمان بود.
 تشبیه: شاگرد به جويندۀ تشنه/ کنایه: سرسپردن  فرمان پذيری، 

تسليم شدن/ تضاد: حاضر و غايب
 «استادان بزرگ حكمت» وابستۀ وابسته ندارد: استادان: هسته، 

بزرگ: صفِت هسته، حكمت: مضاٌف اليِه هسته.
بعد از حكيم اسرار، همۀ چشم ها به او بود كه حوزۀ حكمت را او گرم و چراغ 

علم و فلسفه و كالم را او كه جانشين شايستۀ وی بود، روشن نگاه دارد.
معنی: بعد از مال هادی سبزواری، همه به او ـ كه جانشينی شايسته برای 
مال هادی سبزواری بود ـ اميد داشتند كه حكمت اسالمی را رونق بخشد 

و علم، فلسفه [اسالمی] و كالم را در آن جا زنده نگه دارد.
ـ داشتند  اميد  او  به  همه  بود   او  به  همۀ چشم ها  کنایه:   

جايی را گرم نگه داشتن  پررونق نگه داشتن/ تشبیه: چراغ علم، (چراغ) 
فلسفه، (چراغ) كالم (اضافۀ تشبيهی)

 «روشن» مسند است: او چراغ علم را روشن نگاه دارد.
فعل مسند مفعول نهاد
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اما در آستانۀ ميوه دادن درختی كه جوانی را به پايش ريخته  بود و در آن 
هنگام كه بهار حيات علمی  و اجتماعی اش فرا رسيده  بود، ناگهان منقلب 
شد. شهر را و گيرودار شهر را رها كرد و چشم ها را منتظر گذاشت و به 

دهی آمد كه هرگز در انتظار آمدن چون او كسی نبود.
معنی: اما درست در زمانی كه در دوران اوج و ثمردهی علمی و اجتماعی 
بود، ناگهان دگرگون شد. شهر و غوغای شهر را رها كرد و همه را منتظر 

گذاشت و به روستايی (= مزينان) آمد كه كسی منتظر او نبود.
مفهوم: انقالب روحی

درخت استعاره:  انسان/  چشم   ـ  نتيجه  ميوه   مجاز:   
 حكمت و فلسفه/ استعارٔه مکنّیه: بهار حيات علمی/ کنایه: جوانی را به پايش 
ريخته بود  جوانی خود را صرف آن كرده  بود./ تناسب: ميوه و درخت و بهار

 بهار حيات علمی و اجتماعی: هر دو صفِت مضاٌف اليه هستند. 
بهار حيات علمی و اجتماعی اش: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه.

اما جّد من، او نيز بر شيوۀ پدر رفت. به همين روستای فراموش بازآمد و 
از زندگی و مردمش كناره گرفت و به پاكی و علم و تنهايی و بی نيازی و 
با خويش وفادار ماند كه اين فلسفۀ انسان ماندن در روزگاری  انديشيدن 

است كه زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار.
معنی: اما پدربزرگم نيز مثل پدرش عمل كرد؛ يعنی به همين روستای 
گمنام و فراموش شده آمد و گوشه نشينی پيشه كرد و همان طور پاک، 
عالم، تنها و بی نياز ماند و دائم به احوال خويش فكر می كرد. اين كار، 
و  شده  آلوده  بسيار  زندگی  كه  است  زمانه ای  در  انسان ماندن  راه  تنها 

انسان ماندن هم بسيار سخت شده است.
 کنایه: كناره گرفتن  دوری كردن

قرينۀ  به  «است»  فعل  «دشوار»  از  پس  و  عبارت  انتهای  در   
لفظی حذف شده است:
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«سخت  گمنام»،  روستای  «همين  [است]./  دشوار  انسان ماندن، سخت 
آلوده» و «سخت دشوار» وابستۀ وابسته ندارند.

برخالف حال، پامان به ده باز بود و در شهر دست وپاگير نشده  بوديم و هر 
سال تابستان ها را به اصل خود، مزينان برمی گشتيم.

معنی: برخالف االن، مكرر به روستا می رفتيم و در شهر خود را گرفتار نكرده 
بوديم و هر سال تابستان به اصل خود، يعنی روستای مزينان، برمی گشتيم.
 کنایه: پامان به ده باز بود  زياد به ده می رفتيمـ  دست و پاگير 

شدن  گرفتار شدن
لحظه ای كه هر سال از نخستين دم بهار، بی صبرانه چشم به راهش بوديم ... تابستان 
وصال، درست و به هنگام، همچون همه ساله اميدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر 

می آمد و ما را از غربت زندان شهر به ميهن آزاد و دامن گسترمان، كوير، می بُرد.
معنی: لحظه ای كه هر سال از همان ابتدای فصل بهار بی صبرانه منتظرش 
بوديم ... تابستان دقيق و سر موقع مثل هر سال، اميدبخش، گرم، مهربان 
و نوازشگر فرامی رسيد و ما را از غربت شهر كه برايمان مانند زندانی شده 

بود، به سرزمين آزادمان؛ يعنی كوير می برد.
 کنایه: چشم به راه بودن  منتظر بودن/ تشبیه: تابستان وصال 
داغ  گرم:   ایهام:  تشبيهی)/  (اضافۀ  شهر  زندان  ـ  تشبيهی)  (اضافۀ 
 صميمی/ تشخیص: مهربان بودن و نوازشگربودن تابستان ـ دامن گستر 

بودن كوير/ تضاد: زندان شهر و ميهن آزاد
 غربت زندان شهر: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه. «كوير» بدل از «ميهن» است.

در گروه «ميهن آزاد و دامن گسترمان» وابستۀ وابسته وجود ندارد.
... در كوير، گويی به مرز عالم ديگر نزديكيم و از آن است كه ماوراءالطّبيعه 
را ـ كه همواره فلسفه از آن سخن می گويد و مذهب بدان می خواند ـ در 

كوير به چشم می توان ديد.
معنويت)  (جهان  ديگر  جهانی  مرزهای  و  حد  به  انگار  كوير،  در  معنی: 
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(عالم  طبيعت  ورای  عالمِ  كه  است  دليل  همين  به  و  می شويم  نزديک 
اهل  و  دربارۀ آن سخن می گويند  فيلسوفان  ـ هميشه  را كه  معنويت) 

دين انسان ها را به آن دعوت می كنند ـ در كوير با چشم می توان ديد.
مفهوم: در كوير، معنويت و فرصت تفّكر بيشتری برای صيقل دادن روح 

وجود دارد.
 مجاز: فلسفه  فيلسوفان ـ مذهب  اهل دين، علمای دين

 مرز عالم ديگر: صفِت مضاٌف اليه
برای شناختن محّمد و ديدن صحرايی كه آواز پر جبرييل همواره در زير 
غرفۀ بلند آسمانش به گوش می رسد و حتی درختش، غارش، كوهش، هر 
صخرۀ سنگش و سنگريزه اش آيات وحی را بر لب دارد، به صحرای عربستان 

آمده است و عطر الهام را در فضای اسرارآميز آن استشمام كرده  است.
بيابانی  برای ديدن  پيامبر اسالم و  برای شناختن  نويسنده]  [اين  معنی: 
به صحرای  شنيد،  می توان  آسمانش  در  را  وحی  فرشتۀ  بال  كه صدای 
عربستان آمده است. صحرای عربستان جايی است كه حتی درخت، غار، 
كوه، صخره و سنگريزه های آن جا بيانگر آيات الهی هستند. [اين نويسنده] 

بوی خوش وحی و الهام را در فضای رازآلود آن جا تجربه كرده است.
مفهوم: تسبيح گويی پديده ها

 تشخیص: آيات وحی بر لب داشتِن درخت و غار/ تشبیه: غرفۀ 
نام كتاب شهاب الدين  به  اشاره  (اضافۀ تشبيهی)/  الهام  آسمان و عطر 

سهروردی، عارف قرن ششم (آواز پر جبرييل)
 آواز پرِ جبرييل، غرفۀ بلند آسمانش، هر صخرۀ سنگش: مضاٌف اليِه 

مضاٌف اليه هستند.
... آسمان كوير! اين نخلستان خاموش و پرمهتابی كه هرگاه مشت خونين و 
بی تاب قلبم را در زير باران های غيبی سكوتش می گيرم، ناله های گريه آلود 

آن روح دردمند و تنها را می شنوم.
معنی: آسمان كوير مانند نخلستانی ساكت و پرمهتابی است. من هرگاه 
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می دهم،  قرار  كوير  آسمان  فراگير  سكوت  معرض  در  را  بی تابم  قلب 
ناله های بغض آلود آن روح دردكشيده و تنها را می شنوم.

 تشبیه: آسمان كوير به نخلستان خاموش و پرمهتاب ـ «مشت 
قلب» (اضافۀ تشبيهی؛ قلب در شكل ظاهری به مشتی گره كرده تشبيه 
شده  است) ـ «باران سكوت» (اضافۀ تشبيهی)/ تشخیص: خاموش بودن 
نخلستانـ  بی تاب بودن مشت/ ایهام: خاموش   ساكت  بدون نور/

تناقض:  نخلستان خاموش (= تاريک) و پرمهتاب
مضاٌف اليه/  مضاٌف اليِه  قلبم   بی تاب  و  خونين  مشت   
باران های غيبی سكوتش  مضاٌف اليِه مضاٌف اليه/ ناله های گريه آلود آن 

روح دردمند  صفِت مضاٌف اليه
ناله های گريه آلود آن امام راستين و بزرگم را كه همچون اين شيعۀ گمنام و 
غريبش، در كنار آن مدينۀ پليد و در قلب آن كوير بی فرياد، سر در حلقوم 

چاه می بُرد و می گريست.
معنی: ناله های آن امام حقيقی و بزرگم را [می شنوم] كه مانند خودم كه 
شيعه ای گمنام و غريب هستم، در كنار آن شهر پليد و در ميان آن كوير 

بی فريادرس، سر در چاه می بُرد و گريه می كرد.
 تشبیه: امام علی ⒔ به دكتر شريعتی/ تشخیص: حلقوم چاهـ  كوير 
تاريخی درد دل كردن حضرت علی ⒔ با چاه به ماجرای  تلمیح:  بی فرياد/ 

 ناله های آن امام راستين  صفِت مضاٌف اليه/ [ناله های آن 
مدينۀ  آن  كنار  و مضاٌف اليِه مضاٌف اليه/  بزرگم: صفِت مضاٌف اليه  امام] 

پليد  صفِت مضاٌف اليه/ قلب آن كوير بی فرياد  صفِت مضاٌف اليه
الماس پَر،  مرغان  آن  بر  كه  معّلقی  دريای سبز  اين  در  و غرق  تماشا  گرم 

ستارگان زيبا و خاموش، تک تک از غيب سر می زنند.
معنی: مشغول تماشا و محو اين آسمانی شدم كه مانند دريايی معّلق بود. 
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آسمانی كه ستارگان زيبا و ساكت مانند مرغانی با بال الماس، يكی يكی 
از غيب، خود را نشان می دادند.

 استعاره: دريا  آسمان/ کنایه: گرم كاری بودن  مشغول 
كاری بودن/ تشبیه: ستارگان زيبا به مرغان الماس پر/ تلمیح: به شعر 
حافظ  آسمان كِشتی ارباب هنر می شكند/ تكيه آن بِه، كه بر اين بحر 

معّلق نكنيم/ جناس ناهمسان: بر، پر و سر.
 «ستارگان زيبا و خاموش» گروه بدلی برای«مرغان الماس پر» 

است. در اين عبارت هيچ نوع وابستۀ وابسته ای به كار نرفته است.
آن شب نيز ماه با تأللؤ پرشكوهش از راه رسيد و گل های الماس شكفتند 
و قنديل زيبای پروين سر زد و آن جاّدۀ روشن و خيال انگيزی كه گويی 

يک راست به ابديّت می پيوندد: «شاهراه علی»، «راه مكّه»!
معنی: آن شب ماه با درخشش زيبايش، خود را نمايان كرد و ستاره ها نيز 
آشكار شدند و هفت ستارۀ خوشۀ پروين هم طلوع كردند و كهكشان راه 
شيری كه جاّده ای نورانی و خيال انگيز است و انگار مستقيماً به ابديت 
می رسد، آشكار شد. كهكشانی كه [ما در روستا] به آن «شاهراه علی» 
مكه  به  آن جا  از  علی  كه حضرت  راهی  (يعنی  می گفتيم  مّكه»  «راه  و 

می رفته، به همين خاطر نورانی و درخشان است).
 تشخیص: از راه رسيدن ماه/ استعاره: گل های الماس  ستارگان/

مجاز: گل  غنچه/ تشبیه: قنديل پروين (اضافۀ تشبيهی، تشبيه خوشۀ 
پروين به قنديل)

 «شاهراه علی» و «راه مّكه» بدل از «جاّدۀ روشن و خيال انگيز» 
هستند. اين عبارت وابستۀ وابسته ندارد.

كهكشان  را  آن  شهر،  آسفالت  نشين  مردم  لوكس  نگاه های  كه  شگفتا 
می بيند و دهاتی های كاه كش كوير، شاهراه علی، راه كعبه.

معنی: عجبا كه نگاه های مدرن و امروزی مردم متمّدن شهری، آن جاّده 
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را «كهكشان» می بينند و روستاييان ساده و سّنتی آن را «شاهراه علی» 
و «راه كعبه» تلّقی می كنند.

 کنایه: نگاه لوكس  نگاه مدرن و امروزیـ  مردم آسفالت نشين 
 مردم متمّدن ـ دهاتی های كاه كش  روستاييان سّنتی.

مضاٌف اليه/  صفِت  آسفالت نشين   مردم  لوكس  نگاه های   
نگاه های لوكس مردم آسفالت نشين شهر  مضاٌف اليِه مضاٌف اليه

كلمات را كنار زنيد و در زير آن، روحی را كه در اين تلّقی و تعبير پنهان 
است تماشا كنيد.

معنی: واژه ها را كنار بگذاريد و به مغز و روحی كه در اين برداشت پنهان 
است، توّجه كنيد.

مفهوم: توّجه به باطن/ ترجيح باطن بر ظاهر
 تشخیص: روح تلّقی و تعبير/ کنایه: كنار زدن  توّجه نكردن

 «روح» مفعول برای فعل «تماشا كنيد» است.
كه  زمين  در  و همه چشم  برنكردم  آسمان  به  ديگر سر  رفتم،  كه  امسال 
اين جا ... می توان چند حلقه چاه عميق زد و ... آن جا می شود چغندركاری 

كرد ...! و ديدارها همه بر خاک و سخن ها همه از خاک!
كه  بود)  رسيده  نهايت  به  دانشم  و  علم  كه  وقتی  (يعنی  امسال  معنی: 
به روستا رفتم، ديگر به آسمان نگاه نكردم (آسمان برايم وجه معنوی 
نداشت) و تمام حواس و نگاهم به زمين و امور ماّدی بود كه مثالً آن جا 
چند چاه عميق می توانيم بزنيم و فالن جا می توانيم چغندر بكاريم! همۀ 

نگاه ها و سخن ها پيرامون امور ماّدی بود.
مفهوم: گرفتار ماّديات و تعّلقات شدن

 مجاز: خاک (اّول)  زمين ـ خاک (دوم)  امور ماّدی
 چند حلقه چاه  ممّيز
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آن عالم پرشگفتی و راز، سرايی سرد و بی روح شد، ساختۀ چند عنصر!
معنی: كوير كه پيش تر برای من جهانی پر از شگفتی و راز بود، [بعد از 
نگرش علمی ام] تبديل به جايی ماّدی و بدون رمز و راز عارفانه شد كه 

فقط از تركيب چند عنصر ساخته شده.
 استعاره: آن عالم پرشگفتی  كوير/ تشبیه: كوير به سرايی 
سرد/ کنایه: سرايی سرد و بی روح  مكان بدون معنويّت و بدون رمز 

و راز عارفانه.
 ساختۀ چند عنصر  صفِت مضاٌف اليه

آن باغ پر از گل های رنگين و معطّر شعر و خيال و الهام و احساس در َسموم 
اهورايی آن همه زيبايی ها  اين عقل بی درد و بی دل پژمرد و صفای  سرد 

كه درونم را پر از خدا می كرد، به اين علم عددبين مصلحت انديش آلود.
و  الهام  خيال،  شعر،  از  پر  باغی  همانند  برايم  كه  كوير  آسمان  معنی: 
احساسات زيبا و رنگين بود، به واسطۀ نگاه ِعلم زده و عقالنی ِصرف من، 
نابود شد و نگرش علمی و حسابگر، صفای خداگونۀ آن همه زيبايی ها را ـ 

كه وجودم را سرشار از خدا می كرد ـ آلوده كرد.
مفهوم: عقل و علم، فضاهای معنوی و احساسی را نابود می كنند.

(�ل های)  شعر،  گل های  تشبیه:  آسمان/  باغ   استعاره:   
خيال، (�ل های) الهام، (�ل های) احساس، سموم عقل (اضافۀ تشبيهی)/ 
بی دغدغه و  و بی دل  عقل  بی درد  کنایه: عقل  تناقض: َسموم سرد/ 
مصلحت انديش عددبين  علم  ـ  بی روح  سرد   ـ  معنوی  نگاه  بدون 
 علم محاسبه گر، استداللی و بدون نگاه معنوی/ تشخیص: بی درد و 

بی دل بودن عقل ـ عددبين بودن علم
اين عقل بی درد و بی دل  صفِت مضاٌف اليه/  سموم سرد   

صفای اهورايی آن همه زيبايی ها  صفِت مضاٌف اليه



۱۳۹ درس نهم: کویر   

 از متن درس، برای هر يک از معانی زير، واژه های معادل بيابيد.
 باد گرم مهلک  َسموم  تماشا  نظاره
 آويزان  معّلق   نگرش  تلّقی

 چهار گروه اسمی كه اهمّيت اماليی داشته باشند، از متن درس بيابيد 
و بنويسيد.

 تموز سوزان كوير ـ قنديل زيبای پروين ـ نشئۀ سرشار از خيال ـ 
بهار حيات علمی

در درس قبل با سه نوع «وابستۀ وابسته» آشنا شديم:
 مضاٌف اليِه مضاٌف اليه  دل دهات ايران

 صفِت مضاٌف اليه  پنجرۀ خانه های قديمی/ پنجرۀ كدام خانه؟
 ممّيز: چهار تخته فرش

حال در اين درس با دو نمونۀ ديگر از وابسته های وابسته آشنا می شويم:
 صفِت صفت: ماشين سفيد يخچالی/ لباس آبیِ پررنگ/

روسری قرمزِ سير/ پارچۀ بنفش كم رنگ

 قيِد صفت: دانش آموز خيلی زرنگ/ آدمِ نسبتاً خسته/

هوای تا حدودی آلوده/ دختر بسيار عاقل



فـارسـی دوازدهـم ۱۴۰

 در كدام گروه های اسمی زير، «وابستۀ وابسته» به كار رفته است؟ نوع 
هر يک را مشّخص كنيد.

 تموز سوزان كوير  وابستۀ وابسته ندارد: تموز: هسته/ سوزان: صفت 
هسته/ كوير: مضاٌف اليِه هسته

 سه دست لباس ايرانی  «دست» ممّيز است.
 قلب آن كوير  «آن» صفِت مضاٌف اليه است.

 اين معمار خوش ذوق  وابستۀ وابسته ندارد. معمار: هسته/ اين: صفت 
پيشين هسته/ خوش ذوق: صفت پسين هسته۱
 هوای نسبتاً پاک  «نسبتاً» قيِد صفت است.

 شاگرد حوزۀ ادبی  «ادبی» صفِت مضاٌف اليه است.
 عبارت زير را با توّجه به موارد «الف» و «ب» بررسی كنيد.

 آن شب نيز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارۀ آسمان 
رفته بودم.

 نوع جمله ها: 
 هر دو جملۀ اين عبارت، ساده هستند كه با «واو» ربط هم پايه ساز 

به هم متصل شده اند.
 نقش دستوری واژه های مشّخص شده: 

آن شب:
 گروه قيدی، «شب» هستۀ گروه و «آن» وابستۀ پيشين از نوع 

صفت اشاره است.
نظارۀ آسمان:

 گروه متّممی، «نظاره» هستۀ گروه و «آسمان» وابستۀ پسين از 
نوع مضاٌف اليه است.

۱- اصوالً وقتی گروه سه عضو داشته باشد و كلمۀ وسط، هسته باشد، وابستۀ وابسته 
از  بعد  و كلمۀ  وابستۀ پيشين هسته است  از هسته حتماً  زيرا كلمۀ پيش  نداريم؛ 

هسته وابستۀ پسين هسته است.



۱۴۱ درس نهم: کویر   

 آرايه های ادبی را در بند نهم درس مشّخص كنيد.
بند نهم: آسمان كوير! اين نخلستان خاموش و پرمهتابی كه هرگاه مشت 
می گيرم،  سكوتش  غيبی  باران های  زير  در  را  قلبم  بی تاب  و  خونين 

ناله های گريه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم.
 تشبيه: آسمان كوير به نخلستان خاموش و پرمهتاب ـ «مشت 
قلب» (اضافۀ تشبيهی؛ قلب در شكل ظاهری به مشتی گره كرده تشبيه 
شده  است.) ـ «باران سكوت» (اضافۀ تشبيهی)/ تشخيص: خاموش بودن 
نخلستانـ  بی تاب بودن مشت/ ايهام: خاموش  ۱- ساكت  ۲- بدون 

نور/ تناقض: نخلستان خاموش (= بدون نور) و پرمهتاب
 دو نمونه «تلميح» در متن درس بيابيد و توضيح دهيد.

 ناله های آن امام راستين ... كه سر در حلقوم چاه می بُرد و می گريست.
 به ماجرای تاريخی درد دل كردن حضرت علی ⒔ با چاه.

 مزينان از هزار و صد سال پيش، هنوز بر همان مهر و نشان است كه بود ... .
 تلميح به شعری از حافظ: 

ــت كه بود ــرار همان اس ــزن اس گوهر مخ
ــت كه بود ــان اس حّقۀ مِهر بدان ُمهر و نش

 متن درس، بخشی از «سفرنامه» محسوب می شود يا «حسب حال»؟ دليل 
خود را بنويسيد.

كوير  كتاب  از  كه  بخشی  اين  در  شريعتی  زيرا  حال؛  حسب   
خوانديم، به شرح حال و زندگی شخصی خود پرداخته است.

 در متن درس، چه كسی به «جوينده ای تشنه» مانند شده است؟ چرا؟
 شاگرد به جوينده ای تشنه مانند شده است؛ زيرا همانند جويندۀ 

تشنه ای كه طالب آِب است، شاگرد نيز جويای استاد است.



فـارسـی دوازدهـم ۱۴۲

 نويسنده با مقايسۀ زندگی روستايی و زندگی شهری، به چه تفاوت هايی 
اشاره دارد؟

 شريعتی روستا را جايی می داند كه هنوز عقل مصلحت انديشانه 
نشده،  حاكم  آن ها  نگرش های  و  تلّقی ها  و  آن جا  مردمان  بر  علم زده  و 
بنابراين روستا، جايی برای معنويت، به خود انديشيدن و تفّكر پيرامون 
رمز و راز های عارفانه است. در مقابل، شهر را جايی توصيف می كند كه 
انسان  يک  جهان  و  حكم فرماست  آن  بر  محض  عقالنيت  و  علم زدگی 
شهری، جهانی عاری از معنويت و رمز و راز عارفانه توصيف شده است. 
از نظر نويسنده، يک انسان شهری همه چيز را می خواهد از داالن تنِگ 
عقل عبور دهد و به دنيايی فراتر از آن چه عقل تحليل می كند، باور ندارد.

 مضمون كّلی هر سرودۀ زير، از سهراب سپهری، با كدام بخش از متن 
درس ارتباط دارد؟

 در كف ها كاسۀ زيبايی/ بر لب ها تلخِی دانايی/ شهر تو در جای دگر/ 
ره می بَر با پای دگر.

مفهوم: عقل و علم توان درک همۀ رازها و همۀ زيبايی ها را ندارد.
جناس  دانايی/  تلخی  حس آميزی:  زيبايی/  كاسۀ  تشبيه:   

ناهمسان: جای و پای
و  الهام  و  رنگين و معطّر شعر و خيال  از گل های  پر  باغ   «آن 

احساس در َسموم سرد اين عقل بی درد و بی دل پژمرد.»
 من نمازم را وقتی می خوانم/ كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀ 

سرو/ من نمازم را پی تكبيرة االحرام علف می خوانم/ پی قدقامِت موج.
پديده ها  دارند/ همۀ  بر لب  را  الهی  آيات  عالم  پديده های  مفهوم: همۀ 

خداوند را ستايش می كنند.
 تشخيص: اذان گفتن باد ـ تكبيرة االحرام گفتن علف ـ قدقامت 
بستن موج/ تشبيه: گلدستۀ سرو (اضافۀ تشبيهی)/ جناس ناهمسان: سر 

و سرو/ تناسب: نماز، اذان، گلدسته، تكبيرة االحرام و قدقامت.



۱۴۳ درس نهم: کویر   

بلند   برای ديدن صحرايی كه آواز پر جبرييل همواره در زير غرفۀ 
آسمانش به گوش می رسد و حتی درختش، غارش، كوهش، هر صخرۀ سنگش 
بود]. آمده  عربستان  صحرای  [به  دارد  لب  بر  را  وحی  آيات  سنگريزه اش  و 

سٔواالت امتحان نهایی

معنی هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد. - ۱۲۲
(شهريور ۹۹) الف) آسمان تفرجگاه مردم كوير است.  
(شهريور ۹۹) ب) آب را تا باغستان و مزرعه مشايعت می كنند.  
پ) چشمۀ آب سردی كه در تموز سوزان كوير از دل يخچالی بزرگ بيرون 

(شهريور ۹۸) می آيد.  
(دی ۹۹)- ۱۲۳ از بين واژه های زير يک برابر معنايی برای واژۀ «تماشا» بيابيد. 

«فروغ، رواق، نظاره»
از بين واژه های زير يک برابر معنايی برای واژۀ «آويزان» بيابيد. - ۱۲۴

(شهريور ۱۴۰۰) «طاق، رواق، سروش، معّلق» 
در عبارت زير يک غلط اماليی بيابيد و درست آن را بنويسيد.- ۱۲۵

  (دی و شهريور ۹۸)
 آن باغ پر از گل های رنگين شعر و خيال و الهام، در صموم سرد اين عقل 

بی درد و بيدل پژمرد.
(شهريور ۱۴۰۰)- ۱۲۶ نوع وابستۀ وابستۀ مشخص شده را تعيين نماييد.  

 رنگ سبز چمنی
در نمونۀ زير نوع وابستۀ وابستۀ مشخص شده را تعيين كنيد.  (شهريور ۹۹)- ۱۲۷

«اين جا می توان چند حلقه چاه عميق زد.»
(شهريور ۹۹)- ۱۲۸ در نمونۀ زير نوع وابستۀ وابسته را مشخص كنيد.  

«دوست بسيار مهربان»



فـارسـی دوازدهـم ۱۴۴

در نوشتۀ زير نوع وابستۀ وابستۀ مشخص شده را تعيين كنيد.  (خرداد ۹۹)- ۱۲۹
«بر باالی آن با خط بسيار روشن، دو سطر مطلب زيبا نوشته شده بود.»

(دی ۹۸)- ۱۳۰ با توجه به گروه های اسمی زير جدول را كامل كنيد. 
الف) برجسته ترين شاگرد حوزۀ اديب

ب) قلب آن كوير
مضاٌف اليِه مضاٌف اليهصفِت مضاٌف اليه

نوع هر يک از وابسته های وابسته را در گروه های اسمی زير مشخص - ۱۳۱
(دی ۱۴۰۰) كنيد.  

ب) َسموم سرد اين عقل الف) هوای نسبتاً پاک  
در گروه اسمی مشخص شده نوع وابستۀ وابسته را مشخص كنيد. - ۱۳۲

(خرداد ۹۸)  
«شرايط تقريباً پايدار»

با توجه به نوشتۀ زير در كدام يک از تركيب های مشخص شده آرايۀ - ۱۳۳
(دی ۹۸) استعاره وجود دارد؟  
 «آن شب نيز ماه با تأللؤ پرشكوهش از راه رسيد و گل های الماس شكفتند.»

در تشبيه مشخص شدۀ عبارت زير «مشبه» كدام است؟  (شهريور ۹۸)- ۱۳۴
«آسمان كوير، اين نخلستان خاموش و پرمهتابی كه هرگاه مشت خونين و 
بی تاب قلبم را در زير باران های غيبی سكوتش می گيرم، ناله های آن روح 

دردمند را می شنوم.»

معنی عبارت زير را به نثر روان بنويسيد. - ۱۳۵
نشان  و  ُمهر  همان  بر  هنوز  و  انگارۀ عشق آبادش ساخته اند  بر  را  «مزينان 

(خرداد ۹۹) است كه بود.» 



۱۴۵ درس نهم: کویر   

(خرداد ۹۹)- ۱۳۶ متن های زير، بر چه مفهوم مشتركی تأكيد دارند؟  
 «در كف ها كاسۀ زيبايی / بر لب ها تلخی دانايی / شهر تو جای دگر / ره 

می بَر با پای دگر»
 «آن باغ پر از گل های رنگين و معطّر شعر و خيال و الهام و احساس در 

َسموم سرد اين عقل بی درد و بی دل پژمرد.»
با توجه به سرودۀ «در كف ها كاسۀ زيبايی / بر لب ها تلخی دانايی / - ۱۳۷

شهر تو جای دگر / ره می بَر با پای دگر» چرا شاعر دانايی را نكوهش می كند؟ 
(دی ۱۴۰۰)  

(شهريور ۹۹)- ۱۳۸ متن های زير چه مفهوم مشتركی دارند؟  
 «من نمازم را وقتی می خوانم / كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀ سرو»
 «صحرايی كه حتی درختش، غارش، كوهش و سنگريزه اش آيات وحی را 

بر لب دارد.» 
عبارت «كلمات را كنار زنيد و در زير آن روحی را كه در اين تلقی و - ۱۳۹

(خرداد ۹۸) تعبير پنهان است، تماشا كنيد» بر چه مفهومی تأكيد دارد؟ 

در  كردم.  آغاز  اسب  شيهۀ  و  تفنگ  تير  با  چادر  در  را  زندگانی  من 
چهارسالگی پشت قاش زين نشستم ... تا ده سالگی حتی يک شب هم در 

شهر و خانۀ شهری به سر نبردم.
مفهوم: در طبيعت زندگی كردن و زندگی طبيعی داشتن

 پشت قاش زين: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه
از شنيدن اسم شهر، قند در دلم آب می شد.

معنی: با شنيدن نام شهر، بسيار خوشحال می شدم.
 کنایه: قند در دل آب شدن  شادی و شوق بسيار داشتن

 شنيدن اسم شهر: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه
۱- از كتاب «بخارای من، ايل من» اثر محمد  بهمن بيگی

۱
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دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتی و مّلتی به يغما رفت.
مفهوم: ظلم و ستم حاكمان بر مردم و دست درازی به اموال آن ها

 عبارت طنزآمیز است.
 «واو» در «دار و ندار» ميانوند است. «دست حضرات دولتی»: 

صفِت مضاٌف اليه
برای كسانی كه به آتش سرخ بَن و بلوط خو گرفته بودند، زغال منقل و 

نفت بخاری آفت بود.
مفهوم: زندگی شهری برای كسانی كه به طبيعت عادت كرده اند، دشوار است.

همان پدری كه ايلخانی قشقايی بر سفرۀ رنگينش می نشست؛ همان پدری 
كه گّله های رنگارنگ و ريز و درشت داشت.

معنی: [او همان پدری بود] كه رئيس ايل قشقايی برای مهمانی به خانۀ 
او می آمد و گّلۀ بسيار بزرگ و زيبايی داشت.

پس از عزيمت رضاشاه ـ كه قبالً رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد ـ 
همۀ تبعيدی ها رها شدند.

معنی: پس از رفتن رضاشاه ـ كه قبل از پادشاهی لقب «رضاخان» داشت 
و پس از بركناری از پادشاهی باز هم «رضاخان» شد ـ همۀ افرادی كه 

تبعيد شده بودند، آزاد شدند.
مفهوم: زوال قدرت، ناپايداری دنيا، ناپايداری حكومت

بی كران  و دشت های  مرتفع  بود. كوه های  انتظارشان  در  چشمه های زالل 
در آغوششان كشيد. باز در سايۀ دالويز چادرها و در دامن معطّر چمن ها 

سفره های پرسخاوت ايل را گستردند.
مفهوم: بازگشتن به اصل و زادگاه و ادامۀ زندگی در دامن طبيعت

و  كوه  آغوش كشيدن  در  ـ  انتظار كشيدن چشمه  تشخیص:   
اين  تناسب: «چادر» در  ایهام  دشت ـ پرسخاوت بودن سفره های ايل/ 



۱۴۷ درس نهم: کویر   

«دامن»  با  زنانه»  «پوشش  معنی  در  و  است  «خيمه»  معنی  به  عبارت 
ايهام تناسب می سازد./ کنایه: پرسخاوت بودن سفره  پر بودن سفره از 

خوراكی های متنوع
 ضمير «شان» در «آغوششان» مفعول است: آن ها را در آغوش كشيد.
با  و  را پشت سر گذاشتند  و سرما  بستند  را  بار سفر  با رسيدن مهر،  باز 

آمدن فروردين، گرما را به گرمسير سپردند.
مفهوم: توصيف زندگی كوچ نشينِی عشاير كه محل زندگی خود را براساس 

سرما و گرمای هوا تعيين می كنند.
 جناس ناهمسان: باز و بار ـ سرما و گرما ـ سر و سفر/ کنایه: بار 
سفر بستن  آماده شدن برای سفرـ  پشت سر گذاشتن چيزی  رهاكردن 

آن چيز/ تضاد: سرما و گرما/ تناسب: مهر و فروردين
حتی پدرم كه به رفاقت و همنشينی من سخت خو گرفته بود و يک لحظه 
تاب جدايی ام را نداشت، گاه فرمان می داد و گاه التماس می كرد كه تصديق 

داری، بايد به شهر بازگردی و ترّقی كنی!

 عبارت طنزآمیز است.
 تاِب جدايی ام  مضاٌف اليِه مضاٌف اليه

سراغ  به  قضايی  حقوق  رشتۀ  دانشنامۀ  با  و  افتادم  تكاپو  به  پايتخت  در 
دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بيداد را از بيخ و بن براندازم.

مفهوم: تالش برای از بين بردن ظلم و ستم
 عبارت طنزآمیز است/ تشبیه: درخت بيداد (اضافۀ تشبيهی)/ 
کنایه: از بيخ و بن برانداختن  نابودكردن/ تناسب: درخت و بيخ و بن

 دانشنامۀ رشتۀ حقوق  مضاٌف اليِه مضاٌف اليه/ رشتۀ حقوق 
قضايی: صفِت مضاٌف اليه



فـارسـی دوازدهـم ۱۴۸

دلم گرفت و از ترّقی عدليه چشم پوشيدم ... تالش كردم و آن قدر حلقه 
به درها كوفتم تا عاقبت از بانک مّلی سردرآوردم.

 کنـایه: دل گرفتن  ناراحت شدنـ  حلقه به در كوفتن 
جست وجو كردن ـ چشم پوشيدن  صرف نظر كردن

شاهين تيزبال افق ها بودم، زنبوری طفيلی شدم و به كُنجی پناه بردم.

شكاری  پرندۀ  همانند  می كردم]  زندگی  ايل  در  كه  [هنگامی  من  معنی: 
شاهين بودم كه در آسمان ها پرواز می كردم، ولی [اكنون كه در شهر زندگی 
می كنم]، همانند زنبوری سربار و وابسته هستم كه به ُكنجی پناه آورده ام.

مفهوم: ناپايداری دنيا/ سير نزولی داشتن
 تشبیه: من به شاهين تيزبال و زنبور طفيلی/ تضاد: شاهين و زنبور

آب  توست.  مادر چشم به راه  برسان.  را  است، خودت  تازه  و  تر  هوا  تا  بيا 
خوش از گلويش پايين نمی رود.

مفهوم: انتظار مادر برای فرزند/ مهربانی مادر
گلو  از  خوش  آب  ـ  منتظر بودن  بودن   چشم به راه  کنایه:   

پايين نرفتن  آسايش و آرامش نداشتن
نامۀ برادر با من همان كرد كه شعر و چنگ رودكی با امير سامانی!

معنی: نامۀ برادر با من همان كاری را كرد كه شعر و چنگ رودكی با 
پادشاه سامانی كرد (يعنی مشّوق و محّرک من شد تا به ايل برگردم).

 تشبیه: تأثير نامۀ برادر بر من به تأثير شعر و چنگ رودكی بر امير 
سامانی؛ تشبيِه «من» به «امير سامانی»/ تلمیح: به داستان رودكی كه با شعر 
بازگردد. و نواختن چنگ خود، پادشاه سامانی را ترغيب كرد كه به بخارا 
 فعل «كرد» به قرينۀ لفظی از انتهای جملۀ دوم حذف شده است.



۱۴۹ درس نهم: کویر   

آب جيحون فرونشست؛ ريگ آموی پرنيان شد؛ بوی جوی موليان مدهوشم 
كرد. پا به ركاب گذاشتم و به سوی زندگی روان شدم. تهران را پشت سر 

نهادم و به سوی بخارا بال و پر گشودم. بخارای من ايل من بود.
مفهوم: به پايان رسيدن ناخوشی ها و فرارسيدن خوشی ها/ بازگشت به 

زندگی اصيل و طبيعی
کنایه: فرونشستن  امير سامانی/  تلمیح: به داستان رودكی و   
آب جيحون  از بين رفتن سختی ها و موانع ـ پرنيان شدن ريگ آموی 
 تبديل شدن سختی ها به آسانی  پا به ركاب گذاشتن  آماده شدن 
كاری  فراوان  اشتياق  و  شوق  با  گشودن   پر  و  بال  ـ  حركت  برای 
و  بوی  ناهمسان:  جناس  پرنيان/  به  تشبیه: ريگ آموی  انجام دادن/  را 

جوی/ استعاره: بخارا (اّول)  ايل/ تشبيه: ايل (دوم) به بخارا
 بوی جوی موليان: مضاٌف اليِه مضاٌف اليه

 نويسنده در اين متن، از زبان طنز بهره گرفته است؛ دو نمونه از آن را 
در متن بيابيد.

 دارو ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتی و ملتی به يغما رفت.
 بايد عزيزان و كسانت را ترک گويی و به همان شهر بی مهر، به همان 
ديار بی يار، به همان هوای غبارآلود، به همان آسمان دودگرفته بازگردی 

و ... در دفتری محبوس و مدفون شوی تا ترقی كنی!
 با توّجه به جملۀ زير:

«نامۀ برادر با من همان كرد كه شعر و چنگ رودكی با امير سامانی!»
 چرا نويسنده با خواندن نامۀ برادر خود، داستان تاريخی امير سامانی 

را به ياد می آورد؟



فـارسـی دوازدهـم ۱۵۰

 در داستان امير سامانی و رودكی، شعر زيبای رودكی ـ كه در 
مّدت ها  از  باألخره پس  امير سامانی  باعث شد  ـ  بود  بخارا  وصف شهر 
توصيف  در  برادر  نامۀ  نيز  از درس  اين قسمت  در  برگردد،  پايتخت  به 
زيبايی های ايل و جاذبه  های زندگی عشايری باعث شد تا نويسنده زندگی 

شهری را رها كند و به ايل برگردد.
 اشاره به شعر و چنگ رودكی، بيانگر كدام ويژگی «شعر» است؟

و  فكری  انسجام  عواطف،  احساسات،  بر  شعر  تأثيرگذاری   
تصميمات انسان، به ويژه اگر با موسيقی هم همراه باشد.

سٔواالت امتحان نهایی
(شهريور ۹۹)- ۱۴۰ با توجه به نوشتۀ زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 

«برف كوه هنوز آب نشده است. گل و گياه پشم گوسفندان را رنگين كرده 
است. نامۀ برادر با من همان كرد كه شعر و چنگ رودكی با امير سامانی.»

الف) ساختار دستوری كدام جمله مطابِق با الگوی «نهاد + مفعول + مسند +
فعل» است؟

ب) نوع «واو» بين واژه های «شعر و چنگ» ربط است يا عطف؟
پ) زمان فعل «نشده است» ماضی نقلی است يا التزامی؟ 

ت) در اين عبارت حذف فعل به قرينۀ لفظی است يا معنايی؟
در عبارت زير زمان فعل های مشخص شده را دقيقاً تعيين كنيد.  (خرداد ۹۸)- ۱۴۱

خال  و  خط  جوجه كبک ها  نمی شود.  قطع  دم  يک  بلدرچين  «صدای 
انداخته اند.»





 واژه نامه ای
 برزخ: حّد فاصل ميان دو چيز، زمان 
بين مرگ تا رفتن به بهشت يا دوزخ، 

فاصلۀ بين دنيا و آخرت
 چشمداشت: انتظار و توّقع امری از 

منتظر  چشم داشتن:  كسی؛  يا  چيزی 
دريافت پاداش يا مزد بودن

 داعّيه: اّدعا
 زخمه: ضربه، ضربه زدن

 گشاده دستی: بخشندگی، سخاوت
 غیر واژه نامه ای

در  را  آيينه  كه  كسی   آيينه دار: 
مقابل ديگران می گيرد تا خود را در 

آن ببينند.
 بارَور: ميوه دار، ثمردهنده
 پاليز: بوستان، گلزار، باغ

 پای فرسوده: خسته، رنجور و ناتوان
 تَبه: مخفف تباه، ضايع، نابود

 رهنمون: راهنما
 غربت: دوری از وطن

 كرامت: بخشندگی، جوانمردی

پاليز و بوستان ـ داعيه و اّدعا ـ ضايع و تباه ـ غربت و 
دوری ـ غريب و بيگانه ـ گزاردن و به جا آوردن ـ نصيب و بهره

بيگانه، عجيبغريبدوری از وطنغربت

نزديکقريبنزديكیقربت

نام درسنام قسمت
درس دهم: فصل شکوفاییدرس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.



۱۵۳ درس دهم: فصل شکوفایی   

ديروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو
امـروز می آيـد از بـاغ، بـوی بهـار مـن و تو

معنی: اگر ديروز (= پيش از انقالب) غم، همۀ هستی ما را نابود كرد، اما 
امروز (بعد از انقالب) بوی آزادی و رهايی از كشورمان به مشام می رسد.

مفهوم: به پايان رسيدن روزهای ناخوش و آمدن ايّام خوشی و آزادی
واژه های  و  رديف  تو»  و  «من  سروده شده،  غزل  قالب  در  شعر   
«برگ و بار، بهار، تار و ...» قافيۀ اين غزل هستند./ مجاز: ديروز  پيش از 
انقالب بهمن ماه ۵۷ـ  امروز  پس از انقالب بهمن ماه ۵۷/ کنایه: سوزاندن
بهار ـ  ايران  باغ   نماد:  انسان/  داشته های  نابود كردن  برگ و بار  
 آزادی و پيروزی/ جناس ناهمسان: بار و بهارـ  بار و باغ/ تناسب: برگ، بار، 

باغ و بهار/ تضاد: ديروز و امروز
 «واو» در «برگ و بار» ميانوند است (نه عطف است و نه ربط) و 

در «من و تو» عطف. «برگ و بار» يک كلمه است و مفعول است.
آن جا در آن برزخ سرد، در كوچه های غم و درد

غير از شب آيا چه می ديد چشمان تار من و تو؟

معنی: در فضای پيش از انقالب، غير از ظلم و ستم در كوچه های پر از 
درد و رنج كشورمان، چيز ديگری نبود.

مفهوم: فراگيربودن ظلم و ستم قبل از انقالب
و  انقالب ـ شب  ستم  از  ايران پيش  برزخ سرد   نماد:   
خفقان/ جناس ناهمسان: سرد و دردـ  در و درد/ تشبیه: كوچه های غم و 

درد (اضافۀ تشبيهی)/ پرسش انکاری: چه می ديد؟  نمی ديد.
 «واو» در «غم و درد» عطف است. «چه» مفعول است.

۱- از مجموعه شعر «دری به خانۀ خورشيد» اثر سلمان هراتی

۱



فـارسـی دوازدهـم ۱۵۴

ديروز در غربـت باغ من بودم و يک چمن داغ
امروز خورشـيد در دشـت، آيينـه دار من و تو

اما  ديدم،  بسياری  داغ  و  رنج  من  انقالب،  از  پيش  فضای  در  معنی: 
هم اكنون و پس از انقالب، خورشيد (با تمام عظمتش) برای ما آينه داری 

می كند (فضای پس از انقالب نورانی و سرشار از آگاهی است).
مفهوم: آزادشدن از بند ظلم و ستم

 مجاز: ديروز  پيش از انقالب بهمن ماه ۵۷ ـ امروز  پس از 
انقالب بهمن ماه ۵۷/ نماد: باغ و دشت  ايران/ جناس ناهمسان: باغ 
و داغ ـ من و چمن/ کنایه: آيينه دار بودن خورشيد برای كسی  پيروز 
و سرفراز بودن او/ ایهام تناسب: «داغ» به معنی «سوگ» است، در معنی 

«بسيار گرم» با خورشيد ايهام تناسب می سازد.
 «واو» در مصراع اول ربط است. يک چمن داغ: ممّيز

غـرق غباريـم و غربت، با من بيا سـمت باران
صـد جويبار اسـت اين جا، در انتظـار من و تو

معنی: ما در غبار كهنگی و امور ماّدی (و يا ظلم و ستم) گرفتاريم، بياييد 
به سمت معنويت و آزادی برويم، كه در آن جا، رهايی و نجات و پويندگی، 

انتظار ما را می كشد.
 نماد: غبار  امور ماّدی و يا ظلم و ستم ـ غربت  دنيای 
ماّدیـ  باران و جويبار  رهايی و پويندگی و معنويت/ واج آرایی: صامت 
/غ/ در مصراع اّول/ تشخیص: منتظر بودن جويبار/ تضاد: غبار و باران/ 

کنایه: غرق بودن  نهايت گرفتاری/ استعارۀ مکنّیه: غرِق غبار
اين فصل، فصل من و توست فصل شكوفايی ما

برخيـز بـا گل بخوانيـم اينـک بهار مـن و تو

ماست؛  دوران شكوفايی  و  ما  دوران  اسالمی،  انقالب  دوران  اين  معنی: 
بياييد تا با هم سرود شكوفايی و آزادی خود را سر دهيم.



۱۵۵ درس دهم: فصل شکوفایی   

مفهوم: آمدن زمان شكوفايی و همراهی با مردم
ظاهر شدن  کنایه: شكوفايی   زمان/  دوره،  فصل   مجاز:   
توانايی ها و استعدادها/ تشخیص: خواندن گل/ تناسب: شكوفايی، گل و 

بهار/ نماد: بهار  آزادی ـ گل  انقالب
 «واو» در «من و توست» عطف است.

با اين نسيم سحرخيز، برخيز اگر جان سپرديم
در باغ می ماند ای دوسـت، گل يادگار من و تو

معنی: بياييد با اين مردم انقالبی همراه شويم و اگر در اين راه شهيد هم 
شويم، نام ما ماندگار خواهد شد. يا: انقالب و آزادی به عنوان يادگار ما 

در وطن باقی می ماند.
مفهوم: توصيه به همراهی برای مبارزه با ظلم / ماندگار شدن نام شهدا

 استعاره: نسيم  حركت و اعتراض ـ باغ  ايران ـ گل   
ياد و نام (می توان نماد هم گرفت)./ کنایه: جان سپردن  ُمردن

 «گل» نهاد و «يادگار» مسند است.
من می روم سوی دريا، جای قرار من و توچون رود اّميدوارم، بی تابم و بی قرارم

به همان  اميدوار هستم، من  و  من همانند رودخانه ای خروشان  معنی: 
جايی می روم كه قرار ماست؛ يعنی به سوی دريای تظاهرات مردمی و 

اتحاد با مردم.
مفهوم: اميدواری و توصيه به حركت و جنبش

 تشبیه: من به رود/ تشخیص: اميدوار بودن و بی تاب و بی قرار 
بودن رود/ نماد: دريا  تظاهرات مردمی (نماد وحدت مردم هم می توان 

گرفت.)/ تناسب: رود و دريا/ ایهام: قرار:  آرامش  ميعاد
 «واو» در «بی تابم و بی قرارم» ربط است.



فـارسـی دوازدهـم ۱۵۶

 در متن درس، واژه ای بيابيد كه هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟
 غربت: دوری از وطن، هم آوا  قربت: نزديكی
 انواع «واو» (ربط، عطف) را در بيت آخر مشّخص كنيد.

  بی تابم و بی قرارم  ربط
من و تو  عطف

 در متن درس، كدام گروه های اسمی در نقش «مفعول» به كار رفته اند؟
 غم، برگ و بار من و تو را سوزاند.

چشمان تار من و تو غير از شب چه را می ديد.

آرايه های «تشخيص» و «تشبيه»  از  برای كاربرد هر يک   در متن درس 
دو نمونه بيابيد.

 تشخيص: ۱- آيينه داری خورشيد ۲- اميدواری و بی قراری رود
تشبيه: ۱- من مانند رود هستم ۲- خورشيد همانند آيينه دار است.

 در بيت زير، «برزخ سرد» و «شب» نماد چه مفاهيمی هستند؟
 آن جا در آن برزخ سرد، در كوچه های غم و درد

غير از شب آيا چه می ديد چشمان تار من و تو؟
 برزخ سرد  ايران پيش از انقالب

شب  ستم و خفقان

 مقصود نهايی شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟
من می روم سوی دريا، جای قرار من و تو چون رود اميدوارم، بی تابم و بی قرارم

جريان  به  پيوستن  می روم./  مردمی  تظاهرات  سمت  به  من   
انقالب مردمی
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و  مناسبت  چه  اسالمی  انقالب  ادبيات  فصل  با  زير  بيت  دهيد  توضيح   
پيوندی دارد؟

 ديروز در غربت باغ، من بودم و يک چمن داغ
امروز خورشـيد در دشـت، آيينه دار من و تو

انقالب  ادبيات  موضوعات  با  كامل  تطابق  بيت  اين  محتوای   
و  انقالب  از  پيش  دوران  نكوهش  همچون  موضوعاتی  دارد؛  اسالمی 

توصيف فضای معنوی و رشد و شكوفايی پس از انقالب .
 دربارۀ ارتباط موضوعی هر يک از سروده های زير با متن درس توضيح دهيد.

پـاک ز خورشيد و از آب و از باد و خاک گفتـار  و  نـام  تبـه  نگـردد 
مفهوم: ماندگاری نام نيک

 جناس ناهمسان: خاک و پاک/ مجاز: مصراع اّول  پديده های 
عالم طبيعت

 تمام «واو» های به كار رفته در اين بيت، عطف هستند.
 اين بيت فردوسی بيانگر ماندگاری نام و گفتار نيک است. در 
بيت ششم  نيز (با اين نسيم سحرخيز ...) شاعر از ماندگاری ياد و نام 

سخن می گويد.
 ای منتظر، مرغ غمين در آشيانه!/ من گل به دستت می دهم، من آب و دانه .../
خورشيد باران  ديده ها  بر  می بارمت  اميد/  گل نقش  چشم ها  در  می كارمت 

مفهوم: اميدبخشی و اميدواری
 تشبيه: گل نقش اميد و باران خورشيد/ کنايه: گل نقش اميد 
در چشم كاشتن  اميدوار كردن ـ بر ديده باران خورشيد باريدن  
اميدوار كردن/ جناس ناهمسان: می كارمت و می بارمت/ نماد: مرغ غمين: 

مبارزان خسته و نااميد
اغلب  در  است.  اميدواری  اين سرودۀ سياوش كسرايی  مفهوم   
همانند  می شود،  ديده  اميدواری  اين  هم  هراتی  سلمان  سرودۀ  ابيات 

ابيات: يک، سه، چهار، پنج.
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من از طبيعت آموختم كه همانند با درختان بارَور ـ بی آن كه زبان به كم تر 
بی   گشاده دستی،  سراپا  و  باشم  كرامت  سراسر  ـ  باشم  گشاده  داعيه ای 

هيچ گونه چشم داشتی به سپاس گزاری يا آفرين.

اين كه  بدون  ـ  ميوه دار  مانند درختان  آموختم كه  از طبيعت  من  معنی: 
كوچک ترين اّدعايی داشته باشم ـ همۀ وجودم بخشش و سخاوت باشد؛ 
بخششی كه حتی در قباِل آن، توقع سپاس گزاری و يا تشويق نداشته باشم.

مفهوم: توصيه به بخشندگی بدون داشتن توقع سپاس گزاری
 تشبیه: من به درختان/ تشخیص: كرامت داشتن، گشاده دستی و 
بی اّدعابودن درختان/ کنایه: گشاده دستی  سخاوت و بخشش فراوان ـ

زبان گشودن  سخن گفتن/  ـ  داشتن  توقع  و  انتظار  چشم داشتن  
تناسب: طبيعت و درختان

 «واو» در «كرامت باشم و سراپا گشاده دستی [باشم]» ربط است.
از  و  بياموز  ميوه دار  درختان  از  را  كرامت  و  گشاده دستی  تيرانا!  نيز  تو 
بوستان و پاليز، كه به هر بهار سراپا شكوفه باشی و پای تا سر گل و با هر 
تابستان از ميوه های شيرين و سايۀ دلپذير، خستگان راه را ميزبانی كريم 

باشی و پای فرسودگان آفتاب زده را نوازشگری درمان بخش دردها.
معنی: ای تيرانا! تو نيز سخاوت و بخشش را از درختان ميوه دار ياد بگير و 
مانند بوستان و گلزار در هر بهار تمام وجودت سرشار از تازگی و طراوت 
باشد و همان گونه كه بوستان و گلزار در تابستان با ميوه های شيرين و 
سايۀ درختانشان برای خستگاِن راه، ميزبانی كريم و بخشنده است، تو 
نيز برای رنج ديدگان و زحمت كشيدگان، با نيكی، خيررسانی و مهربانی، 

التيام بخش دردها و رنج هايشان باش.
۱- از كتاب «تيرانا» اثر محمدرضا رحمانی (مهرداد اِوستا)

۱
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مفهوم: توصيه به مهربانی، مدارا و بخشندگی و دستگيری از ُضعفا
درختان،  بودن  كريم  ميزبان  و  كرامت  گشاده دستی،  تشخیص:   
پای فرسودگان  ـ  بودن  باسخاوت  گشاده دستی   کنایه:  پاليز/  و  بوستان 
آفتاب زده  افراد رنج ديده/ استعاره: ميوه های شيرين و سايۀ دلپذير  خير و 
خوبی/ تضاد: درمان و دردـ  سايه و آفتاب/ تناسب: درخت، ميوه، بوستان، پاليز

 «واو» در «گشاده دستی و كرامت، بوستان و پاليز، شيرين و 
سايۀ دلپذير» عطف است و در «بياموز و از بوستان ...، باشی و پای تا سر 

گل ...، باشی و پای فرسودگان ...» ربط است.
نه همين مهربانی را به مهر كه پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های كريم 

تو ميوه ای چند شيرين ايثار كند.

معنی: فقط مهربانی را با مهربانی پاسخ نده، بلكه [همانند درختان] در عوض 
سنگ (= نامهربانی ها) هم ميوه های شيرين (= نيكی) به ديگران ببخش.

مفهوم: بدی ها را با خوبی جواب دهيم.
 تشخیص: كريم بودن دست ها/ استعاره: ميوه  استعاره از خير و خوبی

 «را» در «سنگی را» حرف اضافه به معنی «به»: به پاداش هر 
زخمۀ سنگ، ميوه ای چند شيرين ايثار كند. «چند» صفت مبهم است كه 

گاهی اوقات، پسين می آيد: ميوه ای چند  چند ميوه
 تو اگر آن مايه كرامت را از مادر به ميراث می داشتی، می بايست همانند با 
درختان بارور، بخشندگی و ايثار را سراپا دست باشی، سپاس خورشيد را 

كه به هر بامداد بر سر تو زرافشانی می كند و ابر، گوهر.
معنی: تو اگر آن مقدار بخشش را از مادر به ارث برده باشی، پس بايد 
مانند درختان ميوه دار، سراپای وجودت ايثار و فداكاری باشد. از خورشيد 
ممنونم كه در هر صبح بر تو نور می افشاند و از ابر سپاس گزارم كه بر 

سر تو باران می بارد.
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مفهوم: توصيه به بخشندگی و ايثار
 تشبیه: تو (= تيرانا) به درختان بارور/ تشخیص: بخشندگی 
تشخیص:  عطا/  و  دهش  از  مجاز  دست  مجاز:  بارور/  درختان  ايثار  و 
سپاس گزاری از خورشيد/ استعاره: «زر» استعاره از نور ـ «گوهر» استعاره 

از باران/ جناس  ناهمسان: سر، زر و بر/ کنایه: سراپا  تمام وجود
 «واو» در «بخشندگی و ايثار» عطف است و در «زرافشانی می كند 
و ابر گوهر» ربط است. در عبارت پايانی حذفيات زيادی صورت گرفته است: 
سپاس [می گزارم] خورشيد را كه به هر بامداد بر سر تو زرافشانی می كند 

و [سپاس می گزارم] ابر را كه [بر سر تو] گوهر [می افشاند].
تيرانا! اگرم هيچ در سرنوشت از آزادگی بهره ای باشد، همينم از آفريدگار، 
سپاس گزاری بس كه بدين سعادتم رهنمون بَود تا هرگز فريب آزاده مردم 

را از خويشتن بتی نسازم.

معنی: تيرانا! اگر حتی اندكی در سرنوشت من آزادگی وجود داشته باشد، 
بايد از آفريدگار به خاطر اين كه مرا به اين سعادت راهنمايی كرد تا برای 

فريب دادن مردم آزاده، از خودم بتی نسازم، سپاس گزار باشم.
مفهوم: توصيه به دوری از فريبكاری

 تشبیه: خود به بُت
 «م» در «اگرم» مضاٌف اليه است: اگر در سرنوشت من از آزادگی 
برای  همين  آفريدگار  از  است:  متّمم  «همينم»  در  «م»  باشد.  بهره ای 
سپاس گزاری بس است كه ... . «را» در «آزاده مردم را» حرف اضافه است: 

تا برای فريب آزاده مردم، از خويشتن بتی نسازم.
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سٔواالت امتحان نهایی

(خرداد ۹۹)- ۱۴۲ معنی واژۀ مشخص شده چيست؟  
«پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های كريم تو ميوه ای چند شيرين ايثار كند.»

معنی درست واژۀ مشخص شده را از داخل كمانک انتخاب كنيد. - ۱۴۳
(شهريور ۹۹)  

«ديروز در غربت باغ من بودم و يک چمن داغ» (تنهايی ـ نزديكی)
(دی ۹۹ و دی  ۱۴۰۰)- ۱۴۴ امالی درست را از داخل كمانک انتخاب نماييد.  

«ديروز در (قربت ـ غربت) باغ من بودم و يک چمن داغ / امروز خورشيد در 
دشت آيينه دار من و تو»

(شهريور ۹۹) - ۱۴۵ امالی درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.  
«غرق غباريم و (قربت ـ غربت) با من بيا سمت باران»

نوع حرف «و» (ربط، عطف) را در هر يک از مصراع های زير مشخص - ۱۴۶
(خرداد ۹۹) كنيد.  

الف) امروز می آيد از باغ بوی بهار من و تو
ب) ديروز در غربت باغ من بودم و يک چمن داغ

(خرداد ۹۸)- ۱۴۷ نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنويسيد.  
الف) چون رود اميدوارم بی تابم و بی قرارم

ب) ديروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو
تعيين - ۱۴۸ را  داده شده  موارد  نادرستی  يا  درستی  زير  بيت  به  توجه  با 

(شهريور ۹۹) كنيد.  
«آن جا در آن برزخ سرد در كوچه های غم و درد 

غير از شب آيا چه می ديد چشمان تار من و تو»
      الف) نوع «واو» در هر دو مصراع حرف ربط است. 

               ب) در مصراع دوم يک واژه با نقش مفعول وجود دارد.
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(شهريور ۹۹)- ۱۴۹ در بيت زير «شب» نماد چه مفهومی است؟ 
«آن جا در آن برزخ سرد در كوچه های غم و درد 

غير از شب آيا چه می ديد چشمان تار من و تو»
در بيت زير مفهوم نمادين «رود» و «دريا» را بنويسيد.  (خرداد ۹۹)- ۱۵۰

من می روم سوی دريا جای قرار من و تو»«چون رود اميدوارم بی تابم و بی قرارم 
(شهريور ۹۹)- ۱۵۱ نام پديدآورندۀ هر يک از آثار زير را بنويسيد.  

ب) تيرانا الف) فيه ما فيه   
پ) دری به خانۀ خورشيد 

آرايۀ متناسب با بيت زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد.  (شهريور ۱۴۰۰)- ۱۵۲
«اين فصل فصل من و توست فصل شكوفايی ما 

برخيـز بـا گل بخوانيم اينک بهـار من و تو»
(تضاد ـ تكرار)

(خرداد ۹۸ و دی  ۹۸)- ۱۵۳ مفهوم نمادين واژۀ مشخص شده را بنويسيد.  
«آن جا در آن برزخ سرد در كوچه های غم و درد / غير از شب آيا چه می ديد 

چشمان تار من و تو»

معنی بيت زير را به نثر روان بنويسيد.  (دی ۱۴۰۰)- ۱۵۴
«با اين نسيم سحرخيز برخيز اگر جان سپرديم 

در باغ می ماند ای دوست گل يادگار من و تو»
(شهريور ۹۸)- ۱۵۵ مقصود شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟  

من می روم سوی دريا، جای قرار من و تو»«چون رود اميدوارم بی تابم و بی قرارم 



 واژه نامه ای
بیحفاظ:بدونحصارونرده؛آنچه

اطرافآنراحصارنگرفتهباشد.
خشم، با همراه که سخنی تشر:
خشونتواعتراضاستومعموالًبه
کسی تهدیدکردن و ترساندن قصد

گفتهمیشود.
پگاه:صبِحزود،هنگامسحر

تعّلل:عذرودلیلآوردن،بهتعویق
انداختنچیزییاانجامکاری،درنگ،

اهمالکردن
استخوانپهنودراز جناق:جناغ،

درجلویقفسۀسینه
حزین:غمانگیز

حمایل:نگهدارنده،محافظ؛
حمايل کردن:محافظقراردادنچیزی

برایچیزدیگر
حیثیت:آبرو؛ارزشواعتباراجتماعی

کهباعثسربلندیوخوشنامیشخص
میشود.

گلوله مخزن فلزِی جعبۀ خشاب:
کهبهاسلحهوصلمیشودوگلولهها
پیدرپیازآنواردلولۀسالحمیشود.
و آرام و خلوت جای ویژگی دنج:

بدونرفتوآمد
دیباچه:آغازومقّدمۀهرنوشته

روضه:آنچهدرمراسمسوگواریاهل
مراسم در ویژه به پیغمبر④و بیت
حسین⒔خوانده امام سوگواری

میشود؛ذکرمصیبتونوحهسرایی
شاّمه:حّسبویایی

َشبَح:آنچهبهصورتسیاهیبهنظر
میآید،سایۀموهومازکسییاچیزی
شرف:بزرگواری،حرمتواعتباری
کهازرعایتکردنارزشهایاخالقی

بهوجودمیآید. 

نامدرسنامقسمت
درش یازدهم  آز شب عنیندرس نــامـه

باتایپعنوانوشمارهدرسیافصلبهصورتاتوماتیکدرمستراصالحمیشود.
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طفرهرفتن:خودداریکردنازانجام
بهانهآوردن، با و قصد روی از کاری
بهویژهخودداریکردنازپاسخصریح
دادنبهسؤالییاکشاندنموضوعبه

موضوعاتدیگر
عّلت به ناراحت و بیتاب کالفه:

قرارگرفتندروضعآزاردهنده
معموالً که نظامی واحد گُردان:

شاملسهگروهاناست.

متقاعد:ُمجابشده،مجاب،
مجابکردن، متقاعدکردن: قانعشده؛

واداربهقبولامریکردن
درآمده، جسم صورت به مجّسم:

تجّسمیافته
محضر:دفترخانه،دادگاه
ُمسلِم:پیرودیناسالم

ُمِصر:اصرارکننده،پافشاریکننده
َمعبَر:محلعبور،گذرگاه

 غیرواژه نامه ای
انهدام:نابودی

اهمال:سستیکردن
پاییدن:مراقببودن
ثُلث:یکسومچیزی

حصار:قلعه،دیوار،پناهگاه
دیدرس:محدودهایکهچشممیبیند

رمق:باقیماندۀجان،توان
زیور:زینت

ذّلهشدن:کالفهشدن،بهستوهآمدن

صریح:واضحوآشكار
در جمعکردن، را خود کِزکردن:

خودفرورفتن
معرکه:میدانجنگ

موهوم:وهمی،خیالی
مهیب:ترسناک

کِالش:کالشینكف،نوعیتفنگ
دوشكا:نوعیمسلسل
نوشین:شیرین،گوارا

تََشر و ِعتاب ـ تعويق و اهمال ـ جناق سينه۱ ـ حفاظ و 
حصار ـ زيور و زينت ـ َشبح و سايه ـ روضه و باغ ـ ذّله و درمانده ـ صريح 
و واضح ـ غالب و مسلط ـ غريب و عجيب ـ معبر و گذر ـ هضم و تحليل

1-اینواژهدوامالییاستوبهصورت»جناغ«همنوشتهشده.درواژهنامۀپایان
کتابدرسینیزبههردوامالیآناشارهشدهاست.
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سایهَشبحعجیبوبیگانهغريبپیروزغالب

سنگیسیاهرنگَشبهنزدیکقريبجسم،پیكرقالب

تحلیلوگوارشهضم

احتیاطودوراندیشیحزم

  

نمیخواستمکهخدایناکردهحرفشمارازیرپاگذاشتهباشم.
معنی نمیخواستمخدانكرده،بهسخنشمابیتوّجهیکردهباشم.

نادیدهانگاشتن سخن/ کنایه:زیرپاگذاشتنحرف  مجاز:حرف
وبیتوجّهیبهسخن

ماضی باشم« »گذاشته و استمراری ماضی »نمیخواستم« 
التزامیاست.

فکراینکهمراشناختهباشیددلمراگرمکرد.
معنی حتیتصّوراینکهمراشناختهباشیدمراامیدوارکرد.

امیدوارشدن سخن/ کنایه:گرمشدندل  مجاز:حرف
»شناختهباشید«ماضیالتزامیاست.

اگراشتباهنکنمبویحملهمیآید.
معنی اگراشتباهنكنماحتمالحملهوجودداردیاحملهنزدیکاست.

 حس آمیزی:بویحمله
 »نكنم«و»میآید«بهترتیب،مضارعالتزامیومضارعاخباریهستند.

اصرارهایمنکهبویالتماسمیداد،عاقبتشمارامتقاعدکرد.
معنی اصرارهایالتماسوارمن،باألخرهشماراراضیکرد.

1-ازمجموعهداستان»سانتاماریا«اثرمهدیشجاعی

1



فـارسـی دوازدهـم 1۶۶

 حس آمیزی:بویالتماس
»میداد«ماضیاستمراریاست.

میخواستمکهچوندیگربّچههادرگوشهایخودمراگمکنم.
معنی قصدداشتمماننددیگربچههاگوشهنشینیوخلوتگزینیکنم.

گوشهنشینیوُعزلتگزینی  کنایه:خودراگمکردن
»کنم«مضارعالتزامیاستکه»بـ«آغازینآنافتادهاست.

کجا بود، آمده فراهم خاک در توپ گلولءه کنجکاوی از که گودالی جز
ازپشت میتوانستمخفیگاهمنباشد،درزمانیکهماهداشتسربلند

ابرهایتیرهبیرونمیآمد؟
معنی وقتیماهداشتازپشتابرهایتیرهبیرونمیآمدوهمهجارا
روشنمیکرد،جزگودالیکهبراثراصابتگلولۀتوپپدیدآمدهبود،

جایدیگرینمیتوانستممخفیشوم.
ماه/  بیرونآمدن سربلند ـ توپ گلولۀ کنجكاوی تشخیص:  

حسن تعلیل: عّلتبهوجودآمدنگودال،کنجكاویگلولۀتوپاست.
»آمدهبود،میتوانست،باشد،داشتمیآمد«بهترتیبماضی

بعید،ماضیاستمراری،مضارعالتزامیوماضیمستمرهستند.
نشسته یا ایستاده نخوابید، سیر ولی بچشید کنید، مزمزه را خواب

بخوابید،آنچنانکهبیکمترینصدابرخیزید.

سنگین و سیر ولی بزنید(، (ُچرت باشید داشته سبكی خواب معنی 
نخوابید،درازنكشید،بلكهایستادهیانشستهچرتبزنید،بهطوریکه

باکوچکترینصداییازخواببیدارشوید.
بهخوابسبکرفتنوُچرتزدن/   کنایه:خوابرامزمزهکردن
خوابیدنوبرخاستن حس آمیزی:چشیدنخواب/ تضاد:ایستادهونشستهـ

»ایستاده«و»نشسته«قیدهستند.
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به را خودم باد و برق مثل که بود این بکنم میتوانستم که کاری تنها
سنگربرسانم.

بودکهخیلیسریع این انجامدهم، تنهاکاریکهمیتوانستم معنی 
خودرابهسنگربرسانم.

 تشبیه:خودبهبرقوباد(وجهشبه:سرعت(
»میتوانستموبرسانم«بهترتیبماضیاستمراریومضارع

التزامیهستند.
اماخشک کودکانه آن،صدای مهیب وصدای بود کرده توپخانهشروع

کالشرادرخودهضممیکرد.

معنی توپخانهشروعبهشلیککردهبودوصدایترسناکآن،صدای
ضعیفاسلحۀکالشرادرخودپنهانکردهبود.

صدای و مهیب صدای تضاد: خشک/  صدای حس آمیزی:  
هضمکردنصدایتوپخانه/  کودکانه/ تشخیص:صدایکودکانۀکالشـ

غلبهکردنصدایآن کنایه:صدایچیزیرادرخودهضمکردن
»کردهبودومیکرد«بهترتیب،ماضیبعیدوماضیاستمراری

هستند.
ازطرفیذوقکردم،بالدرآوردم،عشقکردمازاینکهفهمیدیدکهانهدام

آنتیربارکارمنبودهاست.

نابودکردم،به ازاینکهشمامتوّجهُشدیدکهمنآنتیرباررا معنی 
شدتخوشحالشدم.

نهایتشوقوشادی  کنایه:بالدرآوردن
بهجز»بودهاست«کهماضینقلیاست،سایرفعلهایاین

عبارتماضیسادهاست.
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باتوّجهبهمتندرسمعنایواژههایزیررابنویسید.
کالفه شدن ذلّهشدن گذرگاه  گذرگاه   گذرگاه  معبر

آنها کمک به و کنید انتخاب درس متن از امالیی مهم واژءه شش 
ترکیبهایوصفییااضافیبسازید.

ترکیب ترکیبوصفی/شبح:شبحتاریكی حفاظ:حفاظاصلی
صریح سخن صریح: وصفی/ ترکیب  خّرم روضۀ روضه: اضافی/
اضافی/غریب:غریب ترکیب  ترکیبوصفی/هضم:هضمغذا 

ترکیبوصفی درمانده
دربندپنجم،زمانفعلهارامشّخصکنید.

آمدید ساده/ ماضی  فرونشست ساده/ ماضی  شد 
ماضی  کرد التزامی/ ماضی  باشید شناخته ساده/ ماضی 
مضارع ماضیساده/بگویم ماضیساده/دویدم ساده/شدم
ماضیساده/گفتید ماضیساده/لبخندزدید التزامی/گشودید
ماضینقلی/  ماضیساده/نبردهاید ماضیساده/تعجبکردم

ماضیساده ماضیساده/بوسیدیم فشردیم
برایکاربردهریکازضمایرزیر،جملهایمناسبازمتندرسبیابید؛

سپسمرجعضمیرهارامشّخصکنید.
ضمیر مرجع بود. شده پاهایمسست ضمـير پيوسته (مّتصـل):  

راوی(احمدموحدی(
معلم ضمير گسسته (جدا): جذبدیدارشماشدهبودم.مرجعضمیر

(آقایموسوی(

باتوّجهبهمتندرس:
دوکنایهبیابیدومفهومهریکرابنویسید.

نهایتشادیوخوشی بالدرآوردن
امیدوارشدن دلگرمشدن



1۶9 درش یازدهم  آز شب عنین   

یکنمونهحسآمیزیمشّخصکنید. 
شنواییوالمسه(  مثلکالسگرموپرشورحرفمیزدید.)آمیختندوحِسّ
فضاسازی،درکدامقسمتازمتندرس،نقشمؤثریدرپیشبردداستان

داشتهاست؟ 
 تا حدودی سؤال سليقه ای است، اما به نظر می رسد بند اّول داستان 

فضاسازی بسيار مؤثّری دارد.

سرودههایزیرراازنظرمحتوابررسیکنیدودربارءهارتباطهریکاز
آنهابامتندرسبهاختصارتوضیحدهید.

ک�سچونت�وطری�قپاکب�ازینگرفت
نگرف�ت س�رفرازی نش�ان زخ�م ب�ا

زی�نپی�شدالورا،کس�یچونتوش�گفت
نگرف�ت ب�ازی ب�ه را م�رگ حیثّی�ت

مفههم نهراسیدنازمرگ/توصیفشجاعتودالوریمبارزان
 تشبيه:زخمبهنشان(مدال(/ تشخيص:حیثیتمرگ/ کنايه: 

آبرویکسیرابردن حیثیتکسیرابهبازیگرفتن
دراینرباعیشاعربهتوصیفجانبازیاشهیدیپرداختهکه
زخمهایشمدالافتخاراوستوبانهراسیدنازمرگ،مرگرابهُسخره
گرفتهاست.درداستاننیز،آقایموسویحتیبعدازقطعشدندستش،
بدونترسازمرگبهمبارزهادامهمیدهدتانهایتاًبهشهادتمیرسد.

پُرمی�ن میدانه�ای وص�ف ب�رای
چینچی�ن زل�ِف و خ�ال وص�ِف ب�رای

گنج�ه ش�هِر در ن�ه و ش�یراز در ن�ه
ش�یرین« »قص�ر در میش�وم »نظام�ی«
مفههم توصیففداکاریهایرزمندگانوبیانمهربانیهایآناندرمیدانجنگ
 تناسب:شیراز،گنجهوقصرشیرین/ ايهام: نظامی: ۱.انساننظامی
ولشكری۲.نامشاعرقرنششمـقصر شيرين: ۱.قصرمتعّلقبهشیرین
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قرار عراق و ایران مرز در استانکرمانشاهکه ازشهرهای یكی نام .۲
گرفتهاست.

درایندوبیتیشاعربهبیانایننكتهمیپردازدکهصحنههای
عاشقانهوعشقحقیقیرابایددرجبهههایجنگُجستونهدرآثار
رزمندۀخود معلم راویشیفتۀ نیز، داستان متن در گنجهای؛ نظامی
استوچناناووآموختنازاورادوستداردکهدرجبهههمیشهدر

جستوجویاوستتانهایتاًبهمقامجانبازینائلمیشود.
سرودءهزیرباکدامقسمتازمتندرسمناسبتدارد؟

هرسالچونوبهارخّرم/بیدارشودزخوابنوشین/تابازکندبهرویعالم/
دیباچءهخاطراتشیرین/ازسبزهدهدبهاللهزیور/ایدوستمرابهخاطرآور

مفههم یادکردنازیاران،بهویژهدرفصلبهار
تضاد:  نوشین/  خواب نوبهار/ حس آميزی: بیدارشدن تشخيص:  
خاطرات/  دیباچۀ استعارۀ مکنيّه: عالم/  روی تشخيص: خواب/  و بیدار
حس آميزی:خاطراتشیرین/ تشبيه:اللهبهزیور/ تناسب: نوبهار،سبزهوالله
دراینسروده،ملکالشعرایبهارازمخاطبخودمیخواهدکه
اورافراموشنكندودرفصلبهاربهیاداونیزباشد.درداستان»آنشب
عزیز«همراویداستانهرروزصبحبهمزارمعلمشهیدخودمیرودو

خاطراتشرابااومرورمیکند.
سٔهاالت امرحاز نهایی

معنیواژههایمشخصشدهرابنویسید.1569
)دی 1400(  الف(منبیشازهمهُمصربودمدرشنیدنحرفهایشما. 
)خرداد 98( ب(مَعَبرتمامشدوواردمحّوطءهپیشرویدشمنشدیم.

)دی 98(1579 برایواژءه»حزین«یکمترادفویکمتضادبنویسید.
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)خرداد 98(1589 امالیدرستواژهراازداخلکمانکانتخابکنید.
»صداییکهمیآمد)هزینترین�حزینترین(وعاشقانهترینصداییبود

کهمیآمد.«
و1599 بیابید را آن میشود، دیده امالیی نادرستی یک زیر عبارت در

درستآنرابنویسید. )خرداد 98(
»نمیپذیرفتیدوطفرهمیرفتید،ولیاسرارهایمنکهبویالتماسمیداد

عاقبتشمارامتقاعدکرد.«
)شهریور 99(1609 امالیدرستراازداخلکمانکانتخابکنید.

»میدانیدکهمنبیشازهمه)ُمصر�ُمسر(بودمدرشنیدنحرفهایشما.«
درعبارتزیریکغلطامالییبیابیدودرستآنرابنویسید.1619

 )شهریور 99(
»آخرینرمغهایشانرادرآخرینفشنگهایشانمیریختند.«

درهمءهگزینهها،بهجزگزینءه...............نادرستیامالییدیدهمیشود.1629
)خرداد 99( 

1(بچههاهمانگارازدستآنذّلهشدهبودندوتكبیرمیگفتند.
2(تنهاوتنهابرایتعلیمگرفتنشبهشمارادرمیانتاریكیتعقیبکردم.

۳(عمقگودالآنقدرنبودکهبتواندجّسۀآدمیرادرخودبگیرد.
۴(بهسمتخاکریزمیرفتندوآخرینرمغهایشانرادرآخرینفشنگهامیریختند.

باتوجهبهنوشتءهزیر،درستییانادرستیموارددادهشدهراتعیین16۳9
کنید. )خرداد 99(

»عشقکردمازاینکهفهمیدهایدانهدامآنتیربارکارمنبودهاست.«
الف(زمانهردوفعل»فهمیدهاید«و»بودهاست«ماضینقلیاست.
 

ب(درگروهاسمی»انهدامآنتیربار«واژءه»تیربار«هستءهگروهاسمیاست.
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باتوجهبهعبارت»ازرّدصدایشمامیبایستپیدایتانمیکردم.«1649
)دی 1400( 

الف(نقشدستوریضمیرپیوستءه»تان«متمماستیامفعول؟
ب(مرجعضمیر»تان«،شمااستیاصدا؟

)دی 1400(1659 آرایءهمناسببرایعبارتزیر»حسآمیزی«استیا»تضاد«؟
زودتر چه هر میبایست کرد. تأیید مرا گمان شما مالیم و لطیف »زمزمءه

مخفیگاهیپیداکنم.«
)دی 99(1669 حسآمیزیبهکاررفتهدرعبارتزیرراتوضیحدهید.

از شوخی و طنز کالس مثل و میزدید حرف پرشور و گرم کالس »مثل
کالمتاننمیافتاد.«

)خرداد 99(1679 نامپدیدآورندءههریکازآثارزیررابنویسید.
ب(سانتاماریا: الف(فیحقیقةالعشق:

مواردزیررابهنثرروانبرگردانید.1689
)شهریور 99( الف(دستتانرابرچشمهایدرشتتانحمایلکردهبودید.
ب(معبرتمامشدوواردمحّوطءهپیشرویخاکریزهایدشمنشدیم.)شهریور 98(

)شهریور 1400(1699 مفهومکلیمصراعمشخصشدهرابنویسید.
»زینپیشدالوراکس�یچونتوشگفت/حیثیتمرگرابهبازینگرفت«

)شهریور 99(1709 باتوجهبهابیاتزیربهپرسشهاپاسخدهید.
ب�ازخ�منش�انس�رفرازینگرفت»کسچونتوطریقپاکبازینگرفت
حیثی�تم�رگرابهب�ازینگرفت«زینپیشدالوراکسیچونتوشگفت

الف(مخاطبشاعردرایندوبیتکیست؟
ب(مقصودازبهبازیگرفتنحیثیتمرگچیست؟

)خرداد 98(1719 باتوجهبهرباعیزیر،منظوراز»پاکبازی«چیست؟
ب�ازخ�منش�انس�رفرازینگرفت»کسچونتوطریقپاکبازینگرفت
حیثی�تم�رگرابهب�ازینگرفت«زینپیشدالوراکسیچونتوشگفت
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درشعرزیرشاعردلیلبیدارشدنهرسالءهنوبهارراچهمیداند؟1729
)خرداد 99( 

خ�ّرم نوبه�ار چ�و س�ال نوش�ین»ه�ر خ�واب ز ش�ود بی�دار
عال�م روی ب�ه کن�د ب�از شیرینت�ا خ��اط��رات دی��ب��اچ��ءه
زی�ور س�بزه ب�ه ده�د الل�ه آور«از خاط�ر ب�ه م�را دوس�ت ای

یانه!س�ِربریدءهخورشیِدشامگاه؟1آهاینس�ِربریدءهماهاستدرپگاه؟

مفههم مقامواالیشهدا
راه واژههای»پگاه،شامگاه، غزلسرودهشده، قالب شعردر
سر و ماه بریدۀ سر به شهید سر تشبیه: هستند./  شعر قافیۀ »... و
ماه/  و خورشید تناسب: شامگاه/  و پگاه تضاد: خورشید/  بریدۀ

جناس ناهمسان:»آه«و»ماه«
»است«مضارعاخباریاست.درمصراعدوم،فعل»است«به

قرینۀلفظیحذفشدهاست.
خورش�ید،بیحف�اظنشس�تهب�هرویخاک؟

راه؟ بی�ن افت�اده بیمالحظ�ه م�اه ی�ا

مفههم مقامواالیشهدا
تشخیص:  خورشید/  و ماه به شهید سر تشبیه (پنهان):  

نشستنخورشید/ تناسب:خورشیدوماه/ جناس ناهمسان:راهوماه

را بیشتر،مسئلۀمعلومی تأثیرگذاری برای نویسندگانوشاعران اوقات 1-گاهی
روبهرو ومجهول پیچیده بامسئلهای قرارمیدهندکهگویی موردپرسش چنان
هستند؛ُقدماایننوعبیانرا»تجاهلالعارف«یاناداننماییمیگفتند.درابیاتدوم
وسوماینغزل،شاعرازاینشیوۀبیانبهرهبردهاست.نمونهایازفردوسیبشنوید:

ــابســپــیــدهدماســت؟چنینگفتبهمنکهاینرستماست؟ ــت ــاآف ی و
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»نشسته«و»افتاده«ماضینقلیهستند.»یا«حرفربطهمپایهساز
است.

خورشیدرفتهاستسرشبسراغماه؟ماهآمدهبهدیدنخورشید،صبحزود

مفههم مقامواالیشهدا
سراغماهرفتنخورشید/   تشخیص:بهدیدنخورشیدآمدنماهـ
تناسب:خورشیدوماهـخورشیدوصبحـشبوماه/ تضاد:صبحوشب
وسر زود »صبح نقلیهستند. ماضی رفتهاست« و »آمده 

شب«گروههایقیدیهستند.
ُحس�نش�هادتازهمهُحس�نیفراتراس�ت

ایمحس�نش�هیدم�ن،ایُحس�نبیگن�اه
مفههم زیبابودنشهادت/بیگناهبودنشهید

 تشبیه:محسنشهیدبهُحسنبیگناه
بیتسهجملهاست.درترکیب»محسنشهیدمن«وابستۀ
وابستهوجودنداردوهردوواژۀ»شهید«و»من«وابستۀهستههستند.

یوسف،بگوکههیچنیایدبرونزچاهترسمتوراببیندوشرمندگیکشد
مفههم توصیفزیباییشهید

 تشبیه:شهیدبهحضرتیوسف⒔ / اغراق:حضرتیوسف
شرمندۀچهرۀزیبایشهیدمیشود./ تلمیح:بهداستانحضرتیوسف

ودرچاهافتادناو.
»ترسم«مضارعاخباریاستو»ببیند،کشدونیاید«مضارعالتزامی.

دردادگاهعش�قرگگردن�تگواهشاهدنیازنیستکهدرمحضرآورند
مفههم شهادت(جانبازی(واضحتریننشانۀعاشقیاست.

روز  تناسب:شاهد،محضر،دادگاه،گواه/ استعاره:محضر
قیامت/ تشبیه:دادگاهعشق(اضافۀتشبیهی(،رگگردنبهگواه
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»نیستوآورند«بهترتیب،مضارعاخباریومضارعالتزامی
قرینۀلفظیحذفشدهاست: به هستند.درمصراعدومفعل»است«

رگگردنتگواهاست.
دارداسارتتوبهزینباشارتی/ازاشتیاِقکیستکهچشمتکشیدهراه؟

مفههم شباهتاسارتشهیدبااسارتحضرتزینب⒑ /انتظارشهادت
و عاشورا حادثۀ به تلمیح: اشارت/  و اسارت جناس ناهمسان:  
حضرت اسارت به شهید اسارت تشبیه: زینب⒑ /  حضرت اسیرشدن
منتظربودن/ تشخیص:راهکشیدنچشم زینب⒑ / کنایه:راهکشیدنچشم

»کشیده«ماضینقلیاست.
ایمسلمشرف،بهکجامیکنینگاه؟ازدوردستمیرسدآیاکدامپیک؟
مفههم انتظارکشیدنبرایشهادت

تلمیح:بهماجرای شهیدحججی/   استعاره:مسلمشرف
دستور به که حسین⒔، امام پسرعموی عقیل، بن مسلم شهادت
عبیداهللابنزیاد،سرشراازبدنشجداکردند.(واژۀ»پیک«اینتلمیح

رابهذهنمیرساند.(
»میرسدومیکنی«مضارعاخباریهستند.

آوردهمرگ،گرمب�هآغوشتوپناهلبریززندگیاستنَفسهایآخرت

مفههم شهید،زندهاست.
شوقوعالقهبهزندگیداشتنـمصراع  کنایه:مصراعاّول
سرشاراززندگیبودنونترسیدنازمرگ/ تشخیص:پناهآوردن دوم

مرگ/ تضاد:زندگیومرگ
»آورده«ماضینقلیاست.»گرم«قیداست.

ایروض�ءهمجّس�مگ�ودالقتل�گاهیککربالشکوهبهچشمتنهفتهاست

مفههم مقامواالیشهدا
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و کربال تناسب: حججی/  شهید  مجّسم روضۀ استعاره:  
گودالقتلگاه/ تلمیح:بهواقعۀکربال

یککربالشكوه:ممّیز

برایخوانشمناسبشعر،بهتراستترکیبیازکدامانواعلحنرابه
کاربگیریم؟

بیتهایآغازینحماسیوبیتهایپایانیعاشقانهوتغزلی.
باتوّجهبهمتنشعرخوانیبهپرسشهایزیرپاسخدهید:

دربیتهایششمتاهشتم،شاعربهکدامویژگیهایشهیدمحسن
حججیاشارهدارد؟

غیرتوشهادتطلبی،روحیۀعاشورایی،شرافتوحسینیبودناو
برایپاسداشتارزشهایقیامعاشوراوراهشهداچهبایدکرد؟

برای راه بهترین عاشورا شهدای آرمانهای مطابق زندگیکردن 
باظلم مبارزه ازجمله است. عاشورا ارزشهای نگهداشتن زنده و پاسداشت
وستم،قیامدربرابرزورگووعملکردنبهایننكتهکهزندگیبههرقیمتی
ارزشزیستننداردودرموقعلزومبایدجانرافدایآرمانهایحقطلبانهکرد.

سٔهال امرحاز نهایی
مصراعدوممصراعهایزیررابنویسید.17۳9

)شهریور 98( الف(آهاینسربریدءهماهاستدرپگاه
)خرداد 99 و دی  99( ب(ماهآمدهبهدیدنخورشیدصبحزود 
)شهریور 99( پ(حسنشهادتازهمهحسنیفراتراست
)شهریور 99( ت(یککربالشکوهبهچشمتنهفتهاست
)خرداد 98 و دی  98( ث(شاهدنیازنیستکهدرمحضرآورند





 واژه نامه ای
آزرم:شرم،حیا

زراعتی؛ زمینهای محصول ارتفاع:
ارتفاِع واليت:عایداتودرآمدهایمملكت
اندیشه:اندوه،ترس،اضطراب،فكر

ایِمن:درامن،دلآسوده
و کبابشده لغت در بریان:
ناراحت مجازاً آتش، بر پختهشده
و غمگین بريان شدن: مضطرب؛ و

ناراحتشدن،درسوزوگدازبودن
مايه:  پرشكوه؛ گرانمایه، پُرمایه:

قدرت،توانایی
گردن با عربی نژاد از اسبی تازی:

کشیدهوپاهایباریک
و گرمی از ناشی اضطراب تپش:

حرارت،گرمیوحرارت
تطاول:ستموتعّدی،بهزوربهچیزی

دستپیداکردن

تعّصب:طرفدارییادشمنِیبیشاز
حدنسبتبهشخص،گروهیاامری؛

بهتعّصب:بهحمایتوجانبداری
و خویشان خدمتكاران، حََشم:

زیردستاِنفرمانروا
و فرمانبردار از کنایه حلقهبهگوش:

مطیع
َخستن:زخمیکردن،مجروحکردن

ُخود:کالهخود
خیرهسر:گستاخوبیشرم،لجوج

دستور:وزیر،مشاور
زوال:نابودی،ازبینرفتن

دستهدار معموالً ظرف کوزه، سبو:
ازسفالیاجنسدیگربرایحملیا

نگهداشتنمایعات
سپَردن:طیکردن،پیمودن

درختگل،یاسمنسمن:نوعیدرختگل،یاسمن

نامدرسنامقسمت
درش دوازدهم  گذر سِاوش از آتشدرس نــامـه

باتایپعنوانوشمارهدرسیافصلبهصورتاتوماتیکدرمستراصالحمیشود.
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شبیخون:حملۀناگهانیدشمندرشب
طرح  بنانهادن؛ از طرحافكندن:کنایه
ظلم افکندن:سببپیدایشوگسترش

ظلمشدن،بنیانظلمنهادن
َعَجم:سرزمینیکهساکنانآنغیر
ایران؛ باشند؛ ایرانی ویژه به عرب،

ملوک عجم:پادشاهانایران
عفاف:رعایتاصولاخالقی،پرهیزکاری،

پارسایی
غربت:غریبی،دوریازخانمان

فرهیختگی:فرهیختهبودن؛ فرهيخته: 
دانش، از واالیی سطح از برخوردار

معرفتیافرهنگ
فریادرس:یاور،دستگیر

ُکربت:غم،اندوه؛کُربت جور:اندوه
حاصلازظلموستم

مقررشدن:قرارگرفتن،ثباتو
دوامیافتن

مكیدت؛ یا مكیده جمع مكاید:
کیدها،مكرها،حیلهها
َملِک:پادشاه،سلطان

موبد:روحانیزرتشتی،مجازاًمشاور
نقصان:کمشدن،کاهشیافتن
نمازبردن:تعظیمکردن،عملسر

فرودآوردندرمقابلکسیبرایتعظیم
سخنان گفتن با را کسی نواختن:
مورد چیزی بخشیدن یا محبتآمیز

محبتقراردادن
نیکپی:خوشقدم

نیكیدهش:نیكیکننده
والیت:کشور،سرزمین

هشیوار:هوشیار،هوشیارانه،آگاهانه
هیون:شتر،بهویژهشترقویهیكل

ودرشتاندام

 غیرواژه نامه ای
ایدون:اینچنین

باره:اسب
بَر:آغوش

برنشستن:سوارشدن
بهایی:ارزشمندوپربها

پور:پسر

تنسپردن:تسلیمشدن
جهاندار:پادشاه

جور:ظلموستم؛جورپيشه:ظالم
َخرق:پارهکردن

دادگر:عادل
دلگسل:آزاردهندهورنجآور

دهش:بخشش
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سپهبد:سردارلشكر
غو:بانگوفریاد
کران:طرف،سو

کیانی:منسوببهکیان،کیها،هر
از ایران داستانی پادشاهان از یک

کیقبادتادارا
نابهکار:تبهكار،گنهكار

همگروه:دستهجمعی،گروهی
هامون:دشت،صحرا

آزرم و حيا ـ تعّدی و تطاول ـ حَشم و َخَدم ـ خوار و 
حقيرـ  رزم و بزمـ  زوال و نابودیـ  شاه هاماورانـ  غربت و بيگانگیـ  غو 
و فرياد ـ کُربت و اندوه ـ گل سمن (ياسمن) ـ نثر و نظم ـ هيون و اسب

سخنیکهمنظومنباشدنثرنوعیگُلسمنپستوحقیرخوار
پیروزینصرقیمتوارزشثمنتیغگُلخار

نه�انچنی�نگف�تموب�دبهش�اهجهان نمان�د س�پهبد درد ک�ه

معنی  مشاوربهپادشاه(�یکاووس(گفت:کهایندردتوپنهاننمیماند/ 
اینرازآشكارمیشود.

مفههم مشكل،پنهاننمیماند./ماهپشتابرنمیماند.
مشاور/   موبد مجاز: نهان/  و جهان ناهمسان: جناس   

واج آرایی:تكرارصامت/ن/
 هردوجملۀبیتبهشیوۀبالغیبیانشدهاست.

ب�رس�بویچوخواهیکهپیداکنیگفتوگوی را زدنس�نگ ببای�د

معنی  اگرمیخواهیازحقیقتماجرا(ماجرایسیاوشوسودابه(آگاه
بشوی،بایددستبهامتحانبزنی.
1-ازمنظومۀ»شاهنامه«،اثرفردوسی

1
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مفههم آزمایش،حقیقتراآشكارمیکند.
امتحانکردن/ تضاد:سنگوسبو  کنایه:سنگرابرسبوزدن
 جملۀ»پیداکنیگفتوگو«بهشیوۀبالغیبیانشدهاست.

گزن�دکههرچن�دفرزندهس�تارجمند یاب�د اندیش�ه از ش�اه دل

معنی [ادامۀصحبتهایموبد:]درستاستکهفرزندانسانعزیزاست،
امادلشاههمازفكروخیالزیادآسیبمیبیند.

 مجاز:دلمجازازوجود
 شیوۀبیاندرمصراعاّول,بالغیاست.

هام�اوران ش�اه دخت�ر پُراندیش�هگش�تیبهدیگ�رکرانوزی�ن
معنی  ازطرفدیگر،دخترشاههاماوران؛یعنیسودابهنیز،باعثنگرانی

وفكروخیالتوشدهاست.
 »گشتی«اسنادیاستو»پراندیشه«مسنداست.

ب�رآت�شیک�یراببای�دگذش�تزهردرسخنچونبدینگونهگشت
ماجرا فهمیدند همه و شده شایع همهجا سخن این که حال معنی  
چیست،بایدیكیازایندورا(برایاثباتبیگناهی(ازآتشبگذرانیم.

مفههم آزمایش،حقیقتراآشكارمیکند.
شایعشدنسخن،منتشرشدنسخن/   کنایه:گشتنسخن

جناس ناهمسان:در،هروبر
 »گذشت«درمعنی»گذراند«بهکاررفتهاست.

گزن�دچنی�ناس�تس�وگندچ�رخبلند نیای�د بیگناه�ان ب�ر ک�ه

معنی  سوگندورسمآسمانبلنداینچنیناستکهانسانهایبیگناه
(ازآتش(آسیبینمیبینند.

مفههم آسیبناپذیریورستگاریپاکان
آسمان/ تشخیص:سوگندخوردنچرخ  استعاره:چرخ

 شیوۀبیاندرهردومصراع،بالغیاست.
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هم�یباس�یاوشب�هگفتننش�اندجهان�دار،س�ودابهراپی�شخواند

معنی  پادشاهسودابهرابهپیشخودفراخواندوباسیاوشاوراروبهروکرد.
روبهروکردن  کنایه:بهگفتننشاندن

 شیوۀبیاندرهردومصراععادیاست؛زیرااجزایجمالت
جابهجاییندارند.

نهگ�رددم�رادل،نهروش�نروانس�رانجامگف�تایمنازه�ردوان

معنی درپایانگفتوگویسودابهوسیاوش،[شاه]گفت:دلوجان
منازشمادونفرآرامومطمئننمیشود[بههردویشمابدگمانم].

مطمئنشدن،  روان روشنشدن و دل ایمنگشتن کنایه:  
خاطرجمعشدن/ تناسب:دلوروان

 »نهگرددمرادل«بالغیاست.
کن�د پی�دا تی�ز کات�ش کن�دمگ�ر رس�وا زود را گنهک�رده

معنی  شایدآتششعلهور،همهچیزرامشّخصکندوگناهكاررارسواگرداند.
مفههم آزمایش،حقیقتراآشكارمیکند.

به بیانشدهاند.»کند«درمصراعدوم عادی هردوجمله،  
معنی»گرداند«مسندپذیراست،»رسوا«مسنداینفعلاست.

کهمنراستگویمبهگفتارخویشچنی�نپاس�خآوردس�ودابهپیش

معنی  سودابهبهسخنانپادشاهچنینپاسخداد:کهمندرگفتارخویش،
راستگوهستم[یعنیمنخیانتیانجامندادهام،پسسیاوشبایدازآتش

عبورکند].
 هردوجملۀبیت،بالغیهستند.

ک�هرایتچ�هبیندکن�وناندرین؟ب�هپ�ورج�وانگف�تش�اهزمین

معنی  پادشاهبهپسرجوانشگفت:اکنوننظرتو[دربارۀحرفهایسودابه
یادربارۀاینکهتوبهداخلآتشبروی]چیست؟
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 جناس ناهمسان:به،کهوچه/ واج آرایی:صامت/ن/
 هردوجملۀبیت،بالغیهستند.

کهدوزخمرازینسخنگشتخوارس�یاوشچنینگفتکایش�هریار

معنی  سیاوشچنینپاسخدادکهایپادشاه،رفتنبهدوزخ[ازشنیدن
اینتهمت]برایمنآسانتراست.

 واج آرایی:صامت/خ/درمصراعدوم
 جملۀمصراعدومبالغیاست.»را«درمصراعدومحرفاضافه

بهمعنی»برای«است.
بس�پرم ب�ود آت�ش ک�وه ازی�نتنگخواراس�تاگ�ربگذرماگ�ر

معنی  اگرکوهیازآتشدربرابرمباشد،زیرپامیگذارمواگرقراربر
عبورازمیانآتشباشد،برایمنآساناست.1

 تشبیه:کوهآتش(اضافۀتشبیهی(
 جمالتبهشیوۀعادیبیانشدهاند.

نیکپ�ی2پراندیش�هش�دج�انکاووسک�ی س�ودابءه و فرزن�د ز

معنی  روحوروانشاهازفرزندوهمچنینازهمسرخوشقدمشسرشار
ازنگرانیواضطرابشد.  

 بیتیکجملهداردوبهشیوۀبالغیبیانشدهاست.
ازآنپ�سکهخواندمراش�هریار؟کزی�ندویک�یگرش�ودناب�هکار

فاسق و گنهكار دو، این از یكی اگر میگوید] خود با [پادشاه معنی  
باشد،هیچکسازآنبهبعدمراپادشاهنمینامد[پادشاهنگرانحرف
وحدیثهاییاستکهبعدازاثباتگنهكاریفرزندیاهمسرش،پشت

سراوزدهمیشود].
1-اینبیترابهگونههایدیگرنیزمعنیکردهاند.

2-برخیمعتقدندفردوسیواژۀ»نیکپی«راباحالتیطنزگونهبهکاربردهاست.
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مفههم بیمناکیازبیآبرویی/اهمّیتحفظآبرو
هیچکسنمیخوانَد/ واج آرایی:   پرسش انکاری:کهخوانَد؟

صامت/ک/
 جمالتدرهردومصراعبالغیهستند.»خواندن«بهمعنی

»نامیدن«استو»شهریار«مسنِداینفعلاست.
دلگس�لهم�انبِ�هکزی�نزش�تکردار،دل چ�ارءه کن�م بش�ویم

معنی  بهتراستدلخودراازفكراینعملناشایسترهاکنموچارهای
برایایناتفاقناگواربیندیشم.

رنجآور،ناگوار آسودهخاطرشدن،دلگسل  کنایه:دلشستن
 درمصراعاّولفعل»است«بهقرینۀمعنویحذفشدهاست:

همانبِه[است]
س�اروان ت�ا فرم�ود دس�تور هی�ونآردازدش�ت،ص�دکاروانب�ه

شتر کاروان صد شتربان تا داد فرمان خود وزیر به [پادشاه] معنی  
قویهیكلازدشتبیاورد.

»دستور« تناسب: ایهام  کاروان/  و ساروان ناهمسان: جناس   
درمعنیوزیراست،درمعنی»امر«با»فرمان«ایهامتناسبمیسازد./ 

تناسب:ساروان،کاروان،هیون
جملۀدومبالغیاست.»کاروان«ُممّیزاست:صدکاروانهیون.

همگ�روهنهادن�دب�ردش�تهی�زمدوک�وه ش�ده نظ�اره جهان�ی

معنی  بهاندازۀدوکوههیزمبردشتگذاشتندوتعدادزیادیازمردمبا
همدیگرودرکنارهمبرایتماشا،آنجاجمعشدهبودند.

مردمجهان/ اغراق:جهانیبرایدیدنآمده  مجاز:جهان
بودند./ تناسب:دشتوکوه

 هردوجمله،بالغیاست.»کوه«ُممّیزاست:دوکوههیزم
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ش�اه پرمای�ه س�وگند چنی�نب�ودآیی�نوای�نب�ودراهب�دانگاه

معنی  درآنزمان،روشسوگندخوردنشاِهگرانمایه(برایشناسایی
گناهكار(اینچنینبود.

 جناس ناهمسان:شاهوراه،گاه/بیتبیانگرزمینۀ ملّی حماسهاست.
 هردوجملۀبیت،بالغیهستند.

ک�هب�رچ�وبریزن�دنفتس�یاهوزانپ�سب�هموب�دبفرمودش�اه

معنی سپسپادشاهبهمشاورخوددستوردادکهرویچوبهانفتسیاه
بریزند.

 هردوجملۀبیت،بالغیاست.
آتشف�روز م�رد ص�د دو دمیدن�دگفت�یش�بآمدب�هروزبیام�د

معنی  دویستنفربرایروشنکردنآتشآمدندودرآتشدمیدندواز
شدتدود،روزمانندشبتیرهوتارشد.

 تضاد:شبوروز/ اغراق:اززیادیدود،روزمثلشبتاریک
شد./ جناس ناهمسان:فروزوروز/ واج آرایی:صامت/د/

 جملۀمصراعاّول،بالغیاستوجملۀپایانیمصراعدومنیز
بالغیاست.»گفتی«بهمعنی»گویاوانگار«قیداست.

زودنخس�تیندمیدنس�یهش�دزدود دود، از پ�س برآم�د زبان�ه

معنی  ابتدابادمیدنبهواسطۀدود،همهجاسیاهشدوسپسازمیانۀ
دود،زبانۀآتشبیرونآمد.

 جناس ناهمسان:دودوزود/ تناسب:دودوزبانه،دودوسیاهی
 هردوجملهبالغیهستند.

برآنچهِرخندانْش،گریانش�دندسراس�رهمهدش�تبریانش�دند

معنی  همۀمردمیکهدردشتبودندمضطربونگرانبودندوبادیدن
چهرۀشادانسیاوش،گریهمیکردند.
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ناراحت مردمیکهدردشتبودندـبریان  مجاز:دشت
ومضطرب/ تضاد:خندانوگریان/ جناس ناهمسان:بریانوگریان

 هردوجملۀبیت،بهشیوۀعادیبیانشدهاست.»شدند«در
هردومصراعاسنادیاست.

پ�در پی�ش ب�ه بیام�د یک�یخ�ودزّری�ننه�ادهب�هس�رس�یاوش
معنی  سیاوشدرحالیکهکالهخودیطالییبهسرداشت،پیشپدرشآمد.
هردوجملۀبیت،بالغیهستند./»یكی«وابستۀپیشینو

صفتپیشیِن»خود«است.
س�پید جامهه�ای ب�ا و لب�یپ�رزخن�دهدل�یپ�رامی�دهش�یوار

معنی  [سیاوش]هشیاربود،لباسیسفیدبهتنولبخندیبهلبودلی
پرامیدداشت.

 فعلهادرهردومصراعبهقرینۀمعناییمحذوفاست:
هشیواروباجامههایسپید[بود]،لبیپرزخنده[داشت]ودلیپر

امید[داشت].
س�یاه برنشس�ته ت�ازیای هم�یخ�اکنعل�شبرآمدب�هماهیک�ی

معنی  [سیاوش]اسبیسیاهبانژادعربیسوارشدهبودوآنچنانسریع
میتاختکهخاکنعلاسبشتاآسمانمیرفت.

بسیارتندروبود/ اغراق:در  کنایه:خاکنعلشبهماهمیرسید
سرعتاسب(خاکنعلبهماهبرآمدن(
 هردوجملهبالغیهستند.

خویش�تن ب�ر کاف�ور چن�انچونبودرس�موس�ازکفنپراگن�ده

برخود است، کفنپوشی آیین و رسم که همانطور [سیاوش] معنی  
کافورپاشیدهبود.

 بیتبیانگرزمینۀ مّلیحماسهاست/ تناسب:کافوروکفن
 هردوجملۀبیت،بالغیاست.
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ف�رودآم�دازب�اره،بُ�ردشنم�ازبدانگ�هکهش�دپی�شکاووسباز

معنی  [سیاوش]وقتیبهپیشپدرش،کاووسآمد،ازاسبپیادهشدو
بهپدرشتعظیمکرد.

 هرسهجملۀبیتبالغیاست.»شد«درمصراعنخستدر
معنیغیراسنادی»رفت«است.

دی�د پرش�رم کاووس ش�اه س�خنگفتنشب�اپس�رن�رمدی�درخ

معنی  [سیاوش]درچهرۀپدرششرمندگیدیدومتوّجهشدکهپدرش
بااوبهمِهرولطفسخنمیگوید.

نرمدیدن/ را سخنگفتن ـ سخنگفتن نرم حس آمیزی:  
بامهربانیسخنگفتن/ جناس ناهمسان:شرمونرم کنایه:نرمسخنگفتن

 هردوجملۀبیت،عادیاست.»شاه«شاخصاست.
م�دار ان�ُده گف�ت ب�دو کزی�نس�انب�َودگ�ردشروزگارس�یاوش

معنی  سیاوشبهپدرشگفتغّصهنخور،روزگارتابودهبههمینشكل
بودهاست.

مفههم تقدیرگرایی/روزگاربهانسانهایپاکوآزادهآسیبمیرساند.
دوم، مصراع جملۀ و است عادی اّول مصراع جملۀ دو هر  

بالغیاست.
مراس�تس�رپ�رزش�رموبهای�یمراس�ت رهای�ی بیگناه�م اگ�ر

معنی  منانسانیباشرموحیاهستمووجودیارزشمنددارم،[جای
نگرانینیست]؛زیرااگربیگناهباشم[کههستم]،ازآتشنجاتمییابم.

مفههم آسیبناپذیریپاکان
وجود/ جناس ناهمسان:بهاییورهایی  مجاز:سر
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دو هر در »را« است. شده بیان عادی بیت، جملۀ سه هر  
مصراعحرفاضافهاستبهمعنی»برای«.

ن�گاهورای�دونکهزینکارهس�تمگناه ن�دارد جهانآفرین�م
معنی  وامااگراینچنیناستکهدراینکارمنگناهكارباشم،خداوند

ازمن[دربرابرآتش]محافظتنخواهدکرد.
مفههم گناهكاررسوامیشودومكافاتمیبیند.

گناهی من برای »اگر است: متّمم »هستم« در »م« ضمیر  
هست.«درمصراعدومودر»جهانآفرینم«،»م«مفعولاست:جهانآفرین

من را نگاه نمی دارد.
نیکیده�ش ی�زدان نی�روی تپ�شب�ه نیاب�م آت�ش ک�وه کزی�ن

معنی  بهحولوقّوۀخداوندبخشندهاینآتشعظیمبهمنگرمیوآسیبی
نمیرساند.

 تشبیه:کوهآتش(اضافۀتشبیهی(
 کلبیتیکجملهاستوشیوۀبیانآنبالغیاست.

نش�دتنگدل،جنگآتشبساختس�یاوشس�یهرابهتن�دیبتاخت
معنی  سیاوشبدوناندکیناراحتیاسبسیاهشراتاختوبرایمقابله

باآتشآمادهشد.
 جناس ناهمسان:بتاختوبساخت/ کنایه:تنگدلشدن 

غمگینشدن
 مصراعاّولبهشیوۀعادیبیانشدهاست.جملۀاّولمصراع
دومبالغیوجملۀدوممصراعدومعادیاست.فعل»بساخت«درمصراع

دومبهمعنی»آمادهشد«است.
کس�یخودواس�پس�یاوشندیدزه�رس�وزبان�ههم�یبرکش�ید

معنی  شعلۀآتشازهرطرفزبانهمیکشید[آنقدرآتشزیادبود]که
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کسیکالهخودواسبسیاوشراهمدرآتشنمیتوانستببیند.
 هردوجملهبهشیوۀعادیبیانشدهاست.

ک�هت�ااوک�یآی�دزآت�شبرونیکیدش�تب�ادیدگانپ�رزخون
معنی  مردمیکهبرایتماشادردشتبودند،بهشّدتمیگریستندو

منتظربودندببینندسیاوشکیازآتشبیرونمیآید.
دیدۀ  پرخون دیدۀ کنایه: دشت/  مردم  دشت مجاز:  

گریانواندوهناک
ک�هآم�دزآت�شب�رونش�اهن�وچ�واورابدیدن�د،برخاس�تغ�و

معنی  [مردمدردشت]وقتیسیاوشرادیدند[کهازآتشبیرونآمد]
فریادشانبلندشدکهشاهنو[شاهزاده]ازآتشبیرونآمد.
سیاوش  جناس ناهمسان:غوونو/ مجاز:شاه

 بهجزجملۀاّول،سایرجمالتبالغیهستند.
کهگفتیس�منداش�تان�درکنارچن�انآم�داس�پوقب�ایس�وار

معنی  اسبولباسسیاوشبهگونهایدرآتشسالمماندهبودکهانگار
بهجایآتش،گُلدرآغوشداشتهاست.

 بیتبهویژگیخرق عادتحماسهاشارهدارد/ کنایه:سمندر
طراوتوتازگیداشتن/ تناسب:اسبوسوار/ظاهراً کنارداشتن
بیتیادآورداستاندرآتشافكندنحضرتابراهیم⒔است،بنابراین

برخیاینبیترادارایتلمیحدانستهاند.
 هردوجملۀبیت،بالغیاست.»گفتی«بهمعنی»گویا«قیداست.

ب�ودچ�وبخش�ایشپ�اکی�زدانب�ود یکس�ان آب و آت�ش دم

معنی  وقتیپایبخشایشخداوندپاکوسبحاندرمیانباشد،آبو
آتشیكسانعملمیکنند(خدابخواهدآتشهمنمیسوزاند(.

مفههم توصیفقدرتوبخشایندگیخداوند
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 تضاد:آبوآتش/اینبیترانیزهمانندبیتقبل،برخی
دارایتلمیحمیدانند.

 هردوجملهبهشیوۀعادیبیانشدهاست.
خروش�یدنآمدزش�هروزدش�تچ�وازکوهآتشبههامونگذش�ت

معنی  وقتیسیاوشازمیانۀآنآتشمهیبوارددشتشد،همۀمردم
فریادوهلهلهسردادند.

مردمشهرودشت/ تشبیه:کوهآتش  مجاز:شهرودشت
(اضافۀتشبیهی(/ تناسب:کوه،دشتوهامون/ واج آرایی:صامت/ش/
 مصراعاّولبهشیوۀعادیومصراعدومبهشیوۀبالغیبیان

شدهاست.
دگ�ر را یک�ی م�ژده داد دادگ�رهم�ی بیگن�ه ب�ر بخش�ود ک�ه

سیاوش به عادل خداوند که میدادند مژده یكدیگر به مردم معنی  
بیگناهرحمکرد.

نهادو بیانشدهاست.»دگر« بهشیوۀبالغی هردوجمله  
»یكی«متّمماست.

همیریختآبوهمیخسترویهم�یکَندس�ودابهازخش�مموی

معنی  سودابهازشدتعصبانّیتمویخودرامیَکندواشکمیریخت
وباچنگانداختن،صورتخودرازخمیکرد.

اشک  جناس ناهمسان:مویوروی/ مجاز:آب
 هرسهجملهبهشیوۀبالغیبیانشدهاست.

چ�وپیشپدرش�دس�یاووشپاک
کاووسش�اه اس�پ از آم�د ف�رود

نهدودونهآت�شنهگردونهخاک
س�پاه پی�اده س�پهبد پی�اده

معنی  وقتیسیاوِشبیگناهدرحالیکهبربدنشهیچنشانهایازآتش
ودودوگردوغبارنبود،بهپیشپدررفت،پدر[بهنشانۀاحترام]ازاسب



191 درش دوازدهم  گذر سِاوش از آتش   

پیادهشد،بهمحضاینکهشاهاینکارراکرد،سایرلشكریاننیز[به
نشانۀاحترام]ازاسبپیادهشدند.

تمیزوبدون  جناس ناهمسان:پاکوخاک/ ایهام:پاک:
بیگناه/ واج آرایی:صامت/پ/دربیتدوم/ ایهام تناسب:  گردوغبار
پیادهدرمعنی»پیادهنظام«باسپاهوسپهبدایهامتناسبمیسازد./این
دوبیتموقوف المعانیهستند./ مراعات نظیر:سپهبد،سپاه،پیاده،شاه
 »شد«درمصراعنخست،غیراسنادیوبهمعنی»رفت«است.

زک�ردارب�دپ�وزشان�درگرف�تس�یاووشراتن�گدرب�رگرف�ت

معنی  [کیکاووس]سیاوشرامحكمدرآغوشگرفتوشروعکردبه
عذرخواهیازرفتاربدخود.

 »تنگ«قیداست.هردوجملهبهشیوۀعادیبیانشدهاست.
فعل»اندرگرفت«درمصراعدومبهمعنای»شروعکرد«است.

همانطورکهمیدانیمباروشهایزیر،میتوانبهمعنایهرواژهپیبرد:
توّجهبهروابطمعناییواژگان قراردادنواژهدرجمله

اکنونبنویسیدباکدامیکازاینروشهامیتوانبهمعنایواژءه»اندیشه«
دربیتهایزیرپیبُرد؟

زدلت�رسواندیش�هبی�رونکنیمچوشبتیرهگرددشبیخونکنیم
مفههم حملهکردنبهطورناگهانیدرشب

 تمامجمالتاینبیتبهشیوۀعادیبیانشدهاست.
ترس/ علت:رابطۀترادفباکلمۀ»ترس«. اندیشه

همهصاحبدالنراپیش�هایناس�تغالمعشقشو،اندیشهایناست
مفههم  توصیهبهعشقورزی
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همۀ پیشۀ این است: بالغی دوم مصراع در بیان شیوۀ  
صاحبدالناست.

فكر/ علت:درایننمونهفقطباقرارگرفتنواژهدر اندیشه
جملهبهمعنیآنپیمیبریم.

گش�تچوبشنیدخسروازآنشادگشت آزاد اندیش�ه ز روان�ش
مفههم  رهاییازغموغّصه

غموغّصه/ علت:رابطۀمعناییتضادباواژۀ»شاد« اندیشه
بیتزیرراازشیوءهبالغیبهشیوءهعادیبرگردانید.

نهگ�رددم�رادل،ن�هروش�نروانس�رانجامگف�تایمنازه�ردوان

سرانجامگفت:ازهرُدوان،نهدلمنایمنمیگرددونهروانمنروشن
[میگردد].

بهجملههایزیرتوّجهکنید:
اودرمراغه،رصدخانهایبزرگساخت [= بناکرد]

آننامدارلشکریعظیمساخت[= آمادهکرد]
استادموسیقی،آهنگزیباییساخت[=پدیدآورد،خلقکرد]

اوبانامالیماتزندگیساخت[ = کنارآمد]
فعل»ساخت«درهریکازجملههایباالکاربردومعنایخاّصیداردکهبا

دیگریمتفاوتاست.
فعلهای»گذشت«و»گرفت«درکاربردهایمختلفتغییرمعنامیدهند.

برایهریکازمعانیآنهاجملهایبنویسید.

گذشتن:
عبورکرد الف.کهمارازجیحونببایدگذشت

طیشد ب.چونازپادشاهیگشتاسپسیسالگذشت
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تخطّینمیکنیم پ.زرایوزفرمانتونگذریم
ُمرد ت.کنونچونجهاندار،داراگذشت

منصرفبشو ث.کهعلیبگذروازمامگذر
گرفتن:

اخذکردن الف.لیوانآبراازدستمگرفت

انتخابکرد،گُزید ب.شنیدمکهاوسهسالخلوتگرفت
شروعکرد پ.قلمبرداشتونسخهکردنگرفت

فرضکردیم،پنداشتیم ت.کهکارسپهبدگرفتیمخوار
تسخیرکردند ث.نیشابوررابهخنجرگرفتند

کرد ج.جهانآفرینراستایشگرفت
مؤاخذهکرد چ.ایزد،اورابدینگناه،گرفت

کنایهرادربیتهایزیرمشّخصکنیدومفهومهریکرابنویسید.
ببای�دزدنس�نگراب�رس�بویچوخواهیکهپیداکنیگفتوگوی

دستبهآزمایشزدن سنگبرسبوزدن
نش�دتنگدل،جنگآتشبساختسیاوشسیهرابهتندیبتاخت

غمگینشدن تنگدلشدن
دونمونه»مجاز«درمتندرسبیابیدومفهومآنهارابررسیکنید.

مجازازمردم یكیدشتبادیدگانپرزخون
مجازازمشاور چنینگفتموبدبهشاهجهان

برایهریکاززمینههایحماسه،بیتمتناسبازمتندرسبیابید.
 قهرمانی: سیاوشسیهرابهتندیبتاخت/نشدتنگدلجنگ

آتشبساخت
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خرق عادت: چواورابدیدندبرخاستغو/کهآمدزآتشبرونشاهنو
ملّی: پراگندهکافوربرخویشتن/چنانچونبودرسموسازکفن

معنیومفهومبیتزیررابنویسید.
ک�هآم�دزآت�شب�رونش�اهن�وچ�واورابدیدن�دبرخاس�تغ�و

نو شاه که دادند سر شادی فریاد بدیدند، را او وقتی مردم معنی 
[سیاوش]ازآتشبیرونآمد.

مفههم  شادشدنمردمازاینکهسیاوشسالمازآتشبیرونآمدهاست.
گذرسیاوشازآتشرابامضمونبیتزیرمقایسهکنید.

زی�ان نب�ود را ابراهی�م آت�ش هرکهنمرودیاستگومیترسازآن
شاعرمیگویدآتشبهبیگناهانآسیبینمیرساندوفقطبه
نمرودیانوخطاکارانآسیبمیرساند.دردرسهمدیدیمکهآتشبه

سیاوشبیگناههیچآسیبینمیرساند.
نخستبرایهرنمونه،بیتیمرتبطازمتندرسبیابید؛سپسمفهوم

مشترکابیاتهرستونرابنویسید.
مفهوم مشترکبيت متن درسنمونه

ضربت گردون دون 
آزادگان را خسته کرد/ 
کو دِل آزاده ای کز تيِغ او 

مجروح نيست؟

سیاوشبدوگفتانُده
مدار/کزینسانبود

گردشروزگار

روزگارفقطبه
انسانهایپاکوآزاده
آسیبورنجمیرساند.

گريز از کفش در دهان 
نهنگ/ که مردن ِبه از 

زندگانی به ننگ

سیاوشچنینگفتکای
شهریار/کهدوزخمرا
زینسخنگشتخوار

ترجیحمرگوعذاب
برزندگیهمراهننگ
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سٔهاالت امرحاز نهایی

معنیواژءهمشخصشدهرابنویسید. )خرداد 99(1749
»کزینکوهآتشنیابمتپش«

)شهریور 99(1759 دربیتزیر،کدامواژهمتضادواژءه»شاد«است؟
گش�ت«»چوبش�نیدخسروازآنشادگشت آزاد اندیش�ه ز روان�ش

درهرکدامازعباراتزیریکنادرستیامالییوجوددارد،آنهارا1769
بیابیدواصالحکنید.

گناه به تن است، آموخته پاکدامنی و حیا و آذرم که سیاوش اما الف(
)شهریور99( نمیسپارد.

کهدوزخمرازینسخنگشتخار)دی 98(ب(سیاوشچنینگفتکایشهریار
امالیدرستراازداخلکمانکانتخابکنید.1779

)شهریور 98 و خرداد 99( الف(کهدوزخمرازینسخنگشت)خوار�خار(
)شهریور1400( ب(چواورابدیدند)برخاست�برخواست(غو

)شهریور 98(1789 مفهومفعل»ساخت«رادرعبارتهایزیربنویسید.
الف(آننامدار،لشکریعظیمساخت.

ب(اوبانامالیماتزندگیساخت.
)دی 99(1799 باتوجهبهبیتزیربهپرسشهاپاسخدهید.

کهگفتیس�منداش�تان�درکنار«»چن�انآم�داس�پوقب�ایس�وار
الف(یکحرفربطوابستهسازبیابید.

ب(ترکیب»قبایسوار«وصفیاستیااضافی؟
پ(کدامنقشتبعیدراینبیتبهکاررفتهاست؟

)شهریور 1400(1809 باتوجهبهجملءهزیربهپرسشهاپاسخدهید.  
»سیاوش،فرزندکاووس،شاهکیانیاستکهرستمبهاورسمپهلوانیمیآموزد.«

الف(کدامگروهاسمینقشدستوری»مفعول«دارد؟
ب(یکترکیباضافیویکترکیبوصفیبیابیدوبنویسید.

پ(گروهاسمی»شاهکیانی«مسنداستیابدل؟
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)خرداد 99(1819 دربیتزیرنقشدستوریضمیرپیوستءه»ش«رابنویسید.
گش�ت«»چوبش�نیدخسروازآنشادگشت آزاد اندیش�ه ز روان�ش

نقشدستوریواژءهمشخصشدهرابنویسید.1829
نگ�رددم�رادل،ن�هروش�نروان«»س�رانجامگف�تایمنازه�ردوان

)دی 98( 
با18۳9 بساخت« آتش جنگ تنگدل، »نشد مصراع در »ساخت« فعل

)شهریور 99( همینواژهدرکدامگزینهکاربردمعنایییکسانیدارد؟
1(اودرمراغهرصدخانهایبزرگساخت.

2(آننامدارلشكریعظیمساخت.
۳(استادموسیقیآهنگزیباییساخت.

۴(اوبانامالیماتزندگیساخت.
)شهریور 99(1849 باتوجهبهابیاتزیربهپرسشهاپاسخدهید.

کهدوزخمرازینسخنگشتخوار»س�یاوشچنینگفتکایش�هریار
نیکپ�ی«پراندیش�هش�دج�انکاووسک�ی س�ودابءه و فرزن�د ز

الف(کدامواژهدرنقشمنادابهکاررفتهاست؟
ب(کارکرد»را«دربیتاولچیست؟

پ(یکترکیباضافیدربیتدومبیابیدوبنویسید.
)خرداد 98(1859 درهمءهبیتها،بهجزگزینءه...............شیوءهبالغیدیدهمیشود.

ــر دگ را ــی یك ــژده م ــیداد هم ــر1( دادگ ــه بیگن ــر ب ــود بخش ــه ک
ــد دی ــرم پرش کاووس ــاه ش رخ ــد2( دی ــرم ن ــر پس ــا ب ــخنگفتنش س
ــتارجمند ــدفرزندهس کههرچن ــد۳( گزن ــد یاب ــه اندیش از ــاه ش دل
ــرخبلند ــوگندچ ــتس ــناس چنی ــد۴( گزن ــد نیای ــان بیگناه ــر ب ــه ک

دربیتزیر،کدامواژهکاربردمجازیدارد؟مفهومآنرابنویسید.1869
)دی 98( 

برآنچهرخندانشگریانش�دند«»سراس�رهمهدش�تبریانش�دند
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)شهریور 99 با تغییر(1879 آرایءهمناسببیتزیرحسآمیزیاستیاتشبیه؟
دی�د پرش�رم کاووس ش�اه س�خنگفتنشب�اپس�رن�رمدید«»رخ

آرایءهمتناسببیتزیرراازداخلکمانکانتخابکنید.1889
برآنچه�رخندانشگریانش�دندالف(سراسرهمهدشتبریانشدند

)شهریور 1400( )مجاز�تشخیص(
س�بویب(چوخواهیکهپیداکنیگفتوگوی ب�ر را س�نگ زدن ببای�د

)دی 99( )تشخیص�کنایه(
کدامیکازویژگیهایحماسهدربیتهایزیردیدهمیشود؟آنها1899

)خرداد 98( راازداخلکمانکهاانتخابکنید.
چنی�نب�ودآیی�نوای�نب�ودراهالف(بدانگاهس�وگندپرمایهش�اه

)ملّی�قهرمانی(
هم�یخ�اکنعل�شبرآم�دب�هماهب(یک�یتازیایبرنشس�تهس�یاه

)خرقعادت�مّلی(
)شهریور 1400(1909 بیتزیردارایکدامزمینهاست؟ 

ش�اه پرمای�ه س�وگند چنی�نب�ودآیی�نوای�نب�ودراه«»ب�دانگاه
1919 زمینءهحماسیمتناسببابیتزیرراازداخلکمانکانتخابکنید.

)شهریور 99( 
گزن�د«»چنی�ناس�تس�وگندچ�رخبلند نیای�د بیگناه�ان ب�ر ک�ه

)ملّی�قهرمانی(
)دی 1400(1929 کدامیکازابیاتزیردارایزمینءهمّلیحماسهاست؟

ــاه ش ــه پرمای ــوگند س ــدانگاه ب راه1( ــود ب ــن ای و ــن آیی ــود ب ــن چنی
ــدند ــتبریانش ــرهمهدش سراس ــدند2( ــشگریانش ــرخندان ــرآنچه ب

ابیاتزیررابهنثرروانبرگردانید.19۳9
ازآنپ�سک�هخواندمراش�هریار؟ال�ف(کزیندویکیگرش�ودنابکار

)خرداد 99(
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ن�گاهب(ورایدونکهزینکارهستمگناه ن�دارد جهانآفرین�م
)شهریور 99(

نم�ازپ(بدانگهکهشدپیشکاووسباز ب�ردش ب�اره از آم�د ف�رود
)شهریور و دی  1400( 

کهدوزخمرازینسخنگشتخوارت(سیاوشچنینگفتکایشهریار
)دی 99(

گزن�دث(چنیناس�تس�وگندچرخبلند نیای�د بیگناه�ان ب�ر ک�ه
)دی 98(

س�بویج(چوخواهیکهپیداکنیگفتوگوی ب�ر را س�نگ زدن ببای�د
)خرداد 98(

دربیت»پراگندهکافوربرخویشتن/چنانچونبودرسموسازکفن«1949
)شهریور 98( منظورشاعرازمصراعاولچیست؟

)دی 98(1959 باتوجهبهبیتزیربهپرسشهاپاسخدهید.
س�یاه برنشس�ته ت�ازیای هم�یخ�اکنعل�شبرآمدب�هماه«»یک�ی
الف(منظورازتازیسیاهچیست؟
ب(مفهوممصراعدومرابنویسید.

باتوجهبهبیتزیررفتارسرنوشتبهآزادگانچگونهاست؟ )خرداد 99(1969
»ضرب�تگ�ردوندونآزادگانراخس�تهک�رد/کاودلآزادهایکزتیغاو

مجروحنیست«
)دی 1400(1979 دربیتزیرمفهومکنایءهمصراعدومرابنویسید.

ببای�دزدنس�نگراب�رس�بوی«»چوخواهیکهپیداکنیگفتوگوی
مفهومبیت»چوخواهیکهپیداکنیگفتوگوی/ببایدزدنسنگرا1989

)شهریور 1400( برسبوی«کدامیکازمواردزیراست؟
2(آزمایشکردن 1(بهوحدترسیدن

باتوجهبهبیت»چوبخشایشپاکیزدانبود/دمآتشوآبیکسان1999
)دی 99( بود«شاعرچهعاملیراسببتأثیریکسانآبوآتشمیداند؟
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باتوجهبهبیت»جهاندارسودابهراپیشخواند/همیباسیاوشبه2009
)خرداد 99( گفتننشاند«بهسؤاالتزیرپاسخدهید.

الف(منظورازجهاندارکیست؟
ب(معادلامروزی»باسیاوشبهگفتننشاند«چیست؟

بهمالرعّیتدراز ازملوکعجمحکایتکنندکهدستتطاول را یکی
به ازمکایدفعلش تاجاییکهخلق اذیّتآغازکرده و بودوجور کرده

جهانبرفتندوازکربتجورشراهغربتگرفتند.

ایرانیحكایتمیکنندکهاموالمردم ازپادشاهان معنی  دربارۀیكی
رابهستمازآنهامیگرفتومردمرااذیّتمیکرد،تاحدیکهمردم
ازدستاعمالفریبكارانهاشازکشورفرارکردندوغموغّصۀحاصلاز

ظلموستمشآنقدرشدکهمردمآوارۀغربتشدند.
تطاول دست کنایه: گرفتند/  و برفتند آغاز، و دراز سجع:  
شروعبهظلموغارتکردن/ جناس ناهمسان:ُکربتوغربت درازکردن
»دست .... ملوک از یكی دربارۀ است: اضافه حرف »را«  
رعیت مال به تطاول نشانۀ به را است:دستش اقترانی اضافۀ تطاول«

درازکردهبود.
و ماند تهی خزانه و پذیرفت نقصان والیت ارتفاع شد، کم رعّیت چون

دشمنانزورآوردند.
معنی  چونجمعیتدرکشورکمشد،عایداتودرآمدمملكتهمکم
و شد خالی مملكت خزانۀ طبعاً و بدهد( مالیات که نبود (�سی شد

دشمنانفشارآوردند.

1-ازکتاب»گلستان«اثرسعدی

1
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خواه�د مصیب�ت روز فری�ادرس ک�ه ه�ر
گ�ودرایّ�امس�المتب�هجوانم�ردیک�وش

ب�رود نن�وازی ار حلقهبهگ�وش بن�دءه
لطفکنلطفک�هبیگانهش�ودحلقهبهگوش

معنی  هرکسدوستدارددرایامبدبختیومصیبت،دیگرانبهفریادش
برسند،بایددرزمانقدرتمندیوسالمتی،جوانمردیوفتّوتداشتهباشد.
اگربهغالمحلقهبهگوشومطیع،لطفومهربانینكنی،ازپیشتومیرود،
تامیتوانیبهدیگرانلطفونیكیکن؛زیرابالطف،حتیبیگانگاننیز

غالمفرمانبرِتومیشوند.
مفههم توصیهبهجوانمردیورفتارنیکبازیردستان

 ایندوبیتدرقالبقطعه سرودهشدهاند./ تضاد:روزمصیبت
کمککننده/ تضاد:بندهوبیگانه/  وایّامسالمت/ کنایه:فریادرس

فرمانبربودن کنایه:حلقهبهگوشبودن
»هیچتواندانستنکهفریدونکهگنجوُملکوَحَشمنداشت،چگونهبر

اومملکتمقررشد؟«
تقویت و آمدند گرد تعّصب به او بر خلقی شنیدی که »آنچنان گفت:

کردندوپادشاهییافت.«
قدرت ثروت، که حالی در فریدون که فهمید میتوان اصالً آیا معنی 
ثابتشد[چگونه و مقرر او برای نداشت،چگونهحكومت وخدمتكار
به بهحكومترسید]؟گفت:همانطورکهخودتهمشنیدی،مردم
به تا کردند پشتیبانی را او و اوجمعشدند دور جانبداری و حمایت

پادشاهیرسید.
مفههم مردم،ولینعمتانحاکمانهستند.

 »گنج«مفعول،»چگونه«قیدو»مملكت«نهاداست.



2۰1 درش دوازدهم  گذر سِاوش از آتش   

گفت:»ایملکچونگردآمدنخلقموجبپادشاهیاست،تومرخلقرا
پریشانبرایچهمیکنی؟مگرسرپادشاهیکردننداری؟«

معنی  گفت:ایپادشاه،چونحمایتوحضورمردمباعثپادشاهیاست،
توچرامردمرا[ازمملكت]فراریمیدهی؟مگرقصدنداریحكومتکنی؟

قصد  تضاد:گردآمدنوپریشانشدن/ مجاز:سر
 »گردآمدن«و»تو«نهاداست.

پادشهراکََرمبایدتابروگردآیندورحمتتادرپناهدولتشایمننشینند
وتورااینهردونیست.

معنی پادشاهبایدبخششداشتهباشدتامردماوراحمایتکنندوباید
عطوفتومهربانیداشتهباشدتامردمدرپناهحكومتشاحساسامنیت

وآرامشداشتهباشندوتوهیچکدامازایندوویژگیرانداری.
 »را«درهردوجملهحرفاضافهاست،بهمعنی»برای«.

س�لطانی جورپیش�ه نکن�د
پادش�اهیک�هط�رحظل�مافکند

چوپان�ی گ�رگ ز نیای�د ک�ه
پ�ایدی�وارمل�کخوی�شبکن�د

معنی  انسانظالمنمیتواندحكومتکند،همانطورکهگرگنمیتواند
چوپانیکند.پادشاهیکهدرمملكتشبنیادظلموستمرابنانهاد،در

واقعپایۀدیوارحكومتخودراسستولغزانکردهاست.
مفههم نكوهشستمگران/ستمگر،تیشهبهریشۀخودمیزند.

ظالمـپایدیوارخود  تضاد:گرگوچوپان/ کنایه:جورپیشه
بهخودضرروزیانرساندن/مصراعدومبیتاّول،تمثیلاست. راکندن
نهادجمالتخودهستند. پادشاهی« و »جورپیشه،چوپانی  
»سلطانی،طرحوپای«مفعولجمالتخودهستند.»پایدیوارملک 
خویش«هردووابستۀوابستهازنوعمضاٌفالیِهمضاٌفالیهاست.»نكند«و

»نیاید«مضارعاخباریهستندو»افكند«و»بكند«ماضیساده.



 واژه نامه ای
تنیده:درهمبافته

جنگ میدان در که شعری َرجَز:
برایمفاخرهمیخوانند.

زخمِکاری:ضربۀمؤثریازخمیکه
موجبمرگمیشود.

سورت:تندیوتیزی،حّدتوشدت
ضّجه:نالهوفریادباصدایبلند،شیون

طاق:فرد،یكتا،بیهمتا
آنچه نگاهدارنده؛ تكیهگاه، عماد:

بتوانبرآن(او)تكیهکرد.

عیار:ابزارومبنایسنجش،معیار
مرادف:مترادف،همردیف

مرتعش:دارایارتعاش،لرزنده
َمنتشا:نوعیعصاکهازچوبگرهدار
و درویشان معموالً و میشود ساخته
قلندرانبهدستمیگیرند؛برگرفتهاز
نام»منتشا«(شهری در آسیای صغیر)

ناورد:نبرد
هرات به منسوب هروی، هریوه:

(شهری در افغانستان)
هول:وحشتانگیز،ترسناک

 غیرواژه نامه ای
پور:پسر

تزویر:مكروفریب

تگ:ته،قعر
جهانپهلو:جهانپهلوان
خوان:مرحله1ـسفره 

1-اینواژهدرمعنی»مرحله«باامالی»خان«همبهکارمیرودوهرچندارجحیتبا
»خان«(=خانه،مقام،مرحله(است؛امادانشآموزانمیبایدهمینامالییرابهذهن

بسپرندکهدرکتابدرسیآمدهاست.

نامدرسنامقسمت
درش سِندهم  مهازی هسرمدرس نــامـه

باتایپعنوانوشمارهدرسیافصلبهصورتاتوماتیکدرمستراصالحمیشود.



2۰۳ درش سِندهم  مهازی هسرم   

دستان:لقبزال،پدررستم
زادسرومرو:منظورآزادسروسیستانی
استکهازراویانشاهنامهبودهاست.

زال:پدررستم
سجستانی:سیستانی

ِسنان:سرنیزه
َشغاد:نامبرادرناتنیرستم
غدر:خیانت،مكروحیله

قلندر:شخصوارسته،درویش
گُرد:پهلوان

گیرا:جّذاب
ماث:سرواژۀمهدیاخوانثالث

ماخساالر:ناممرزبانیدرشهرهرات،
ماخساالرازراویانشاهنامهبودهاست.

مفاخره:بهخودنازیدن
نای:گلو،حلقوم

نّقال:قّصهگو
همگنان:همه،همگی
یال:مویگردناسب

ـ  شدت  و  سورت  ـ  رستم  و  زال  ـ  انديشه  و  تأّمل 
شمشير و سنان ـ ضّجه و ناله ـ طاق و فرد ـ عيار و سنجش ـ غدر و 
خيانتـ  قالب و محتواـ  قدر و اندازهـ  محراب مسجدـ  منسوب و نسبت 

داده شده ـ هريوه و سيستانی ـ هول و وحشت 

فردویكتاطاقنامپدررستمزالاندیشهتأّمل

نامدرختیکویریتاقگمراهضالکارکردنتعّمل

خیانت،مكروحیلهغدرچیرهوپیروزغالبترسووحشتهول

اندازه،ارزشقدرپیكرقالبپیرامون،اطرافحول

ابزارسنجشعيار
ازماههایرومیتقریباًمعادلخردادماهايار



فـارسـی دوازدهـم 2۰4

دی سرمای سورت نیز/ شب آن میگفتم، داشتم هان،/ آمد، یادم ...
بیدادهامیکرد./وچهسرمایی،چهسرمایی!/بادبرفوسوزوحشتناک

رامیگفتمکهآنشبسرمای این داشتم آمد، یادم به آهان، معنی 
شدیدیبود،سرماییسوزناکهمراهبوران.

شعردرقالبنیماییسرودهشدهاست./ تشخیص:بیدادکردن
سرما بیدادکردن کنایه: سوز/  و بادبرف دی، سرما، تناسب: سرما/ 

شدیدبودنسرما/ جناس ناهمسان:هانوآن
»داشتممیگفتم«یکفعلاستوزمانآنماضیمستمر.

سورت ســرمــای  دی /  چـه سرمایی

گرچهبیرونتیرهبودوسرد،همچونترس/قهوهخانهگرموروشنبود،
همچونشرم.../همگنانراخونگرمیبود.

معنی هرچندهوایبیرونهمانندترسووحشت،تیرهوسردبود،اما
قهوهخانههمانندشرمندگیوخجالت،گرموروشنبود.[درقهوهخانه]

همهباهمصمیمیبودند.
گرم خوِن کنایه: شرم/  به قهوهخانه و ترس به بیرون تشبیه:  
صمیمیبودن/ تضاد:سردوگرم،تیرهوروشن/ حس آمیزی:تیره داشتن
وسردبودنترس،گرموروشنبودنشرم/ جناس ناهمسان:گرموشرم

وجود گرمی خون همگنان برای است: برای معنی به »را« 
داشت.»خونگرمی«گروهاسمیدرنقشنهاداست،»خون«هستهو

»گرم«وابستۀپسینوصفتاست.

1-ازکتاب»درحیاطکوچکپاییزدرزندان«اثرمهدیاخوانثالث(م.امید(

1

هسته صفت مضاٌف اليِه
مضاٌف اليه

مضاٌف اليه هسته



2۰۵ درش سِندهم  مهازی هسرم   

قهوهخانهگرموروشن،مردنّقالآتشینپیغام/راستیکانونگرمیبود
معنی قهوهخانهگرموروشنبود،قّصهگوهمکالمینافذواثرگذارداشت،

حقیقتاًمحفلیگرموصمیمیبود.
دارایکالمینافذواثرگذار/ ایهام:»گرم«  کنایه:آتشینپیغام
صمیمی/ تناسب:گرم،روشنوآتش داغ درترکیب»کانونگرم« 
»کانونگرمی«گروهاسمیومسنداست.»کانون«هستهو

»گرم«وابستۀپسینوصفتاست.
نایشگرم/آنسکوتشساکتوگیرا/و نّقال�آنصدایشگرم، مرد

دمش،چونانحدیثآشنایشگرم�راهمیرفتوسخنمیگفت.
معنی مردقّصهگوصداونواییگرمودلنشینداشت،حتیسكوتهایش
میکرد تعریف که قّصههایی مانند سخنانش و بود جذاب و عمیق نیز
(یعنیقّصههایشاهنامه(جذاببود،اوراهمیرفتوقّصهتعریفمیکرد.
 حس آمیزی:صداوحدیثگرم/ تشبیه:دمبهحدیثآشنا/ 
جذاب جذابسخنگفتنـدمگرمداشتن کنایه:نایگرمداشتن

وگیراسخنگفتن
»حدیثآشنایش«گروهاسمیاست؛»حدیث«هسته،»آشنا«

وابستۀپسینوصفتو»ش«مضاٌفالیِههستهاست.
چوبدستیمنتشاماننددردستش/مستشوروگرمگفتنبود./صحنءه

میدانکخودرا/تندوگاهآراممیپیمود.
معنی چوبدستیاشهمانندعصایدرویشانوقلندرانبودوباشور
وهیجانفراوان،مشغولسخنگفتنبود.درمیدانکوچکخودگاهی

سریعوگاهیتندقدممیزد.
گرمکاریبودن هیجانزیادداشتنـ  کنایه:مستشوربودن

به چوبدستی تشبیه: آرام/  و تند تضاد: بودن/  کاری مشغول عمیقاً



فـارسـی دوازدهـم 2۰۶

نوعیعصا/ ایهام تناسب:»شور«و»تند« عصایمنتشا/ مجاز:منتشا
درمعنایطعمشوروطعمتند،بایكدیگرایهامتناسبمیسازند.

 چوبدستی منتشامانند/ گرمِ    گفتن

همگنانخاموش/گردبرگردش،بهکردارصدفبرگردمروارید/پایتاسرگوش.
معنی همهساکتبودندودورتادورنّقالراگرفتهبودند،مثلصدفیکه

دورتادورمرواریدرامیگیردوبادقِتتمامگوشمیدادند.
مفههم اشتیاقمردمبهشنیدنداستانهایمّلی

 تشبیه:[مردمیکهدورنّقالجمعشدهبودند]بهصدفیکه
پا،سروگوش/  دورتادورمرواریدرامیگیرد./ تناسب:صدفومرواریدـ
با واج آرایی:صامت/ر/درسطردوم/ کنایه:سرتاپاگوشبودن

دقتگوشدادنوتوّجهکردن
درابتدایاینشعر،فعلبهقرینۀمعناییحذفشدهاست:

همگنان خاموش[بودند]

آن گرامیمرد/ آن »ماخساالر« قولی به یا مرو،/ زادسرو را هفتخوان
هریوءهخوبوپاکآیینروایتکرد/خوانهشتمرا/منروایتمیکنم

اکنون.../منکهنامم»ماث«...
معنی هفتخوانشاهنامهراراویانیهمچونآزادسرو،اهلشهرمروویا
بهقولیمیگویندماخساالرعزیز،روایتکرده،ماخساالریکههراتیبود
ومردیخوبوپاکدینبود.اماخوانهشتمرامنمیخواهمبرایتان

تعریفکنم؛منیکهنامم»ماث«(=مهدیاخوانثالث(است.
 جناس ناهمسان:سروومروـمردومرو

مضاٌف اليه هسته

گروه مسندی

صفت هسته

گروه نهادی

مسند نهاد



2۰۷ درش سِندهم  مهازی هسرم   

   آن گــرامــی مـرد،آن  هریوۀ خــوبوپـاکآیـیـن

قّصهاستاین،قّصه،آریقّصءهدرداست/شعرنیست/اینعیارمهرو
کینمردونامرداست/بیعیاروشعرمحضخوبوخالینیست.

معنی این[ماجراییکهمیخواهمبرایتانتعریفکنم؛یعنیخوانهشتم]
یکقّصهاست،اماقّصۀدردورنجاست،این،فقطیکشعرنیست،بلكه
معیارمهربانیمردانوکینهورزینامرداندراینقّصهنهفتهاست.این،
نیستکه دیگران مانندشعرهای و نیست بیعیار و بیارزش یکشعرِ

ظاهریآراستهدارندوباطنیتهیازمعنا.
مفههم شعرمنبیانگردردورنجاست.

 تضاد:مهروکین،مردونامرد/ تشبیه:این(=شعر(بهعیار/ 
تناسب:شعروقّصه/ جناس ناهمسان:دردومرد

 ایــن،قـّصـهاست،قـّصـه.

تیرهبختیهاست/خیس اینگلیم هیچ�همچونپوچ�عالینیست/
خونداغسهرابوسیاوشها،/روکشتابوتتختیهاست...

معنی [اینشعر]بههیچوجههماننداشعارپوچوبیمحتوا،ظاهریعالی
ندارد،بلكهاینشعر،همانندگلیمیاستکهازتاروپودتیرهبختیبافته
شده،گلیمیکهباخونسهرابهاوسیاوشهاخیسشدهاست،این
شعرهمچونپرچمیکهبرتابوتپهلوانانبزرگکشیدهمیشود،بیانگر

هویتملیپهلواناناست.
مفههم شعرمنبیانگربدبختیمردمومظلومیتپهلواناناینسرزمیناست.
 تشبیه:این(=شعر(بهگلیمتیرهبختیوروکشتابوتـگلیم

صفت صفت هسته صفت
پـاکآیـیـن

بدل

هسته صفت صفت

بدل

تکرار مسند مسند نهاد



فـارسـی دوازدهـم 2۰8

داغسهراب کنایه:شعر،خیسخون تشبیهی(/  اضافۀ =) تیرهبختی1
این پهلوانان مظلومیت و درد رنج، بیان در شعر  است سیاوش و
به که پهلوانانی  تختی و سیاوش سهراب، نماد: است/  سرزمین
ناحقومظلومانهکشتهشدند./ تلمیح:بهداستانسیاوشوسهرابدر
مصیبت/  گرم شاهنامهومرگجهانپهلوانتختی/ ایهام:داغ 

تضاد:نیستواست
[قّصه]هیچهمچونپـوچ عالینیست.

خیـِس خـــوِن   داغ2   سـهـراب وسـیــاوشهـا[است]

پسهماوایخروشخشم/باصداییمرتعش،لحنیرجزمانندودردآلود/
خواند:...

عصبانیت شدت از که صدایی با و خشمگینانه [نّقال] سپس معنی 
میلرزیدوبالحنیمفاخرهآمیزودردآلودخواند:...

 تشبیه:لحننّقالبهرجز/ تناسب:صدا،ارتعاش،لحنوخواند
هسته، »هماوا« است، قیدی گروه خروشخشم« »هماوای 

»خروش«مضاٌفالیهو»خشم«مضاٌفالیِهمضاٌفالیهاست.

1-تشبیهبختواقبالبهگلیم،تشبیهسابقهداریدرادبیاتفارسیاست،وجهشبهآن
»تغییرناپذیری«است؛همانطورکهرنگگلیمتغییرنمیکند،خوشبختیوبدبختی

هممعتقدبودندباشخصتاآخرعمرمیماندوتغییرنمیکند،ازحافظبخوانید:
سیاه!بهآبزمزموکوثر،سپیدنتوانکرد بافتند که را بخِتکسی گلیم

2-اگر»داغ«رابهمعنی»گرم«بگیریم،آنگاه»صفِتمضاٌفالیه«است.

مسند متّمم قيد نهاد

معطوف به
مضاٌف اليهِ مضاٌف اليه

مضاٌف اليِه
مضاٌف اليه

مضاٌف اليِه
مضاٌف اليه

مضاٌف اليه هسته

گروه مسندی



2۰9 درش سِندهم  مهازی هسرم   

آه/دیگراکنونآنعمادتکیهواّمیدایرانشهر/شیرمردعرصءهناوردهای
هول/پورزالزر،جهانپهلو/آنخداوندوسواررخشبیمانند/آنکه
هرگز�چونکلیدگنجمروارید�/گمنمیشدازلبشلبخند/خواهروز

صلحوبستهِمهرراپیمان/خواهروزجنگوخوردهبهرکینسوگند

معنی آهکهاکنونستونوتكیهگهوامیدمردمایران،مردشجاعمیدان
هولناکجنگ،یعنیفرزندزالزر،آنجهانپهلوان،آنصاحبوسوارکار
رخشبینظیر،آنکسیکهچهدرصلحبهسرمیبردوچهدرجنگبودو
برایانتقاموکینهقسمخوردهبودهیچگاهلبخندازلبشگمنمیشد،مثل
کلیدگنجکههیچگاهگمنمیشود...[چنینشخصیدرانتهایچاهافتادهبود1]

مفههم ستایشرستموتوصیفلبخندهمیشگیاو
ایران/  مردم  ایرانشهر مجاز: رستم/   عماد استعاره:  
تشبیه:لبخندبهکلیدگنج/ تناسب:گنجومرواریدـسوگندوپیمان/ 
تضاد:صلحوجنگـمهروکین/ کنایه:گمنشدنلبخندازلبکسی

همیشهخندهروبودن
سطر در »بود« فعل برای نهادی گروه تكیه« عماد »آن 
شانزدهماست.»شیرمردعرصۀناوردهایهول،پورزالزر،جهانپهلوان،

آنخداوند...«همگیبدلبرای»عماد«هستند.
مرد کوهان، کوه سجستانی/ گرد تهمتن، ایرانشهر/ شیر اکنون آری
مردستان/رستمدستان/درتگتاریکژرِفچاِهپهناور/کِشتههرسوبرکف
ودیوارههایشنیزهوخنجر/چاهغدرناجوانمردان/چاهپستان،چاهبیدردان/
چاهچونانژرفیوپهناش،بیشرمیشناباور/وغمانگیزوشگفتآور،/آری
اکنونتهمتنبارخشغیرتمند/دربِناینچاهآبشزهروشمشیروسنانگمبود

معنی بله،هماکنونشیرِمردمایران،پهلوانقویتنسیستانی،کسیکهاز
1-فعلاصلییعنی»گمبودندرچاه«درسطرشانزدهمهمینصفحۀدرسآمده

است:دربناینچاهآبشزهرشمشیروسنانگمبود.
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همۀپهلوانانقویتربود،یگانهمرِدسرزمینایران،رستمفرزنددستان،
بر که چاهی بود، افتاده پهناوری و عمیق و تاریک چاه انتهای در
کفودیوارههایآننیزهوخنجرکارگذاشتهبودند.چاِهخیانتیکه
ناجوانمردانوانسانهایپستوبیدردآنرابرایرستمَکندهبودند.
چاهیکهبیشرمیوگستاخیآنمثلعمقوپهنایشناباورانه،غمانگیز
انتهایچنین بارخشغیورش،در بله،اکنونرستم وشگفتآوربود.
انتهایشآبباشد،زهرِ چاهیافتادهبود،چاهیکهبهجایآنکهدر

چكیدهازشمشیرونیزهدرانتهایآنجمعشدهبود!
مفههم توصیفگرفتارشدنرستم/نكوهشناجوانمردیوفریبكاری

بیشرمی چاهغدر(اضافۀتشبیهی(ـ  تشبیه:رستمبهشیروکوهـ
زهر چاهبهژرفیوپهنایچاه(وجهشبه:ناباور،غمانگیزوشگفتآوربودن(ـ
شمشیروسنانبهآب/ تشخیص:بیشرمیچاه/ استعاره:کوهان(�وهها(

پهلوانان/ تناسب:نیزه،خنجر،شمشیروسنانـتهمتنورخش.
»تهمتن،گردسجستانی،کوهکوهان،مردمردان،رستمدستان«،

همگی،گروههایبدلیهستند.
پهلوانهفتخواناکنون/طعمءهدامودهانخوانهشتمبود/ومیاندیشید/
کهنبایستیبگویدهیچ/بسکهبیشرمانهوپستاستاینتزویر/چشمرا

بایدببنددتانبیندهیچ...
معنی رستمکهپهلوانپیروزهفتخوانبود،حاالهمانندطعمهایدردهان
خوانهشتمافتادهاست!وباخودفكرمیکندکهبهتراستهیچحرفی
نزند،ازبسکهاینحیلهوفریب(حیلهوفریبدرچاهانداختنش(پست
وبیشرمانهاست،بهتراستچشمانشراببنددتادیگرهیچچیزینبیند.

مفههم نكوهشفریبكاریوناجوانمردی
 تشبیه:پهلوانبهطعمهـدامخوانهشتم(اضافۀتشبیهی(/ 
تشخیص:دهانخوانهشتم/ ایهام تناسب:»خوان«بهمعنی»مرحله«

است،امادرمعنی»سفره«باطعمهودهانایهامتناسبمیسازد.
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 طـعـمـۀ دامودهـــان خـــوان هـشـتـمبود.

بعدچندیکهگشودشچشم/رخشخودرادید/بسکهخونشرفتهبودازتن/
بسکهزهرزخمهاکاریش/گوییازتنحسوهوششرفتهبودوداشتمیخوابید

معنی بعدازچندلحظهکهچشمشرابازکرد،رخشخودرادید،در
حالیکهازبسخونازبدنشرفتهبودوازبسزهرزخمهایشکاری

ومؤثربود،انگارازهوشرفتهبودوداشتمیُمرد.
درحالمرگبود  کنایه:داشتمیخوابید

»ش«در»گشودش«مضاٌفالیِه»چشم«و»ش«در»خونش«
مضاٌفالیِه»تن«و»ش«در»کاریش«مضاٌفالیِه»زخمها«هستند.

او/ازتنخود�بسبترازرخش�/بیخبربودونبودشاعتناباخویش./
رخشرامیدیدومیپایید.

معنی اوازتنخودشـبااینکهازوضعرخشبدتربودـخبرنداشت
واعتناییبهخودشنمیکرد،رستمهمۀنگاهوحواسشبهرخشبود.

»ش«در»نبودش«مضاٌفالیه»خویش«است.
رخش،آنطاقعزیز،آنتایبیهمتا/رخشرخشنده/باهزارانیادهای
روشنوزنده/گفتدردل:»رخش!طفلکرخش!/آه«/ایننخستینبار

شایدبود/کانکلیدگنجمرواریداوگمشد.

معنی رخشآنیگانۀمحبوب،آنتاییکههمتانداشت،رخشروشن
وسپیدباهزارانخاطراتزندهایکهبارخشداشت[اینرخشداشت
جانمیداد].[رستم]دردلشباخودگفت:»رخش!طفلکرخش!آه«

این،اّولینباربودکهلبخندرستمازلبانشمحوشد.
مفههم محوشدنخندۀرستم

صفِت مضاٌف اليِه 
مضاٌف اليه

مضاٌف اليِه 
مضاٌف اليه

مضاٌف اليه مضاٌف اليه

گروه مسندی

هسته
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 حس آمیزی:یادروشن/ تشخیص:زندهبودنیاد/ استعاره:کلید
تازهوتأثیرگذاربودنیادوخاطره لبخند/ کنایه:زندهبودنیاد
رخش،آنطاقعزیز،آنتایبیهمتا،رخِشرخشنده

   آن   کلیـد گنــج مرواریـــد اوگمشد.

ناگهانانگار/برلبآنچاه/سایهایرادید/اوشغاد،آننابرادربود/که
درونچهنگهمیکردومیخندید/وصدایشومونامردانهاشدرچاهسار

گوشمیپیچید.
را سایهای که این مثل ناگهان بود] چاه انتهای در که [رستم معنی 
شغاد بود. شغاد ناجوانمردش، ناتنی برادر سایۀ آن دید، چاه لب بر
داخلچاهرانگاهمیکردوقهقههمیزدوصدایقهقهههاینحسو

ناجوانمردانهاشدرگوشرستممیپیچید.
تشبیه:چاهسار نامرد/   ناتنی برادر  نابرادر  ایهام:  
بلندبودنو  کنایه:پیچیدنصدادرگوش گوش(اضافۀتشبیهی(/ 

آزاردهندهبودنصدا
 لـــب  آن    چـــاه / او شغاد آننـابـرادربود.

رخش زیبا، رخش دید/ وای!/ ... اما � افتاد رخش به او چشم باز
آن است/ خوابیده خوب، یادبود هزارش با بیمانند،/ رخش غیرتمند/
چنانکهراستیگویی/آنهزارانیادبودخوبرادرخوابمیدیدهاست

معنی دوبارهچشمرستمبهرخشافتاد،اماوای...دیدکهرخشزیبا،

بدل بدل بدل
مسند

مضاٌف اليِه
مضاٌف اليه

مضاٌف اليِه
مضاٌف اليه

مضاٌف اليه هسته صفت

گروه نهادی

بدل از مسند مسند نهاد مضاٌف اليه صفِت
مضاٌف اليه

هسته
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است، رفته بهخوابمرگ هزارانخاطرۀخوش با بینظیرش و غیور
رخشآنقدرآرامبودکهانگارآنخاطراتزیبارادرخوابمیدید.

مردن نگاه/ کنایه:خوابیدن  مجاز:چشم
 هـــزار   ش   یـادبـود خـــوب1

بعدازآنتامدتیتادیر/یالورویشرا/هینوازشکرد،هیبویید،هی
بوسید/روبهیالوچشماومالید...

معنی سپسرستمتازمانزیادی،گردنوصورتاسبشراهینوازش
به و بهگردن را میکرد،هیمیبوییدوهیمیبوسید.رستمرویش

چشمرخشمیمالید.
 جناس ناهمسانوسجع:بوییدوبوسید

درگروه»یالورویش«،ضمیر»ش«همبه»یال«برمیگردد
وهمبه»روی«؛یعنی»یالورویش«دوترکیباضافیاست.
مردنّقالازصدایشضّجهمیبارید/ونگاهشمثلخنجربود

را رستم واکنش و ماجرایمرگرخش [وقتی قهوهخانه، قّصهگوی معنی 
تعریفمیکرد]صدایشپُرازنالهبودونگاهنافذوبُّراییهمانندخنجرداشت.
بلندنالهکردن/ استعارۀ مکنّیه:باریدن  کنایه:باریدنضّجه

ضّجه/ تشبیه:نگاهبهخنجر

از صـــدا یـــش ضـّجـهمیبارید.

1-درواقعصورتمرتبشدۀاینعبارتچنیناست:
هزار یادبود  خوبـــش

صفت هسته مضاٌف اليِه
هسته

صفت

گروه نهادی

هسته مضاٌف اليه هسته

گروه متّمىمح

مضاٌف اليِه هسته وابسته هسته وابسته
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ونشستآرام،یالرخشدردستش/بازباآنآخریناندیشههاسرگرم:/
جنگبوداینیاشکار؟آیا/میزبانیبودیاتزویر؟

معنی [رستم]درحالیکهدستشرادورگردناسبانداختهبود،آرام
نشستوسرگرمآخرینافكارشبود:آیاشغادمرابهشكاردعوتکردهبود
یابهجنگ؟اینکارآنها،میزبانیومیهمانیگرفتنبودیافریبوحیله؟
مشغولبودن/ واج آرایی:صامت/ش/   کنایه:سرگرمبودن

درسطراّول
»یالرخشدردستش«رابهدوشكلمیتوانتحلیلکرد:

فعلیمحذوفدرانتهایآنبیاوریم، گروهقیدیبرایجملۀقبلاست.
کهدراینصورت»یالرخش«گروهنهادیاست:یالرخش،دردستش[بود].
قّصهمیگویدکهبیشکمیتوانستاواگرمیخواست/کهَشغادنابرادر
رابدوزد�همچنانکهدوخت�/باکمانوتیر/بردرختیکهبهزیرش

ایستادهبود/وبرآنبرتکیهدادهبود/ودرونَچهنگهمیکرد.
معنی قّصهمیگویدکهرستمقطعاًمیتوانستکهشغادناجوانمردراـدر
حالیکهبهزیردرختیایستادهبودوبهآنتكیهدادهبودوداخلچاهرانگاه
میکردـباتیروکمانبُكشدواتفاقاًهمینکارراهمکردوشغادراُکشت.
ناتنی  نابرادر  ایهام: قّصه/  سخنگفتن تشخیص:  
ُکشتن/ تناسب:تیروکمان نامرد/ کنایه:کسیراباتیردوختن
»برآنبر«گروهمتّممیاستکهدوحرفاضافهگرفتهاست.
که همچنان بود/ ساده و بود آسان سخت برایش این میگوید/ قّصه
میتوانستاو،اگرمیخواست/کانکمندشصتخّمخویشبگشاید/و
بیندازدبهباال،بردرختی،گیرهای،سنگی/وفرازآید/وربپرسیراست،

گویمراست/قّصهبیشکراستمیگوید.
اگر او ُکشت، را شغاد سادگی به که همچنان میگوید: قّصه معنی 
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میخواست،بسیاربرایشسادهوآسانبودکهطناببلندخودرابازکند
وبهباالیچاهپرتابکندوآنرابهدرختی،گیرهاییاسنگیببندد
اینکاررا وباالبیایدوخودرانجاتدهدواگرسؤالکنیکهواقعاً

میتوانستانجامدهد؟میگویم،بله،قّصهقطعاًراستمیگوید.
سخت تناقض: قّصه/  راستگفتن و سخنگفتن تشخیص:  
آسان1بودن/ ایهام تناسب:»سخت«بهمعنی»دشوار«با»آسان«ایهام

تناسبمیسازد.

   آن   کـمـنـد شصـتخــم خـویــشبگشــاید.

متضادواژههایمشّخصشدهرادرمتندرس،بیابید.
بایدبهداوریبنشینیم/شوقرقابتیاست/دربینواژههاوعبارتها/

وهرکداممیخواهندمعنایصلحرامرادفاّولباشند.
مفههم ستایشصلحودوستی

 تشخيص:شوقرقابتداشتنواژههاوعبارتها/ تناسب:واژه
وعبارت

ناورد  متضاد:صلح
با اهل فنا دارد هر کس سِر يکرنگی/بايد که به رنگ شمع از رفتن سر خندد
مفههم جانبازیعاشقانه/عاشقحقیقیجانشرادرراهعشقمیدهد.

قصد/ تشبيه:هرکسبهشمع/ تشخيص:   مجاز:سر(اّول(
سرداشتنوخندیدنشمع

تزویر  متضاد:یكرنگی
1-اینتناقضظاهریاست؛زیرا»سخت«دراینجابهمعنی»بسیار«است.کنكور
سراسری،مصراع»منعهدتوسخت،سستمیدانستم«رادارایتناقضدانستهاست.

مضاٌف اليه صفت هسته

گروه مفعوىل

صفت
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اینشعراخوانراباتوّجهبهمواردزیربررسیکنید.
استفادهازواژهها،ترکیبهاوساختارهایدستوریزبانکهن

 واژه های کهن:سورت،هریوه،کمند،ناورد...
ترکيب های کهن:تِگتاریکژرفچاه،چاِهغدر...

متّمم(، یک برای اضافه (دوحرف بر آن بر ساختارهای دستوری کهن:
گشودشچشم(جابهجاییضمیر(...

کاربردواژههاوترکیبهاینوساخته
واژه های نوساخته:ماث،بادبرف،مردستان...

ترکيب های نوساخته:خوانهشتم،تایبیهمتا،چاهسارگوش...
درمتنزیر،گروههایاسمیووابستههایپیشینوپسینرامشّخصکنید.

رخشزیبا،رخشغیرتمند
رخشبیمانند،باهزارشیادبودخوبخوابیدهاست.

رخــش    زیــبـــا  ، رخـــش  غیـــرتمنــد

رخش  بـــیمـــانند

باهــزارشیـادبــوِدخــوبخوابیدهاست.
                      

باهــــزار   یــادبود   خوبـــش خوابیدهاست.

کدامنوعلحنبرایخوانشمتندرس،مناسباست؟دالیلخودرابنویسید.
و رستم ستایش به که مواردی در ویژه به موارد، برخی در 
قدرتاوپرداختهمیشودلحنحماسیمناسباست،اماتقریباًیکسوم

ع  وابستۀ پسين از نو
صفت

هسته ع  وابستۀ پسين از نو
صفت

هسته

ع  وابستۀ پسين از نو
صفت

هسته

ع مضاٌف اليه ع مضاٌف اليهوابستۀ پسين از نو وابستۀ پسين از نو وابستۀ پسين
ع صفت از نو

هسته وابستۀ پيشين 
ع صفت از نو
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پایانیشعرکهدرسوگرخشورستماست،میبایدلحن،اندوهناک
ومرثیهوارباشد.

دراینسروده،»رستم«و»شغاد«نمادچهکسانیهستند؟
با که سرزمین این محبوب و مظلوم پهلوانان  رستم 

ناجوانمردیودرکمالمظلومیتجاندادهاند.
نمادافرادخائنووطنفروش شغاد

قسمتهایزیرراازدیدآرایههایادبیبررسیکنید.
ایننخستینبارشایدبود/ کانکلیدگنجمرواریداوگمشد

»کلید«استعارهازلبخند/گنجومرواریدتناسبدارند.
همگنانخاموش،گردبرگردش،بهکردارصدفبرگردمروارید

بهصدفیکه بودند] نّقالجمعشده تشبيه:[مردمیکهدور  
دورتادورمرواریدرامیگیرد.

پهلوانهفتخوان،اکنون/طعمءهدامودهانخوانهشتمبود
 تشبيه:پهلوانبهطعمهـدامخوانهشتم(اضافۀتشبیهی(/ 
بهمعنی»مرحله« ايهام تناسب:»خوان« تشخيص:دهانخوانهشتم/ 

است،امادرمعنی»سفره«باطعمهودهانایهامتناسبمیسازد.

مقصودنّقالاز»قّصءهدرد«چیست؟
قّصۀمرگرستموکالًمرگپهلواناناینسرزمینکهبهدست

خائنینکشتهمیشوند.
دربارءهمناسبتموضوعیمتندرسبابیتزیرتوضیحدهید.

اینب�ارمیبرندکهزندان�یاتکنندیوسفبهاینرهاشدنازچاهدلمبند

مفههم هرامرخوشایندیلزوماًبهمصلحتانساننیست/گاهیرهایی،
مقّدمهایبرایاسارتاست.
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و رهاشدن تضاد: یوسف⒔ /  حضرت داستان به تلميح:  
امیدواربودن،دلخوشبودن/ تناسب:یوسف، زندانی/ کنايه: دلبستن

چاهوزندان
دراینبیتشاعربیانمیکندکهآزادییوسفازچاه،مقّدمهای
بودتابهزندانبیفتد؛یعنینبایدبههراتفاقنیكیدلخوشبود.درمتن
بود،همین بهمهمانیمجللپادشاهکابلدعوتشده درسهم،رستم

مهمانی،مقّدماتمرگاورارقمزد.
شاعردراینسروده،برکداممضامیناجتماعیتأکیددارد؟

از انتقاد پهلوانان، و بزرگان ناجوانمردانۀ دردهایجامعه،مرگ
ترویجخیانتودورویی

اگربهجایشاعربودید،اینشعرراچگونهبهپایانمیرساندید؟چرا؟
پایاندیگری با را اینشعر و بگذارید راجایشاعر خودتان

تمامکنید!
سٔهاالت امرحاز نهایی

معنیواژههایمشخصشدهرابنویسید.2019
)شهریور 99( الف(شیرمردعرصءهناوردهایهول

)دی 98( ب(باصداییمرتعشلحنیرجزمانندودردآلودخواند
)دی 1400( پ(مردنّقالازصدایشضّجهمیبارید

)خرداد 99(2029 متضادواژءه»یکرنگی«درکدامگزینهدیدهمیشود؟
1(کهنبایستیبگویدهیچ/بسکهبیشرمانهوپستاستاینتزویر

2(وربپرسیراست،گویمراست/قّصهبیشکراستمیگوید
۳(وصدایشومونامردانهاشدرچاهسارگوشمیپیچید

۴(خواهروزصلحوبستهمهرراپیمان/خواهروزجنگوخوردهبهرکینسوگند
)دی 98(20۳9 باتوجهبهمعنی،واژءهدرستراانتخابکنید. 

»داشتممیگفتمآنشبنیز/...............سرمایدیبیدادهامیکرد.«)سورت�صورت(
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درعبارتزیریکنادرستیامالییوجوددارد،آنرااصالحکنید.2049
)شهریور 99 با تغییر( 

»آنشبنیز/صورتسرمایدیبیدادهامیکرد.«
)دی 1400(2059 درعبارتزیریکنادرستیامالییوجوددارد،آنرااصالحکنید.

»ش�یرمردعرص�ءهناوردهایح�ول/طعم�ءهدامودهانخوانهش�تمبود«
)شهریور 98(2069 امالیدرستواژهراازداخلکمانکانتخابکنید.

»خوانهفتم1را.............../آن)هریوءه�حریوءه(خوبوپاکآیینروایتکرد.«
درگروهکلمههایزیرچهارموردنادرستیامالییوجوددارد،درست2079

)شهریور 1400( هریکرابنویسید.
قدر چاه � آفتاب چریغ � ماندن جایی در و اطراق � تاوان و »غرامت

ناجوانمردان�آذرموحیا�گزندوآسیب�عسارءهتاک«
درگروهکلمههایزیرسهموردنادرستیامالییوجوددارد،درست2089

)شهریور 99( هریکرابنویسید.
»حریوءهخوبوپاکآیین�فخرومباهات�طأللؤپرشکوه�تمایلوخاسته�

شرحهشرحهوپارهپاره�تماشاونظاره«
درگروهکلمههایزیرسهموردنادرستیامالییوجوددارد،درست2099

)خرداد 99( هریکرابنویسید.
»باثقوبلند�فخرومباهات�بساطتحویه�روزهخوانیونوحهسرایی�

سورتسرمایدی�بیخردانسفله«
پسین2109 و پیشین وابستههای نوع زیر اسمی گروههای از یک هر در

)دی 99( مشخصشدهرابنویسید.
الف(رخشرخشنده
ب(آخریناندیشهها

نوعوابستههایپیشینوپسینرادرگروههایاسمیمشخصشده2119
)شهریور 1400( بنویسید.»کِشتههرسوبرکفودیوارهایشنیزهوخنجر«

1-منظورطراحمحترم»هفتخوان«بوده،ولیخوبنتونستهمنظورشرابرسونه!!
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درسرودءه»رخشبیمانند،باهزارشیادبودخوبخوابیدهاست«به2129
)خرداد99( سؤاالتزیرپاسخدهید.
الف(درگروهاسمی»هزارشیادبودخوب«هستءهگروهاسمیراتعیینکنید.

ب(درگروهاسمی»رخشبیمانند«نوعوابستءهپسینرامشخصکنید.

درتشبیهبهکاررفتهدرسرودءهزیرمشبّهومشبّهبهرامشخصکنید.)دی 98(21۳9
»آنخداوندوسواررخشبیمانند/آنکههرگز�چونکلیدگنجمروارید�

گمنمیشدازلبشلبخند.«
درسرودءه»مردنّقال�آنصدایشگرم،نایشگرم/آنسکوتشساکت2149

وگیرا/ودمش،چونانحدیثآشنایشگرم�راهمیرفتوسخنمیگفت«
)خرداد 99( بهسؤاالتزیرپاسخدهید.

الف(درترکیب»صدایشگرم«کدامآرایءهادبیوجوددارد؟
ب(واژههای»نای«و»دم«کدامآرایءهادبیراایجادکردهاست؟

)شهریور 99 با تغییر(2159 درعبارتزیر،کدامواژهایهامدارد؟
»برلبآنچاه/سایهایرادید/اوشغادآننابرادربود/کهدرونَچهنگهمیکرد.«

دربندزیرازخوانهشتم،مشّبهومشّبهبهرامعلومکنید.2169
)شهریور 1400( 

»چاهچونانژرفیوپهناش،بیشرمیشناباور/وغمانگیزوشگفتآور«
آن2179 مقابل کمانک داخل از را زیر باسرودءه متناسب زمینءهحماسی

)شهریور 99( انتخابکنید.
»همگنانخاموش/گردبرگردشبهکردارصدفبرگردمروارید/پایتاسر

گوش«)خرقعادت�داستانی(
)شهریور 99(2189 نامپدیدآورندءههریکازآثارزیررابنویسید.

الف(درحیاطکوچکپاییزدرزندان:
ب(تذکرةاألولیا:
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معنیهریکازمواردزیررابهنثرروانبرگردانید.2199
)خرداد 99( الف(شیرمردعرصءهناوردهایهول/.../طعمءهدامودهانخوانهشتمبود
ب(آریاکنونتهمتن.../دربناینچاهآبشزهرشمشیروسنانگمبود
)خرداد 98 و شهریور 99( 
)شهریور 98( پ(این[شعر]عیارمهروکینمردونامرداست

درسرودءه»پهلوانهفتخواناکنون/طعمءهدامودهانخوانهشتم2209
)دی ١٤٠٠( بود«منظورازمواردمشخصشدهرابنویسید.

بارشایدبود/کانکلیدگنجمرواریداوگم2219 درشعر»ایننخستین
)شهریور 98( شد«منظوراز»کلیدگنجمروارید«چیست؟

)دی 99(2229 باتوجهبهسرودءهزیر،منظورشاعراز»شعرمحضوخالی«چیست؟
»قّصهاستاین،قّصه،آریقّصءهدرداست/بیعیاروشعرمحضخوبوخالینیست«

تنی�دهنامت�ودرتاروپ�ودم،میهنایمیهن
بودلبریزازعش�قتوجودممیه�نایمیهن

مفههم ستایشوطن/همیشهبهیادوطنبودن
 قالبشعرغزل است/ کنایه:تنیدهشدنچیزیدرتاروپود
سرشتهشدنوجودانسانباآنچیز،تثبیتشدنآنچیزدر انسان
عمیقاًعاشقبودن/ تناسب:تار،پود وجودانسانـلبریزبودنازعشق

وتنیدن/ تشخیص: خطابقراردادنمیهن(درتماماینشعر(.
»نامتو«گروهاسمیونهاداست.»لبریز«درمصراعدوممسنداست.

ت�وبودمک�ردیازناب�ودیوباِمه�رپروردی
ف�داین�امتوب�ودونب�ودممیه�نایمیهن

مفههم ستایشوطن/پاکبازیدرراهوطن
تمامهستی/ واج آرایی:   تضاد:بودونبود/ کنایه:بودونبود

صامتهای/د/،/ر/

1
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تــوبــود مکــردی/ فدای نـــام  تـــو  بودونبود  م

بههرمجلسبههرزندانبههرشادیبههرماتم
بههرحالتکهبودمباتوبودممیهنایمیهن

مفههم ستایشوطن/همیشهبهیادوطنبودن
 تضاد:شادیوماتم

و متّمماست،»مجلس«هسته و اسمی »هرمجلس«گروه
»هر«وابستۀپیشینازنوعصفتاست.

اگرمس�تماگرهش�یاراگ�رخوابماگ�ربیدار
بهس�ویتوبَودرویس�جودممیهنایمیهن

مفههم ستایشوطن
 تضاد:شادیوماتمـخوابوبیدار/ جناس ناهمسان:روی
کسییا وسوی/ کنایه:رویسجودبهسویکسییاچیزیداشتن

چیزیرابسیارمحترموعزیزشمردن

ــتم] ــیار[هس ــــتماگرهش ــتم]اگرمس ــدار[هس ــربی ــماگ ــرخوابـ اگ
مسندمسندمسندمسند

بــــه    سوی1  تـــوبودروی سجـــود م

1-»بهسوی«حرفاضافۀمرّکباست؛اماازآنجاکهکنكوربهایننوعحرفاضافه
اعتقادندارد؛بهناچار»به«راحرفاضافهگرفتیمو»سوی«راهستۀگروه.

مضاٌف اليه هسته

گروه نهادی

مضاٌف اليِه
مضاٌف اليه

مضاٌف اليه هسته

گروه مسندی

مفعول مسند

مضاٌف اليهمضاٌف اليه هسته

گروه نهادی

مضاٌف اليه هسته حرف اضافه

گروه مسندی
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بهدش�ِتدل،گیاهیج�زُگِلرویتنمیروید
منای�نزیبازمینراآزم�ودممیهنایمیهن

مفههم ستایشوطنووطنپرستی
 تشبیه:»دشتدل«و»گلروی«(هردواضافۀتشبیهیهستند(/

دل/  تناسب:دشت،گیاه،زمین،گلوروییدن/ استعاره:زیبازمین
واج آرایی:صامت/ز/درمصراعدوم

جزگـــل رویـــت

یکباردیگرشعرراتأّملبرمکثهاودرنگهابخوانید.
دستبهکارشوید!

و پایداری ادبیات بافصلهای محتوا نظر از را اینشعر اشتراک وجه
ادبیاتحماسی،بنویسید.

دراینشعرهمهماننداشعارفصلپایداریسخنازوطندوستی
آهنگی شعر لحن حماسی، شعرهای همچون و است وطنپرستی و

حماسیداردوعشقبهوطندرآنموجمیزند.

سٔهاالت امرحاز نهایی
مصراعاولبیت»..................................../بههرحالتکهبودمباتوبودم22۳9

)خرداد 98( میهنایمیهن«کداماست؟
1(اگرمستماگرهشیاراگرخوابماگربیدار

2(بههرمجلسبههرزندانبههرشادیبههرماتم

مضاٌف اليهِ  مضاٌف اليه
مضاٌف اليه

گروه متّمىمح

هسته
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مصراعدومهریکازبیتهایزیررابنویسید.2249
)خرداد 99( الف(توبودمکردیازنابودیوبامهرپروردی
)دی 98 و دی  99( ب(تنیدهیادتودرتاروپودم
)شهریور 98( پ(اگرمستماگرهشیاراگرخوابماگربیدار

)شهریور99(2259 دربیتزیر،جاهایخالیراباواژههایمناسبکاملکنید. 
بهسویتوبودرویسجودم...............«»اگرمس�تماگرهش�یار.......................





 واژه نامه ای
استغنا:بینیازی؛دراصطالح،بینیازی

سالکازهرچیزجزخدا
اعانت:یاریدادن،یاری

افسرده:منجمد،سرمازده
اکناف:جمعَکَنف،اطراف،کنارهها

(با  شایستهتر اولیٰ تر: شایسته؛ اولٰی:
تفضیلی  صفت  خود  «اولٰی»  آن که 
است؛ در گذشته به آن «تر» افزوده اند.)
تجرید:درلغتبهمعنایتنهاییگزیدن؛
ترکگناهانواعراضازاموردنیویوتقرب
بهخداوند؛دراصطالحتصوف،خالیشدن

قلبسالکازآنچهجزخداست.
تعب:رنجوسختی

حق متوّجه را خود دل تفرید:
کردن،دلازعالیقبریدنوخواست
کردن، ازلی خواست فدای را خود
خدا؛ یگانهدانستن و فردشمردن
گمشدن معنی در عطار را تفرید

عارفدرمعروفبهکارمیبرد؛یعنی
وقتیکهدرتوحیدغرقشد،آگاهی
به و کند گم را گمشدگی این از

فراموشیسپارد.
دعوی:ادعا،ادعایخواستنیاداشتن
چیزی؛معنیودعویدومفهوممتقابل
که است حقیقتی معنی، متضادند. و
نیازبهاثباتنداردودعویالفیاست

تهیازمعنی.
زاد:توشه،خوردنیوآشامیدنیکه

درسفرهمراهمیبرند.
سروش:پیامآور،فرشتۀپیامآور

شگرف:قوی،نیرومند
شیدا:عاشق،دلداده

جایی مجلس، باالی طرف صدر:
براینشستن مانندآنکه و اتاق از
مییابد؛ اختصاص مجلس بزرگان

مجازاًارزشواعتبار

نامدرسنامقسمت
درش چهاردهم  سی مرغ و سِمرغدرس نــامـه

باتایپعنوانوشمارهدرسیافصلبهصورتاتوماتیکدرمستراصالحمیشود.
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کالن:دارایسنبیشتر
و رونده شتاب به مشتاق، گرمرو:

چاالک،کوشا
گِرده:قرصنان،نوعینان

مخاصمت:دشمنی،خصومت

مصاحبت:همنشینی،
همصحبتداشتن

مقاالت:جمعمقالت،گفتارها،سخنان
وادی:سرزمین،درمتندرسمجازاً

درمعنای»بیابان«کاربرددارد.

 غیرواژه نامه ای
اعراض:رویگردانیکردن

افسر:تاج
اقلیم:سرزمین،دیار
تقّرب:نزدیکشدن

جملگی:همگی
جمله:همه

دوزخ:جهّنم
زوال:نابودیونیستی

سالک:رونده،روندۀراهحق
سپهر:آسمان
طرب:شادی

فقر:اصطالحعرفانی

فنا:اصطالحعرفانی،نیستیاز»خود«
وصفاتناپسند

که است افسانهای کوهی نام قاف:
میگویندسیمرغبرباالیآنآشیانهدارد.

قبا:نوعیجامۀجلوباز
قدر:اندازهوارزش

گریبان:یقه
مِلک:آنچهدرتصرفکسیاست،

دارایی
ُملک:حكومت،پادشاهی

وانیامدن:برنگشتن
هاتف:آوازدهنده

استغنا و بی نيازی ـ اعانت و ياری ـ اعراض از گناه ـ
ـ  و وجه  ـ حيث  تجريد  و  تفريد  ـ  تجزيه  و  تحليل  ـ  و سرزمين  اقليم 
خواسته ها و عاليق ـ زوال و فنا ـ صدر و باالی مجلس ـ فراق و جدايی ـ 

قدر و ارزشـ  قضا و قدرـ  ُگل و خارـ  محنت و تََعبـ  نزاع و مخاصمتـ 
هول و هراس
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آرزووخواستهخواستتیغگلخارتجزیهتحليل

هگفتنتهليل بلندشدخاستحقیرخوارالالهاّالالّلٰ

ترسهولارزشقدرجداییفراق

پیرامون،طرفحولخیانتوحیلهغدرآرامشفراغ

طعامغذا
سرنوشتقضا

جنگغزا

جه�ان مرغ�ان کردن�د نه�انمجمع�ی و آش�کارا بودن�د آنچ�ه
معنی  پرندگانجهانهمگیدورهمجمعشدند.  

 منظومۀمنطقالطیردرقالبمثنویسرودهشدهاست/ جناس 
نماد:مرغان همه/  نهان و مجاز:آشكارا نهان/  و ناهمسان:جهان

مردم،سالكان
 »مرغانجهان«گروهنهادیاستو»نهان«نقشتبعیمعطوفدارد.

نیس�تخالیهیچش�هرازشهریارجملهگفتن�داینزم�اندرروزگار

معنی  همۀپرندگانگفتنددراینزمان،هیچسرزمینیبدونپادشاهنیست.
 تضاد:جملهوهیچ

 »جمله«و»هیچشهر«نهادهستند.
بیشازاینبیشاهبودنراهنیستچونبَودکاقلیمماراش�اهنیست؟

معنی  چگونهاستکهسرزمینماشاهندارد؟بیشترازاین،بدونشاه
بودندرستومعقولنیست.

1-ازمنظومۀ»منطقالطیر«اثرعطّارنیشابوری

1
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و درست  نیست راه کنایه: راه/  و شاه جناس ناهمسان:  
معقولنیست.

 »شاه«و»بیشاهبودن«نهادهستند.»نیست«درمصراعاّول
بهمعنی»وجودندارد«ودرمصراعدوم»اسنادی«است.»را«درمصراع

دومحرفاضافهاست.
هدهدکهپرندءهداناییبودوافسریبرسرداشت،گفت:اییاران،منبیشتر

ازهمءهشماجهانراگشتهام.ماپرندگانرانیزپیشواوشهریاریاست.
معنی  هدهدکهپرندهایدانابودوکاُکلیبرسرداشت،گفتاییاران،
منازهمۀشماباتجربهترهستم،ماپرندگاننیزرهبروپادشاهیداریم.
کاُکل/ مرشدوراهنمایعرفانی/ استعاره:افسر  نماد:هدهد

باتجربههستم. کنایه:جهانراگشتهام
 »هدهد«نهاِدفعِل»گفت«است.»پرندگان«و»شهریاری«هر

دونقشتبعیدارندوبهترتیب،بدلومعطوفهستند.
زانکهرهدوراستودریاژرفژرفش�یرمردیبای�داینرهراش�گرف

معنی  دراینراهفقطانسانیشجاعوقدرتمندمیتواندقدمبگذارد؛زیرا
مسیربسیارطوالنیاستومشكالتزیادیبرسرراههست.

مفههم دشواربودنراهعشق
مشكالتو  تشبیه:مردبهشیر/ کنایه:دریاژرفژرفاست

سختیهایعظیمیبرسرراهاست/ واج آرایی:صامت/ر/
 »شگرف«صفتبرای»شیرمرد«استو»شیرمردیشگرف«
گروهنهادیبرایفعل»باید«(=الزماست(است.فعل»است«بهقرینۀ

لفظیازانتهایبیتحذفشدهاست:
دریاژرفژرف[است].

در میتوانم چگونه عشق، این با گلم، عشق گرفتار »من گفت: بلبل
جستوجویسیمرغاینسفرپرخطررابرخودهموارکنم؟«
مفههم  عشقزمینیمانعازسیروسلوکمعنویمیشود.
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افرادیکهعشقوعالقۀمجازیوزمینیآنها،  نماد:بلبل
و عشقمجازی ـگل عرفانیشانمیشود و معنوی تعالی از مانع
نمیتوانم/ تناسب:بلبلوگل. زمینی/ پرسش انکاری:چگونهتوانم؟

 »چگونه«قیداست.
ُحس�ناودرهفت�هایگی�ردزوالگلاگرچههس�تبسصاحبجمال

معنی  گلهرچندبسیارزیباست،امازیباییاودوامینداردودرمدت
اندکینابودمیشود.

مفههم ناپایداریزیباییهایدنیوی
زمانکوتاه  مجاز:هفته

 »صاحبجمال«مسندو»زوال«مفعولاست.
در دراز روزگاری بهشتیام، مرغی من که آورد عذر چنین نیز طاووس
بهشتبهسربردهام.ماربامنآشناشد؛آشناییبااوسببگردیدکهمرا

ازبهشتبیرونکنند.
معنی  طاووسچنینبهانهآوردکهمنزمانیپرندهایبهشتیبودموعمر
دربهشتمیگذراندم،اماماربامنآشناشدوباعثشدمراازبهشتبرانند.
زاهدانوعابدانیکهفقطبهخاطرنعمتهای  نماد:طاووس
گذراندن/  بهشت،خداوندراستایشمیکنند./ کنایه:بهسربردن

تناسب:طاووس،بهشتومار
 »عذر«مفعول،»روزگاریدراز«گروهمفعولی،»آشناوسبب«

مسندهستند.
امازیباییبهشتنیزپرتویازجمالسیمرغاست.بهشتدربرابرسیمرغ

چونذّرهدربرابرخورشیداست.
معنی  زیباییبهشتنیزجلوهایاززیباییهایسیمرغاست.بهشتدر

مقابلسیمرغ،مثلذّرهایحقیردربرابرخورشیداست.
مفههم برتریداشتنخداوندبرجذابّیتهایبهشت
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 تشبیه:بهشتبهذّرهوسیمرغبهخورشید/ تضاد:ذّرهوخورشید
 »زیبایی«نهاد،»نیز«قیدو»پرتوی«مسندهستند.

ک�یتوان�دمان�دب�ای�کذّرهباز؟هرک�هداندگف�تباخورش�یدراز

معنی  هرکسبتواندباخورشید(=خدا(ارتباطداشتهباشد،خودرا
گرفتارامورحقیر(=مثلبهشت(نمیکند.

مفههم ترجیحدادنُکلبرجزء
خداوند داندومانَد/ نماد:خورشید  جناس ناهمسان:رازوبازـ
همصحبتیو بهشت/ کنایه:باکسیرازگفتن وعشقالهیـذّره
صمیمّیت/ تضاد:خورشیدوذّره/ پرسش انکاری:کیتواندماندازیکذّره

ازیکذّرهبازنمیماند. باز؟

 هـــر کـــهداندگفتباخورشیدراز

آنگاهبازشکاریکهشاهاناورارویشستمینشاندندوباخویشتنبه
شکارمیبردند،چنینگفت:منبسیارکوشیدهامتارویدستشاهانجا
گرفتهام...چهجایآناستکهمندستشاهانبگذارمودربیابانهای

بیآبوعلفدرجستوجویسیمرغسرگردانشوم؟
مفههم  افرادیکهگرفتارمقاموپُستدنیویهستند،حاضرنمیشوند

عشقخدارابرمقامخودترجیحدهند.
افرادیکهدلبستۀقدرتومقامهستند./ جناس   نماد:باز
جایآننیست. ناهمسان:استودست/ پرسش انکاری:چهجایآناست؟
»دست است. »گفت« فعِل برای نهادی گروه شكاری« »باز  

شاهان«گروهمفعولیو»سرگردان«مسنداست.

مفعول هسته

گروه نهادی

صفت
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بیخب�ربع�دازآنمرغ�اندیگرسربهس�ر مش�تی گفتن�د عذره�ا

معنی  سپسپرندگاندیگرهمـکهیکعّدهبیخبرازعشقسیمرغـ
بودند،شروعبهعذرآوریوبهانهجوییکردند.

 

ــربعدازآنمرغـان دیـــگـــر سـربـهسـر ـــتـی بیخب ــدمـش ــاگفتن عذره
هستهصفتهستهصفتهسته

چونگذشتیهفتوادی،درگهاستگفتم�اراهفتوادیدررهاس�ت

معنی  [هدهد]گفت:درمسیرماهفتمرحلهوجوددارد،وقتیازاین
هفتمرحلهعبورکنید،بهدرگاهسیمرغمیرسید.

مفههم دشواروطوالنیبودنراهعشق
مرحله  استعاره:وادی

 »را«درمصراعاّولفّکاضافه:هفتوادیدررهماست.»هفت
وادی«درمصراعاّولگروهنهادیاستودرمصراعدومگروهمتّممی

استکهحرفاضافۀآنحذفشدهاست.
نیس�تازفرس�نگآنآگاهک�سوانیام�ددرجه�انزی�نراه،ک�س

معنی  کسیتاکنوندرجهانازاینراهبرنگشتهاستوهیچکسهم
ازمسافتآناطالعیندارد.

مفههم بیبازگشتبودنوطوالنیبودنراهعشق
دوم مصراع در »آگاه« است. نهاد مصراع دو هر در »کس«  

مسنداست:کسیازفرسنگآن،آگاهنیست.
طل�ب وادی ب�ه فروآی�ی پیش�تآی�ده�رزمانیص�دتعبچ�ون

به بسیار وغمی رنج لحظه هر بشوی، مرحلۀطلب وارد وقتی معنی  
سراغتمیآید.

بدل بدل (بدل از مرغان)گروه نهادی گروه مفعوىل
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زیاد/ تشبیه:وادیطلب  مجاز:صد

 پـیشتآیـدهـر  زمـانی   صـــد تــعــب

انداخت�ن بای�دت اینج�ا درباخت�نم�ال بای�دت اینج�ا مل�ک
معنی  درمرحلۀطلب،اگرثروتوقدرتداریهمهرابایدکناربگذاری.

مفههم ترکتعّلقاتماّدی،قدماّولسیروسلوکاست.
کنارنهادندارایی  کنایه:ملکدرباختن

اینجا انداختنمالدر صورتمرتبشدۀبیتچنیناست:  
برایتوالزماستودرباختنملکدراینجابرایتوالزماست.

غرقآتششدکس�یکانجارسیدبع�دازای�نوادّیعش�قآیدپدید

معنی  بعدازمرحلۀطلب،مرحلۀعشقآشكارمیشود؛کسیکهبهاین
مرحلهبرسد،آتشعشقسرتاپایوجودشرامیگیرد.

 متناقض نما:غرقآتششدن/ تشبیه:وادیعشق/ استعاره: 
آتشگرفتن،محوشدندرآتش/ عشق/ کنایه:غرقآتششدن آتش

استعارۀ مکنّیه:غرقآتششدن
گروه عشق« »وادی است. طلب وادی »این« ضمیر مرجع  

نهادیاست.
گ�رمرو،س�وزندهوس�رکشب�ودعاش�قآنباش�دکهچونآتشبود

چاالک، مشتاق، آتش، همانند که است کسی حقیقی عاشق معنی  
سوزندهوتسلیمناپذیرباشد.

مفههم مشتاقبودنوپویاییعاشق
 تشبیه:عاشقبهآتش/ تناسب:آتش،گرموسوزنده/ کنایه: 

تسلیمناپذیر چاالکـسرکش گرمرو

هسته صفت

گروه نهادی

هسته صفت
پـیشتآیـد

گروه قيدی
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 عاشق آنباشدکهچونآتشبودگرمرو،سوزندهوسرکشبود

نظ�ر پی�ش بنمای�دت آن از معرف�تراوادیایب�یپ�اوس�ربع�د
معنی  بعدازمرحلۀعشق،واردمرحلۀمعرفتوشناختمیشوی،این

مرحلهوسیع،بیحّدومرزوبسیاربزرگوعظیماست.
وسیعوبیحّدومرزبودن/ تشبیه:   کنایه:بیپاوسربودن

معرفتبهوادی
 صورتمرتبشدۀبیتچنیناست:بعدازآن،برایمعرفت،

وادیبیپاوسریپیشنظرتومیآید.
معرف�ت آفت�اب بتاب�د عالیصف�تچ�ون ره ای�ن س�پهر از
بازیاب�ددرحقیق�تص�درخویشه�ریکیبیناش�ودبرق�درخویش

معنی  وقتیدرسیروسلوکعرفانیبهمرحلۀمعرفتوشناختبرسید،
هرکسیبهشأنوقدرخودپیمیبردودرحقیقت،جایگاهواعتبار

حقیقیخودرادرکمیکند.
مفههم شناختتواناییهاوظرفیتهایهرکس

عرفانو  تشبیه:آفتابمعرفت(اضافۀتشبیهی(/ استعاره:اینره
سیروسلوک/ جناس ناهمسان:قدروصدر/دوبیتموقوفالمعانیهستند.

 

چونبتابدآفتاب معرفت  ازسپهر ایـــن   ره   عــالـیصـفــت

ب�ود اس�تغنا وادی ای�ن از ب�َودبع�د معن�ا ن�ه و دع�وّی درو ن�ه

معنی  بعدازمرحلۀمعرفت،مرحلۀاستغناوبینیازیاستکهنهدراو
اّدعاییباقیمیماندونهمعنویتی.1(نهظاهریباقیمیماندونهباطنی.(
1-»دعویومعنی«راعطاربهعنواندومتضاد،فراواندراشعارخودبهکاربرده

است؛ازجمله:اندرحرممعنی،ازکسنخرنددعوی...

معطوف معطوف مسند مسند نهاد مسند

صفِت مضاٌف اليه مضاٌف اليه صفِت
مضاٌف اليه

هسته

گروه متّمىمح

مضاٌف اليه هسته

گروه نهادی
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 تشبیه:وادیاستغنا/ تضاد:دعویومعنا
 »واو«درمصراعدومحرفربطهمپایهسازاست.

هفتدوزخهمچویخافسردهایاستهشتجنّتنیزاینجامردهایاست

معنی  دربرابراستغنایخداوند1بهشتودوزخهیچاستوخداونداز
همۀاینهابینیازاست.

مفههم برایعاشقحقیقی،فقطمعشوقمهماست.
هفتدوزخبهیخ/ تناسب:هشت  تشبیه:هشتجّنتبهُمردهـ

وهفت/ تضاد:جّنتودوزخ/ پارادوکس:دوزخمانندیخاست.
 »هشتجّنتوهفتدوزخ«هردوگروهنهادیو»مردهایو

افسردهای«مسندهستند.
آی�دتبع�دازای�نوادیتوحی�دآی�دت تجری�د و تفری�د من�زل

معنی  بعدازمرحلۀاستغنا،واردمرحلۀتوحیدمیشوید،دراینمرحله
دلخودراازغیرخداپاکمیکنیدودروجودمعشوقمحومیشوید.

مفههم اّتحادعاشقومعشوق
(اضافۀ تجرید منزل و تفرید منزل توحید، وادی تشبیه:  

تشبیهی(/ جناس ناهمسان:تفریدوتجرید/ واج آرایی:صامت/د/
 

ــدت آی ــد توحی ــنوادی  ای از ــد ــدتبع آی ــد تجری و ــد تفری ــزل  من
متّمممضاٌف اليهمضاٌف اليههستهمتّمممضاٌف اليههسته

جملهس�رازیکگریب�انبرکنندرویه�اچ�ونزینبیاب�اندرکنند

معنی  وقتیازاینمرحلۀتوحیدعبورکنند،همهخودرایکموجوددرمییابند
(یعنیخودراجدایازهستینمیدانند،هستیرایکموجودتلقیمیکنند(.

مفههم اّتحادعاشقومعشوق
1-وادیاستغنا،بیاِنصفتبینیازیخداونداست.دراینوادی،عارفپیمیبرد

کهخداوندازهمهچیزوهمهکسبینیازاست.

معطوف به تفريدگروه نهادیگروه نهادی
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گذشتنـ توحید/ کنایه:رویدرکردن  استعاره:بیابان
بهوحدتویگانگیرسیدن/ تناسب:روی سرازیکگریبانبرکردن

وسر/ تضاد:جملهویک
 »رویها«مفعولو»جمله«نهاداست.

آی�دتبع�دازای�نوادیحی�رتآی�دت حس�رت و درد دائ�م کار

معنی  بعدازمرحلۀتوحید،واردمرحلۀحیرتمیشوید،دراینمرحله
کارتاندائماًدردورنجوحسرتخوردناست.

حیرت/  وادی تشبیه: حسرت/  و حَیرت جناس ناهمسان:  
واج آرایی:صامت/د/

 بعدازاینوادیحیرتآیدت/ کار دائم دردوحسرتآیدت

درتحّی�رمان�دهوگ�مک�ردهراهمردحیرانچونرس�داینجایگاه

معنی  انسانحیرانوقتیبهاینمرحلهبرسد،سرگشتهمیشودوراه
راگممیکند.

انسانسالک  مجاز:مرد
اضافۀآنحذف »اینجایگاه«گروهمتّممیاستکهحرف  

شدهاست:رسداینجایگاه بهاینجایگاهرسد
ک�یب�وداینج�اس�خنگفتنروا؟بع�دازای�نوادیفق�راس�توفنا

معنی  بعدازمرحلۀحیرت،واردمرحلۀفقروفنامیشوید،دربارۀاین
مرحلهنمیتوانسخنیگفت(بهبیاندرنمیآید(.

اینجا  روا؟ سخنگفتن اینجا بود کی پرسش انکاری:  
سخنگفتنروانیست./ تشبیه:وادیفقر

 وادی فـقــراســتوفـنــا

مضاٌف اليِه «اكر»
معطوف مسند قيد نهاد متمم نهاد

معطوف

مضاٌف اليه مضاٌف اليه

گروه نهادی

هسته
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ت�و جاوی�د، س�ایءه ه�زاران گمش�دهبینیزیکخورش�ید،توص�د

معنی  دراینمرحلههزارسایۀبهظاهرمتكثر،باآشكارشدنخورشید
حقازبینمیروندوحقآشكارمیگردد.(همهدروجودسیمرغمحو

میشوند،مانندسایههاکهبایکپرتوخورشیدازبینمیروند.(
مفههم تجّلیخداونددرهمۀپدیدهها

تعدادزیاد/ تضاد:سایهوخورشید/ تناسب   مجاز:صدهزار
و تضاد:صدهزارویک

 

ــو ت ــد، جاوی ــایۀ  س ــزاران  ه ــد ــید،تــوص ــدهبینیزیکخورش گمش
تکرارگروه مسندیصفتهستهصفت

بیشکاینسیمرغآنسیمرغبودچ�وننگهکردندآنس�یمرغزود

معنی  وقتیآنسیپرندهبهسرعتبهخودنگاهکردند،فهمیدندکه
خودشانهمانسیمرغیهستندکهدرپیاشبودهاند.

مفههم تجّلیخداونددرپدیدهها/وحدتوجود
 جناس ناهمسان:زودوبود/ جناس همسان:سیمرغوسیمرغ

 »زود«و»بیشک«قیدهستند.
بودخودس�یمرغ،س�یم�رِغتمامخوی�شرادیدن�دس�یمرغتم�ام

پرندههادیدندکهخودشانسیمرغیکاملهستند،سیمرغدر معنی  
واقعمجموعسیمرغبود.

مفههم تجّلیخداونددرپدیدهها/وحدتوجود
 جناس همسان:سیمرغوسیمرغ

 خویشرادیدندسیمرغتمام/بودخود سیمرغ،سیمرغتمام

گروه نهادی گروه مفعوىل

مسند نهاد بدل مسند
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دوام ب�ر آخ�ر گش�تند او سایهدرخورش�یدگمشدوالّسالممح�و
محوشدن همانند محوشدند، (خدا( وجودسیمرغ در سرانجام معنی  

سایهدرخورشید.
مفههم فانیشدندرمعشوق

محوآن  تضاد:سایهوخورشید/ کنایه:درچیزیگمشدن
چیزشدن،بهفنارسیدن

 »بردوام«قیدو»والسالم«شبهجملهاست.

معنایواژههای»قبا«،»تعب«و»تجرید«راباتوّجهبهبیتهایزیربنویسید.
س�روومهتنخوانم،خوانم،چ�رانخوانم؟

ه�مم�اهب�اکاله�ی،ه�مس�روب�اقبای�ی
مفههم  توصیفزیباییمعشوقوبرتریدادناوبرسرووماه

 تشبيه:معشوقبهسرووماه/ تضاد:نخوانموخوانم/ تناسب:کالهوقبا
ردا،نوعیلباسبلندوجلوباز قبا
درای�نمقام،ط�رببیتع�بنخواهددید

کهجاینیکوبداستاینسرایپاکوپلید
مفههم  خوشیوناخوشیدنیابههمآمیختهاست.

 تضاد:طربوتعبـنیکوبدـپاکوپلید/ استعاره:سرای
دنیا پاکوپلید

رنجوسختی تعب
وانگهیازخودبش�ویکباردستاّوالًتجریدش�وازهرچههس�ت

مفههم  توصیهبهفراموشکردنخود/توصیهبهترکتعّلقاتدنیوی
دوریکردنوترککردنآنکار/   کنايه:دستازکاریشستن

جناس ناهمسان:هستودست
دوریازاموردنیوی تجرید
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اجزایبیتزیرراطبقزبانمعیارمرتبکنید؛سپسنقشدستوریهر
جزءرابنویسید.

آی�دتبع�دازای�نوادّیحی�رتآی�دت حس�رت و درد دائ�م کار
بعدازاینبرایتووادیحیرتآید،کارتدائماًدردوحسرتآید.
بعد:قید/ از اين: متّمم/ وادی حيرت:گروهنهادی/ ت:متّمم/ کارت: 
گروهنهادی/ دائم:قید/ درد:مسند/ و:حرفعطف/ حسرت: معطوف

متنزیرراباتوّجهبه»نقشهایتبعی«بررسیکنید.
ماپرندگانرانیزپیشواوشهریاریاست.نامشسیمرغاستودرپس

کوهقاف،بلندترینکوهرویزمین،بردرختیبلندآشیاندارد.
»پرندگان«بدلبرای»ما«استو»شهریار«معطوفبه»پیشوا«

است.»بلندترینکوهرویزمین«نیزبدلاز»کوهقاف«است.

باتوّجهبهمتندرس،هریکازپرندگانزیر،نمادچهکسانیهستند؟
 

نمادافرادیکهبهعشقزمینیگرفتارهستندکهاینعشق  بلبل 
مانعازسیروسلوکمعنویآنهامیشود.

نمادافرادیکهقدرتوپستومقام،مانعازرسیدنآنهابه  باز 
خداونداست.

»وجهشبه«رادربیتزیر،مشّخصکنید؛توضیحدهیدشاعربرایبیان
وجهشبه،ازکدامآرایههایادبیبهرهگرفتهاست؟

گ�رمرو،س�وزندهوس�رکشب�َودعاشقآنباشدکهچونآتشبَود
 وجه شبه:گرمرو،سوزندهوسرکشبودن/»گرمرو،سوزندهو
سرکش«عالوهبراینکهکنایههستند،تشخیصهمساختهاند؛زیرابه
آتشهماینمواردنسبتدادهشدهاست/»گرم«درمعنی»داغ«در
بیتقابلقبولنیست؛امابا»آتش«و»سوزنده«ایهامتناسبمیسازد.
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دربارءهتلمیحبهکاررفتهدربیتزیرتوضیحدهید.
خاقان�ی آز فری�ب از و ه�وا نیرن�گ ز 

دلتُخلداستخالیسازازطاووسوشیطانش
مفههم  توصیهبهدوریازهواوهوسوحرصوطمع

بیتتلمیحبهماجرایراندهشدنآدمازبهشتداردکهطبق
برخیداستانها،شیطانباکمکطاووسواردبهشتشدوتوانستآدم

وحّوارافریبدهد.

معنیومفهومبیتزیررابهنثرروانبنویسید.
ُحس�ناودرهفت�هایگی�ردزوالگلاگرچههستبسصاحبجمال

 معنی  هرچندگلبسیارزیباست،امازیباییاوبهسرعتنابودمیشود.
مفههم  زیباییهایدنیاییفناپذیرهستند.

بیتزیرباکدامبیتازدرسششممناسبتدارد؟دلیلخودرابنویسید.
زانکهرهدوراستودریاژرفژرفش�یرمردیبایداینرهراشگرف

ــقمجنونمیکند نیحدیثراِهپرخونمیکند/قّصههایعش
زیراهردوبیت،بیانگرسختیهایراهعشقهستند.
هربیتزیر،یادآورکداموادیازهفتوادیاست؟

وصلتآنکسیافتکزخودشدفنا/هرکهفانیشدزخود،مردانهایاست
مفههم  جانبازیعاشقانه/عاشقحقیقیجانخودرادرراهعشقمیدهد.

وادیفقروفنا
هّم�تپس�تک�یرس�دب�هف�راز؟دلچهبندیدراینسرایمجاز؟

مفههم  توصیهبهبلندهّمتیبرایدوریازتعّلقاتدنیا
وابستهشدن/ پرسش انکاری:هّمتپست  کنايه:دلبستن
هّمتپستبهفرازنمیرسد./ تضاد:پستوفراز کیرسدبهفراز؟

وادیطلب
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خ�ارچشمبگش�ابهگلِستانوببین و گل در ص�اف آب جل�وءه
مفههم  خداونددرهمۀهستیظهوروبروزدارد.

 تضاد:گلوخار/ تناسب:گلستان،گلوخار/ کنايه:چشمگشودن
دقّتکردن

وادیتوحید
باتوّجهبهآیءهشریفهوسرودءهزیر،تحلیلیکوتاهازداستان»سیمرغ

وسیمرغ«ارائهدهید.
تُبِصُروَن:ودرروی َفال اَ أنُفِسکُم َوفِی لِلُموِقِنیَن ！َوفِیاالَرِضآیاٌت
نشانههایی [نیز] شما وجود در و است نشانههایی یقین، اهل برای زمین

است.پسچرانمیبینید؟
اینسخءهنامءهالهی،کهتویی/ویآینءهجمالشاهی،کهتویی

بیرونزتونیستهرچهدرعالمهست/درخودبطلبهرآنچهخواهی،کهتویی
مفههم  انساناشرفمخلوقاتاستوهمۀکماالتدرانساننهادهشدهاست.
طبقآیات2۰و21الذاریاتدروجودانساننشانههاییهست،
دردوبیتبعدنیزشاعرمعتقداستهمۀکماالتدروجودانساناست،
درمتندرسسیمرغوسیمرغهمدیدیمکهپرندگاننهایتاًمعبودرا

درخودیافتندومعبودیخارجازوجودآنهانبودهاست.

اشتریوگرگیوروباهیازرویمصاحبتمسافرتکردندوباایشاناز
وجهزادوتوشه،گِردهایبیشنبود.چونزمانیبرفتندورنجراهدرایشان
اثرکرد،برلبآبینشستندومیانایشانازبرایگردهمخاصمترفت.

هم با که همنشینی و دوستی علت به روباهی و گرگ شتر، معنی  
داشتندبهسفررفتندویکقرصنانبهعنوانتوشۀراهباخودبردند.
وقتیمقداریراهرفتند،خستگیراهبهآنهااثرکردوبرلبجویآبی

نشستندوبرسرآنیکقرصناندعوایشانشد.
1-ازکتاب»ِسندبادنامه«اثرظهیریسمرقندی

1
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 »اشتر«نهادو»گرگوروباه«معطوفهستند.»گرده«(اّول(
نهادو»گرده«(دوم(متّمماست.

بدین بیشتر، زاد به ایشان از قرارگرفتکههرکدام برآن تاآخراألمر
گِردهخوردناولیتر.

معنی  نهایتاًقرارشدکهسنهرکسبیشترباشد،درخوردنناناولویتداشتهباشد.
 دوفعلبهقرینۀمعنویمحذوفاست:هرکدامازایشانبه

زادبیشتر[باشد]بدینگردهخوردناولیتر[باشد].
گرگگفت:پیشازآنکهخدای�تعالی�اینجهانبیافریند،مرابههفت
آن در آنشب من میگویی؛ راست گفت: روباه بزاد! مادرم پیشتر روز
موضعحاضربودموشماراچراغفرامیداشتمومادرترااعانتمیکردم!

معنی  گرگگفت:هفتروزقبلازاینکهخداوندمتعالاینجهانرا
بیافریند،مادرممرابهدنیاآورد!روباهگفت:راستمیگویی؛منخودم
درشبتولدتوحاضربودموچراغیگرفتهبودموبهمادرت[برایتولد

تو]کمکمیکردم(پسسنمنازتوبیشتراست!(.
 »آنشب«گروهقیدی،»را«در»شماراچراغ...«حرفاضافه
بهمعنی»برای«استو»را«در»مادرترا...«حرفاضافهبهمعنی»به«.
اشترچونمقاالتگرگوروباهبرآنگونهشنید،گردندرازکردوگِرده
برگرفتوبخوردوگفت:هرکهمرابیند،بهحقیقتداندکهازشمابسیار

کالنترموجهانازشمازیادتدیدهاموباربیشترکشیدهام!
معنی  وقتیشتردیدگرگوروباهبدانشكلسخنمیگویند،گردنشرا
درازکردونانرابرداشتوخوردوگفت:هرکهمراببیند،حقیقتاًمتوّجه
میشودکهسنوسالمازشمابیشتراستوبسیارباتجربهترازشماهستم!
(اینکهدروسطبیابانوفقطباوجودیکنان،بحثنمیکنمونانرامیخورم،

نشانۀتجربهوسنوسالباالیمننسبتبهشماست.(
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باتجربه  بیشترکشیدن بار و دیدن زیاد را کنایه:جهان  
بودن/ سجع:دیدهاموکشیدهام

»مقاالت«مفعولو»گرگوروباه«مضاٌفالیههستند.»گردن،
گرده،جهانوبار«مفعولهستند.

سٔهاالت امرحاز نهایی

معنیواژءهمشخصشدهرابنویسید.2269
)دی 98( »شیرمردیبایداینرهراشگرف«

معادلدرستتوضیحعرفانیزیرراازداخلکمانکانتخابکنید.2279
)خرداد98( 

»خالیشدنقلبسالکازآنچهجزخداست«)تجرید�اشتیاق(
ازبینواژههایزیر،یکبرابرمعناییبرایواژههای»آویزان«و»رنج«2289

)شهریور ١٤٠٠( بهترتیببیابید.
»طاق،رواق،تعب،کاهلی،معلّق،سروش،تجرید«

)دی ١٤٠٠(2299 دربیتزیربرایواژءه»مشتاق«یکمعادلمعناییبیابید.
»عاش�قآنباش�دکهچ�ونآتشب�ود/گرمرو،س�وزندهوس�رکشبود«

)دی 98(2۳09 باتوجهبهمعنی،واژءهدرستراانتخابکنید.
افتاد.« نامهدهد به قرعه را ............... زدند قرعه پیشوا و راهبر انتخاب »برای

)غذا9قضا(
درجملءه»سیمرغدرپسکوهقاف،بلندترینکوهرویزمینآشیاندارد.«2۳19

)شهریور99( کدامگروهاسمینقشتبعیدارد؟نامآنرابنویسید.
)خرداد 98(2۳29 درمتنزیریکنقشتبعی»معطوف«ویک»بدل«بیابید.

»ماپرندگانرانیزپیشواوشهریاریاست.نامشسیمرغاستودرپسکوهقاف،
بلندترینکوهرویزمینبردرختیبلندآشیاندارد.«
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باتوجهبهعبارت»ماپرندگانرانیزپیشواوشهریاریاست.نامش2۳۳9
سیمرغاستودرپسکوهقافبردرختیبلندآشیاندارد.«بهسؤاالتزیر

)دی ١٤٠٠( پاسخدهید.
الف(کدامواژهدرنقشتبعی»بدل«بهکاررفتهاست؟

ب(کدامواژهنقشمعطوفدارد؟
)خرداد 98(2۳49 درعبارتزیریکحرفپیوندهمپایهسازبیابید.

»برخیدرهماننخستینمنزلازپادرآمدند.بسیاریدردومینمنزلبه
زاریزارجانسپردند،اماآنانکههّمتیارشانبود،پیشترمیرفتند.«

دربیتزیر،شاعربرایبیانوجهشبهازکدامآرایءهادبیبهرهگرفته2۳59
)خرداد 98( است؟
»عاش�قآنباش�دکهچ�ونآتشب�ود/گرمرو،س�وزندهوس�رکشبود«

باتوجهبهعبارتزیرومنطقالطیر»بلبل«نمادچهکسانیاست؟2۳69
)شهریور 98( 
»هدهدبهبلبلپاسخگفت:مهرورزیتوبرگلکارراستانوپاکاناست،اما

زیباییمحبوبتوچندروزیبیشنیست.«
مفهومنمادینواژءهمشخصشدهرابنویسید. )دی ١٤٠٠(2۳79

»بلبلگفت:منگرفتارعشقگلم.«
)خرداد 99 با تغییر(2۳89 دربارءهتلمیحبهکاررفتهدربیتزیرتوضیحدهید.

»زنیرنگهواوازفریبآزخاقانی/دلتخُلداستخالیسازازطاووسوشیطانش«
)دی ١٤٠٠(2۳99 نامپدیدآورندءهآثارزیررابنویسید.

ب(دریبهخانءهخورشید:  الف(کویر:
پ(منطقالطیر:

نوشته2409 مقابلآندرست اثردر نامپدیدآورندءهدو زیر، آثار بین در
)خرداد 99( شدهاست؛آندورامشخصکنید.
»فیهمافیه:مولوی�منطقالطیر:سناییغزنوی�قّصءهشیرینفرهاد:ابوالقاسم

الهوتی�تیرانا:محمدرضارحمانی�دریبهخانءهخورشید:احمدعربلو«
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معنیهریکازمواردزیررابهنثرروانبرگردانید.2419
گمش�دهبین�یزیکخورش�یدتوال�ف(صده�زارانس�ایءهجاویدتو

 )خرداد 99(
)خرداد 99(  ب(مرغانجملگیشیداشدند؛بهانههایکسونهادند.

نیس�تازفرس�نگآنآگاهک�سپ(وانیام�ددرجه�انزینراهکس
)شهریور 99 و شهریور ١٤٠٠( 
ت(ماپرندگانرانیزپیشواوشهریاریاست.درخردوبینشاوراهمتایی

نیست. )دی 99(
ث(آنکهاوراشناسد،دوریاوراتحّملنتواندکردوآنکهبدوروآردبدو

)دی 98( نتواندرسید.
پیش�تآی�ده�رزمانیص�دتعبج(چ�ونف�رودآییب�هوادّیطلب

)خرداد 98( 
بازیاب�ددرحقیق�تص�درخوی�شچ(هریکیبیناش�ودبرقدرخویش

)شهریور 98( 
یخ2429 دوزخهمچو است/هفت مردهای اینجا نیز بیت»هشتجنّت

)شهریور 98( افسردهایاست«بیانگرکداموادیعرفانیاست؟
عرفانی24۳9 وادیهای از کدامیک با اول ردیف بیتهای از یک هر

ذکرشدهدرردیفدوممطابقتدارد؟ )خرداد 98(

ال�ف(هریک�یبیناش�ودب�رق�درخویش
خوی�ش ص��در حقی�ق�ت در بازیاب�د

توحید

درکنن�د بیاب�ان زی�ن چ�ون رویه�ا ب(
برکنن�د گریب�ان ی�ک از س�ر جمل�ه

استغنا

پ(هش�تجنّتنی�زاینجامردهایاس�ت
هف�تدوزخهمچ�وی�خافس�ردهایاس�ت

معرفت

توحید

استغنا

معرفت

ال�ف(هریک�یبیناش�ودب�رق�درخویش
خوی�ش ص��در حقی�ق�ت در بازیاب�د

درکنن�د بیاب�ان زی�ن چ�ون رویه�ا ب(
برکنن�د گریب�ان ی�ک از س�ر جمل�ه

پ(هش�تجنّتنی�زاینجامردهایاس�ت
هف�تدوزخهمچ�وی�خافس�ردهایاس�ت
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وادیهایعرفانیداخلکمانک2449 از باکدامیک زیر ابیات از هریک
تناسبدارد؟ )دی ١٤٠٠(

هفتدوزخهمچویخافسردهایاستالف(هشتجنّتنیزاینجامردهایاست
)استغنا�طلب(

گمش�دهبین�یزیکخورش�یدتوب(ص�ده�زارانس�ایءهجاوی�دتو
)توحید�فنا(

هریکازابیاتزیریادآورکدامیکازهفتوادیدرسرودءهعطّار2459
است؟)ناموادیرابنویسید.( )دی 98(

هرکهفانیشدزخودمردانهایاستالف(وصلتآنکسیافتکزخودشدفنا
برکنن�دب(رویه�اچونزینبیاباندرکنند گریب�ان از س�ر جمل�ه

)شهریور ١٤٠٠(2469 مضمونمشترکابیاتزیررابنویسید.
قّصهه�ایعش�قمجن�ونمیکند«»ن�یحدی�ثراهپرخ�ونمیکن�د
زانکهرهدوراستودریاژرفژرف«»ش�یرمردیبایداینرهراش�گرف

وادیهای2479 از وادی کدام یادآور ابیات از یک هر زیر، جدول در
هفتگانءهعطّاراست؟ )شهریور ١٤٠٠(

س�رای ای�ن در بن�دی چ�ه دل ال�ف(
مج�ازهّم�تپس�تک�یرس�دب�هف�راز

1(توحید
2(طلب

ت�و جاوی�د س�ایءه ه�زاران ص�د ب(
ت�و خورش�ید ی�ک ز بین�ی گمش�ده

1(فقروفنا
2(حیرت

)شهریور ١٤٠٠(2489 بیتزیر،کدامیکازمفاهیمنوشتهشدهراداراست؟
جملهس�رازیکگریب�انبرکنند«»رویه�اچ�ونزینبیاب�اندرکنند

2(آزمایشکردن  1(بهوحدترسیدن

1(توحید
2(طلب

1(فقروفنا
2(حیرت

س�رای ای�ن در بن�دی چ�ه دل ال�ف(
مج�ازهّم�تپس�تک�یرس�دب�هف�راز

ت�و جاوی�د س�ایءه ه�زاران ص�د ب(
ت�و خورش�ید ی�ک ز بین�ی گمش�ده



 واژه نامه ای
آن چه  ويژگِی  دراز؛  زمانی   آزگار: 

بلند و طوالنی به نظر می آيد.
بی چیز،  فقیر،  از  کنايه   آسمان جُل: 
بی خانمان؛ ُجل: پوشش به معنای مطلق
 استشاره: رای زنی، مشورت، نظرخواهی

 استیصال: ناچاری، درماندگی
 اطوار: رفتار و يا سخنی ناخوشايند 

و ناهنجار
 اعال: برتر، ممتاز، نفیس، برگزيده از 

هر چیز
از  زدن  باز  سر  خودداری،   امتناع: 

انجام کاری يا قبول کردن سخنی
 انضمام: ضمیمه کردن؛ به انضمامِ: به 

ضمیمۀ، به همراِه 
 بادی: آغاز (در اصل به معنِی آغازکننده 

است.)
 بحبوحه: میان، وسط

ظاهری  آن چه  يا  که  آن   بدقواره: 
زشت و نامتناسب دارد؛ بدترکیب

 بذله: شوخی، لطیفه
روی  که  چرخانی  سازۀ   برجک: 
تانک قرار دارد و به کمک آن می توان 

جهت شلیک توپ را تغییر داد.
 بُقوالت: انواع دانه های خوراکی بعضی 

گیاهان مانند نخود و عدس، حبوبات
 بالمعارض: بی رقیب

 بَلَّعُت: فروبُردم، بلعیدم؛ صرف کردِن 
صيغۀ َبلَّعُت: خوردن

 پاپی شدن: در امری اصرار ورزيدن
 پتیاره: زشت و ترسناک

نوع  اين  به  بی معنی؛  بیهوده،   پرت وپال: 
اغلب  دوم،  لفظ  آن ها  در  که  ترکیب ها 
بی معنی است و برای تأکید لفظ اّول می آيد، 
می گويند. «اِتباع»  يا  اِتباعی»  «مرّکب 

 ترفیع: ارتقايافتن، رتبه گرفتن 

نام	درسنام	قسمت
درغ بابکدهمه زناش سازدرس نــامـه

با	تایپ	عنوان	و	شماره	درس	یا	فصل	به	صورت	اتوماتیک	در	مستر	اصالح	می	شود.
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حرف  درستِی  تأيیدکردن   تصديق: 
يا عملی، گواهی دادن به صّحت امری

 تصّنعی: ساختگی
ظاهر  طنز،  به  دک وپوز،   تک وپوز: 

شخص به  ويژه سر و صورت
سیمانی  يا  سفالین  لولۀ   تنبوشه: 
کوتاه که در زير خاک يا میان ديوار 

می گذارند تا آب از آن عبور کند.
 تیربار: سالح خودکار آتشین، سنگین تر 
و بزرگ تر از مسلسِل دستی که به وسیلۀ 
مسلسِل  می شود؛  تغذيه  فشنگ  نوار 

سنگین
 جبهه: پیشانی

 جیر: نوعی چرم دبّاغی شده با سطح 
نرم و پرزدار که در تهّیۀ لباس، کفش، 

کیف و مانند آن ها به کار می رود.
 چلمن: آن که زود فريب می خورد، 

هالو؛ بی عرضه، دست و پا چلفتی
 حّضار: آنان که در جايی يا مجلسی 

حضور دارند؛ حاضران
 حلقوم: حلق و گلو

اشیا،  از  مجموعه ای  پرت:  و   خرت 
وسايل و خرده ريزهای کم ارزش

 خرخره: گلو، حلقوم

 خوردرفتن: سايیده شدن و از بین رفتن
 خمره: ظرفی به شكل ُخم و کوچک تر

از آن
در  مخفیگاه؛  خفیه،  جمع   خفايا: 

خفايای ذهن: در جاهای پنهان ذهن
بودن؛  خوش مشرب   خوش مشربی: 

خوش  معاشرتی و خوش صحبتی
 درزی: خّیاط

 دْوری: بشقاب گِرد بزرگ معموالً با 
لبۀ کوتاه

 ديالق: دراز و الغر
در  سقف دار  محّوطه ای   سرسرا: 
داخل خانه ها که دِر ورودی ساختمان 
به آن باز می شود و از آن جا به اتاق ها 
يا قسمت های ديگر می روند. (امروزه 
واژۀ  جای  به  فرهنگستان  را  سرسرا 
بیگانۀ «هال» و هم چنین واژۀ بیگانۀ 

«البی» به تصویب رسانده است.)
اثر  بر  که  انسان  حالت   سكندری: 
برخورد با مانع، کنترل خود را از دست 
بیفتد؛  زمین  به  است  ممكن  و  بدهد 
سکندری خوردن: حالت سكندری برای 

کسی پیش آمدن
 شبان: چوپان
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 شخیص: بزرگ و ارجمند
 شرفیاب شدن: آمدن به نزد شخص 
به حضور شخص  محترم و عالی قدر، 

محترمی رسیدن
 شش دانگ: به طور کامل، تمام

 شكوم: ُشگون؛ میمنت، خجستگی، 
چیزی را به فال نیک گرفتن

 شیٌء ُعجاٌب: اشاره به آيۀ ！اِنَّ هٰذا 
۵)؛  آیۀ  ص/  (سورۀ   ُعجاٌب لََشیٌء 
معموالً برای اشاره به امری شگفت به 

کار می رود.
خويشاوندان  ديدار  به  ارحام:   صلۀ 

رفتن و از آنان احوالپرسی کردن
 عاريه: آن چه به امانت بگیرند و پس 

از رفع نیاز آن را پس دهند.
 عّالمه: آن که دربارۀ رشته ای از معارف 

بشری دانش و آگاهی بسیاری دارد.
 غلیان: جوشش عواطف و احساسات، 

شدت هیجان عاطفی
 فغان: ناله و زاری، فرياد

 قطعًة بعد أخرٰی: تّكه ای بعد از تّكۀ 
ديگر

 کاهدان: انباِر کاه

] لَْم يَُكْن شیئاً َمذُکورا1ً:  [کأنَّ
بخشی از آيۀ اّول سورۀ دهر است به معنی 
اين داستان  «چیزی قابل ذکر نبود»؛ در 
يعنی تمام خوراکی ها سر به نیست شد.

در  کمانی شكل  وسیله ای   کبّاده: 
يک  در  که  آهن  جنس  از  زورخانه 
طرف آن رشته ای از زنجیر يا حلقه های 
آهنی متعّدد قرار دارد؛ کبّادۀ چيزی را 
کشيدن: اّدعای چیزی داشتن، خواستار 

چیزی بودن
 کتل: پشته، تّپه

 کالشینكف: سالحی در انواع خودکار 
و نیمه خودکار، دارای دستگاه نشانه َروی 
مكانیكی و دو نوع قنداق ثابت و تاشو؛ 

برگرفته از نام اسلحه ساز روسی.
 َکلک: آتشدانی از فلز يا سفال؛ َکلَک 
چيزی را کندن: خوردن يا نابودکردن 

چیزی
 ُکنده: تنۀ بريده شدۀ درخت که شاخ 

و برگ آن قطع شده است؛ هیزم
نیكو،  مطلب  نغز،  گفتار   لطیفه: 

نكته ای باريک
 ماسیدن: کنايه از به انجام رسیدن، 

به ثمر رسیدن 

» ادات تشبیه است به معنای همان طور که، چنان که؛ و بخشی از آيۀ مذکور نیست  1- «َکأَنَّ
و درست آن بود که کتاب درسی ⒉لم يكن شیئاً مذکورا⒈ را بخشی از آيه برمی شمرد.
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 ما يتعلُّق به: آن چه بدان وابسته است.

 مايحتوی: آن چه درون چیزی است.
 متفّرعات: شاخه ها، شعبه ها (در متن 
به معنی متعّلقات به کار رفته است.)

 متكّلم وحده: آن که در جمعی تنها 
کسی باشد که سخن می گويد.

خود  حضور  با  که  آن   مجلس آرا: 
سبب رونق مجلس و شادی يا سرگرمی 

حاضران آن می شود؛ بزم آرا
و  گرفتاری  مجازاً  و  مانع   محظور: 
مشكل؛ در محظور گيرکردن: گرفتاری 
ناخوشايند  امر  مقابل  در  پیداکردن، 
قرارگرفتن (امالی این واژه به صورت 

محذور نیز آمده است.)
 محظوظ: بهره ور

مادۀ  يک  به  که  چیزهايی   مخلّفات: 

خوردنی اضافه می شود يا به عنوان
چاشنی و مزه در کنار آن قرار می گیرد.

 مضغ: جويدن
 معهود: عهدشده، شناخته شده، معمول

 معوج: کج
 نامعقول: آن چه از روی عقل نیست؛ 

برخالف عقل
 واترقیدن: تنّزل کردن، پسروی کردن
 وجنات: جمِع َوجَنه، صورت، چهره، رخسار

و  مهمانی  در  که  طعامی   ولیمه: 
عروسی می دهند.

 هم قطار: هر يک از دو يا چند نفری 
موقعیت  يا  و  رتبه  درجه،  نظر  از  که 

اجتماعی در يک رديف هستند.
 هويدا: روشن، آشكار

 غیرواژه نامه ای
 اِبا: خودداری کردن

 اثنا: بین، میان
 استدعا: درخواست

 اهتمام: تالش کردن
 بنان: انگشت، سرانگشت

معرض  در  که  پارچه ای   بوقلمون: 
درمی آيد.  گوناگون  رنگ های  به  نور، 
معموالً در معنی کنايِی «دمدمی مزاج 

و دورو» به کار می رود.

 خرامان: با ناز و ادا راه رفتن
 خط کشیدن: حذف کردن، ناديده گرفتن

 دون: پست و فرومايه
 َرمی: پرتاب کردن

 سر به ُمهر: دست نخورده
 َشست: انگشتر مانندی که به هنگام 
تیراندازی به انگشت می کردند و چّلۀ 

کمان را با آن می کشیدند.
 عمارت: بنا، ساختمان
 عیال: زن، زن و فرزند
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 غیرمترقّبه: ناگهانی
 فربه: چاق

 قصور: کوتاهی کردن
 کمرکش: وسط، میان

 کوته ديدگی: سطحی نگری
 البد: ناچار

 مالیه: وضع مالی
 مألوف: مأنوس 

 مرتعش: لرزان
 مشعوف: مسرور، شادمان

 نقداً: فعالً
 نی پیچ: شلنگ قلیان

 وبال: شدت، عذاب
 وعده گرفتن: دعوت کردن

 وقاحت: بی شرمی

ابا و امتناعـ  ادا و اطوارـ  آزگار و طوالنیـ  ازل و ابتداـ  
استدعا و درخواست ـ استيصال و درماندگی ـ ِاصرار و پافشاری ـ انضمام 
و پيوستـ  اهتمام و تالشـ  بذله و لطيفهـ  بقوالت و حبوباتـ  بالمعارض 
و بی رقيب ـ تأّسف و حسرت ـ تصنّعی و ساختگی ـ تعقيب و گريز ـ ُخرد 
و کوچک ـ درزی ازل ـ ديالق و دراز ـ سپاس گزاری و تشکر ـ ساطور و 
چاقوـ  سالح جنگیـ  سماق مکيدنـ  صّحت و ُسقمـ  صلۀ ارحامـ  عمارت 
و ساختمانـ  غلَيان درونیـ  غول بی شاخ و دمـ  قاب و طبَقـ  قالب و پيکرـ 

قدغن و ممنوع ـ قصور و کوتاهی ـ گفتار نغز ـ لوله و تنبوشه ـ مبهوت و 
متحّيرـ  متفّرعات و متعلّقاتـ  محظور و مانعـ  محظوظ و بهره ورـ  مخلّفات 
غذا ـ مسرور و مشعوف ـ مضغ و جويدن ـ معهود و وعده داده شده ـ

نامه و عريضه ـ وقاحت و بی حيايی ـ وقار و متانت ـ هويدا و آشکار

ساختمانعمارتقصد کردخواستکوچکُخرد

فرمانروايیامارتبلند شدخاستتناول کردخورد

خوب و نیكونغزپیكرقالب
شكستننقضپیروز و چیرهغالب
پیروز و چیرهغالب



فـارسـی دوازدهـم 2۵2

در	اداره	با	هم	قطارها	قرار	و	مدار	گذاشته	بودیم.
 «قرار و مدار» مرّکب اتباعی است.2

زد	و	ترفیع	رتبه	به	اسم	من	درآمد.
معنیه اتفاقاً ارتقای مقام به اسم من درآمد.

 «واو» پیوند هم پايه ساز است.
باید	در	این	موقع	درست	جلویشان	درآیی.

 کنایه: جلوی کسی درآمدن  پذيرايی درست و حسابی کردنـ 
خط کشیدن  حذف کردن

گفتم:	خودت	بهتر	می	دانی	که	در	این	شب	عیدی	مالّیه	از	چه	قرار	است.
معنیه گفتم بهتر می دانی که در اين شب عید، وضع مالی از چه قرار است 

(وضع مالی خوبی ندارم(.
 

گفتم [که] خودت بهتر می دانی که در اين شب عیدی، مالّیه از چه قرار است.

گفت:	تنها	همان	رتبه	های	باال	را	وعده	بگیر	و	مابقی	را	نقداً	خط	بکش	و	
بگذار	سماق	بمکند.

معنیه [همسرم] گفت: فقط همان رده باالهای اداره را دعوت کن و فعالً 
سايرين را حذف کن و بگذار بیهوده منتظر بمانند.

 کنایه: خط کشیدن  حذف کردن ـ سماق مكیدن  انتظار 
بیهوده کشیدن

1- از داستان «کباب غاز» اثر سید محمد علی جمالزاده
2- مرّکب اِتباعی يا اِتباع به ترکیباتی می گويند که در آن ها، لفظ دوم اغلب بی معنی 

است و برای تأکید لفظ اّول می آيد: پرت و پال ـ گردو مردو ـ دفتر مفتر ... .

۱

جملۀ وابسته جملۀ وابسته جملۀ هسته

يک جملۀ مرکّب
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گفت: تنها همان رتبه های باال را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بكش.

بار	 یک	 آزگار	 سال	 بدبخت	ها	 این	 نمی	آید.	 خوش	 را	 خدا	 بابا،	 ای	 گفتم:	
و	 زده	اند	 صابون	 است	 مدتی	 را	 شکم	ها	 و	 می	افتد	 پایی	 چنین	 برایشان	

ساعت	شماری	می	کنند.
بدبخت ها يک سال  اين  برای  نیست.  کار درستی  بابا،  ای  گفتم  معنیه 
طوالنی بايد بیايد و برود تا چنین موقعیتی نصیبشان شود، اين ها کلی به 

خودشان وعده داده اند و مشتاق [اين مهمانی] هستند.
نصیبشان  موقعیتی  چنین  می افتد   پايی  چنین  کنایه:   
می شود ـ شكم را صابون زدن  وعدۀ خوب و خوش به خود دادن ـ 

ساعت شماری کردن  اشتیاق فراوان داشتن
 گــفـــتـــم  [کـــه]  ای بـــابـــا.

با	اوقات	تلخ	گفت:	این	خیال	را	از	سرت	بیرون	کن.
معنیه با عصبانیت گفت: اين فكر را کنار بگذار.

 حس آمیزی: اوقات تلخ/ مجاز: سر  ذهن و فكر 
در	تختخواب	گرم	و	نرم	تازه	ای	لم	داده	بودم.

 جناس ناهمسان: گرم و نرم 
 «واو» عطف است.

عیالم	گفت:	جوان	دیالقی	مصطفی	نام،	آمده	می	گوید	پسر	عموی	تنی	توست	
و	برای	عیدمبارکی	شرفیاب	شده	است.

معنیه جوان قددرازی به نام مصطفی آمده و می گويد پسرعموی توست و 
برای تبريک عید نوروز خدمت رسیده است.

جملۀ وابسته ربط
هم پايه ساز

جملۀ وابسته جملۀ هسته

يک جملۀ مرکّب

جملۀ هسته پيوند وابسته ساز  جملۀ هسته



فـارسـی دوازدهـم 2۵۴

 

عیالم گفت: [کـــه] جوان ديالقی مصطفی نام آمده [و] می گويد [کـــه]

پسر عموی تنی توست و برای عیدمبارکی شرفیاب شده است.

جوانی	به	سن	بیست	و	پنج	یا	بیست	و	شش؛	آسمان	ُجل	و	بی		دست	و	پا،	
پخمه	و	تا	بخواهی	بدریخت	و	بدقواره.

معنیه [مصطفی] جوانی حدوداً بیست و پنج يا بیست و شش ساله بود، 
فقیر، عاجر، بی ُعرضه و در نهايِت زشتی و بداندامی بود.

 کنایه: آسمان جُل  فقیر ـ بی دست و پا  بی عُرضه و ناتوان.
 فعل «بود» دو بار به قرينۀ معنايی حذف شده است: جوانی ... بیست 
و شش [بود]؛ الت و لوت ... پخمه [بود]. «يا» در اين عبارت عطف است، نه 

پیوند هم پايه ساز.
الحمدهللا	که	سالی	یک	مرتبه	بیشتر،	از	زیارت	جمالش	مسرور	و	مشعوف	نمی	شدم.

معنیه خدا رو شكر، که فقط سالی يک بار چهره اش را می ديدم و از آن 
قیافه لذت می بردم!

الحمدهللا که سالی يک مرتبه بیشتر از زيارت جمالش مسرور و مشعوف نمی شدم.

به	زنم	گفتم:	تو	را	به	خدا	بگو	فالنی	هنوز	از	خواب	بیدار	نشده	و	شّر	این	
غول	بی	شاخ	و	ُدم	را	از	سر	ما	بکَن.

از سر کندن  استعاره: غول  مصطفی/ کنایه: شّر کسی را 
 از مزاحمت کسی نجات يافتن

حرف پيوند 
وابسته ساز محذوف

جملۀ وابستهحرف پيوند 

حرف پيوند 
هم پايه ساز محذوف

 [
هم پايه ساز محذوف

جملۀ وابسته حرف پيوند 
وابسته ساز محذوف

جملۀ هسته

جملۀ وابسته حرف پيوند 
هم پايه ساز

جملۀ وابسته

و مشعوف
حرف عطف

جملۀ وابسته پيوند
وابسته ساز

جملۀ
هسته
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 فعل «قََسم می دهم» بعد از «خدا» به قرينۀ معنايی حذف شده 
است. «بیدار» و «شر» به ترتیب مسند و مفعول هستند.

گفت:	به	من	دخلی	ندارد!	ماشاء	اهللا	هفت	قرآن	به	میان،	پسر	عموی	خودت	
است،	هر	ُگلی	هست	خودت	به	سر	خودت	بزن.

معنیه [همسرم] گفت: اين موضوع به من ارتباطی ندارد، ماشاءاهللا هزار 
ماشاءاهللا پسرعموی خودت است. هر کاری می خواهی بكنی خودت بكن. 

[من کاری نمی کنم].
 کنایه: ماشاءاهللا هفت قرآن به میان  بال به دور باشد ـ هر گلی 

هست خودت به سر خودت بزن  انجام امور را خودت به عهده بگیر.
معنايی  قرينۀ  به  «باشد»  فعل  میان»  به  قرآن  از «هفت  بعد   

حذف شده است.
چنین	روز	مبارکی	صلءه	ارحام	نکنی،	کی	خواهی	کرد؟

معنیه در چنین روز مبارکی (عید نوروز( با اقوام و خويشان ديدار نكنی، 
پس کی می خواهی اين کار را انجام دهی؟

 «چنین روز مبارکی» قید و «صلۀ ارحام» مفعول است.
آقا	واترقیده	اند؛	قدش	درازتر	و	تک	وپوزش	 بد	دور	 دیدم	ماشاءاهللا	چشم	

کریه	تر	شده	است.
معنیه ديدم خدا رو شكر، بالبه دور باشد، آقا [به لحاظ ظاهری] بدتر هم 

شده، قدش درازتر و سر و صورتش زشت تر هم شده است.
مفهومه سیر نزولی داشتن جسم آدمی

معنايی حذف  قرينۀ  به  «باشد»  فعل  بد دور»  از «چشم  بعد   
شده است.

گردنش	مثل	گردن	همان	غاز	مادر	مرده	ای	بود	که	در	همان	ساعت	در	دیگ	
مشغول	کباب	شدن	بود.

مادر  مرده   کنایه:  غاز/  گردن  به  مصطفی  گردن  تشبیه:   
بیچاره، ترّحم برانگیز
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 گـردنش مثـل گـردن همـان غـاز مـادرمـرده ای بـود کـــه 

در همـان ساعت در ديـگ مشغول کبـاب شدن بـود.

سر	زانوهای	شلوارش	که	از	بس	شسته	بودند	به	قدر	یک	وجب	خورد	رفته	
بود.	چنان	باد	کرده	بود	که	راستی	راستی	تصّور	کردم	دو	رأس	هندوانه	از	

جایی	کش	رفته	و	در	آن	جا	مخفی	کرده	است.

اندازۀ يک وجب، سر زانوهای  به  بود،  از بس شلوارش را شسته  معنیه 
شلوارش سائیده شده بود و سر زانوهايش آن قدر باد کرده بود که واقعاً 
فكر کردم دو تا هندوانه از جايی دزديده و در زانوهای شلوارش جا داده.
بود»  «رفته  فعل  برای  نهادی  گروه  شلوارش»  زانوهای  «سر   
است. «دو رأس هندوانه» گروه مفعولی است، «رأس» ممّیز است. «راستی 

راستی» قید است.
مشغول	تماشا	و	ورانداز	این	مخلوق	کمیاب	و	شیٌء	ُعجاب	بودم.

معنیه مشغول نگاه کردن و دقت در وجود اين موجود کمیاب و عجیب 
و غريب بودم.

 تلمیح به آيۀ ۵ سورۀ ص: ！اِنَّ هَذا لََشیٌء ُعَجاٌب (اين قطعاً 
چیزی عجیب است(.

 تمام «واو»ها عطف هستند.
گفت:	خاک	به	سرم،	مرد	حسابی،	اگر	این	غاز	را	برای	میهمان	های	امروز	
حرف	 دیدم	 آورد؟	 خواهی	 غاز	 کجا	 از	 فردا	 میهمان	های	 برای	 بیاوریم،	

حسابی	است	و	بد	غفلتی	شده.

مجاز:  بیچاره شدن/  و  بدبخت  بر سر شدن   کنایه: خاک   
حرف  سخن

پيوند
وابسته ساز

جملۀ هسته

جملۀ وابسته
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 «خاک به سرم» فعل محذوف به قرينۀ معنايی دارد: خاک به 
سرم [شد]/ «مرد حسابی» منادا و شبه جمله است.

تمام	ُحسن	کباب	غاز	به	این	است	که	دست	نخورده	و	سر	به	ُمهر	روی	میز	بیاید.
معنیه خوبی کباب غاز به اين است سالم و کامل روی میز بیايد.

 کنایه: سر به ُمهر  سالم و دست نخورده
 کل عبارت يک جملۀ مرّکب است، جملۀ اّول هسته و جملۀ 

پس از «که» وابسته. «واو» عطف است.
حقاً	که	حرف	منطقی	بود	و	هیچ	برو	برگرد	نداشت.

 مجاز: حرف  سخن/ کنایه: برو برگرد نداشت  جای بحث 
يا شک و ترديد نبود.

 «واو» پیوند هم پايه ساز است. «حقاً» قید است.

پس	از	مدتی	اندیشه	و	استشاره	چارءه	منحصر	به	فرد	را	در	این	دیدم	که	هر	
طور	شده	یک	غاز	دیگر	دست	وپا	کنیم.

معنیه پس از مدتی فكر و مشورت، تنها راه حل را در اين ديدم که هر طور 
شده يک غاز ديگر جور کنیم.

 کنایه: دست و پا کردن  مهّیا کردن
 «واو» در «انديشه و استشاره» عطف است و «واو» در کلمۀ «دست 

و پا» میانوند است.
پیدا	کردن	یک	غاز	در	شهر	بزرگی	مثل	تهران،	کشف	آمریکا	و	شکستن	

گردن	رستم	که	نیست؛	البد	این		قدرها	از	دستش	ساخته		است.
معنیه يافتن يک غاز در شهر بزرگی مثل تهران کاری عظیم و دشوار 

نیست، حتماً اين قدر ُعرضه دارد.
 کنایه: کشف آمريكا و شكستن گردن رستم  کارهای دشوار 

و عظیم/ مجاز: دست  توانايی و ُعرضه
 «البد» قید است.
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می	خواهم	نشان	بدهی	که	چند	مرده	حاّلجی	و	از	زیر	سنگ	هم	شده	یک	
عدد	غاز	خوب	و	تازه	به	هر	قیمتی	شده	برای	ما	پیدا	کنی.

 کنایه: چند  مرده حّالج بودن  توانايی انجام کاری را داشتن و خود را 
نشان دادنـ  از زير سنگ پیدا کردن  با هر سختی و دشواری به هدف رسیدن

 «واو» اّول پیوند هم پايه ساز است و «واو» دوم عطف است.
مصطفی	ابتدا	سرخ	و	سیاه	شد	و	باألخره	صدایش	بریده	بریده	از	نی	پیچ	حلقوم	
بیرون	آمد	و	معلوم	شد	می	فرمایند:	در	این	روز	عید،	قید	غاز	را	باید	به	کّلی	زد.

معنیه مصطفی اّول [که حرف های مرا شنید] مقداری رنگ عوض کرد و 
باألخره با صدای بريده بريده و نامفهومی که از گلويش بیرون آمد، گفت: 

در روز اّول عید، بايد از خريِد غاز صرف نظر کرد.
 تناسب: سرخ و سیاه/ تشبیه: نی پیچ حلقوم (اضافۀ تشبیهی(/ 

کنایه: قید چیزی را زدن  از چیزی صرف نظر کردن
 

معلوم شد [که] می فرمايند [که] در اين روز عید، قید غاز را بايد به کّلی زد.

با	حال	استیصال	پرسیدم:	پس	چه	خاکی	به	سرم	بریزم؟
معنیه با درماندگی تمام پرسیدم، پس حاال چه چاره ای بینديشیم؟

 کنایه: خاک بر سر ريختن  چاره انديشی کردن
 کل عبارت يک جملۀ مرکب است که پیوند وابسته ساز «که» 

از ابتدای جملۀ دوم حذف شده است: پرسیدم که ...
واهللا	چه	عرض	کنم،	مختارید	ولی	خوب	بود	مهمانی	را	پس	می	خواندید.

معنیه واهللا چی بگم؟ شما صاحب اختیاريد ولی بهتر بود مهمانی را لغو می کرديد.
 «واهللا» شبه جمله است. «ولی» پیوند هم پايه ساز است.

جملۀ وابسته
پيوند وابسته ساز محذوف

جملۀ وابسته
پيوند وابسته ساز محذوف

جملۀ هسته

يک جملۀ مرکّب
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این	حرف	که	در	بادی	امر	زیاد	بی	پا	و	بی	معنی	به	نظر	می	آمد،	کم	کم	وقتی	
درست	آن	را	در	زوایا	و	خفایای	خاطر	و	مخّیله	نشخوار	کردم	معلوم	شد	آن	

قدرها	هم	نامعقول	نیست	و	نباید	زیاد	سرسری	گرفت.
معنیه اين سخن که در ابتدا بی اساس و بی معنی به نظر می آمد، وقتی 
درست و حسابی آن را در ذهنم بررسی و مرور کردم، ديدم خیلی هم 

حرف نامعقولی نیست و نبايد آن را ساده گرفت.
 «بی پا، معلوم، نامعقول و سرسری» همگی مسند هستند.

ستارءه	ضعیفی	در	شبستان	تیره	و	تار	درونم	درخشیدن	گرفت.
معنیه در درون ناامیدم، امیدواری اندکی پديد آمد.

 استعاره: ستاره  امیدواری/ تشبیه: شبستان درون (اضافۀ تشبیهی(
 «گرفت» در اين جمله به معنی «شروع کرد» است.

رفته	رفته	سِر	دماغ	آمدم	و	رو	به	مصطفی	نموده	گفتم:	این	اّولین	بار	است	
به	نظرم	این	گره	فقط	به	 از	تو	یک	کلمه	حرف	حسابی	می	شنوم	ولی	 که	

دست	خودت	گشوده	خواهد	شد.
معنیه آرام آرام، حالم بهتر شد و رو به مصطفی گفتم: اّولین دفعه است 
که از تو يک جملۀ درست و حسابی می شنوم ولی به نظرم اين مشكل را 

خودت می توانی حل کنی.
 کنایه: سر دماغ آمدن  سرزنده و بانشاط شدنـ  گشودن گره 

 حل کردن مشكل/ مجاز: حرف  سخن
 «رفته رفته» قید است. «ولی» حرف پیوند هم پايه ساز است. 

که	 بود	 نشده	 و	گرچه	هنوز	درست	دستگیرش	 مصطفی	هم	جانی	گرفت	
آثار	 بکشم،	 به	کدام	جانب	می	خواهم	 را	 مهار	شتر	 و	 مقصود	من	چیست	

شادی	در	وجناتش	نمودار	گردید.	
معنیه مصطفی هم نشاط و نیرويی گرفت و هر چند هنوز نفهمیده بود 
مقصود من چیست و چه طرح و نقشه ای دارم، نشانه های خوشحالی در 

ظاهرش آشكار شد.
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مقصود دستگیر شدن  کنایه:  نیرو/  و  نشاط  جان   مجاز:   
 فهمیدن آن مقصود ـ مهار شتر را کشیدن  راهنمايی کردن، طرح 

و نقشه کشیدن، مديريت کردِن يک موقعیت
 گرچه هنوز دستگیرش نشده بود کـــه مقصود من چیست و

مهار شتر را به کدام جانب می خواهم بكشم، آثار شادی در وجناتش نمودار گرديد.

بگو	ببینم	حال	و	احوالت	چه	طور	است؟
 حس آمیزی: بگو ببینم (شنوايی + بینايی(

محسوب  مرّکب  جملۀ  يک  و  است  جمله  سه  عبارت  کل   
می شود. بگو [تا] ببینم [که] احوالت چطور است؟

مصطفی	خواست	جویده	جویده	از	این	بروز	محّبت	سپاس	گزاری	کند.
 کنایه: جويده جويده  نامفهوم، گُنگ، با ُلكنت
استغفراهللا	این	حرف	ها	چیست؟	تو	برادر	کوچک	من	هستی.

برادر کوچک من  تشبیه: تو [مانند]  مجاز: حرف  سخن/   
هستی./ کنایه: تو برادر کوچک من هستی  عزيز و محبوب هستی

 «استغفراهللا» شبه جمله است.
می	گویی:	ای	بابا،	دستم	به	دامنتان،	دیگر	شکم	ما	جا	ندارد.	این	قدر	خورده	ایم	
که	نزدیک	است	بترکیم،	کاه	از	خودمان	نیست،	کاهدان	که	از	خودمان	است.

 کنایه: دست به دامن کسی شدن  به کسی متوّسل شدن، از 
کسی درخواست کردن/ ارسال المثل و کنایه: کاه از خودمان نیست، کاهدان که 
از خودمان است  غذا از ما نیست اما بايد به فكر سالمتی خود باشیم ـ 

نزديک است بترکیم  زياد خورده ايم/ تناسب: کاه و کاهدان

پيوند هم پايه ساز
جملۀ وابسته

پيوند وابسته ساز
جملۀ وابسته

پيوند وابسته ساز

جملۀ هسته جملۀ وابسته

حرف ربط محذوفحرف ربط محذوف
جملۀ وابستهجملۀ وابستهجملۀ هسته
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از	طرف	خود	و	این	آقایان	استدعای	عاجزانه	دارم	بفرمایید	همین	طور	این	
دوری	را	برگردانند	به	اندرون	و	اگر	خیلی	اصرار	دارید،	ممکن	است	باز	یکی	

از	ایّام	همین	بهار،	خدمت	رسیده	از	نو	دلی	از	عزا	در	آوریم.

معنیه از طرف خودم و اين آقايان مهمان، عاجزانه تقاضا می کنم دستور دهید 
همین طور اين سینی را دست نخورده برگردانند به قسمت اندرونی خانه، و 
اگر خیلی اصرار داريد [که به ما کباب غاز بدهید] ممكن است در يكی از 
روزهای بهار امسال، باز هم به منزلتان بیايیم و حسابی [کباب غاز] بخوريم.

 کنایه: دل از عزا درآوردن  حسابی و کامل غذا خوردن
 «استدعا، جملۀ بعد از «بفرمايید»، دوری و اصرار» مفعول هستند.
مصطفی	که	با	دهان	باز	و	گردن	دراز	حرف	های	مرا	گوش	می	داد،	پوزخند	نمکینی	

زد	و	گفت:	خوب	دستگیرم	شد،	خاطرجمع	باشید	که	از	عهده	برخواهم	آمد.
کنایه:  نمكین/  پوزخند  حس آمیزی:  مجاز: حرف  سخن/   

دستگیرم شد  فهمیدم
 «مصطفی» نهاد جملۀ «پوزخند نمكینی زد» است. «پوزخند» 

مفعول و «خاطرجمع» مسند است.
دو	ساعت	بعد	مهمان	ها	بدون	تخّلف،	تمام	و	کمال	دور	میز	حلقه	زده	در	

صرف	کردن	صیغءه	»بّلعت«	اهتمام	تامی	داشتند.
معنیه دو ساعت بعد، مهمان ها سرِ وقت آمدند و همگی دور میز جمع 

شده بودند و حسابی و با تمام قدرت می خوردند.
 کنایه: در صرف کردن صیغۀ بّلعت اهتمام داشتند  حسابی و 
با تمام توان می خوردند/ ایهام تناسب: «صرف کردن» به معنی بیان کردن 

است اما در معنی خوردن با «بلعت» ايهام تناسب می سازد.
 «دو ساعت بعد، بدون تخلف، تمام و کمال» قید هستند. 
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ناگهان	مصطفی	با	لباس	تازه	و	جوراب	و	کراوات	ابریشمی	ممتاز	و	پوتین	جیر	
بّراق،	خرامان	مانند	طاووس	مست	وارد	شد.	خیلی	تعجب	کردم	که	با	آن	قد	
دراز	چه	حّقه	ای	به	کار	برده	که	لباس	من	این	طور	قالب	بدنش	درآمده	است.	

گویی	جامه	ای	بود	که	درزی	ازل	به	قامت	زیبای	جناب	ایشان	دوخته	بود.

معنیه (عبارت پايانی(: انگار لباسی که پوشیده بود، لباسی بود که خداوند 
از ابتدا برای قامت زيبای او دوخته بود (لباس برای او بسیار مناسب بود(.

 تشبیه: مصطفی به طاووس/ استعاره: درزی ازل  خدا
 

خیلی تعجـب کـردم کـــه بـا آن قـّد دراز چـه حّقه ای به کـار برده کـه 

لبـاس من ايـن طور قـالب بـدنـش درآمـده.

ایشان	در	خوراک	سر	سوزنی	قصور	را	جایز	نمی	شمردند.
معنیه مصطفی در خوردن اصالً کوتاهی نمی کرد و حسابی می خورد.

 «جايز» مسند است.
حاال	دیگر	چانه	اش	هم	گرم	شده	و	در	خوش	زبانی	و	حّرافی	و	شوخی	و	بذله	و	
لطیفه،	نوک	جمع	را	چیده	و	متکّلم	وحده	و	مجلس	آرای	بالمعارض	شده	است.

معنیه حاال به پرحرفی هم افتاده بود و با شوخی و لطیفه و بامزه گويی، 
سايرين را ساکت کرده بود و تنها سخنگوی جمع بود و در گرم کردن 

مجلس، رقیب نداشت.
را  نوک جمع  ـ  می کرد  پرحرفی  بود   گرم شده  چانه اش   

چیده بود  سخنگوی واحد بود، بقیه را به سكوت واداشته بود.
 «حاال و ديگر» قید هستند. جملۀ مرّکب در اين عبارت به کار نرفته 
و هر سه جمله ساده هستند که با «واو» هم پايه ساز به همديگر وصل شده اند.

جملۀ وابسته پيوند وابسته ساز جملۀ هسته

جملۀ وابسته
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این	آدم	بی	چشم	و	رو	از	سرگذشت	های	خود	در	شیکاگو	و	منچستر	و	پاریس	
حکایت	ها	می	کرد	که	چیزی	نمانده	بود	خود	من	هم	بر	منکرش	لعنت	بفرستم.

 کنایه: بی چشم و رو  گستاخ و پررو ـ بر منكرِ چیزی لعنت 
فرستادن  يقین کامل به چیزی داشتن

همه	گوش	بودند	و	ایشان	زبان.
معنیه همه سراپا و بادقت به او گوش می دادند او هم يكسره حرف می زد.

 مجاز: گوش  شنونده ـ زبان  گوينده
 فعل «بود» از انتهای عبارت به قرينۀ لفظی حذف شده است.
گویی	حنجره	اش	دو	تنبوشه	داشت؛	یکی	برای	بلعیدن	لقمه	و	دیگری	برای	

بیرون	دادن	حرف	های	قلنبه.
معنیه انگار حنجرۀ مصطفی دو تا لولۀ جداگانه داشت، يكی برای قورت دادن 

لقمه و لولۀ ديگر برای بیرون آوردن حرف های عجیب و غريب.
 سجع: لقمه و قلنبه/ مجاز: حرف  سخن

 «تنبوشه» مفعول است. فعل «بود» از پايان دو جملۀ پايانی به 
قرينۀ معنايی حذف شده است.

یکی	از	حّضار	که	کّبادءه	شعر	و	ادب	می	کشید	چنان	محظوظ	گردیده	بود	که	
جلو	رفته	جبهءه	شاعر	را	بوسید.

معنیه يكی از حاضرين که خیلی اّدعای شعر و ادبیات داشت، آن قدر لّذت 
برده بود که جلو رفت و پیشانی شاعر (= مصطفی( را بوسید.

 کنایه: کّبادۀ چیزی را کشیدن  در چیزی اّدعا داشتن
 

يكی از حّضار کــه کبّادۀ شعر و ادب می کشید چنان محظوظ گرديده بود 

کـــه   جلو رفته       [و]      جبهۀ شاعر را بوسید.
جملۀ هسته جملۀ وابسته پيوند وابسته ساز نهادِ جملۀ هسته

جملۀ وابسته پيوند هم پايه ساز 
محذوف

جملۀ وابسته پيوند
 وابسته ساز
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به	اصرار	مرحوم	ادیب	پیشاوری	که	خیلی	به	من	لطف	داشتند	و	در	اواخر	
عمر	با	بنده	مألوف	بودند	و	کاسه	و	کوزه	یکی	شده	بودیم،	کلمءه	»استاد«	را	

بر	حسب	پیشنهاد	ایشان	اختیار	کردم.
به  را  «استاد»  پیشاوری، کلمۀ  اديب  اصرار مرحوم  و  به درخواست  معنیه 
پیشنهاد ايشان انتخاب کردم. اديب پیشاوری به من خیلی لطف داشت و در 
اواخر عمرش با من مأنوس شده بود و با هم خودمانی و صمیمی شده بوديم.

 کنایه: کاسه و کوزه يكی شدن  صمیمی شدن
 «لطف» مفعول و «مألوف و کاسه و کوزه يكی» مسند هستند.
اگر	چشمم	احیاناً	تو	چشمش	می	افتاد	با	همان	زبان	بی	زبانی	نگاه،	حقش	را	

کف	دستش	می	گذاشتم.
را کف  افتادن  ديدن ـ حق کسی  کنایه: چشم در چشم   
بی زبانی/  زبان  تناقض:  کسی/  از  انتقام گرفتن  گذاشتن   دستش 

تشخیص: زباِن نگاه
 اگـــر چـشـمـم احـیـانــاً تـــو چـشـمــش مـی افـتــاد 

با همان زبـان بی زبانی نگـاه، حّقش را کـف دستش می گذاشتـم.

ولی	شستش	خبردار	شده	بود	و	چشمش	مثل	مرغ	سربریده	مدام	روی	میز	
از	این	بشقاب	به	آن	بشقاب	می	دوید	و	به	کاینات	اعتنا	نداشت.

 کنایه: شست کسی خبردار شده  از موضوع خبردار شدن/ 
تشبیه: چشم به مرغ سربريده/ تشخیص: دويدن چشم

و چشمش»  «شستش  است.  هم پايه ساز  پیوند  حرف  «ولی»   
نهاِد جمالت خود هستند.

موقع	مناسبی	است	که	کباب	غاز	را	بیاورند.	دلم	می	تپد.

 کنایه: دلم می تپد  مضطرب و دل نگران هستم.

جملۀ وابسته پيوند وابسته ساز

جملۀ هسته
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مستش	 چنان	 غاز	 بوی	 نکند	 که	 است	 مصطفی	 پیش	 حواسم	 شش	دانگ	
کند	که	دامنش	از	دست	برود.

معنیه همۀ حواسم پیش مصطفی است که نكند از بوی خوش غاز چنان 
سرمست شود که اختیار خود را از دست بدهد [ و نقشه را فراموش کند].
 کنایه: شش دانگ حواس  تمام حواس ـ دامن از دست رفتن 
 بی اختیار شدن، کنترل خود را از دست دادن/ تلمیح: اشاره به جمله ای 

از گلستان سعدی: بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

 بــوی غــاز چنان مستـــش کند.

این	که	 محض	 به	 است.	 توی	حساب	 و	سرش	 به	جا	 عقلش	 هنوز	 اَلَحمُدهللا	
چشمش	به	غاز	افتاد	رو	به	مهمان	ها	نموده	گفت:	آقایان	تصدیق	بفرمایید	
میزبان	ما	این	یک	دم	را	خوش	نخواند،	آیا	حاال	هم	وقت	آوردن	غاز	است؟

 کنایه: توی حساب بودِن سر کسی  عاقل بودن، حواس جمع 
بجا  و  مناسب  او  کار  يک  اين  نخواند   را خوش  دم  يک  اين  ـ  بودن 
نبود/ پرسش انکاری: وقت آوردن غاز است؟  وقت آوردن غاز نیست.
«هنوز،  است.  وابسته ساز  پیوند  حرف  اين که»  محض  «به   

خوش، آيا و هم» همگی قید هستند.
من	که	شخصاً	تا	خرخره	خورده	ام.

 کنایه: تا خرخره خوردن  زيادخوردن
 «شخصاً» قید و «تا» حرف اضافه است.

مهمان	ها	سخت	در	محظور	گیر	کرده	بودند.
معنیه مهمان ها در رودربايستی گیر کرده بودند.

 «سخت» قید است.

مفعول مسند قيد مضاٌف اليه

گروه نهادی

هسته
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در	مقابل	تظاهرات	شخص	شخیصی	چون	آقای	استاد،	دو	دل	مانده	بودند.
استاد،  آقای  با شخصیتی چون  ظاهرسازی های شخص  برابر  در  معنیه 

مردد مانده بودند.
 کنایه: دو دل ماندن  مردد ماندن

 «دو دل» مسند است.
گرچه	چشم	هایشان	به	غاز	دوخته	شده	بود،	جز	تصدیق	حرف	های	مصطفی	

و	بله	و	البته	گفتن	چاره	ای	نداشتند.
 کنایه: دوخته شدن چشم به چیزی  توّجه داشتن به آن چیز، 

خیره خیره نگاه کردن/ مجاز: حرف  سخن
 «گرچه» حرف پیوند وابسته ساز است. «چاره ای» مفعول است.
دیدم	توطئءه	ما	دارد	می	ماسد،	دلم	می	خواست	می	توانستم	صد	آفرین	به	

مصطفی	گفته	از	آن	تاریخ	به	بعد	زیر	بغلش	را	بگیرم.

به  داريم  ما گرفت،  نقشۀ  دارد می ماسد   ما  توطئۀ  کنایه:   
هدفمان می رسیم ـ زير بغل کسی را گرفتن  به کسی کمک کردن 

 «دارد می ماسد» مضارع مستمر است. عبارت شامل دو جملۀ 
مرّکب است: «ديدم [که] توطئۀ ما دارد می ماسد» يک جملۀ مرّکب و 

ساير عبارت جملۀ مرّکب دوم است.
فقط	یک	لقمه	میل	بفرمایید	که	الاقل	زحمت	آشپز	از	میان	نرود	و	دماغش	نسوزد.
 کنایه: سوختن دماغ کسی  ضايع شدن کسی، رنجیدن کسی

خالصه	آن	که	از	من	همه	اصرار	بود	و	از	مصطفی	انکار.
 سجع: اصرار و انكار

 فعل «بود» از انتهای عبارت به قرينۀ لفظی حذف شده است.
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ناگهان	از	دهانم	در	رفت	که	آخر	آقایان،	حیف	نیست	از	چنین	غازی	گذشت؟	هنوز	
این	کالم	از	دهن	ُخردشدءه	ما	بیرون	نَجسته	بود	که	مصطفی	مثل	این	که	فنرش	
در	رفته	باشد،	بی	اختیار	دست	دراز	کرد	و	یک	کتف	غاز	را	کنده	به	نیش	کشید.

 کنایه: سخنی از دهان در رفتن  بدون فكر و تأمل حرف زدنـ  
کشیدن نیش  به  انجام دادن،  ناگهانی  حرکت  رفتن   در  کسی  فنر 

 خوردن/ مجاز: نیش: دندان
 «ناگهان و بی اختیار» قید هستند. «حیف» مسند است.

روا	نیست	بیش	از	این	روی	میزبان	محترم	را	زمین	انداخت	و	محض	خاطر	
ایشان	هم	شده	یک	لقمءه	مختصر	می	چشیم.

 کنایه: روی کسی را زمین انداختن  خواستۀ کسی را رد کردن
 «روا» مسند و «لقمه» مفعول است. بعد از فعل «نیست» حرف 

پیوند وابسته ساز «که» حذف است: روا نیست [که] بیش از اين ... .
دیگران	که	منتظر	چنین	حرفی	بودند،	فرصت	نداده	مانند	قحطی	زدگان	به	
جان	غاز	افتادند	و	در	یک	چشم	به	هم	زدن،	گوشت	و	استخوان	غاز	مادرمرده	
قربانی	در	کمرکش	دوازده	حلقوم	و	کتل	و	 مانند	گوشت	و	استخوان	شتر	
گردنءه	یک	دو	جین	شکم	و	روده	مراحل	مضغ	و	بلع	و	هضم	و	تحلیل	را	پیمود.

معنیه ديگر مهمانان که منتظر چنین جمله ای بودند، بی درنگ مثل افراد 
قحطی زده، به غاز حمله کردند و بسیار سريع، گوشت و استخوان آن غاز 
بیچاره مثل گوشت و استخوان شتری که قربانی شده باشد، در میان دوازده 
گلو و معده و روده، هر سه مرحلۀ جويدن، بلعیدن و هضم شدن را طی کرد.
 مجاز: حرف  سخن/ تشبیه: ديگران به قحطی زدگان ـ کتل 
و گردنۀ شكم و روده (اضافۀ تشبیهی(/ کنایه: به جان چیزی افتادن  به 

چیزی حمله و هجوم بردن ـ يک چشم به هم زدن  خیلی سريع.
 «ديگران» نهاد، «منتظر» مسند، «فرصت» مفعول، «قحطی زدگان» 

متّمم و «گوشت» نهاد جمالت خود هستند.
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به	زبان	خودمانی	رندان	چنان	کَلَکش	را	کندند	که	گویی	هرگز	غازی	قدم	
به	عالم	وجود	ننهاده	بود.

 کنایه: کلک چیزی را کندن: تمام کردن آن چیز ـ قدم به عالم 
وجود ننهاده بود  کالً نیست و نابود شد/ تناسب: چشم و زبان
 «کلكش» گروه مفعولی، «گويی» و «هرگز» قید هستند.

آقایان	دو	ساعت	تمام،	کارد	و	چنگال	به	دست	با	یک	خروار	گوشت	و	پوست	و	
بقوالت	و	حبوبات	در	کشمکش	و	تالش	بوده	اند	و	تِه	بشقاب	ها	را	هم	لیسیده	اند.

معنیه آقايان دو ساعت تمام، با کارد و چنگال يک خروار گوشت و سبزی 
و غالت را تا آن جا که می توانستند خوردند و حتی تِه بشقاب هايشان را 

نیز پاک کرده اند.
 اغراق: «يک خروار گوشت»

 «کارد و چنگال به دست» قید و «خروار» ممّیز است.
به	چشم	خودم	دیدم	که	غاز	گلگونم،	لَخت	لَخت	و	قطعًة	بعد	اُخری	طعمءه	
این	جماعت	کرکس	صفت	شده،	و	کأن	لَم	یَکُن	َشیئاً	مذکوراً	در	گورستان	

شکم	آقایان	ناپدید	گردید.
معنیه با چشم خود ديدم که غاز سرخ شده ام، تكه تكه شده و تكه ای پس 

از تكۀ ديگر، خوراک اين آقايان کرکس صفت شد.
اضافۀ   =) شكم  گورستان  ـ  کرکس  به  جماعت  تشبیه:   
اّول سورۀ  آيۀ  از  مذکوراً بخشی  يَُكن شیئاً  تضمین: ！لم  تشبیهی(/ 

دهر/ تناسب: غاز و کرکس
مرا	می	گویی	از	تماشای	این	منظرءه	هولناک	آب	به	دهانم	خشک	شده	و	به	جز	
تحویل	دادن	خنده	های	زورکی	و	خوش	آمدگویی	های	ساختگی	کاری	از	دستم	

ساخته	نبود.
 کنایه: آب به دهان خشک شدن  ترسیدن يا متعجب شدنـ  کار 

از دست کسی ساخته نبودن  نبودن امكان انجام کاری
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 «آب» و «کاری» نهاد و «خشک» مسند است.
در	همان	بحبوحءه	بخوربخور	که	منظرءه	فنا	و	زوال	غاز	خدابیامرز	مرا	به	یاد	
بی	ثباتی	فلک	بوقلمون	و	شقاوت	مردم	دون	و	مکر	و	فریب	جهان	پتیاره	و	

وقاحت	این	مصطفای	بدقواره	انداخته	بود،	باز	صدای	تلفن	بلند	شد.
معنیه در همان وسط بخوربخور صدای تلفن بلند شد. نابودی غاز مرا به 
ياد ناپايداری اين روزگار رياکار و سنگ دلی مردم پست و فريبكاری اين 

جهان زشت و بی شرمی اين مصطفی بداندام انداخته بود. 
مفهومه بی ثباتی روزگار، حیله گری دنیا

ـ  بوقلمون و دون  سجع:  بوقلمون: رنگارنگ و رياکار/  کنایه:   
پتیاره و بدقواره

 کل عبارت يک جملۀ مرّکب است؛ «در همان بحبوحۀ بخوربخور 
باز صدای تلفن بلند شد» جملۀ هسته و ساير عبارت جملۀ وابسته است.
از	تک	وتا	 را	 آن	که	سر	سوزنی	خود	 بدون	 کرده،	 را	 کار	خود	 یارو	حساب	

بیندازد،	دل	به	دریا	زده	و	به	دنبال	من	از	اتاق	بیرون	آمد.
خود  روی  به  اندکی  آن که  بدون  کرده،  اشتباه  فهمید  مصطفی  معنیه 

بیاورد، جرأت به خرج داد و به دنبال من از اتاق بیرون آمد.
 کنایه: حساب کار خود را کرد  متوّجه اشتباه خود شد ـ سر 
سوزن  مقدار اندک ـ خود را از تک وتا انداختن  به روی خود آوردن ـ 

دل به دريا زدن  جرئت کردن
پنج	 و	 گردید	 طنین	انداز	 آب	نکشیده	ای	 کشیدءه	 صدای	 و	 بستم	 را	 در	
انگشت	دعاگو	به	معّیت	مچ	و	کف	و	ما	یتعّلُق	بِه	بر	روی	صورت	گل	انداختءه	

آقای	استادی	نقش	بست.
معنیه در را بستم و صدای سیلی بسیار محكمی که بر صورتش زدم در همه جا 
پخش شد و جای پنج انگشت من ـ که دعاگوی شما خوانندگان هستم ـ به 
همراه مچ و کف دست و ديگر جزئیات دست، بر روی صورت سرخ مصطفی ماند.
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 کنایه: آب نكشیده  محكم ـ صورت گل انداخته  سرخ و 
برافروخته/ ایهام تناسب: «روی» به معنی «سطح و رويه» است در معنی 

«چهره» با صورت و انگشت ايهام تناسب می سازد. 

 صـدای کشیـدۀ آب نكشیـده ای طنین انداز گرديد.

خانه	خراب	تا	حلقوم	بلعیده	بودی	باز	تا	چشمت	به	غاز	افتاد	دین	و	ایمان	را	باختی	
و	به	منی	که	چون	تویی	را	صندوقچءه	سّر	خود	قرار	داده	بودم،	خیانت	ورزیدی	و	
نارو	زدی.	ِد	بگیر	که	این	ناز	شستت	باشد.	و	باز	کشیدءه	دیگری	نثارش	کردم.

معنیه بیچارۀ آواره! تو که حسابی غذا خورده بودی ولی باز تا چشمت 
به غاز افتاد همه چیز را فراموش کردی و به من ـ که تو را محرم اسرار 
خود قرار داده بودمـ  خیانت کردی. اين هم پاداش کارت، و دوباره سیلی 

ديگری به او زدم.
 کنایه: خانه خراب  بیچاره و آوارهـ  تا حلقوم بلعیدن  حسابی 
و تمام و کمال خوردن ـ دين و ايمان را باختن  فراموش کردن تمامی 
تعهداتـ  ناز شست  پاداش کارـ  نارو زدن  بی وفايی به عهد و پیمان/ 
تشبیهی(/ (اضافۀ  ِسّر  صندوقچۀ  ـ  ِسّر  صندوقچۀ  به  مصطفی  تشبیه: 

جناس ناهمسان: غاز، باز و ناز
 خانه خراب تا حلقوم بلعیده بودی

را	 خانه	 دِر	 بی	اختیار	 در	می	آوردم.	 شاخ	 داشتم	 بهانه	تراشی	هایش	 این	 از	
باز	کرده	و	این	جوان	نمک	نشناس	را	مانند	موشی	که	از	ُخمرءه	روغن	بیرون	

کشیده	باشند،	بیرون	انداختم.
 کنایه: شاخ درآوردن  بسیار تعجب کردنـ  نمک نشناس  بی تعّهد
باشند. کشیده  بیرون  ُخمره  از  که  موشی  به  جوان  تشبیه:  حق نشناس/  و 

مسند

صفِت مضاٌف اليه مضاٌف اليه
آب نكشیـده ای

گروه نهادی

هسته

حرف اضافه
فعل ماىض بعيدمتمممنادا
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 «داشتم درمی آوردم» ماضی مستمر است. «بی اختیار» قید و 
«باز» مسند است.

قدری	برای	به	جا	آمدن	احوال	و	تسکین	غلیان	درونی	در	حیاط	قدم	زده،	آن	گاه	با	
صورتی	که	گویی	قشری	از	خندءه	تصنّعی	روی	آن	کشیده	باشند	وارد	اتاق	شدم.

معنیه برای اين که حالم بهتر شود و درونم آرام شود، مقداری در حیاط 
قدم زدم، سپس با صورتی که اليه ای از خندۀ مصنوعی و زورکی روی 

آن بود، وارد اتاق مهمانان شدم.
به	 با	کلّیءه	متفرعات	 را	 نودوز	خود	 لباس	های	 بهترین	 از	 دیروز	یک	دست	
به	دست	چالق	شدءه	 مصطفی	خان،	 استادی	 آقای	 یعنی	 مایحتوی،	 انضمام	

خودم	از	خانه	بیرون	انداخته	ام.
معنیه ديروز يک دست از بهترين لباس هايم را که تازه دوخته بودم و نو 
بود با کلیۀ متعّلقات آن (مثل کراوات( به همراه محتوای لباس ها يعنی 

مصطفی، به دست علیل خودم از خانه بیرون انداختم.
 کل عبارت يک جملۀ ساده است.

چون	تیری	که	از	شست	رفته	باز	نمی	گردد،	یک	بار	دیگر	به	کالم	بلندپایءه	
»از	ماست	که	بر	ماست«	ایمان	آوردم	و	پشت	دستم	را	داغ	کردم	که	تا	من	

باشم	دیگر	پیرامون	ترفیع	رتبه	نگردم.

کرد]  کاری  نمی توان  [و  گذشته  است،  گذشته  که  کاری  چون  معنیه 
بار ديگر به سخن ارزشمند «از ماست که بر ماست» پی بردم و پس از 

پشیمانی، با خودم عهد کردم به سراغ ارتقای مقام نروم.
مفهومه کاری که گذشته، قابل اصالح نیست/ عامل همۀ مصائب؛ خوِد ما هستیم.
 ارسال المثل و کنایه: تیری که از شست رفته بازنمی گردد  گذشته

را نمی توان برگرداند/ ارسال المثل: از ماست که بر ماست/ تضمین: «از 
ماست که بر ماست» بخشی از بیت مشهور منسوب به ناصرخسرو است: 
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«زی تیر نگه کرد و پر خويش بر آن ديد/ گفتا ز که نالیم که از ماست که 
بر ماست»/ کنایه: پشت دست داغ کردن  پشیمان شدن و عبرت گرفتن

	مترادف	واژه	های	زیر	را	بنویسید.
 معهود  معمول، عهد شده/ بحبوحه  میان، وسط/ وجنات 
 رخساره (وجنات در اصل «جمِع وجنه» است، اما در فارسی به صورت 

مفرد به کار می رود.(
	در	هر	یک	از	بندهای	پنجم	و	یازدهم،	سه	واژءه	مهم	امالیی	بیابید	و	بنویسید.

 بند پنجم: معهود، اعال، ديالق، بدقواره
بند يازدهم: وجنات، تعارف، باقلوا، سوغات.

	در	عبارت	زیر	»مفعول«	و	»مسند«	را	مشّخص	کنید.
 آثار شادی در وجناتش نمودار گرديد.  مسند

گفتم: چرا نمی آيی بنشینی؟  مفعول

 به حروفی که جمله ها را به هم وصل می کند، 
حرف ربط يا حرف پیوند می گويند. حرف پیوند دو گونه است:

 اين حروف بر سر جملۀ وابسته می آيند 
و در هر جمله ای آن ها را ديديد، با جملۀ مرّکب سر و کار داريد. به 
جمله ای که پیوند وابسته ساز بر سر آن آمده جملۀ وابسته يا پیرو و 

به جملۀ ديگر هسته يا پايه می گويند: بیـــا   تـــا گـل برافشانیم
جملۀ وابسته

[پيرو]
پيوند

وابسته ساز
جملۀ هسته

[پايه]
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مشهورترين پیوندهای وابسته ساز عبارت اند از:
که، تا، اگر، وقتی، زيرا، اگرچه، گرچه، با اين که، چون (به معنی وقتی که) ...

 گاهی پیوند وابسته ساز حذف می شود، اما هم چنان با جملۀ 
مرّکب سر و کار داريم: گفتم غم تو دارم  گفتم [که] غم تو دارم.

 اين پیوندها دو جملۀ هم پايه (دو جمله ای 
که شأن دستوری يكسانی دارند( را به هم وصل می کنند:

مینا آمد اما غذايش را نخورد.

در مثال فوق جملۀ «مینا آمد» يک جملۀ ساده است و «جملۀ غذايش 
را نخورد» نیز ساده است؛ زيرا «اما» بین دو جملۀ هم پايه می آيد، به 

بیان ديگر، جملۀ دوم ساده است؛ زيرا جملۀ اّول ساده است.
حال به مثال زير دقت کنید:

 بیــا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازيم

«گل برافشانیم» يک جملۀ وابسته (پیرو( است، (زيرا وابسته ساز «تا» 
بر سر آن آمده است( «واو» هم پايه ساز است، پس جملۀ پس از «واو»؛ 

يعنی جملۀ «می در ساغر اندازيم» هم وابسته است.
مشهورترين پیوندهای هم پايه ساز عبارت اند از: و، يا، اما، لیكن، لیک، ولی ...

هم	پایه	ساز(	 	� )وابسته	ساز	 ربط	 انواع	حرف	 کاربرد	 برای	 درس	 متن	 از	 	
نمونه	های	مناسب	بیابید.

 وابسته ساز: اگر اين غاز را برای میهمان های امروز بیاوريم، برای 
میهمانان فردا از کجا غاز خواهی آورد؟

الحمدهللا که سالی يک مرتبه بیشتر از زيارت جمالش مسرور و مشعوف 
نمی شدم.

جملۀ ساده
پيوند هم پايه سازپيوند هم پايه ساز

جملۀ ساده

جملۀ وابسته جملۀ وابستهپيوند هم پايه سازپيوند هم پايه ساز جملۀ هسته
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هم پايه ساز: مختاريد ولی خوب بود مهمانی را پس می خوانديد.
زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد.

	مفهوم	کنایه	های	زیر	را	بنویسید.
 پشت دست داغ کردن: پشیمانی و درس عبرت گرفتن از کاری

سماق مکيدن: انتظار بیهوده کشیدن
چند مرده حالج بودن: میزان توانايی و ُعرضۀ کسی

	کدام	ویژگی	های	نثر	نویسنده،	بر	تأثیرگذاری	داستان	او	افزوده	است؟
 استفاده از کنايات، ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانه و زبان 

طنزآمیز او.

	نویسنده	در	داستان	»کباب	غاز«	کدام	رفتار	فردی	و	اجتماعی	را	مورد	
انتقاد	قرار	داده	است؟

 	اعتماد بی جا، حرص و طمع، تعارف بی جهت
	از	متن	درس،	مَثَِل	متناسب	با	هر	یک	از	این	سروده	های	سعدی	بیابید	و	

مقصود	اصلی	آن	ها	را	بیان	کنید.
کای�ن	هم�ه	بی�داد	ش�بان	می	کند	گّلءه	م�ا	را	گِله	از	گرگ	نیس�ت

مفهومه هر چه بال بر سرمان می آيد، از خودمان يا از آشنايان است.
گّله  نماد:  شبان/  و  گرگ  تضاد:  گّله/  گِله کردن  تشخيص:   
 مردم ـ گرگ  دشمن ـ شبان  حاکم/ تناسب: گّله و شبان/ 

واج آرايی: صامت /گ/
 از ماست که بر ماست

اّول	اندیشه	کند	مرد	که	عاقل	باشد	سخِن	گفته	دگر	باز	نیاید	به	دهن
مفهومه اّول انديشه وانگهی گفتار.

 تیری که از شست رفته ديگر بازنمی گردد.
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اسم	آقا	سهراب،	صلوات	دارد.
 کنایه: صلوات داشتن اسم کسی  نهايت احترام و تقّدس را 

برای کسی قائل بودن
َرمَی	اهللاَ	َولکّن	َرمیَت	ِاذ	َرمَیَت	مَا	و！

معنیه آن گاه که تو تیر انداختی، تو تیر نینداختی، بلكه خدا تیر انداخت.
مفهومه تقديرگرايی/ همۀ امور دست خداست.

 تضمین: قسمتی از آيۀ 1۷ سورۀ انفال
ارمیا	خنده	اش	را	خورد.	آرام	سری	تکان	داد.

 کنایه: خوردن خنده  قطع کردن خنده
سهراب	ُگل	کاشتی،	ای	واهللا.

 کنایه: گل کاشتن  کاری را درست و عالی انجام دادن
ُمردءه	فیل	صد	تومن	است	و	زنده	اش	هم	صد	تومن،	دود	هنوز	از	کُنده	بلند	می	شود.

تومن می ارزه زنده اش صد  و  فیل مرده  ارسال المثل و کنایه:   
 موجود ارزشمند، در هر حالتی ارزشمند است ـ دود هنوز از ُکنده 

بلند می شود  پیران کارها را درست و دقیق انجام می دهند.

	شخصیت	اصلی	داستان	چه	کسی	است؟	ویژگی	های	رفتاری	او	را	مورد	
بررسی	قرار	دهید.

در  توانا  و  جنگ  در  ماهر  متواضع،  شخصیتی  سهراب  سهراب.   
منهدم ساختن تانک های دشمن و در عین حال بسیار شوخ طبع است.
	با	توّجه	به	آیءه	شریفه	و	بیت	زیر،	متن	روان	خوانی	را	تحلیل	کنید.

َرمَی	اهللاَ	َولکّن	َرمیَت	ِاذ	َرمَیَت	مَا	و！
 مفهومه همۀ امور دست خداست/ تقديرگرايی

1- بخشی از رمانی به نام «ارمیا» اثر رضا امیرخانی

۱
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ز	یزدان	دان	نه	از	ارکان	که	کوته	دیدگی	باشد
ک�ه	خطی	کز	خرد	خیزد	تو	آن	را	از	بنان	بینی

 مفهومه همۀ امور دست خداست/ تقديرگرايی
بر طبق اين آيه، انسان صرفاً وسیلۀ اجرای خواست و ارادۀ الهی است و خداوند 
فاعل حقیقی امور است. در بیت سنايی نیز به همین نكته اشاره شده است که 
خط و نوشته را نبايد به انگشت نسبت داد، بلكه عقل و خرد، نويسندۀ خط 
و نوشته است. در متن درس نیز سهراب گويی وسیلۀ اجرای اراده و خواست 

الهی است و خداست که تانک های دشمن را يكی يكی منهدم می کند.

سٔواالت امتحان بهایی

معنی	هر	یک	از	واژه	های	مشخص	شده	را	بنویسید.5	2۴9
)شهریور 1400( 	الف(	چشم	بد	دور	دیدم	آقا	واترقیده	اند.	

ب(	چنین	روز	مبارکی	صلءه	ارحام	نکنی	کی	خواهی	کرد؟
پ(	شب	عید	نوروز	بود	و	موقع	ترفیع	رتبه.	

)شهریور 98( ت(	با	حال	استیصال	پرسیدم	چه	خاکی	بر	سر	بریزم؟		

در	گروه	کلمات	زیر	چهار	مورد	نادرستی	امالیی	وجود	دارد،	درست	هر	5	250
)دی 1400( یک	را	بنویسید.	
»زماد	و	مرهم،	زهر	و	تریاق،	حوزءه	ادیب	بزرگ،	تعّلل	و	درنگ،	صد	کاروان	

حیون،	حضار	مجلس،	بغوالت	و	حبوبات،	صورت	سرمای	دی«
)شهریور 99(5	251 با	توجه	به	نوشتءه	زیر	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید.		

»یکی	از	حظّار	که	کّبادءه	شعر	و	ادب	می	کشید	چنان	محظوظ	گردیده	بود	که	
جلو	رفته	جبهءه	شاعر	را	بوسید.«

	الف(	»پیشانی«	معادل	معنایی	کدام	واژه	است؟	
ب(	در	کدام	واژه،	نادرستی	امالیی	دیده	می	شود؟
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)دی 98(5	252 در	عبارت	زیر	یک	نادرستی	امالیی	بیابید	و	اصالح	کنید.	
خانه	 از	 مایحتوی	 انظمام	 به	 را	 خود	 نودوز	 لباس	های	 از	 یک	دست	 »دیروز	

بیرون	انداخته	ام.«
را	5	253 )پیرو(	 وابسته	 جملءه	 و	 )پایه(	 هسته	 جملءه	 زیر،	 مرکّب	 جملءه	 در	

)دی 99( مشخص	کنید.		
»خودت	بهتر	می	دانی	که	در	این	شب	عیدی	مالیه	از	چه	قرار	است.«

در	هر	یک	از	جمله	های	مرکّب	زیر	جملءه،	وابسته	)پیرو(	را	مشخص	5	25۴
)خرداد 99( کنید.		
	الف(	اگر	امروز	بیشتر	از	این	به	ما	بخورانید	همین	جا	وبال	جانت	می	گردیم.

ب(	جامه	ای	بود	که	درزی	ازل	به	قامت	زیبای	جناب	ایشان	دوخته	بود.

)دی 99(5	255 	 نام	پدیدآورندءه	هر	یک	از	آثار	زیر	را	بنویسید.	
	الف(	منطق	الطیر

ب(	داستان	کباب	غاز
پ(	فی	حقیقة	العشق
ت(	قّصءه	شیرین	فرهاد

	موارد	زیر	را	به	نثر	روان	برگردانید.5	256
	الف(	این	بدبخت	ها	سال	آزگار	یک	بار	برایشان	چنین	پایی	می	افتد.	

)شهریور 99( 	
ب(	خودتان	را	بزنید	به	ناخوشی	و	بگویید	طبیب	قدغن	کرده:	از	تختخواب	

)شهریور 1400( پایین	نیاید.		
)دی 99( پ(	حاال	دیگر	مصطفی	در	خوش	زبانی،	نوک	جمع	را	چیده	است.		
ت(	شش	دانگ	حواسم	پیش	مصطفی	است	که	نکند	بوی	غاز	چنان	مستش	

)دی 98( کند	که	دامنش	از	دست	برود.		
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ث(	یکی	که	کّبادءه	شعر	و	ادب	می	کشید	جلو	رفته	جبهءه	شاعر	را	بوسید.	
)خرداد 98( 	
)شهریور 98( ج(	در	این	اثنا	صدای	زنگ	تلفن	از	سرسرای	عمارت	بلند	شد.		

)خرداد 98(5	257 بیت	زیر	با	کدام	مَثَل	مشهور	از	نظر	مفهوم	تناسب	دارد؟		
»س�خن	گفته	دگر	باز	نیاید	به	دهن/	اول	اندیش�ه	کند	مرد	که	عاقل	باش�د«

1( از ماست که بر ماست
2( تیری که از شست رفت به کمان باز نمی گردد.

)شهریور 98(5	258 در	عبارت	زیر،	مفهوم	کنایی	»سماق	مکیدن«	چیست؟		
»گفت:	تنها	همءه	رتبه	های	باال	را	وعده	بگیر	و	مابقی	را	نقداً	خط	بکش	و	بگذار	

سماق	بمکند.«
)شهریور 99(5	259 	مفهوم	کنایه	های	زیر	را	بنویسید.		

	الف(	دیدم	توطئءه	ما	دارد	می	ماسد.	
ب(	از	این	بهانه	تراشی	هایش	داشتم	شاخ	درمی	آوردم.

مفهوم	مرتبط	با	بیت	زیر	را	از	داخل	کمانک	انتخاب	کنید.	5	260
)شهریور 99 و دی  1400( 	

کای�ن	هم�ه	بی�داد	ش�بان	می	کند«»گّل�ءه	م�ا	را	گِل�ه	از	گ�رگ	نیس�ت
)از	ماست	که	بر	ماست	�	عدالت	خواهی(

مفهوم	متناسب	با	عبارت	زیر	را	از	کمانک	روبه	رو	انتخاب	کنید.	5	261
)خرداد 99 و دی  99( 	
	»ستارءه	ضعیفی	در	شبستان	تیره	و	تار	درونم	درخشیدن	گرفت.«	)امیدوار	شدن			�

رها	شدن	از	ضعف	و	ناتوانی(
در	هر	یک	از	موارد	زیر،	مفهوم	بخش	های	مشخص	شده	را	بنویسید.	5	262

	 )خرداد 99(
	الف(	در	اواخر	عمر	با	بنده	مألوف	شده	بود	و	کاسه	و	کوزه	یکی	شده	بودیم.
ب(	پشت	دستم	را	داغ	کردم	که	تا	من	باشم	دیگر	پیرامون	ترفیع	رتبه	نگردم.
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)خرداد 99(5	263 با	توجه	به	نوشتءه	زیر	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید.		
»مرا	به	یاد	بی	ثباتی	فلک	بوقلمون	و	شغاوت	مردم	دون	و	وقاحت	این	مصطفای	

بدقواره	انداخته	بود.«
	الف(	معنای	واژءه	»دون«	چیست؟

ب(	در	کدام	واژه	»نادرستی	امالیی«	دیده	می	شود؟





 واژه نامه ای
 آخته: بیرون کشیده، برکشیده

 دستاورد: نتیجه، پیامد، حاصل آن چه 
با تالش به دست آيد.

 ذی حیات: دارای حیات، زنده، جاندار
 سرحد: مرز، کرانه

 غايی: منسوب به غايت، نهايی

 غیرواژه نامه ای
 اکتفا کردن: بسنده کردن، کفايت کردن

 بی حد: بی اندازه

 جور: ظلم و ستم
 سرمنزل: مقصود

 لنگرانداختن: توّقف کردن

آخته و برکشيده ـ اکتفا و بسنده ـ حيات و زندگی ـ 
ذی و صاحب ـ گذاشتن و قرار دادن ـ منسوب و نسبت داده شده

نسبت داده شدهمنسوبصاحبذیزندگیحيات
گماشتهمنصوبپوششزیمحّوطۀ روباز خانهحياط

نان	را	از	من	بگیر،	اگر	می	خواهی/	هوا	را	از	من	بگیر،	اما/	خنده	ات	را	نه.	
معنیه همۀ ضروريات زندگی و حیات را هم اگر می خواهی از من بگیر، اما 

لبخندت را از من دريغ مكن.
مفهومه اهمّیت و ارزش لبخند معشوق

1- از مجموعه شعر «هوا را از من بگیر، خنده ات را نه» اثر پابلو نرودا

نام	درسنام	قسمت
درغ هفدهمه خندۀ تودرس نــامـه

با	تایپ	عنوان	و	شماره	درس	یا	فصل	به	صورت	اتوماتیک	در	مستر	اصالح	می	شود.

۱
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 مجاز: نان و هوا  نیازهای ضروری انسان
 فعل «نگیر» از انتهای عبارت محذوف است.

گل	سرخ	را	از	من	مگیر/	سوسنی	را	که	می	کاری	...
معنیه عشق، محبت و لبخندت را از من دريغ مكن ...

محبت/  و  عشق  لبخند،  سوسن   گل  و  سرخ  گل  نماد:   
تشخیص: تناسب: گل سرخ، سوسن

 در انتهای عبارت، جملۀ « از من مگیر» به قرينۀ لفظی محذوف 
است.

دیده	 را	 دنیا	 که	 خسته/	 چشمانی	 با	 بازمی	گردم/	 سخت	 نبردی	 پس	 از	
پروازکنان	در	 اما	خنده	ات	که	رها	می	شود/	و	 است/	بی		هیچ	دگرگونی/	

آسمان	مرا	می	جوید/	تمامی	درهای	زندگی	را/	به	رویم	می	گشاید.
معنیه هنگامی که از جنگی دشوار برمی گردم، در حالی که چشمانم از 
بس وقايع و سختی ها را تجربه کرده، خسته و درمانده شده، [در همۀ اين 
حاالت دشوار] وقتی به روی من لبخند می زنی، گويی حیات و زندگی 

را به من داده ای.
مفهومه حیات بخش بودن خندۀ معشوق

 تشخیص: جست وجو کردن خنده/ کنایه: دنیا را ديده است 
 سختی ها و وقايع دنیا را تجربه کرده است/ استعارۂ مکنّیه: پرواز کردن 

خنده ـ درهای زندگی.
 «ان» در «پروازکنان» نشانۀ صفت فاعلی است.

عشق	من،	خندءه	تو/	در	تاریک	ترین	لحظه	ها	می	شکفد/	و	اگر	دیدی،	به	
ناگاه/	خون	من	بر	سنگ	فرش	خیابان	جاری	ست/	بخند؛	زیرا	خندءه	تو/	

برای	دستان	من/	شمشیری	است	آخته.

معنیه عشق من، خندۀ تو در لحظات ناامیدی من، خود را نشان می دهد و 
حتی اگر ديدی من بر سنگ فرش خیابان زخمی و در حال مرگ افتاده ام، 
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بر  آن  با  که  است  سالحی  من  برای  تو  خندۀ  زيرا  بزن؛  لبخند  هم  باز 
دشواری ها پیروز می شوم.

مفهومه خندۀ معشوق روحیه بخش است.
 استعارۂ مکنّیه: شكفتن خنده/ نماد: لحظه های تاريک  فضای 
پر از ناامیدی، ظلم و اختناق/ کنایه: خون کسی بر سنگ فرش جاری بودن 
 زخمی شدن/ تشبیه: خنده به شمشیرِ آخته/ مجاز: عشق  معشوق
خندءه	تو،	در	پاییز/	در	کنارءه	دریا/	موج	کف	آلوده	اش	را/	باید	برفرازد/	و	
در	بهاران،	عشق	من/	خنده	ات	را	می	خواهم/	چون	گلی	که	در	انتظارش	

بودم،/	گل	آبی،	گل	سرِخ	کشورم	که	مرا	می	خواند.
معنیه لبخند تو در فصل پايیز و در ساحل دريا بايد امواج دريا را توفانی و 
پرتالطم کند (خندۀ تو بايد به زندگی حرکت و جنبش دهد( و در فصل بهار، 
ای عشق من، منتظر لبخندت هستم همانند گل های بهاری که منتظرشان 

بودم، همان گل های آبی و سرخی که در پرچم کشورم نقش بسته است.1
مفهومه خندۀ معشوق باعث شور و جنبش است.

 تشبیه: خنده به گل/ تشخیص: انتظارکشیدن و خواندن گل/ 
تضاد: پايیز و بهار/ تناسب: کناره، دريا، موج و کف

 «ان» در «بهاران» به معنی زمان است؛ بهاران  فصل بهار

بخند	بر	شب/	بخند	بر	روز،	بر	ماه،/	بخند	بر	پیچاپیچ	خیابان	های	جزیره،/	
و	 می	روند	 پاهایم	 که	 آن	گاه	 می	بندم،/	 و	 می	گشایم	 چشم	 که	 آن	گاه	 اما	
بازمی	گردند،/	نان	را،	هوا	را،/	روشنی	را،	بهار	را،/	از	من	بگیر/	اما	خنده	ات	

را	هرگز/	تا	چشم	از	دنیا	نبندم
معنیه عشق من! تو در همۀ زمان ها، بر همۀ زمین و آسمان لبخند بزن. در 
تمام لحظات زندگی من؛ چه آن گاه که بیدارم و چه آن گاه که خوابم، چه 

1- اشاره به رنگ پرچم کشور شیلی که از دو نوار سرخ و آبی تشكیل شده است.
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زمانی که در سفرم و چه زمانی که از سفر بازمی گردم، تمامی ضروريات 
زندگی و تمامی زيبايی های عالم را هم اگر از من گرفتی [مهم نیست]
فقط لبخندت را از من دريغ مكن که بدون لبخند تو ادامۀ زندگی برای 

من امكان ندارد.
مفهومه ارزش و اهمّیت لبخند معشوق

 مجاز: شب و روز  همۀ زمان ها/ نماد: ماه  آسمانـ  پیچاپیچ 
خیابان های جزيره  زمین ـ نان و هوا  خواسته های بسیار ضروری ـ
بستن دنیا  از  چشم  کنایه:  طبیعت/  عالم  زيبايی های  بهار   و  روشنی 
 ُمردن/ تضاد: می گشايم و می بندم ـ می روند و بازمی گردند ـ شب و روز

 مفعول فعل «می بندم» به قرينۀ لفظی حذف است، نهاد فعل 
«بازمی گردند» به قرينۀ لفظی حذف است و فعل «مگیر» بعد از «هرگز» 

محذوف است.

	برای	واژءه	»آخته«	دو	معادل	معنایی	بنویسید.
 بیرون کشیده، برکشیده

«ان» از وندهايی است که در زبان فارسی کارکردهای متفاوت دارد، 
مشهورترين و پرکاربردترين کارکرد «ان» نشانۀ جمع است: دوستان، 

درختان، گیاهان و ... .
اما چند کارکرد ديگر نيز دارد:

بامداد(،  (زمان  بامدادان  بهار(،  (فصل  بهاران   
شامگاهان، سحرگاهان ...
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 گیالن (محل زندگی قوم گیل( ديلمان (محل زندگی 
قوم ديلم(، باختران ...

 کوهان (مانند کوه(، (ماهان: مانند ماه(
به  منسوب  (جانی،  جانان  (�اوه ای(،  کاويان   

جان(، بابكان (منسوب به بابک(، هرمزان (منسوب به هرمز(
 خندان، گريان، پويان ... (در اين معنی همیشه با 

بن مضارع به کار می رود(.
	مفهوم	نشانءه	»ان«	را	در	واژه	های	زیر	بنویسید.

خاوران:	مکان (سرزمين خاور)  بهاران:	زمان	
خندان:	صفت فاعلی بابکان:	نسبت، منسوب به بابک	

	این	بخش	از	سرودءه	»پابلو	نرودا«	را	از	نظر	کاربرد	»نماد«	بررسی	کنید.
	نان	را	از	من	بگیر	اگر	می	خواهی/	هوا	را	از	من	بگیر،	اما/	خنده	ات	را	نه./	

گل	سرخ	را	از	من	مگیر.
 گل سرخ نماد عشق و محبت است.

	در	این	قسمت	از	متن	درس،	شاعر	از	کدام	آرایه	های	ادبی	بهره	گرفته	است؟
	...	اما	خنده	ات	که	رها	می	شود/	و	پروازکنان	در	آسمان	مرا	می	جوید/	تمامی	

درهای	زندگی	را/	به	رویم	می	گشاید.
پرواز کردن  استعارۀ مکنّيه:   تشخيص: جست وجو کردن خنده/ 

خنده ـ درهای زندگی.

	درک	و	دریافت	خود	را	از	متن	زیر	بنویسید.
	»و	اگر	دیدی،	به	ناگاه/	خون	من	بر	سنگ	فرش	خیابان	جاری	است،/	بخند؛	

زیرا	خندءه	تو/	برای	دستان	من/	شمشیری	است	آخته.«
 خندۀ معشوق باعث می شود عاشق در مصائب، بر دشواری ها غلبه کند.
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	متن	درس	را	با	مفهوم	سرودءه	زیر	مقایسه	کنید.
	چه	خوش	فرمود	آن	پیر	خردمند
ایّ�ام ج�ور	 از	 خونین	دل�ی	 اگ�ر	

وزین	خوش�تر	نباشد	در	جهان	پند
»لب	خن�دان	بیاور	چ�ون	لِب	جام«

مفهومه با وجود غم و غّصه باز هم خنده فراموش نشود.
 شعر در قالب مثنوی سروده شده است./ کنايه: خونین دل بودن 
 بسیار غمگین و آزرده خاطر بودن/ تشخيص: جور کردن ايّامـ  خندان بودن 
و لب داشتن جام/ تشبيه: لب خندان به لب جام ـ تشبیه پنهان دل خونین 
به جام سرخ شراب/ تضاد: خونین دل و لب خندان/ تضمين: مصراع دوم با 

کمی تغییر، سرودۀ حافظ است:
«با دل خونین، لب خندان بیاور همچو جام

نی گرت زخمی رسد آيی چو چنگ اندر خروش»
که	دس�تاورد	بی	رنجی	است	شادیبه	پیش	اهل	دل	گنجی	است	شادی

مفهومه ارزش فراوان خنده/ خنده بی زحمت به دست می آيد
کنايه:  رنج/  و  جناس ناهمسان: گنج  به گنج/  تشبيه: شادی   

اهل دل  عارفان، افراد خردمند و حكیم/ تضاد: شادی و رنج
س�زاواربه	آن	کس	می	رسد	زین	گنج	بسیار را	 ش�ادمانی	 باش�د	 ک�ه	

مفهومه لبخند به کسی می رسد که لیاقت خنديدن را داشته باشد.
استعاره: گنج  شادی 

 «را» در مصراع دوم فّک اضافه است: سزاوار شادمانی باشد.
ب�ه	هر	س�و	رو	کن�ی	لبخن�د	بینیچ�و	گل	هر	ج�ا	که	لبخن�د	آفرینی

مفهومه بخند تا دنیا به روت بخنده!
 تشبيه: تو به گُل/ تشخيص: لبخندآفريدن گُل/ جناس ناهمسان: 
سو و رو/ کنايه: روکردن  نگاه کردن ـ لبخند زدن گل  شكفتن گل 

به	ه�ر	حال�ت	تبّس�م	کن،	تبّس�ممش�و	در	پیچ	و	ت�اب	رنج	و	غم،	گم
مفهومه توصیه به لبخندزدن در هر حالتی
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کنايه: گم شدن در رنج و غم  رنج و غم بسیار کشیدن/   
تناسب: رنج و غم/ تضاد: غم با تبّسم

 در اين ابیات فريدون مشیری به مخاطبان خود توصیه می کند 
با  لبخند  با  و  نكنند،  فراموش  را  لبخند  هستند  که  حالتی  هر  در  که 
رنج و غم زندگی مواجه شوند. در متن درس نیز نرودا از معشوق خود 
می خواست که حتی در سختی و جنگ نیز لبخند بزند؛ زيرا لبخند او 

باعث نیروگرفتن، جنبش و حیات عاشق می شود.

دلم	می	خواهد	بر	بال	های	باد	بنشینم	و	آن	چه	را	که	پروردگار	جهان	پدید	
آورده،	زیر	پا	گذارم	تا	مگر	روزی	به	پایان	این	دریای	بی	کران	رسم	و	بدان	

سرزمین	که	خداوند	سرحّد	جهان	خلقتش	قرار	داده	است،	فرود	آیم.
مفهومه توصیه به سیر و سفر/ اشتیاق کشف حقايق هستی

باد  بال های  ـ  ماّدی  جهان  بی کران   دريای  استعاره:   
(استعارۀ مكنّیه(/ کنایه: زير پا گذاشتن  طی کردن، سیر و سفر کردن
در	این	سفر	دور	و	دراز،	ستارگان	را	با	درخشندگی	جاودانی	خود	می	بینم	
به	سرمنزل	غایی	سفر	 تا	 را	در	دل	افالک	می	پیمایند	 راه	هزاران	ساله	 که	

خود	برسند	اما	بدین	حد	اکتفا	نمی	کنم	و	هم	چنان	باالتر	می	روم.
مفهومه کمال طلبی/ سیر و صعود آسمانی

 تشخیص: راه پیمودن ستارگان ـ دل افالک/ تناسب: ستاره و 
افالک/ کنایه: راه هزاران ساله  راه طوالنی و دور و دراز

ای	 تو	 و	 بازدار	 پرواز	 از	 را	 عقاب	آسایت	 بال	های	 من،	 دورپرواز	 فکر	 ای	
این	 از	 بیش	 تو	 برای	 زیرا	 انداز؛	 لنگر	 تندرو	خیال	من،	همین	جا	 کشتی	

اجازءه	سفر	نیست.
مفهومه آدمی راهی به ماورای عالم ماّدی ندارد.

1- اثر «يوهان کريستف فريدريش شیللر»

۱
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 تشخیص: سخن گفتن با فكر و خیال/ کنایه: دورپرواز  متعالی
و عمیق ـ لنگر انداختن  متوّقف شدن/ استعارۂ مکنّیه: بال داشتن فكر/ 
تشبیهی(/  (اضافۀ  خیال  کشتی  ـ  عقاب  بال  به  فكر  بال های  تشبیه: 

تناسب: پرواز، بال و عقاب ـ کشتی و لنگر

سٔواالت امتحان بهایی

معنی	واژءه	مشخص	شده	چیست؟	 )شهریور 98(5	26۴
»بخند؛	زیرا	خندءه	تو/	برای	دستان	من	شمشیری	است	آخته«

کاربرد	نشانءه	»ان«	در	کدام	گزینه	با	سایر	گزینه	ها	متفاوت	است؟	 )دی 98(5	265
2( سحرگاهان  1( بامدادان  

۴( بهاران ۳( خاوران  
با	توجه	به	سرودءه	زیر	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید.	 )دی 99(5	266

»در	بهاران	عشق	من!/	خنده	ات	را	می	خواهم/	چون	گلی	که	در	انتظارش	بودم«
	الف(	مفهوم	»ان«	را	در	واژءه	»بهاران«	بنویسید.

ب(	زمان	فعل	»می	خواهم«	مضارع	اخباری	است	یا	آینده؟
با	توجه	به	سرودءه	زیر	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید.	 )خرداد 99(5	267

»در	بهاران	عشق	من!/	خنده	ات	را	می	خواهم/	چون	گلی	که	در	انتظارش	بودم«
	الف(	مفهوم	»ان«	را	در	واژءه	»بهاران«	بنویسید.

ب(	مرجع	ضمیر	شخصی	پیوستءه	»ش«	در	واژءه	»انتظارش«	چیست؟
مفهوم	»ان«	را	در	هر	یک	از	ترکیب	های	زیر	بنویسید.	 )شهریور 99(5	268

ب(	درفش	کاویان 	 	الف(	کوهان	شتر		
)شهریور 1400(5	269 با	توجه	به	سرودءه	زیر	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید.	

»ام�ا	خنده	ات	که	رها	می	ش�ود/	و	پروازکنان	در	آس�مان	م�را	می	جوید	...«
	الف(	مفهوم	»ان«	را	در	واژءه	»پروازکنان«	بنویسید.	

ب(	زمان	افعال،	ماضی	استمراری	است	یا	مضارع	اخباری؟
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)دی 1400(5	270 درستی	و	نادرستی	عبارت	زیر	را	مشخص	کنید.		
»ان«	در	هر	دو	واژءه	»خاوران«	و	»شامگاهان«	نشانءه	مکان	است.

	 	
مفهوم	نشانءه	»ان«	را	در	واژه	های	زیر	بنویسید.	 )خرداد 98(5	271

	الف(	بابکان:
ب(	خندان:

)شهریور 98(5	272 مفهوم	»ان«	را	در	مثال	های	زیر	مشخص	کنید.		
ب(	کوهان: 	 	الف(	دیلمان:	

با	توجه	به	شعر	»نان	را،	هوا	را،/	روشنی	را،	بهار	را،/	از	من	بگیر/	اما	5	273
خنده	ات	را	هرگز«	به	دو	سؤال	زیر	پاسخ	دهید.	 )شهریور 98(

	الف(	کدام	واژه	حذف	شده	است؟	
ب(	حرف	ربط	»هم	پایه	ساز«	را	مشخص	کنید.

در	نوشتءه	زیر	یک	پیوند	وابسته	ساز	و	یک	پیوند	هم	پایه	ساز	مشخص	5	27۴
کنید.	 )دی 98(
»می	خواهم	بدان	جا	روم	که	خداوند	آن	را	سرحّد	دنیای	خلقت	قرار	داده	است	

و	دیگر	در	آن	ذی	حیاتی	نفس	نمی	کشد.«

)خرداد 98(5	275 مفهوم	نمادین	واژءه	مشخص	شده	چیست؟		
»نان	را	از	من	بگیر	اگر	می	خواهی/	هوا	را	از	من	بگیر،	اما/	خنده	ات	را	نه./	

گل	سرخ	را	از	من	مگیر«
در	سرودءه	»اما	خنده	ات	که	رها	می	شود/	و	پروازکنان	در	آسمان	مرا	5	276

زیر	 سؤاالت	 به	 می	گشاید.«	 رویم	 به	 را/	 زندگی	 درهای	 تمامی	 می	جوید/	
)خرداد 99( پاسخ	دهید.		

	الف(	ترکیب	»درهای	زندگی«	یک	اضافءه	استعاری	است	یا	تشبیهی؟
ب(	مفهوم	کنایءه	»در	به	روی	کسی	گشودن«	را	بنویسید.
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)شهریور 1400(5	277 نام	پدیدآورندءه	هر	یک	از	آثار	زیر	را	بنویسید.	
	الف(	هوا	را	از	من	بگیر	خنده	ات	را	نه

ب(	سانتاماریا
پ(	فی	حقیقة	العشق

ت(	کویر:

معنی	هر	یک	از	موارد	زیر	را	به	نثر	روان	برگردانید.	5	278
)دی 99( 	الف(	بخند؛	زیرا	خندءه	تو/	برای	دستان	من	شمشیری	است	آخته		
ب(	نان	را	از	من	بگیر	اگر	می	خواهی/	هوا	را	از	من	بگیر؛	اما/	خنده	ات	را	نه	
)دی 98( 	

کدام	یک	از	مفاهیم	زیر	متناسب	با	بیت	»اگر	خونین	دلی	از	جور	ایام	/	5	279
)خرداد 99( لب	خندان	بیاور	چون	لب	جام«	است؟		

1( بردباری در برابر مشكالت روزگار
2( توصیه به شادی در هنگام سختی



 واژه نامه ای
سبب  که  شكوه  و  بزرگی   ابّهت: 

احترام يا ترس ديگران می شود.
باخبر  و  چیزی  آشكارکردن   اعالن: 

ساختن مردم از آن
 اهتمام: کوشش، سعی، هّمت گماشتن؛

اهتمام ورزيدن در کاری: هّمت گماشتن 
به انجام دادن آن

طور  به  آن  در  که  زمینی   بیشه: 
درخت  و  خودرو  گیاهان  طبیعی 

رويیده باشد.
 تسكین: آرامش، آرام کردن

 تناور: دارای پیكر بزرگ و قوی

و  درشت  که  خطّی  ويژگی   جلی: 
واضح باشد و از دور ديده شود.

ُخلق ها   سجايا: جمع سجیه، خوها، 
و خصلت ها

 صحیفه: کتاب
 عتاب: سرزنش، مالمت، تندی

 َغْرس: نشاندن و کاشتن درخت و گیاه
 کتابت: نوشتن، تحرير، خوشنويسی

 کفايت: کافی، بسنده
خود  عمل  زشتی  به   متنّبه شدن: 

پی بردن و پندگرفتن
 مخّیله: خیال، قّوۀ تخّیل، ذهن

 معّمر: سالخورده
 غیرواژه نامه ای

 اثنا: بین، میان، وسط
 اهتزاز: جنبیدن، برافراشتن

 برزن: کوچه، محّله
شخص  که  گلو  در  حالتی   بغض: 

نتواند جلوی گريۀ خود را بگیرد.

 تحرير: نوشتن
 ترسیم: رسم کردن 

 تالوت: خواندن
 چین و شكن: چین و چروک

 درخور: سزاوار، شايسته
 درفش: پرچم رخصت: اجازه

نام	درسنام	قسمت
درغ هجدهمه عشق جاودابیدرس نــامـه

با	تایپ	عنوان	و	شماره	درس	یا	فصل	به	صورت	اتوماتیک	در	مستر	اصالح	می	شود.



فـارسـی دوازدهـم 292

 رعب انگیز: ترسناک
 ژنده: کهنه

 ستبر: ضخیم، درشت
 ضمیر: باطن، درون

 ُکرسی: صندلی
 گذاشتن: رها کردن 

 متأثر: ناراحت و غمگین

 مغلوب: شكست خورده
 مقهور: مغلوب، شكست خورده

 مالل انگیز: اندوهبار
 مالمت: سرزنش

 مهابت: شكوه، عظمت
 نگاشتن: نوشتن

اثنا و ميان ـ بغض و گريه ـ ابهت و شکوه ـ تلف و تباه ـ
و  سجايا  ـ  هولناک  و  رعب انگيز  ـ  بليغ  و  رسا  ـ  صادقانه  خدمت گزاری 
خلق و خو ـ عتاب و مالمت ـ غرس و کاشتن ـ غريب و عجيب ـ قرائت و 
تالوت ـ مأمور و فرمانبر ـ متأثّر و اندوهگين ـ متنبّه و هوشيار ـ مغلوب و 
شکست خورده ـ مقهور و شکست خورده ـ مهابت و عظمت ـ نواحی و اطراف

فرمانبرمأمورعجیبغريببلیغ و واضحرسا

آبادمعمورنزديکقريبگريستن بر ُمردهرثا

ناحیه هانواحیشكست خوردهمغلوب

نهی شده هانواهیواژگون، جابه جا شدهمقلوب

آیا	چیزی	در	مخّیلءه	آدمی	می	گنجد،	که	قلم	بتواند	آن	را	بنگارد،/	اما	جان	
صادق	من	آن	را	برای	تو	ترسیم	نکرده	باشد؟	

معنیه چیزی در خیال آدمی وجود ندارد که قلم بتواند آن را بنويسد، اما 
جان راستین من آن را برای تو نگفته باشد.

1- از مجموعه اشعار «غزلواره ها» اثر ويلیام شكسپیر

۱



29۳ درغ هجدهمه عشق جاودابی   

 پرسش انکاری: در مخّیلۀ آدمی می گنجد؟  در مخّیلۀ آدمی 
نمی گنجد.

 «آيا» قید «چیزی» نهاد و «اما» حرف پیوند هم پايه ساز است.
چه	حرف	تازه	ای	برای	گفتن	مانده	است؟	یا	چه	چیز	تازه	ای	برای	نوشتن؟/	

که	بتواند	عشق	مرا	یا	سجایای	ارزشمند	تو	را	بازگو	کند؟

نوشتن  برای  تازه ای  و هیچ چیز  برای گفتن  تازه ای  هیچ سخن  معنیه 
باقی نمانده که بتواند عشق من را نسبت به تو بازگو کند و يا خلق و خوی 

ارزشمند تو را توصیف کند.
مفهومه عشق به زبان و به بیان نمی آيد.

 مجاز: حرف  سخن/ پرسش انکاری: چه حرف تازه ای برای 
گفتن مانده است؟  حرف تازه ای برای گفتن نمانده است ـ يا چه چیز 
تازه ای برای نوشتن [باقی مانده است]  هیچ چیز تازه ای برای نوشتن 

[باقی نمانده است.]
حذف  «نوشتن»  از  بعد  لفظی  قرينۀ  به  است»  «مانده  فعل   

شده است.
هر	روز	باید	ذکری	واحد	را	مکّرر	بخوانم/	و	آن	چه	را	قدیمی	است،	قدیمی	
ندانم:	»که	تو	از	آِن	منی،	من	از	آِن	تو«	درست	مانند	نخستین	باری	که	نام	

زیبای	تو	را	تالوت	کردم.

معنیه هر روز بايد يک جمله را مّكرر بر زبان بیاورم و با اين که اين جمله 
قديمی است [سال هاست به تو اين جمله را می گويم] ولی نبايد پیام و 
روح نهفته در اين جمله را قديمی بدانم؛ آن جمله اين است: تو متعّلق به 
من هستی و من متعّلق به تو هستم. [اين جملۀ تكراری، همیشه برايم 

تازه است] دقیقاً مانند زمانی که برای اّولین بار نام تو را بر زبان آوردم.
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تكراری نمی شود و همیشه  نام معشوق هرگز  برای عاشق، ذکر  مفهومه 
تازگی دارد.

 استعارۂ مکنّیه: تالوت کردن نام
ـَ م» (- هستم( بعد از «من از آِن تو» به قرينۀ لفظی   فعل «

محذوف است.1
و	 می	بیند،/	 را	جوان	 معشوق	 همیشه	 جاودانی	 که	عشق	 است	 گونه	 این	
و	 به	چین	 اهمّیتی	 نه	 و	 دارد،/	 پیری	 و	جراحات	 گردوغبار	 به	 توّجهی	 نه	

شکن	های	ناگزیر	سالخوردگی	می	دهد.
معنیه بدين شكل است که عشق جاودانی همیشه معشوق را جوان می بیند 
به  اجتناب ناپذير معشوق  به موی سپید و چین و چروک های  توّجهی  و 

هنگام پیری ندارد.
مفهومه عاشق در معشوق جز زيبايی نمی بیند.

 تشخیص: نسبت دادن ديدن به عشق/ تشبیه: گردوغبار پیری 
(اضافۀ تشبیهی(/ تضاد: جوان و پیری

 «جوان» مسند و «توّجهی و اهمّیتی» مفعول هستند.

بلکه	همواره	عشق	قدیم	را	موضوع	صحیفءه	شعر	خود	می	گرداند،/	و	نخستین	
احساس	عشق	را	در	جایی	می	جوید	که	خود	در	آن	جا	به	دنیا	آمده	است،/	

همان	جا	که	شاید	اینک	دست	زمان	و	صورت	ظاهرش،	مرده	نشان	بدهند.
خود  قديمی  عشق  به  خود  اشعار  در  همواره  حقیقی]  [عاشق  معنیه 
می پردازد و احساس عاشقانه را در جايی طلب می کند که برای اّولین بار عاشق شد 
و گويی تولد واقعی يافت. جايی که شايد گذر ُعمر آن را ُمرده و قديمی نشان دهد.

 تشخیص: دست زمان ـ مرده بودن آن جا
 «همواره» قید، «موضوع» مسند، «ش» در «ظاهرش» مفعول 

و «مرده» مسند است.
1- در مورد اين که اين نوع حذف ها معنايی است يا لفظی، اختالف نظر است، اما 

بهتر است آن ها را لفظی بگیريم.
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	واژءه	»صحیفه«	را	از	نظر	کارکرد	معنایی	بررسی	کنید.
 نامه، کتاب، ورق، رساله و روزنامه از معانی اين واژه است.

	متن	درس	را	از	نظر	»حذف	فعل«	بررسی	کنید	و	نوع	حذف	ها	را	بنویسید.
 الف. چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است يا چه چیز تازه ای 

برای نوشتن [مانده است]  حذف به قرينۀ لفظی
ب. تو از آِن منی و من از آِن تو [ام]  حذف فعل به قرينۀ لفظی

	دو	نمونه	آرایءه	تشخیص	در	متن	درس	بیابید.
 الف. دست زمان

ب. عشق جاودانی همیشه معشوق را جوان می بیند.
	در	متن،	نمونه	ای	از	پرسش	انکاری	مشّخص	کنید.

 چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است؟  حرف تازه ای برای 
گفتن نمانده است.

	شکسپیر	برای	عشق	جاودانی	چه	ویژگی	هایی	را	برمی	شمارد؟
 عاشق حقیقی پیری و چین و چروک ناشی از پیری معشوق را 

نمی بیند. همیشه موضوع اشعارش همان عشق قديمی است.
	در	سطرهای	زیر	بر	چه	نکته	ای	تأکید	شده	است؟

	چه	حرف	تازه	ای	برای	گفتن	مانده	است؟	یا	چه	چیز	تازه	ای	برای	نوشتن؟/	
که	بتواند	عشق	مرا	یا	سجایای	ارزشمند	تو	را	بازگو	کند؟

 همه چیز را دربارۀ عشقم گفتم و هیچ چیز باقی نگذاشتم.
	مضمون	بیت	زیر	از	کدام	بخش	از	سرودءه	شکسپیر	قابل	دریافت	است؟

	یک	قّصه	بیش	نیس�ت	غم	عشق	وین	عجب
ک�ز	ه�ر	زب�ان	ک�ه	می	ش�نوم	نامکّرر	اس�ت
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مفهومه عشق و سخن از عشق هیچ گاه تكراری نمی شود.
 تضاد: است و نیست/ مجاز: زبان  انسان

وين است:  شده  حذف  اّول  مصراع  انتهای  از  «است»  فعل   
عجب [است]

 هر روز بايد ذکری واحد را مكّرر بخوانم و آن چه را قديمی است 
قديمی ندانم.

سٔواالت امتحان بهایی

)دی 98 و خرداد 98(5	280 معنی	واژءه	مشخص	شده	را	بنویسید.		
»همواره	عشق	قدیم	را	موضوع	صحیفءه	شعر	خود	می	گرداند.«

برای	واژه	های	»کتاب«	و	»تماشا«	از	میان	واژه	های	زیر	معادل	معنایی	5	281
)دی 99( بیابید.		

»فروغ،	رواق،	نظاره،	پگاه،	صحیفه،	سروش«
با	توجه	به	سرودءه	»نخستین	احساس	عشق	را	در	جایی	می	جوید	که	5	282

)شهریور 98( خود	در	آن	جا	به	دنیا	آمده	است«	به	سؤاالت	زیر	پاسخ	دهید.		
	الف(	نوع	زمان	فعل	»آمده	است«	را	بنویسید.

ب(	ترکیب	»احساس	عشق«	وصفی	است	یا	اضافی؟
در	نمونءه	زیر	کدام	واژه	حذف	شده	است؟	نوع	حذف	را	بنویسید.	5	283

)دی ٩٨( 	
»چه	حرف	تازه	ای	برای	گفتن	مانده	است	یا	چه	چیز	تازه	ای	برای	نوشتن؟«

)دی 1400(5	28۴ با	توجه	به	سرودءه	زیر	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید.		
»چه	حرف	تازه	ای	برای	گفتن	مانده	است	یا	چه	چیز	تازه	ای	برای	نوشتن/	که	

بتواند	عشق	مرا	یا	سجایای	ارزشمند	تو	را	بازگو	کند؟«
	الف(	نوع	حذف	به	کار	رفته	در	این	سروده	لفظی	است	یا	معنایی؟

ب(	زمان	فعل	»مانده	است«	ماضی	نقلی	است	یا	ماضی	بعید؟
پ(	کدام	واژه،	وابستءه	پیشین	اسم	است؟
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در	سرودءه	زیر	یک	پیوند	وابسته	ساز	و	یک	پیوند	هم	پایه	ساز	مشخص	5	285
کنید.	 )شهریور 99(
»آیا	چیزی	در	مخّیلءه	آدمی	می	گنجد	که	قلم	بتواند	آن	را	بنگارد/	اما	جان	

صادق	من	آن	را	برای	تو	ترسیم	نکرده	باشد؟«

در	سرودءه	زیر	دو	نمونه	آرایءه	تشخیص	بیابید	و	بنویسید.	 )شهریور 99(5	286
»این	است	که	عشق	جاودانی	همواره	معشوق	را	جوان	می	بیند/	و	نخستین	
احساس	عشق	را	در	جایی	می	جوید	که	خود	در	آن	جا	به	دنیا	آمده	است/	
همان	جایی	که	شاید	اینک	دست	زمان	و	صورت	ظاهرش،	مرده	نشانش	دهد.«

)خرداد 99 و شهریور 99(5	287 سرودءه	زیر	را	به	نثر	روان	برگردانید.	 
»)عشق	جاودانی(	همواره	عشق	قدیم	را	موضوع	صحیفءه	شعر	خود	می	گرداند.«

در	سرودءه	زیر،	شکسپیر	در	مقام	عاشق	چه	ادعایی	می	کند؟	 )دی ١٤٠٠(5	288
»آیا	چیزی	در	مخّیلءه	آدمی	می	گنجد	که	قلم	بتواند	آن	را	بنگارد/	اما	جان	

صادق	من	آن	را	برای	تو	ترسیم	نکرده	باشد؟«
جاودانی	5	289 عشق	 برای	 را	 ویژگی	هایی	 چه	 زیر	 بند	 در	 شکسپیر	

)دی 98( برمی	شمارد؟		
نه	 و	 را	جوان	می	بیند/	 »این	گونه	است	که	عشق	جاودانی	همواره	معشوق	

توجهی	به	گرد	و	غبار	و	جراحات	پیری	دارد	...«
سرودءه	زیر،	بیانگر	کدام	ویژگی	های	عشق	است؟	 )دی 99(5	290

»چه	حرف	تازه	ای	برای	گفتن	مانده	است	یا	چه	چیز	تازه	ای	برای	نوشتن/	که	
بتواند	عشق	مرا	یا	سجایای	ارزشمند	تو	را	بازگو	کند؟«	

با	توجه	به	سرودءه	زیر،	شاعر	هر	روز	خود	را	ملزم	به	تکرار	چه	سخنی	5	291
)شهریور 1400( می	داند؟		
»هر	روز	باید	ذکری	واحد	را	مکرر	بخوانم/	و	آن	چه	را	قدیمی	است	قدیمی	
ندانم:	که	تو	از	آن	منی	و	من	از	آن	تو،/	درست	مانند	نخستین	باری	که	نام	

زیبای	تو	را	تالوت	کردم.«
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)شهریور 99(5	292 مفهوم	مرتبط	را	از	کمانک	مقابل	آن	انتخاب	کنید.	
باید	ذکری	واحد	را	مکرر	بخوانم	و	آن	چه	را	قدیمی	است	قدیمی	 »هر	روز	

ندانم«	)پرهیز	از	کهنه	گرایی	�	نامکرر	بودن	قّصءه	عشق(

با	خود	اندیشیدم	که	»باز	برای	ما	چه	خوابی	دیده	اند؟«	آن	گاه	سر	خویش	
گرفتم	و	راه	مدرسه	در	پیش.

معنیه با خود فكر کردم «باز چه توطئه ای علیه ما در سر دارند؟» سپس 
مسیر خود را به سمت مدرسه ادامه دادم.

 کنایه: برای کسی خواب ديدن  علیه کسی توطئه کردن ـ سر 
خويش گرفتن  به مسیر خود ادامه دادن/ سجع: خويش و پیش

 فعل «گرفتم» از انتهای عبارت به قرينۀ لفظی حذف شده است.
برخالف	آن	چه	من	چشم	داشتم	آن	روز	چنان	سکوت	و	آرامشی	در	مدرسه	

بود	که	گمان	می	رفت	از	شاگردان	هیچ	کس	در	مدرسه	نیست.
 مجاز: چشم  توّقع و انتظار

و  «سكوت»  هستند.  غیراسنادی  دو  هر  «نیست»  و  «بود»   
«کس» به ترتیب نهاد اين دو فعل اند.

اما	دل	به	دریا	زدم	و	به	اتاق	درس	وارد	شدم،	لیکن	معّلم	با	لطف	و	نرمی	
گفت:	»زود	سر	جایت	بنشین«.

 کنایه: دل به دريا زدن  جرئت کردن/ حس آمیزی: با نرمی گفتن
 «لیكن» حرف پیوند هم پايه ساز است. «زود» قید است.

همه	افسرده	و	دل	مرده	به	نظر	می	رسیدند.
 کنایه: دل مرده  غمگین/ تشخیص: مرده بودن دل

استاد  ترجمۀ  با  و  «آلفونس دوده»  اثر  «قّصه های دوشنبه»  از مجموعه داستان   -1
عبدالحسین زّرين کوب

۱
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 همه افسرده و دل مرده به نظر می رسیدند.

هنگامی	که	من	از	این	احوال	غرق	حیرت	بودم،	معلم	را	دیدم	که	بر	کرسی	
خود	نشست	و	سپس	با	همان	صدای	گرم	اما	سخت،	گفت	...

به  بودن   کنایه: غرق حیرت  استعارۂ مکنّیه: غرق حیرت/   
شدت حیرت کردن/ حس آمیزی: صدای گرم، صدای سخت

 «هنگامی که» حرف پیوند وابسته ساز است و «اما» حرف پیوند 
هم پايه ساز.

دستور	زبان	و	تاریخی	که	تا	این	زمان	به	سختی	حاضر	بودم	به	آن	ها	نگاه	
کنم،	اکنون	برای	من	در	ُحکم	دوستان	کهنی	بودند.

معنیه مباحث دستوری و مسائل تاريخی که زمانی برايم بسیار کسل کننده 
بودند االن در نظرم همانند دوستان قديمی بودند.

 تشبیه: دستور زبان و تاريخ به دوستان کهن
 «به سختی» و «اکنون» قید و «حاضر» و «ُحكم» مسند هستند.
اندیشءه	آن	که	وی	فردا	ما	را	ترک	می	کند	و	دیگر	او	را	نخواهیم	دید،	خاطرات	
تلخ	تنبیهاتی	را	که	از	او	دیده	بودم	و	ضربات	چوبی	را	که	از	او	خورده	بودم،	

از	صفحءه	ضمیرم	یکباره	محو	کرد.

 حس آمیزی: خاطرات تلخ/ تشبیه: صفحۀ ضمیر (اضافۀ تشبیهی(
 «انديشه» نهاد جملۀ آخر است: انديشۀ آن ... از صفحۀ ضمیرم 

يكباره محو کرد. «محو» مسند است.
در	این	اندیشه	ها	مستغرق	بودم	که	دیدم	مرا	به	نام	خواندند.

معنیه غرق در اين انديشه ها بودم که ديدم اسم مرا صدا می زنند.
 استعارۂ  مکنّیه: مستغرق انديشه/ کنایه: مستغرق انديشه بودم 

عمیقاً فكر می کردم

فعل اسنادی معطوف مسند نهاد
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 کل عبارت يک جملۀ مرّکب است، جملۀ اّول هسته و جملۀ 
پس از «که» وابسته است.

در	این	میان،	سخن	او	را	شنیدم	که	با	مهر	و	نرمی	می	گفت	...

 حس آمیزی: با نرمی گفتن
آیا	وقتی	هوس	شکار	و	تماشا	به	سرم	می	افتاد،	شما	را	رخصت	نمی	دادم	تا	

در	پی	کار	خویش	بروید؟

 مجاز: سر  فكر
 «آيا» قید، «وقتی» پیوند وابسته ساز و «رخصت» مفعول است.
آن	گاه	معّلم	از	هر	دری	سخن	گفت	و	سرانجام	سخن	را	به	زبان	مّلی	کشانید	

و	گفت:	»زبان	ما	در	شمار	شیرین	ترین	و	رساترین	زبان	های	عالم	است.«

 کنایه: از هر دری سخن گفتن  پیرامون موضوعات متفاوت 
صحبت کردن/ حس آمیزی: زبان شیرين

 «آن گاه» و «سرانجام» قید هستند. «شمار» مسند است.
وقتی	قومی	به	اسارت	دشمن	درآید	و	مغلوب	و	مقهور	بیگانه	گردد،	تا	وقتی	
که	زبان	خویش	را	هم	چنان	حفظ	کند،	همچون	کسی	است	که	کلید	زندان	

خویش	را	در	دست	داشته	باشد.

معنیه وقتی مّلتی همگی اسیر دشمن شوند و از دشمن شكست بخورند 
به زبان خود صحبت می کنند مانند کسی هستند که در  تا زمانی که 

زندان به سر می برد اما کلید آزادی شان در دست خودشان است. 
مفهومه زبان مّلی نجات بخش است.

 تشبیه: کسی که در اسارت زبان خود را حفظ می کند، مانند 
انسانی زندانی است که کلید زندان در دستش است.

 «مغلوب، حفظ و کسی» مسند هستند.



۳۰۱ درغ هجدهمه عشق جاودابی   

این	سرمشق	ها	که	به	گوشءه	میزهای	تحریر	ما	آویزان	بود،	چنان	می	نمود	
که	گویی	در	چهارگوشءه	اتاق،	درفش	مّلی	ما	را	به	اهتزاز	درآورده	باشند.

معنیه سرمشق هايی که به گوشۀ میزهای نوشتن ما آويزان بود، منظره ای 
را پديد آورده بودند: انگار در چهار گوشۀ کالس، پرچم مّلی ما در جنبش 

و حرکت بود.
 تشبیه: سرمشق ها به درفش مّلی

معنی  به  «گويی»  است.  «می نمود»  فعل  نهاد  «سرمشق ها»   
«گويا» و قید است.

نهالی	چند	که	وی	هنگام	ورود	خویش	در	باغ	غرس	کرده	بود،	اکنون	درختانی	
تناور	شده	بودند.

معنیه چند نهال کوچک که معلم روز اّول هنگام ورودش به مدرسۀ ما 
آن ها را کاشته بود، حاال درختانی بزرگ شده بودند.

است  مبهم  «چند» صفت  است.  بودند»  «شده  نهاد  «نهالی»   
که گاهی پسین می آيد، بنابراين «نهالی چند» يک ترکیب وصفی است.

هوس	می	کردیم	که	در	عین	خنده	گریه	سر	کنیم.
 تضاد: خنده و گريه 

 کل عبارت يک جملۀ مرّکب است، جملۀ اّول هسته و جملۀ 
پس از «که» وابسته است.

اما	بغض	و	اندوه	صدا	را	در	گلویش	شکست.
معنیه بغض و اندوه نگذاشت سخنش را تمام کند.

 استعارۂ مکنّیه: (شكستن( صدا/ کنایه: صدا در گلو شكستن 
قطع شدن سخن 

 «اما» حرف پیوند هم پايه ساز است که اين جمله را به جملۀ 
قبل وصل کرده است.
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سٔواالت امتحان بهایی

)شهریور 98(5	293 معنی	لغت	مشخص	شده	را	بنویسید.	
»در	آخر	اتاق	یکی	از	مردان	معّمر	دهکده	کتاب	را	بر	روی	زانو	گشوده	بود.«

آرایءه	بارز	عبارت	زیر	را	بیابید	و	نام	آن	را	بنویسید.	 )شهریور 98(5	29۴
»معلم	را	دیدم	که	بر	کُرسی	خود	نشست	و	سپس	با	همان	صدای	گرم،	اما	
سخت	که	هنگام	ورد	با	من	سخن	گفته	بود،	گفت:	فرزندان	این	بار	آخر	است	

که	من	به	شما	درس	می	دهم.«
)خرداد ٩٩(5	295 نام	پدیدآورندءه	هر	یک	از	آثار	زیر	را	بنویسید.		

	الف(	قّصه	های	دوشنبه:
ب(	ارمیا:

نام	پدیدآورندءه	دو	مورد	از	آثار	زیر	درست	است؛	آن	دو	را	مشخص	5	296
)شهریور 99( کنید.		

	الف(	قّصه	های	دوشنبه	)آلفونس	دوده(
ب(	هوا	را	از	من	بگیر	خنده	ات	را	نه	)شکسپیر(

پ(	داستان	کباب	غاز	)رضا	امیرخانی(	
ت(	قطعءه	مسافر	)�وته(

)خرداد 98(5	297 عبارت	زیر	بر	چه	نکته	ای	تأکید	دارد؟		
»وقتی	قومی	به	اسارت	دشمن	درآید	و	مغلوب	و	مقهور	بیگانه	گردد،	تا	وقتی	
که	زبان	خویش	را	حفظ	کند،	همچون	کسی	است	که	کلید	زندان	خویش	را	

در	دست	داشته	باشد.«



 واژه نامه ای
 افسرده: بی بهره از معنويت، بی ذوق 

و حال
 جبین: پیشانی

 روايی: ارزش، اعتبار
 غیرواژه نامه ای

 آتش افروز: سوزان و گدازان
 پرتوانداز: راهنما، روشنگر

 دردپرورد: آشنا با درد
 کرامت: بخشش

آتش	اف�روز ده	 س�ینه	ای	 در	آن	سینه	دلی،	وان	دل	همه	سوزاله�ی	

معنیه خداوندا به من سینه ای سوزان و گدازان عطا کن و در آن سینه 
دلی باشد که آن دل سرشار از سوز عشق تو باشد.

مفهومه طلب سوز و گداز عاشقانه
 کنایه: آتش افروز  عاشق/ تناسب: سینه و دل/ استعاره: سوز 

 عشق/ تناسب: آتش و سوز
 «الهی» منادا است. در مصراع دوم دو فعل حذف شده است: 

در آن سینه دلی [باشد] که آن دل همه سوز [باشد]. 

نام	درسنام	قسمت
بیایش (لطف تو)درس نــامـه

با	تایپ	عنوان	و	شماره	درس	یا	فصل	به	صورت	اتوماتیک	در	مستر	اصالح	می	شود.



فـارسـی دوازدهـم ۳۰۴

دل	افس�رده	غیر	از	آب	و	گل	نیستهر	آن	دل	را	که	سوزی	نیست	دل	نیست

معنیه دلی که سوز عشق و محبت ندارد، دل نیست، چنین دلی، چیزی 
جز جسمانیت محض نیست.

مفهومه ارزش  دل به عشِق نهفته در آن است.
 استعاره: سوز  درد عشق/ مجاز: آب و گِل  ماّده و جسم/ 
کنایه: آب و گل بودن  بی ارزش بودن/ جناس ناهمسان: دل و گل/ 

واج آرایی: صامت /س/
 فعل «نیست» (اّول( غیراسنادی و به معنی «وجود ندارد» است،

معنی  به  و  اضافه  «را» حرف  است.  اسنادی  و سوم(  (دوم  «نیست»  اما 
«برای» است.

دردپ�رورد درون�ی	 ک�ن	 دل�ی	در	وی	درون	درد	و	ب�رون	دردکرام�ت	

معنیه خداوندا به من سینه ای عطا کن که با درد عشق تو پرورده و آشنا 
باشد؛ دلی که لبريز از درد عشق باشد.

مفهومه طلب درد عشق
واج آرایی:  برون/  و  تضاد: درون  کنایه: دردپرورد  عاشق/   

صامت های /د/، /ر/
  در مصراع دوم دو فعل به قرينۀ لفظی حذف شده: دلی در 

وی درون درد [کرامت کن] و برون درد [کرامت کن]
روای�ی را	 کالم�م	 ده	 س�وزی	 ک�ز	آن	گرم�ی	کن�د	آت�ش	گداییب�ه	

معنیه خدايا چنان سخنم را به سوز عشق آراسته کن که حتی آتش هم 
حرارت را از سوز سخن من گدايی کند.

مفهومه عشق، گرمابخِش شعر و سخن است.



۳۰۵ بیایش (لطف تو)   

تشخیص: گدايی کردن آتش/  استعاره: سوز  شور و عشق/   
تناسب: گرمی، سوز و آتش/ اغراق: آتش از گرمای درون من گرما گدايی 

کند./ تشبیه پنهان: کالم به آتش
 «روايی» و «گرمی» مفعول هستند.

دهدل�م	را	داغ	عش�قی	ب�ر	جبی�ن	نِه آتش�ین	 بیان�ی	 را	 زبان�م	

معنیه خدايا، بر پیشانی دِل من داغ عشق را قرار ده (دل من را عاشق 
خودت کن( و به زبانم، بیانی آتشین و نافذ عطا کن.

مفهومه طلب کردن عشق و کالم گیرا
نِه و ِده/ تشخیص: جبین دل/ کنایه: داغ   جناس ناهمسان: 
عشق بر جبین نهادن  عاشق کردن ـ بیان آتشین  بیان پرسوز و 
گداز و گیرا/ تناسب: داغ و جبین/ ایهام تناسب: «داغ» در اين بیت به 
ايهام  با آتش و سوز  اما در معنی «بسیار سوزان»  معنی «نشان» است، 

تناسب می سازد.
 «را» در مصراع اّول فّک اضافه است: داغ عشقی بر جبیِن دل 

من قرار بده. 
روش�نایی فک�رم	 راه	 گدای�ین�دارد	 دارم	 پرت�وی	 لطف�ت	 ز	

معنیه فكر و عقل من مثل يک راه پرظلمت و تاريكی است، اندکی از لطفت 
را نصیبم کن تا راه عقل روشن شود.

مفهومه بدون لطف خدا، عقل کاری از پیش نمی برد.
 کنایه: روشنايی نداشتن  گمراه بودن/ استعارۂ مکنّیه: پرتو لطف 

 «روشنايی» و «پرتوی» مفعول هستند.
پرتوان�داز نب�َود	 ت�و	 لط�ف	 راز؟اگ�ر	 گنجین�ءه	 کج�ا	 و	 فک�ر	 کج�ا	

معنیه اگر لطف تو شامل فكر و عقل من نشود، عقل نمی تواند به اسرار 
تو پی بَرد.



فـارسـی دوازدهـم ۳۰۶

مفهومه عقل، بدون الطاف خداوند، عاجز و ناتوان است.
 استعارۂ مکنّیه: پرتو لطف/ کنایه: پرتواندازی لطف  هدايت کردن 

از روی لطف 
 در مصراع دوم، دو فعل به قرينۀ لفظی حذف شده است: فكر 

کجا [بَود] و گنجینۀ راز [کجا بَود].
پیچ	در	پی�چ امی�د	 ای�ن	 راه	 م�را	لطف	ت�و	می	بای�د،	دگ�ر	هیچب�ه	

معنیه در راه اين امید دشوار (امید رسیدن به اسرار تو(، فقط به لطف و 
مرحمت تو نیاز دارم و بس.

مفهومه لطف خداوند، گره گشای مشكالت است.
 کنایه: راه پیچ در پیچ  راه دشوار/ واج آرایی: صامت /چ/

در  «برای».  معنی  به  است  اضافه  در مصراع دوم حرف  «را»   
هیچ  دگر  و  می بايد  تو  لطف  مرا  دارد:  محذوف  فعل  يک  دوم  مصراع 

[نمی بايد].
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سایر توضیحات مؤلف نام اثر
نثر/ نثر آمیخته با نظم1 ـ 

تعلیمی سعدی شیرازی گلستان

نثر/ نثر آمیخته با نظم ـ 
تعلیمی نصراهلل منشی )مترجم( کلیله و دمنه

نثر ـ خاطره نگاری عیسی سلمانی لطف آبادی روایت سنگرسازان2
نثر ـ داستان طنز احمد عربلو قّصۀ شیرین فرهاد

نظم ـ عرفانی و تعلیمی موالنا جالل الدین بلخی مثنوی معنوی
نثر ـ عرفانی و تعلیمی موالنا جالل الدین بلخی فیِه ما فیه

نثر ـ عرفانی شهاب الدین سهروردی فی حقیقة العشق
نثر ـ نثر آمیخته با نظم ـ عرفانی عین القضات همدانی تمهیدات

نظم محمدرضا شفیعی کدکنی 
)م.سرشک(

مثل درخت در 
شب باران

نثر ـ زندگی نامه محمدابراهیم باستانی پاریزی از پاریز تا پاریس
نثر ـ داستان مهدی شجاعی سانتاماریا

نظم مهدی اخوان ثالث 
)م.امید(

در حیاط کوچک 
پاییز در زندان

نظم ـ عرفانی عطار نیشابوری منطق الطیر
نثر ـ تعلیمی ظهیری سمرقندی ِسندبادنامه

1- کتاب هایی نظیر گلستان که نثر آمیخته به نظم هستند؛ در تست و به هنگام 
قرار گرفتن بر دوراهی نظم و نثر، قطعاً نثر بودن آن ها اولویت دارد.

نام درسنام قسمت
تایبدا خیراتدرسنــامـه

با تایپ عنوان و شماره درس یا فصل به صورت اتوماتیک در مستر اصالح می شود.
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سایر توضیحات مؤلف نام اثر
نثر ـ داستان محمدعلی جمالزاده کباب غاز
نثر ـ داستان رضا امیرخانی ارمیا

نثر / نثر آمیخته با نظمـ  عرفانی عطار نیشابوری تذکرة االولیا
نثر ـ زندگی نامه علی شریعتی کویر

نثر ـ زندگی نامۀ داستانی محمد بهمن بیگی بخارای من ایل من

نظم سلمان هراتی دری به خانۀ 
خورشید

نثر ـ تعلیمی محمدرضا رحمانی 
)مهرداد اوستا( تیرانا

نظم پابلو نرودا هوا را از من بگیر
خنده ات را نه

نثر
آلفونس دوده )مؤلف(

عبدالحسین زرین کوب 
)مترجم(

قّصه های دوشنبه

نظم ویلیام شكسپیر غزلواره

تکمیلی:
 دماوندیه اثر ملک الشعرای بهار در قالب قصیده و در سال ۱۳۰۱ سروده 
شده است. در این سال به تحریک بیگانگان، هرج و مرج قلمی و اجتماعی و 
هّتاکی ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی کار دولت مرکزی بروز 

کرده بود.
 غزل اجتماعی غزلی است که به مسائل اجتماعی و سیاسی می پردازد. 
این نوع غزل از زمان مشروطه در زبان فارسی رواج یافت. فرخی یزدی، 

ملک الشعرای بهار و عارف قزوینی از گویندگان غزل اجتماعی است.



آزمون (  ۱  ) نوبت اول
(۷ نمره)  

معنی هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد. (۱ نمره)- ۱
الف) گويند بطی در آب روشنايی ستاره می ديد.

ب) آن كه ديد از حيرتش كِلک از بنان افكنده ای.
پ) مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است.

ت) زين را بر ُگردۀ كهرها و كرندها نهاديم.
در ابيات زير، برای هر يک از واژه های «الف» و «ب» يک معادل معنايی - ۲

بيابيد و بنويسيد. (۰/۵ نمره)
كه با نادان نه شـيون باد و نه سـور چه نيكو گفت با جمشـيد دستور
اورنـد بركـش ز سـر آن سـپيد معجـر كبـود  يكـی  بـه  بنشـين 

ب) سرير الف) وزير   
امالی درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.(۰/۷۵ نمره)- ۳

الف) همه بيشی تو بكاهی همه كّمی تو (فضايی ـ فزايی)
ب) گفت از (بهر ـ بحر) غرامت جامه ات بيرون كنم

پ) بخروش چو (شرذه ـ شرزه) شير ارغند
در گروه كلمات زير چهار مورد خطای اماليی وجود دارد، آن ها را بيابيد - ۴

و اصالح كنيد. (۱ نمره)
«حوزۀ اديب بزرگ، بی خردان صفله، عن غريب و به زودی، شرحه شرحه از 

فراغ، اصرار و رازها، چريغ آفتاب،كازيۀ روی ميز، نمط و شطرنج»



فـارسـی دوازدهـم ۳۱۰

درست و نادرست  بودن هر يک از موارد زير را مشخص كنيد. (۰/۵ نمره)- ۵
در بيت «نهاده به هر طاق اندرون تخت زر/ نشانده به هر پايه ای در گوهر» 

طاق به معنی «سقف» است.      
گروه اسمی «چشمۀ سرد آب» فاقد وابستۀ وابسته است.  

با توجه به عبارت زير به سؤاالت پاسخ دهيد. (۱ نمره)- ۶
شهربانی  به  را  پدرم  روزی  نداشتيم.  دربست  حياط  اجارۀ  قدرت  «ما 
خواستند. ظهر نيامد. مأمور اميدوارمان كرد كه شب می آيد. شب هم نيامد.»

الف) يک تركيب وصفی در عبارت فوق بيابيد.
ب) يک جمله با ساختار «نهاد + مفعول + مسند+ فعل» در عبارت فوق بيابيد.

پ) در عبارت فوق چند تركيب اضافی به كار رفته است؟
ت) يک وابستۀ وابسته از نوع مضاٌف اليِه مضاٌف اليه در اين عبارت مشخص كنيد.

نوع حذف فعل را در موارد زير مشخص كنيد. (۰/۵ نمره)- ۷
الف) از سيم به سر يكی كله خود

ب) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.
با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد. (۰/۷۵ نمره)- ۸

«صد تيغ جفا بر سر و تن ديد يكی چوب/ تا شد تهی از خويش و نی اش نام نهادند»
ـَ ش» در «نی اش» چيست؟ الف) نقش ضمير متصل «

ب) كدام كلمه مسند است؟
پ) يک واژۀ هم آوادار در اين بيت مشخص كنيد.

نوع وابستۀ وابسته را در عبارات زير مشخص كنيد. (۰/۵ نمره)- ۹
الف) دو دست لباس

ب) روسری سبز يشمی
كدام يک - ۱۰ و  اسنادی  مشخص شده  فعل های  از  كدام يک  كنيد  مشخص 

غيراسنادی است. (۰/۵ نمره)
الف) گفت والی از كجا در خانۀ خّمار نيست؟

ب) عشق از بهر اين معنی فرض راه آمد.
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(۵ نمره)   
نام پديدآورندۀ آثار زير را بنويسيد. (۱ نمره)- ۱۱

ب) تمهيدات: الف) قّصۀ شيرين فرهاد: 
ت) مثل درخت در شب باران: پ) كوير:  

مفهوم نمادين واژه های مشخص شده را بنويسيد. (۰/۵ نمره)- ۱۲
ناليده انـدالـف) كز نيسـتان تا مـرا ببريده اند زن  و  مـرد  نفيـرم  در 
چگونـه می زنـد خـود را بـه آتـشب) ببيـن آخر كـه آن پروانۀ خوش

در بيت زير مفهوم كنايۀ مشخص شده چيست؟ (۰/۵ نمره)- ۱۳
هر ملتی كه مردم صاحب قلم نداشت»«در دفتـر زمانـه فتد نامـش از قلم

در بيت زير كدام واژه مجاز است؟ مفهوم آن چيست؟ (۰/۵ نمره)- ۱۴
برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟»«دال خموشی چرا چو ُخم نجوشی چرا؟

هر يک از آرايه های «تشبيه، حسن تعليل، اسلوب معادله و ايهام» در - ۱۵
كدام موارد ديده می شود؟ (۱ نمره)

هـر كه اين آتـش ندارد نيسـت بادالف) آتش است اين بانگ نای و نيست باد
دلبنـدب) تـا چشـم بشـر نبينـدت روی چهـر  ابـر  بـه  بنهفتـه 
پيوسته چو ما در طلب عيش مدام استپ) با محتسبم عيب مگوييد كه او نيز
دزد دانا می كشـد اول چراغ خانه رات) عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را

با توجه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهيد. (۰/۵ نمره)- ۱۶
«يكی از صاحبدالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت 
مستغرق شده، آن گه كه از اين معاملت بازآمد يكی از ياران به طريق انبساط 

گفت: از اين بوستان كه بودی ما را چه تحفه كرامت كردی؟»
الف) يک اضافۀ تشبيهی در اين عبارت بيابيد.

ب) دو واژه كه سجع پديد آورده اند، مشخص كنيد.
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در عبارت زير واژۀ مشخص شده معنی مجازی دارد يا حقيقی؟ چرا؟ (۰/۵ نمره)- ۱۷
«در بيت االحزان درآمد و ناليد؛ چنان چه هر پرنده بر باالی سر يعقوب بود بناليد.»

شعر - ۱۸ اين  قالب  است،  هشيار  و  مست  شعر  بيت  اولين  زير،  بيت 
چيست؟ (۰/۵ نمره)

«محتسب مستی به ره ديد و گريبانش گرفت
مست گفت ای دوست اين پيراهن است افسار نيست»
(۸ نمره)  

معنی هر يک از موارد زير را به نثر روان برگردانيد.
يک روز دنيايی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد. (۰/۷۵ نمره)- ۱۹
تربيتش - ۲۰ به  و تخم خرمايی  فايق شده  او شهد  به قدرت  تاكی  عصارۀ 

نخل باسق گشته. (۰/۷۵ نمره)
تا درد و ورم فرونشيند/ كافور بر آن ضماد كردند (۰/۷۵ نمره)- ۲۱
سّر من از نالۀ من دور نيست/ ليک چشم و گوش را آن نور نيست (۰/۷۵ نمره)- ۲۲
در عشق قدم نهادن كسی را مسّلم باشد كه با خود نباشد و ترک خود - ۲۳

كند. (۰/۵ نمره)
مشت بی تاب و خونين قلبم را در زير باران های سكوتش می گيرم. (۰/۵ نمره)- ۲۴
با توجه به عبارت زير، منظور از ضمير مشخص شده چه كسی است؟ (۰/۵ نمره)- ۲۵

«سال ها پيش مردی فيلسوف و فقيه به اين ده آمد تا عمر را به تنهايی بگذارد. 
بعد از حكيم اسرار همۀ چشم ها به او بود كه حوزۀ حكمت را او گرم و چراغ 

علم و فلسفه و كالم را او كه جانشين شايستۀ وی بود روشن نگاه دارد.»
در بيت زير به كدام پديدۀ اجتماعی اشاره شده است؟(۰/۵ نمره)- ۲۶

«گفت ديناری بده پنهان و خود را وارهان/ گفت كار شرع كار درهم و دينار نيست»
در هر كدام از موارد زير بر چه مفهومی تأكيد شده است؟(۰/۵ نمره)- ۲۷

الـف) از دسـت و زبـان كـه برآيـد/ كـز عهـدۀ شـكرش بـه درآيـد؟
ب) كلمات را كنار زنيد و در زير آن روحی را كه در اين تلقی و تعبير پنهان است،

تماشا كنيد.
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دوم - ۲۸ رديف  مفاهيم  از  كدام يک  با  «اول»  رديف  بيت های  از  يک  هر 
متناسب است؟ آن ها را به هم ربط دهيد. (در ستون دوم يک مفهوم اضافی 

است.) (۱ نمره)
عاشــقان كشـتــگان معشـوقندالف)

آواز كشـتــگان  ز  دشواری راه عشقبـرنيايــد 

اهميت پير و مرشد

سكوت عارفانه

تقابل عقل و عشق

جان فشانی عاشقانه

در عشق كسی قدم نهد كش جان نيستب)
با جان  بودن به عشق در سامان نيست

می كنـدپ) پرخـون  راه  حديـث  نـی 
قّصه هـای عشـق مجنـون می كنـد

آييـن طريق از نفس پيـر مغان يافتت)
آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند

مفهوم مشترک عبارت و بيت زير را بنويسيد. (۰/۵ نمره)- ۲۹
 حيات از عشق می شناس و ممات بی عشق می ياب

  بی عشق زيستن را جز نيستی چه نام است/ يعنی اگر نباشی كار دلم تمام است
فرخی يزدی در بيت «انصاف و عدل داشت موافق ولی/ چون فّرخی - ۳۰

موافق ثابت قدم نداشت» خود را به كدام ويژگی معرفی می كند؟ (۰/۵ نمره)
با توجه به عبارت «هر نفسی كه فرو می رود ُممّد حيات است و چون - ۳۱

برمی آيد مفّرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی 
شكری واجب.» منظور از «دو نعمت» كدام موارد است؟ (۰/۵ نمره)

دشواری راه عشق

اهميت پير و مرشد

سكوت عارفانه

تقابل عقل و عشق

جان فشانی عاشقانه

عاشــقان كشـتــگان معشـوقندالف)
آواز كشـتــگان  ز  بـرنيايــد 

در عشق كسی قدم نهد كش جان نيستب)
با جان  بودن به عشق در سامان نيست

می كنـدپ) پرخـون  راه  حديـث  نـی 
قّصه هـای عشـق مجنـون می كنـد

آييـن طريق از نفس پيـر مغان يافتت)
آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند
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 اهنآ(  ۲   )آمد آبونآخربابآهزهآ1۴۰1
(۷ نمره)  

در بیت زیر، یک برابر معنایی مناسب برای واژءه »شادی« بیابید. )0/25 نمره(- 1
»هم�ه ع�ّزی و جاللی، همه علم�ی و یقینی

همه نوری و س�روری، همه جودی و جزایی«
مناسب - 2 معنایی  برابر  یک  مشّخص شده،  واژه های  از  یک  هر  برای 

بنویسید. )0/5 نمره(
الف( اگر کوه آتش بود بسَپرم 

ب( به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد.
یکسان- 3 گزینه  کدام  در  آن  معنی  با  زیر  بیت  در  »دستور«،  واژءه  معنی 

است؟ )0/25 نمره(
که با نادان نه ش�یون باد و نه س�ور«»چه نیکو گفت با جمش�ید دس�تور
رهنم��ون1( گ��ر ایدون��ک دس��تور باش��د کنون ت��و  پی��ش  س��خن  بگوی��د 
لی��ک کس را دید جان دس��تور نیس��ت2( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
س��اروان ت��ا  فرم��ود  دس��تور  کاروان3( ب��ه  ص��د  دش��ت،  از  آرد  هی��ون 
ندی��د4( ب��ر مصطف��ی به��ر رخص��ت دوید ام��ا  دس��توری  خواس��ت  او  از 

امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. )0/5 نمره(- 4
ه که امروز باید (ناهار � نهار( را با ما صرف کنی.  الف( اّال و لّلٰ

ب( شاهان باز شکاری را روی (شصت � شست( می نشاندند و با خویشتن 
به شکار می بردند.

در هر یک از متن های زیر، واژه ای بیابید که دارای »هم آوا« باشد. )0/۷5 نمره(- 5
الف( کشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر/ چاه غدر ناجوانمردان/ 

چاه پستان، چاه بی دردان 
ب( ه�ر کس�ی از ظّن خود ش�د یار م�ن/ از درون من نجس�ت اس�رار من

پ( در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد.
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و - 6 بیابید  را  نادرست است؛ آن  واژه  امالی یک  زیر  موارد  از  در هر یک 
درست آن را بنویسید. )0/5 نمره(

الف( پیرمرد از داخل کاذیءه روی میز، یک پاکت کهنه را برداشت و حوالءه مخارج 
قریب شش ماه من را نوشت. 

ب( پس از عزیمت رضاشاه، همءه تبعیدی ها رها شدند و به ایل و اشیره بازگشتند.
در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟ )0/25 نمره(- 7

1( نهالی چند در هنگام ورود خویش در باغ غرس کرده بود. 
2( کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می نگریست. 
3( چنان می نمود که در چهارگوشءه اتاق، درفش مّلی ما را به احتزاز درآورده باشند. 

4( قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور گردد.
با توّجه به سرودءه زیر به پرسش ها پاسخ دهید. )1 نمره(- 8

»داشتم می گفتم، آن شب نیز/ سورت سرمای دی بیدادها می کرد/ و چه 
سرمایی، چه سرمایی!/ لیک، خوشبختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی/ ... 
قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم .../ همگنان را خوِن گرمی بود.« 

الف( واژءه »دی« کدام یک از انواع وابستءه وابسته است؟ 
ب( زمان کدام فعل »ماضی مستمر« است؟ 

پ( نقش دستوری واژءه »خوشبختانه« را بنویسید. 
ت( نوع واو مشّخص شده را تعیین کنید.

با توّجه به بیت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. )1 نمره(- 9
کمربن�د1( از س�یم ب�ه س�ر یک�ی کُلَه ُخود یک�ی  می�ان  ب�ه  آه�ن  ز 
چن�د2( ای مش�ت زمین بر آس�مان شو ضربت�ی  بن�واز  وی  ب�ر 
بش�نو سرس�پید،  م�ادر  فرزن�د3( ای  س�یاه بخت  پن�د  ای�ن 

الف( در بیت اّول، نوع حذف، قرینءه لفظی است یا معنایی؟
ب( کاربرد معنایی فعل »شو« اسنادی است یا غیراسنادی؟ 

پ( یک ترکیب وصفی در بیت دوم بیابید. 
ت( هستءه گروه اسمی »این پند سیاه بخت فرزند« را تعیین کنید.
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نمودار گروه اسمی »دو تخته فرش« را رسم کنید و نوع وابستءه وابسته - 1۰
را در آن تعیین نمایید. )0/5 نمره(

در همءه گزینه ها به جز ............... جمله ای با الگوی »نهاد + مفعول + مسند +- 11
فعل« دیده می شود. )0/5 نمره(

1( محّبت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند. 
2( به عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایءه نردبان نسازد. 

3( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفءه شعر خود می گرداند. 
4( آتش عشق او راچنان گرداند که همءه جهان، آتش بیند.

را - 12 داده شده  گزاره های  نادرستی  یا  درستی  زیر،  بیت های  به  توّجه  با 
تعیین کنید. )1 نمره(

گم ش�ده بین�ی ز یک خورش�ید، تو»ص�د ه�زاران س�ایءه جاوی�د، ت�و
بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بودچون نگ�ه کردند آن س�ی مرغ زود
تم�ام دیدن�د س�یمرغ  را  بود خود س�یمرغ، س�ی مرغ تمام«خوی�ش 

الف( واژءه »تو« نقش تبعی تکرار و واژءه »خود« نقش تبعی بدل دارد.
       

ب( بیت دوم، یک جملءه غیرساده است و مصراع اّول، جملءه وابستءه آن است.
               
پ( نقش دستوری واژءه »تمام« در هر دو مصراع بیت سوم، »قید« است.
               

ت( مفهوم »ان« در واژءه »صد هزاران« همانند واژءه »ان« در واژءه »بهاران« است.
               

(۵ نمره)   
بیت زیر را با مصراع مناسب کامل کنید. )0/5 نمره(- 13

.................................................................................«
من این زیبا زمین را آزمودم؛ میهن ای میهن!«
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مصراع دیگر هر یک از بیت های داده شده را انتخاب کنید. )0/5 نمره(- 14
................................................................................. الف( آه این سر بریدءه ماه است در پگاه؟

1( یا ماه بی مالحظه افتاده بین راه؟
2( یا نه سر بریدءه خورشید شامگاه؟ 

ب( .................................................................................
به ه�ر حالت که بودم با تو ب�ودم؛ میهن ای میهن!

1( به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم
2( اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار

مفهوم نمادین هر یک از موارد مشّخص شده را بنویسید. )0/5 نمره(- 15
کان سوخته را جان شد و آواز نیامدالف( ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز

ب( ناگهان انگار/ بر لب آن چاه/ سایه ای را دید/ او، شغاد، آن نابرادر بود
با توّجه به بیت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. )0/5 نمره(- 16

بای�د که خاک درگه اهل هنر ش�وی1( گر در سرت هوای وصال است، حافظا
بگفت آن گه که باشم خفته در خاک2( بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟

الف( در کدام واژءه بیت نخست آرایءه »مجاز« وجود دارد؟ 
ب( در بیت دوم، کدام واژه ها آرایءه »جناس« را پدید آورده اند؟

مفهوم هر یک از کنایه های مشّخص شده را بنویسید. )0/5 نمره(- 17
الف( این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به این سال ها برسید. 

ه چشم بد دور، آقا واترّقیده اند. ب( دیدم ماشاءالّلٰ
آشکار- 18 حماسه  »مّلی«  گزینءه ............... زمینءه  به جز  ابیات،  همءه   در 

است. )0/5 نمره(
خویش��تن ب��ر  کاف��ور  چن��ان چ��ون ب��ود رس��م و س��از کفن1( پراگن��ده 
گزن��د2( چنی��ن اس��ت س��وگند چ��رخ بلند نیای��د  بی گناه��ان  ب��ر  ک��ه 
دی��د پرش��رم  کاووس  ش��اه  دی��د3( رخ  ن��رم  پس��ر  ب��ا  س��خن گفتنش 
ش��اه پرمای��ه  س��وگند  راه4( ب��دان گاه  ب��ود  ای��ن  و  آیی��ن  ب��ود  چنی��ن 
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با توّجه به هر یک از موارد داده شده، پاسخ درست را انتخاب کنید. )1 نمره(- 19
به  گرم  مرگ،  آورده  آخرت/  نفس های  است  زندگی  »لبریز  بیت  در  الف( 

آغوش تو پناه«، مصراع اّول، آرایءه »حسن تعلیل« دارد یا »تناقض«؟ 
را  زبان  مر  نیست/  بی هوش  جز  هوش  این  »محرم  بیت  در  بارز  آرایءه  ب( 

مشتری جز گوش نیست«، »اسلوب معادله« است یا »اغراق«؟ 
پ( در سرودءه »همان جا که شاید اینک دست زمان و صورت ظاهرش، مرده 

نشانش بدهند«، ترکیب »دست زمان«، اضافءه استعاری است یا تشبیهی؟ 
ت( در نوشتءه »زمرمءه لطیف و سبک و مالیم شما گمان مرا تأیید کرد«، آرایءه 

»سجع« دیده می شود یا »حس آمیزی«؟
هر یک از آثار »قّصه های دوشنبه، در حیاط کوچک پاییز در زندان، فی - 2۰

حقیقة العشق و قّصءه شیرین فرهاد«، با کدام یک از توضیحات زیر متناسب 
است؟ )1 نمره(

الف( کتابی است عرفانی از شیخ شهاب الدین سهروردی. 
ب( شعر خوان هشتم از سروده های این کتاب است.

پ( این اثر از ترجمه های عبدالحسین زّرین کوب است.
ت( داستانی است طنز از احمد عربلو با موضوع دفاع مقّدس.

  (۸نمره)
معنی هر یک از ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.- 21

الف( پردءه ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفءه روزی به خطای ُمنکَر 
نُبرد. )1 نمره( 

یاد  به  مرا  خدابیامرز،  غاز  زوال  منظرءه  بخور بخور  بحبوحءه  همان  در  ب( 
بی ثباتی فلک بوقلمون انداخت. )0/۷5 نمره(

پ( توپخانه شروع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه اما خشک 
کالش را در خود هضم می کرد. )0/5 نمره(

ت( چه استبعادی دارد که روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم! )0/25 نمره(
ث( گفت: »دیناری بده پنهان و خود را وارهان

گفت: »کار شرع کار درهم و دینار نیست«)0/۷5 نمره(
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ج( چ�ون رود امی�دوارم بی تاب�م و بی قرارم
من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو )0/۷5 نمره(

چ( فکری ای هم وطنان، در ره آزادی خویش
بنمایید که هر کس نکند، مثل من است )0/5 نمره(

ش�دند بری�ان  دش�ت  هم�ه  سراس�ر  ح( 
بر آن چهر خندانش گریان شدند)0/5 نمره(

درک و دریافت خود را از سرودءه زیر بنویسید. )0/5 نمره(- 22
»و اگر دیدی، به ناگاه/ خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است،/ بخند؛ 

زیرا خندءه تو/ برای دستان من،/ شمشیری است آخته«
مفهوم مشترک سروده های زیر را بنویسید. )0/5 نمره(- 23

 یک قّصه بیش نیست غم عشق وین عجب
ک�ز هر زب�ان ک�ه می ش�نوم نامکّرر اس�ت

 هر روز باید ذکری واحد را مکّرر بخوانم/ و آن چه را قدیمی است، قدیمی 
ندانم: »که تو از آن منی و من از آن تو«

با توجّه به متن زیر، منظور هدهد از »خورشید« و »ذّره« چیست؟ )0/5 نمره(- 24
هدهد در پاسخ طاووس گفت: »بهشت جایگاهی خّرم و زیباست، اما زیبایی 

بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است.«
ه�ر ک�ه دان�د گف�ت ب�ا خورش�ید راز/ ک�ی توان�د ماند ب�ا ی�ک ذّره باز؟

مفهوم کدام بیت با عبارت »وصول به ُحسن ممکن نشود؛ اّال به واسطءه - 25
عشق و عشق هر کس را به خود راه ندهد«، یکسان است؟ )0/5 نمره(

ش��یدایی1( بی��م آن اس��ت ک��ز غ��م عش��قت ب��ه  دل��م  ب��رآرد  س��ر 
حال برای چ��ون تویی اگر که الیقم بگو2( من که هر آن چه داشتم اّول ره گذاشتم

3( بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟
یعن��ی اگ��ر نباش��ی کار دل��م تمام اس��ت

4( می تواند حلقه بر در زد حریم ُحس��ن را
در رگ جان، هر که را چون زلف پیچ و تاب هست
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هر یک از موارد زیر، با کدام مورد در جدول داده شده، مفهوم مشترکی - 26
دارد؟ (یک مورد در جدول اضافی است.( (0/۷5 نمره(

 کاووس کیانی که کی اش نام نهادندالف(
کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟

1( نی حدی�ث راه پرخون می کند
قّصه های عش�ق مجن�ون می کند
2( راستی خاتم فیروزءه بواسحاقی
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
3( من نم�ازم را وقتی می خوانم/ 
که اذانش را باد گفته باش�د س�ر 

گلدستءه سرو/ ...
4( هر که جز ماهی، ز آبش سیر شد
هر که بی روزی است، روزش دیر شد

کوهش، ب( غارش،  درختش،  حّتی 
و سنگریزه اش  هر صخرءه سنگش 

آیات وحی را بر لب دارد.

ش�یرمردی باید این ره را ش�گرفپ(
زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف

بیت »مال این جا بایدت انداختن/ ملک این جا بایدت در باختن«، یادآور - 27
وادی ............... از هفت وادی منطق الطّیر عطّار است. )0/25 نمره(

1( نی حدی�ث راه پرخون می کند
قّصه های عش�ق مجن�ون می کند
2( راستی خاتم فیروزءه بواسحاقی
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
3( من نم�ازم را وقتی می خوانم/
که اذانش را باد گفته باش�د س�ر 

گلدستءه سرو/ ...
4( هر که جز ماهی، ز آبش سیر شد
هر که بی روزی است، روزش دیر شد

 کاووس کیانی که کی اش نام نهادندالف(
کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟

کوهش، ب( غارش،  درختش،  حّتی 
و سنگریزه اش  هر صخرءه سنگش 

آیات وحی را بر لب دارد.

ش�یرمردی باید این ره را ش�گرفپ(
زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف
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پاسخ نامۀ تشریحی درس اول۱

-  مثل، مانند، همسان (يک مورد كافی است.)- ۱
 ياريگر، مددكننده (يک مورد كافی است.) 

 بلند، باليده (يک مورد كافی است.) 
 كسانی كه در مدتی معّين در مسجد بمانند و به عبادت پردازند.

 برگزيده، برگزيده از افراد بشر
مراقبت- ۲
فايغ  فايق- ۳
-  بهر  منسوب- ۴
-  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار [هستند]. - ۵

 قرينۀ معنايی
فعل است  همان بِه [است]. به قرينۀ معنايی- ۶
-  فراش باد صبا، دايۀ ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمين (يک مورد - ۷

كافی است.)  فرش زمّردين، استعاره از سبزه ها و چمن ها
استعاره- ۸
درست است.- ۹
-  بخشش و مهربانی خداوند را ببين كه چه قدر زياد است؛ بنده گناه - ۱۰

می كند و او از گناه بنده اش خجالت زده است.  هيچ كس نمی تواند با 
رفتار و سخنانش از عهدۀ شكرگزاری خداوند برآيد.  يكی از عارفان در 
حال تفكر عارفانه و توجه به حق بود.  سفرۀ نعمت های بی مضايقه و 
سخاوتمندانۀ خداوند برای همه پهن شده است.  خداوند آبروی بندگان 

را به خاطر گناه آشكار نمی برد.
اختيار  در  پرورش  و  آموزش  كه  پاسخی  از  نهايی  امتحان  سؤاالت  پاسخ های   -۱
مصّححان قرار داده، انتخاب شده تا با نحوۀ نوشتن پاسخ در امتحان نهايی آشنا شويد. 



۳۲۳ پاسخ نامۀ تشریحی   

 هر نفسی كه پايين می رود (َدم) ياری كنندۀ زندگی است و هنگامی كه 
باال می آيد (بازدم) شادی بخش وجود است.

-  ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند - ۱۱
 رازداری و سكوت عاشق

سّتارالعيوب بودن خداوندـ  روزی رسانی يا رزاق بودن خداوند- ۱۲
باد صبا: سبزه ها را مانند فرشی در طبيعت پهن كند (بروياند) ـ ابر - ۱۳

بهاری: گياهان را در زمين پرورش دهد.
پاسخ نامۀ تشریحی درس دوم

می فروش- ۱۴
شويم: برويم/ نيست: وجود ندارد- ۱۵
-  اسنادی  غيراسنادی در معنی وجود ندارد.- ۱۶
مصراع اول: اسنادیـ  مصراع دوم غيراسنادی در معنی وجود ندارد.- ۱۷
-  رای فّک اضافه يا كسرۀ اضافه  است- ۱۸
-  درست (ی در مستی و نيسِت دوم)- ۱۹

 نادرست، داروغه متمم است و خوابگاه مسند است.
-  درست (بين «هشيار» و «مست» تضاد برقرار است.)- ۲۰

 نادرست ( علّت افتان و خيزان راه رفتن، مستی مطرح شده كه عّلتی 
واقعی است و نمی تواند حسن تعليل داشته باشد.)

مناظره- ۲۱
گفت: خانۀ حاكم نزديک است، به آن جا برويم. - ۲۲
عقل و خرد مهم تر از حفظ ظاهر و رعايت آن است.- ۲۳
گناه (�ار حرام)، كم يا زياد آن، هر دو ناپسند است.- ۲۴
نابسامانی جامعه و فساد آن- ۲۵
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رشوه خواری- ۲۶
-  زين پس شكی نماند كه صاحب نظر شوی - ۲۷

 كز آب هفت بحر به يک موی  تر شوی 
 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

پاسخ نامۀ تشریحی درس سوم

-  روش، طريق  بيگانگان- ۲۸
مفعول- ۲۹
-  درست  نادرست- ۳۰
تلميح - ۳۱
در اين بيت به زندگی پادشاه اساطيری ايران، جمشيد، اشاره شده كه - ۳۲

جام جهان بينی داشت و در آن احوال جهان را می ديد.
مرغ اسير در مصراع اول مجاز است، مجاز از شاعر.- ۳۳
-  هر كشوری كه نويسنده و شاعر (افراد صاحب نظر) نداشته باشد، در - ۳۴

گذر زمان فراموش می شود.
 ناله ها و شعرهای غم انگيز مِن شاعر برای دوری از وطن است و شيوۀ 

پرندۀ گرفتار نيز مثل من است كه در دوری از وطن می نالد.
كسی كه به افكار مردم جامعه احترام بگذارد. - ۳۵
بيگانه ستيزی- ۳۶
وطن پرستی يا جان فشانی در راه وطن- ۳۷

پاسخ نامۀ تشریحی درس پنجم

-  خشمگين يا قهرآلود  ويژگی نوعی مار سّمی- ۳۸
ستوران- ۳۹
شير ارقند  شير ارغند- ۴۰



۳۲۵ پاسخ نامۀ تشریحی   

-  حمله كن  ارقند  ارغند- ۴۱
سرير- ۴۲
اورند- ۴۳
-  قلب زمين  اين اساس يا اين نژاد يا اين پيوند (هر كدام از اين - ۴۴

سه مورد نوشته شود نمره به آن تعلق می گيرد.)
-  درست- ۴۵

 نادرست (تركيب «بی خردان سفله» وصفی است، زيرا «سفله» صفت است.)
-  داِد دل  دِل مردم - ۴۶
چون زمين ز جور گردون سرد و سيه و خموش و آوند گشت. - ۴۷
فعل می خورم (بعد از سوگند)، حذف به قرينۀ معنايیـ  يا: حذف نهاد - ۴۸

«تو» در مصراع اول به قرينۀ لفظی (هر كدام نوشته شود نمره تعلق می گيرد.)
مضاٌف اليه- ۴۹
-  خورشيد - ۵۰

 حسن تعليل
«بنا» در مصراع اول استعاره از ظلم است. - ۵۱
-  شاعر ارتفاع قلۀ دماوند را برای اين می داند كه می خواهد - ۵۲

مردم صورتش را نبينند.
-  ای دماوند، تو مشت بزرگ روزگار هستی كه هنوز پس از قرن ها - ۵۳

به عنوان ميراثی باقی مانده ای.
 اين ظلم حاكم را همچون خانه ای ويران كن؛ زيرا بايد ظلم را از پايه و 

اساس از بين بُرد.
مادر سرسپيد: دماوند/ سياه بخت فرزند: خود شاعر- ۵۴
توصيه به اعتراض يا ترک سكوت يا آشكارساختن حرف درون - ۵۵
آتش درون: خشم و اعتراض/ سوخته جان: شاعر- ۵۶
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پاسخ نامۀ تشریحی درس ششم

-  پنهان، پوشيده  فرياد و زاری به صدای بلند- ۵۷
مستور- ۵۸
يار من: مسند / اسرار من : مفعول- ۵۹
نيستان: متمم / مرد و زن: نهاد- ۶۰
تشبيه (تشبيه عشق به آتش)- ۶۱
اسلوب معادله- ۶۲
اسلوب معادله - ۶۳
اسلوب معادله - ۶۴
انسان عارف و كامل يا خود موالنا- ۶۵
پرده به دو معنی به كار رفته است: اول نغمه و آواز و دوم حجاب و پوشش- ۶۶
اسلوب معادله- ۶۷
جناس تام (همسان)- ۶۸
اسلوب معادله، زيرا مصراع دوم در هر بيت، مصداقی برای مصراع اول - ۶۹

آن است. (داليل درست ديگر نيز پذيرفتنی است).
-  مولوی  احمد عربلو- ۷۰
عمرش تباه شد.- ۷۱
-  راز من را از ناله های عارفانۀ من می توان دريافت، اما چشم و گوش - ۷۲

ظاهری توان درک آن را ندارد.
 هركس بنا بر گمان و پندار خود يار من شد و اسرار من را از درونم 

جست وجو نكرد.
 روزهای عمر عاشقان با سوز و گداز و هجران سپری شد.

عالم معنا يا عالم حقيقی، درگاه خداوند- ۷۳
اشتياق پايان ناپذير عاشق- ۷۴



۳۲۷ پاسخ نامۀ تشریحی   

بيت اّول- ۷۵
دشوار و پرخطر بودن راه عشق- ۷۶
بيت دوم- ۷۷

پاسخ نامۀ تشریحی درس هفتم

-  غذا يا خوراک  الزم يا ضروری   نهايت- ۷۸
بحر  بهر- ۷۹
عشق: نهادـ  پاک: مسند- ۸۰
۸۱ - -
۸۲ - -
۸۳ - -
مفعول- ۸۴
جمال و كمال- ۸۵
نماد عاشق واقعی- ۸۶
تضاد- ۸۷
-  عشق در هر جايی پناه نمی گيرد (عشق در دل هر كس جای - ۸۸

نمی گيرد) و به چشم هر كسی نمايان نمی شود.
 در اين دنيای سالخورده هر كجا جوانی هست، الهی عاشق باشد؛ زيرا 

عشق، ديوانگی خوشايندی است.
ماّدی  وجود  كه  برای كسی ممكن می شود  وارد شــدن  در عشق   

(خواسته های ماّدی) خود را ترک كند.
-  ساختن دو نردبان از معرفت و محبت  عشق- ۸۹
ترک خود  كردن و رهايی از تعّلقات و وابستگی ها- ۹۰
عشق- ۹۱
از جان گذشتگی عاشق- ۹۲



فـارسـی دوازدهـم ۳۲۸

-  تا در زمانه باقی است آواز باد و باران- ۹۳
 لبخند گاه  گاهت صبح ستاره  باران

ای مهربان تر از برگ در بوسه  های باران- ۹۴
بيداری ستاره در چشم در جويباران- ۹۵
در بوسه  های بارانـ  در چشم جويباران- ۹۶

پاسخ نامۀ تشریحی درس هشتم

 نوعی ردا - ۹۷
۹۸ - -
قاشيه  غاشيه- ۹۹
اطراق  اتراقـ  تيلسان  طيلسان- ۱۰۰
طيلسان- ۱۰۱
-  مسند  خون ضعيفان  كه- ۱۰۲
ممّيز- ۱۰۳
-  ممّيز  مضاٌف اليِه مضاٌف اليه- ۱۰۴
-  ممّيز  صفِت مضاٌف اليه- ۱۰۵
ممّيز - ۱۰۶
-  صفِت مضاٌف اليه  ممّيز- ۱۰۷
ممّيز- ۱۰۸
صفِت مضاٌف اليه- ۱۰۹
فرش- ۱۱۰ تختهدو  

-  صفِت مضاٌف اليه  ممّيز- ۱۱۱
بدل: پايتخت ايتاليا يا معطوف: باروهای دودخورده- ۱۱۲
-  نفس، در مفهوم سخن به كار رفته است. - ۱۱۳



۳۲۹ پاسخ نامۀ تشریحی   

 خضر نماد پير و مرشد است، پيامبری كه به چشمۀ آب بقا دست يافت و 
زندۀ جاويد شد. خضر در سفری راهنمای حضرت موسی بود و از او خواست 
در ماجراهايی كه رخ می دهد فقط پيروی كند و پرسشی از علت آن نكند.

-  انسان به هر جايگاهی كه می رسد گمان می كند به كمال مطلوب - ۱۱۴
خود رسيده است.

 كشورهای عراق و سوريه (دورترين كشورها) از فرمان روم (ايتاليا) 
اطاعت می كردند. 

 روزگاری همۀ مردم دنيا به ايتاليا توّجه داشتند و از آن بيم داشتند.
 صبح هنگام طلوع خورشيد كنار «قنات حسنی» در شهر سيرجان 

اقامت كرديم.
ناپايداری قدرت- ۱۱۵
ناپايداری قدرت- ۱۱۶
زودگذر و ناپايداربودن قدرت- ۱۱۷
-  از چاله به چاه افتادن- ۱۱۸
از چاله به چاه افتادن، از بد به بدتر پناه بردن يا هر ضرب المثل معادل - ۱۱۹

و درست ديگر
-  ناپايداری قدرت- ۱۲۰
قدرت و حكومت پايدار نيست و دنيا همواره در حال دگرگونی است.- ۱۲۱

پاسخ نامۀ تشریحی درس نهم

-  گردشگاه، تماشاگاه - ۱۲۲
 همراهی كردن، بدرقه كردن 

 ماه گرما، ماه دهم از سال روميان، مطابق تيرماه شمسی
نظاره- ۱۲۳
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معّلق- ۱۲۴
صموم  سموم- ۱۲۵
صفِت صفت- ۱۲۶
ممّيز- ۱۲۷
قيِد صفت- ۱۲۸
قيِد صفت - ۱۲۹
صفِت مضاٌف اليه: آن/ مضاٌف اليِه مضاٌف اليه: اديب- ۱۳۰
-  قيِد صفت- ۱۳۱

 صفِت مضاٌف اليه
قيِد صفت- ۱۳۲
گل های الماس استعاره از ستارگان- ۱۳۳
قلب يا قلبم- ۱۳۴
مزينان را به طرح و نقشۀ عشق آباد ساخته اند و از قديم هيچ تغييری - ۱۳۵

نكرده است (هنوز به همان شكل و طرح قديم است).
عقل و نگاه عاقالنه، زيبايی پديده های هستی را زايل می كند. (نفی - ۱۳۶

خرد در نگاه به زيبايی های جهان)
چون زيبايی ها را نمی توان با عقل و دانايی دريافت (نگاه عقل گرايانه - ۱۳۷

به زيبايی، زيبايی را از بين می برد).
همۀ اجزای هستی در حال عبادت خداوند هستند.- ۱۳۸
توجه به باطن و حقيقت هر چيز و پرهيز از ظاهربينی.- ۱۳۹
-  گل و گياه پشم گوسفندان را رنگين كرده است.- ۱۴۰

 واو عطف
 ماضی نقلی
 قرينۀ لفظی

نمی شود: مضارع اخباریـ  انداخته اند: ماضی نقلی- ۱۴۱



۳۳۱ پاسخ نامۀ تشریحی   

پاسخ نامۀ تشریحی درس دهم

ضربه، ضربه زدن- ۱۴۲
تنهايی- ۱۴۳
غربت- ۱۴۴
غربت- ۱۴۵
-  عطف  ربط- ۱۴۶
-  مسند  مفعول - ۱۴۷
-  نادرست  درست- ۱۴۸
ظلم و ستم- ۱۴۹
رود۱: جريان های انقالبیـ  دريا: وحدت و يكپارچگی- ۱۵۰
-  مولوی  محمدرضا رحمانی يا مهرداد اوِستا  سلمان هراتی- ۱۵۱
تكرار (فصل)- ۱۵۲
دوران حكومت قبل از انقالب (يا هر اشارۀ مشابه) - ۱۵۳
با اين انقالب تو هم به پا خيز كه حتی اگر در اين راه شهيد هم شديم - ۱۵۴

انقالب و آزادی به عنوان يادگار ما در وطن باقی می ماند 
اّتحاد و همبستگی با مردم (رسيدن به وحدت و يكپارچگی)- ۱۵۵

پاسخ نامۀ تشریحی درس یازدهم

-  اصراركننده، پافشاری كننده  گذرگاه، محل عبور- ۱۵۶
مترادف: غم انگيزـ  متضاد: شاد- ۱۵۷
حزين- ۱۵۸

۱- «رود» در اين بيت نماد نيست، اما چون در امتحان نهايی آمده بود، آورديم كه 
اگر مجدداً پرسيدند بتوانيد پاسخ دهيد.
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اسرار  اصرار - ۱۵۹
ُمِصر- ۱۶۰
رمغ: َرَمق- ۱۶۱
۱۶۲ - -

صورت صحيح ساير گزينه ها:
گزينۀ «۲» شبه: َشبَح
گزينۀ «۳» جّسه: ُجثّه
گزينۀ «۴» رمغ: َرَمق

-  درست  نادرست- ۱۶۳
-  مفعول  شما - ۱۶۴
حس آميزی (زمزمۀ لطيف)- ۱۶۵
نويسنده دو حس شنوايی و المسه را در جملۀ «گرم حرف می زديد» - ۱۶۶

آميخته است.
-  شهاب الدين سهروردی مهدی شجاعی- ۱۶۷
-  دستتان را روی چشم های درشتتان محافظ كرده بوديد.- ۱۶۸

 گذرگاه تمام شد و وارد محوطۀ (ميدان) پيش روی سنگرهای دشمن شديم.
شكوه و اعتبار مرگ را از بين برده است.- ۱۶۹
-  جانبازان يا شهدای جنگ - ۱۷۰

 بی اعتبار كردن مرگ
عشق حقيقی، شهادت در راه حق، ازجان گذشتگی و هر معادل مناسب ديگر- ۱۷۱
برای يادآوری خاطرات شيرين مردم جهان- ۱۷۲
-  يا نه سر بريدۀ خورشيد شامگاه- ۱۷۳

 خورشيد رفته است سر شب سراغ ماه



۳۳۳ پاسخ نامۀ تشریحی   

 ای محسن شهيد من ای حسن بی گناه
 ای روضۀ مجسم گودال قتلگاه

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه

پاسخ نامۀ تشریحی درس دوازدهم

اضطراب ناشی از گرما و حرارت، گرمی و حرارت- ۱۷۴
انديشه- ۱۷۵
-  آذرم  آزرم- ۱۷۶

 خار  خوار
-  خوار- ۱۷۷

 برخاست
-  فراهم كرد- ۱۷۸

 سازش كرد
-  كه  اضافی  معطوف- ۱۷۹
-  رسم پهلوانی  تركيب اضافی: فرزند كاووس يا رسم پهلوانیـ  - ۱۸۰

تركيب وصفی: شاه كيانی  بدل
مضاٌف اليه- ۱۸۱
مسند- ۱۸۲
۱۸۳ - -
-  شهريار  حرف اضافه  جان كاووس كی- ۱۸۴
۱۸۵ - -
دشت، در معنی مجازی مردم دشت به كار رفته است.- ۱۸۶
حس آميزی- ۱۸۷
كنايهكنايه- ۱۸۸ -  مجاز 
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-  مّلی  خرق عادت۱ - ۱۸۹
زمينۀ مّلی- ۱۹۰
زمينۀ مّلی- ۱۹۱
۱۹۲ -  -
-  اگر يكی از اين دو نفر (سودابه يا سياوش) گناهكار شناخته شود، - ۱۹۳

پس از آن كسی من را پادشاه نمی شمارد.
 اگر اين چنين است كه در اين اتفاق من گناهكار هستم، خداوند 

جهان آفرين من را (از آتش) حفظ نمی كند.
 وقتی سياوش پيش كاووس رفت از اسب پياده شد و تعظيم كرد.

 سياوش گفت: ای پادشاه! تحّمل دوزخ در برابر اين تهمت برای من 
آسان تر است.

 آسمان (سرنوشت) سوگند خورده است كه به بی گناهان آسيبی نمی رسد.
 اگر می خواهی حقيقت را آشكار كنی، بايد دست به آزمودن آن ها بزنی 

(دست به آزمايش بزنی).
آماده شدن (خود را معطّرساختن) برای رويارويی با مرگ- ۱۹۴
-  اسب سياوش  به سرعت تاختن و گرد و خاک زياد- ۱۹۵
روزگار و فلک همۀ انسان های آزاده را مورد آسيب و رنجش قرار - ۱۹۶

می دهد. 
سنگ را بر سبو زدن: آزمايش كردن- ۱۹۷
-  آزمايش كردن- ۱۹۸
لطف و بخشايش الهی - ۱۹۹
-  كی كاووس  روبه رو كرد- ۲۰۰

۱- اين بيت خرق عادت ندارد، بلكه «اغراق» دارد؛ اما از آنجايی كه بيت به وضوح 
فاقد زمينۀ ملی است به ناچار خرق عادت را انتخاب می كنيم..



۳۳۵ پاسخ نامۀ تشریحی   

پاسخ نامۀ تشریحی درس سیزدهم

-  نبرد، جنگ  لرزان   ناله و فرياد با صدای بلند، شيون- ۲۰۱
-  (با واژۀ تزوير)- ۲۰۲
سورت- ۲۰۳
صورت  سورت- ۲۰۴
حول  هول- ۲۰۵
هريوه- ۲۰۶
۱- اتراق ۲- غدر ۳- آزرم ۴- عصاره- ۲۰۷
۱- هريوه ۲- تأللؤ ۳- خواسته- ۲۰۸
۱- باسق ۲- تهويه ۳- روضه  خوانی- ۲۰۹
-  رخشنده: صفت بيانی  آخرين: صفت شمارشی- ۲۱۰
هر: صفت مبهمـ  ش: مضاٌف  اليه- ۲۱۱
-  يادبود  صفت بيانی مطلق- ۲۱۲
مشّبه: لبخندـ  مشّبه  به: كليد گنج- ۲۱۳
-  حس  آميزی  مجاز- ۲۱۴
نابرادر: ۱- برادر ناتنی ۲- ناجوانمرد- ۲۱۵
مشّبه: بی  شرميشـ  مشّبه  به: ژرفی و پهناش - ۲۱۶
داستانی- ۲۱۷
-  مهدی اخوان ثالث  عطار نيشابوری- ۲۱۸
-  رستم پهلوان ميدان نبردهای هراسناک، در چاه (دام مرگ) - ۲۱۹

گرفتار شده بود.  اكنون رستم در تِه اين چاهی كه به جای آب، زهر 
شمشير و نيزه داشت، گرفتار شده بود.  اين شعر من مالک سنجش 

محّبت و دشمنی مردان و نامردان است.
پهلوان هفت خوان: رستم ـ خوان هشتم: مرگ يا چاهی كه شغاد - ۲۲۰

حفر كرده بود.
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لبخند رستم- ۲۲۱
شعری كه فقط به زيبايی ظاهری توجه می  كند و به محتوا بی  توجه - ۲۲۲

است.
-  به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم- ۲۲۳
-  فدای نام تو بود و نبودم ميهن ای ميهن- ۲۲۴

 بود لبريز از عشقت وجودم ميهن ای ميهن
 به سوی تو بود روی سجودم ميهن ای ميهن 

اگر خوابم اگر بيدارـ  ميهن ای ميهن- ۲۲۵

پاسخ نامۀ تشریحی درس چهاردهم

قوی، نيرومند- ۲۲۶
تجريد- ۲۲۷
آويزان: معّلقـ  رنج: تعب- ۲۲۸
گرم رو- ۲۲۹
قضا- ۲۳۰
بلندترين كوه روی زمين: بدل- ۲۳۱
معطوف: شهريارـ  بدل: پرندگان يا بلندترين كوه روی زمين- ۲۳۲
-  پرندگان  شهريار- ۲۳۳
اما- ۲۳۴
كنايه (يا تناسب يا مراعات نظير و ايهام نيز درست است.)- ۲۳۵
انسان هايی كه عاشق ظاهر هستند (يا كسانی كه عشقشان حقيقی - ۲۳۶

نيست).
عاشقان مجازی- ۲۳۷



۳۳۷ پاسخ نامۀ تشریحی   

اشاره به اين باور كه طاووس پرنده ای بهشتی بوده، اما به خاطر - ۲۳۸
همدستی با ابليس از بهشت رانده شده است.

-  علی شريعتی- ۲۳۹
 سلمان هراتی

 عطّار نيشابوری
فيه ما فيه و تيرانا- ۲۴۰
-  در مرحلۀ فنا (هفتم) همۀ پديده هايی كه سايه هايی بر چهرۀ خداوند - ۲۴۱

بودند با آشكار شدن خورشيد حق، از بين می روند و حق آشكار می گردد.
 همۀ پرندگان عاشق (ديدار سيمرغ) شدند و بهانه جويی را كنار گذاشتند.
 در جهان كسی از اين راه باز نگشته است و كسی از مسافت آن آگاهی ندارد.
 ما پرندگان هم رهبر و پادشاهی داريم كه در خرد و بينش همانندی ندارد.

 كسی كه سيمرغ (خداوند) را بشناسد، نمی تواند دوری از او را تحمل 
كند و كسی كه به او رو بياورد، نمی تواند به او دست يابد.

 وقتی در مرحلۀ طلب (اولين مرحله) قدم بگذاری، رنج و سختی های 
زيادی در برابر تو ظاهر می شود.

 هر كس به ارزش و جايگاه خود پی می برد و در حقيقت از مقام خود 
آگاه می شود.

استغنا- ۲۴۲
-  معرفت  توحيد  استغنا - ۲۴۳
-  استغنا  فنا - ۲۴۴
-  فقر و فنا  توحيد - ۲۴۵
دشوار و پر خطر بودن راه عشق- ۲۴۶
-  طلب  فقر و فنا- ۲۴۷
به وحدت رسيدن- ۲۴۸
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پاسخ نامۀ تشریحی درس شانزدهم
-  تنزل كرده، پسروی كرده - ۲۴۹

 به ديدار خويشان رفتن و احوال پرسی از خويشان
 ارتقايافتن، رتبه گرفتن  درماندگی

-  ضماد و مرهم  صد كاروان هيون  بقوالت و حبوبات  سورت - ۲۵۰
سرمای دی

-  جبهه  حظّار  حّضار- ۲۵۱
انظمام: انضمام- ۲۵۲
هسته: خودت بهتر می دانی/ وابسته: در اين شب عيدی ماليه از - ۲۵۳

چه قرار است 
-  امروز بيشتر به ما بخورانيد.  درزی ازل به قامت زيبای جناب - ۲۵۴

ايشان دوخته بود.
شهاب الدين - ۲۵۵ جمالزاده   محمدعلی  نيشابوری   عطّار    -

سهروردی  احمد عربلو
بار چنين فرصتی - ۲۵۶ بيچاره ها در سال طوالنی فقط يک  اين    -

برايشان پيش می آيد.
از   وانمود كنيد كه بيمار هستيد و بگوييد پزشک ممنوع كرده و 

رختخواب برنخيزيد.
 اكنون مصطفی در خوش صحبتی، بر جمع مسّلط شده است.

 همۀ حواسم به مصطفی است كه با بوی غاز از خود بی خود نشود و 
اختيارش را از دست ندهد.

 يكی كه ادعای شعر و شاعری داشت جلو رفت و پيشانی شاعر را بوسيد.
 در اين ميان، صدای زنگ تلفن از راهروی خانه بلند شد.

۲۵۷ - -
انتظاركشيدن- ۲۵۸
-  نقشۀ ما دارد عملی می شود.  خيلی متعجب شدم.- ۲۵۹



۳۳۹ پاسخ نامۀ تشریحی   

از ماست كه بر ماست. - ۲۶۰
اميدوار شدن- ۲۶۱
-  صميمی شده بوديم  پشيمان شدن از كاری- ۲۶۲
-  پَست  شغاوت: شقاوت- ۲۶۳

پاسخ نامۀ تشریحی درس هفدهم
بيرون كشيده- ۲۶۴
-  خاوران- ۲۶۵
-  زمان بهار  مضارع اخباری- ۲۶۶
-  زمان  گل- ۲۶۷
-  شباهت (مانند كوه)  نسبت (منسوب به كاوه)- ۲۶۸
-  صفت فاعلی  مضارع اخباری- ۲۶۹
نادرست («ان» در خاوران نشانۀ مكان و در شامگاهان نشانۀ زمان است.)- ۲۷۰
-  منسوب به بابک (نسبت)  نشانۀ صفت فاعلی (حاليه) - ۲۷۱
-  مكان  شباهت- ۲۷۲
-  فعل «نگير» (از من نگير.) («تو» كه نهاد است نيز حذف شده است.) - ۲۷۳

 اما
پيوند وابسته ساز: كهـ  پيوند هم پايه ساز: و- ۲۷۴
خنده، عشق و شادی و ...- ۲۷۵
-  استعاری  ياری كردن، اميدوارساختن- ۲۷۶
نرودا  مهدی شجاعی  شهاب الدين سهروردی- ۲۷۷ پابلو    -

 علی شريعتی
-  بخند، زيرا خنده و شادمانی تو، مانند شمشيری بركشيده در - ۲۷۸

دستان من است. (شادی تو سالحی برای مبارزات من است.)
 اگر غذا و هوا (خوردن و نفس كشيدن) را از من بگيری، مهم نيست، 

شادی و خنده ات را از من نگير.
۲۷۹ -  -
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پاسخ نامۀ تشریحی درس هجدهم

كتاب- ۲۸۰
كتاب: صحيفه/ تماشا: نظاره- ۲۸۱
-  ماضی نقلی - ۲۸۲

 تركيب اضافی
فعل «مانده است»ـ  حذف به قرينۀ لفظی- ۲۸۳
-  لفظی  ماضی نقلی  چه- ۲۸۴
پيوند وابسته ساز: كهـ  پيوند هم پايه ساز: اما- ۲۸۵
عشق (می بيند، می جويد)ـ  دست زمان- ۲۸۶
عاشق واقعی هميشه زيبايی های عشق اول و قديم را موضوع كتاب يا - ۲۸۷

ديوان شعر خود قرار می دهد.
روح راستگوی عاشق هرچه را در ذهن آدم می گنجد، برای معشوق - ۲۸۸

ترسيم كرده است.
معشوق را همواره جوان می بيند، پيری برای عشق جاودانی مهم نيست.- ۲۸۹
توصيف ناپذيری عشق و ويژگی های معشوق- ۲۹۰
تو از آن منی و من از آن تو- ۲۹۱
نامكرر بودن قّصۀ عشق- ۲۹۲

پاسخ نامۀ روان خوانی «آخرین درس»

سالخورده - ۲۹۳
صدای گرم: حس آميزی- ۲۹۴
 -  آلفونس دوده  رضا اميرخانی- ۲۹۵
 -  قّصه های دوشنبه  قطعۀ مسافر- ۲۹۶
توجه به اهميت زبان مّلی و تالش برای حفظ آن- ۲۹۷



۳۴۱ پاسخ نامۀ تشریحی   

پاسخ آزمون (  ۱  ) نوبت اول

 -  مرغابی، اردک  انگشت، سرانگشت  روش، طريق  اسبی - ۱
كه رنگ آن ميان زرد و بور باشد.

 -  دستور  اورند- ۲
 -  فزايی  بهر  شرزه- ۳
-  بی خردان سفله  عن قريب و به زودی  شرحه  شرحه از فراق - ۴

 اسرار و رازها
 -  نادرست  درست- ۵
 -  حياط دربست  مأمور اميدوارمان كرد  سه عدد (قدرت - ۶

اجاره- اجارۀ حياط- پدرم)  قدرت اجارۀ حياط
 -  معنايی  لفظی- ۷
 -  مفعول  تهی يا نی  خويش  خيش- ۸
 -  ممّيز  صفِت صفت- ۹
 -  غيراسنادی (وجود ندارد.)  اسنادی (در معنی «است»)- ۱۰
شريعتی- ۱۱ علی  همدانی   عين القضات  عربلو   احمد    

 محمدرضا شفيعی كدكنی (م.سرشک)
 -  عالم معنا يا عالم عشق يا عالم ملكوت  عاشق واقعی- ۱۲
حذف شدن- ۱۳
«ُخم». مجاز از شراب- ۱۴
 -  تشبيه  حسن تعليل  ايهام  اسلوب معادله- ۱۵
 -  بحر مكاشفت  برده و شده - ۱۶
حقيقی، زيرا «بيت االحزان» در معنی حقيقی نام كلبه ای است كه - ۱۷

حضرت يعقوب به آن جا می رفته اند در فراق يوسف می گريسته اند. در اين 
عبارت نيز دقيقاً به همين معنی به كار رفته است.
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قطعه- ۱۸
يک روز همۀ مردم دنيا به ايتاليا توجه داشتند و از ايتاليا می ترسيدند.- ۱۹
افشرۀ درخت انگور به قدرت خداوند تبديل به عسل مرغوب (يا شيرۀ - ۲۰

انگور درجه يک) شده و بذر يک خرما با هواداری و تربيت خداوند است كه 
تبديل به نخلی بلند شده است.

برای اين كه درد و تورم و بادكردگی كم شود، از كافور (استعاره از برف) - ۲۱
به عنوان مرهم استفاده كردند.

اسرار معنوی من از سخنانم دور نيست و در همين سخنانم هست؛ ولی - ۲۲
حواس ظاهری توانايی درک آن را ندارد.

كسی می تواند در عالم عشق قدم بگذارد (�سی می تواند عاشق شود) - ۲۳
كه وجود ماّدی و وابستگی های ماّدی را فراموش كند.

قلب سرخ و بی قرارم را كه مثل يک مشت است، در معرض سكوت فراوان - ۲۴
آن جا می گيرم (يا قلبم را در معرض سكوت سنگين آن جا قرار می دهم).

حكيم اسرار - ۲۵
رشوه خواری- ۲۶
 -  ناتوانی انسان در شكرگزاری  توصيه به توجه كردن به باطن و - ۲۷

دوری از ظاهربينی
 -  سكوت عارفانه  جان فشانی عاشقانه  دشواری راه عشق- ۲۸

 اهميت پير و مرشد
كسی كه عاشق نيست با مرده تفاوتی ندارد.- ۲۹
ثبات قدم داشتن در عدالت طلبی و انصاف- ۳۰
منظور از دو نعمت يكی ممّد حيات  بودن َدم است و يكی مفّرح ذات - ۳۱

 بودن بازَدم است.



۳۴۳ پاسخ نامۀ تشریحی   

پاسخ آزمون (  ۲  ) نوبت دوم خردادماه ۱۴۰۱
سرور- ۱
-  طی می كنم، می پيمايم- ۲

 طعامی كه در مهمانی و عروسی می دهند.
۳ - -
-  ناهار  شست- ۴
-  غدر  ظن  عمارت- ۵
-  كازيه  عشيره- ۶
-  اهتزاز- ۷
-  مضاٌف اليه مضاٌف اليه  داشتم می گفتم  قيد  ربط- ۸
-  معنايی  غيراسنادی  ضربتی چند- ۹

 پند (يادآوری: گروه اسمی فقط يک هسته دارد.)
رسم نمودار: - ۱۰

«دو   تخته فرش»     

نوع وابستۀ وابسته: ممّيز
-  به عشق نتوان رسيدن تا از معرفت و محبت دو پايۀ نردبان نسازد.- ۱۱
-  درست  درست  نادرست  نادرست- ۱۲
به دشت دل گياهی جز گل رويت نمی رويد- ۱۳
-  گزينۀ «۲» (يا نه سر بريدۀ خورشيد شامگاه؟)- ۱۴

 گزينۀ «۱» (به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم)
-  پروانه نماد عاشق حقيقی است.- ۱۵

 شغاد، نماد ناجوانمردی است. (رياكاری و تزوير نيز درست است.)
-  واژۀ سر (فكر و خيال)  خاک و پاک- ۱۶
-  آرزوی عمر طوالنی كردن   پسروی كردن، تنّزل كردن- ۱۷
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۱۸ -   -
ديد پرشرم  ــاووس  ك شاه  رخ  ديديا  نــرم  پسر  با  سخن گفتنش 

-  تناقض  اسلوب معادله  اضافۀ استعاری  حس آميزی- ۱۹
-  فی حقيقة العشق  در حياط كوچک پاييز در زندان  قّصه های - ۲۰

دوشنبه  قّصۀ شيريِن فرهاد
معنی ابيات و عبارات:- ۲۱

 آبروی بندگان را با گناه آشكار نمی ريزد و وجه معاش (رزق و روزی 
تعيين شده) را به دليل خطای زشت قطع نمی كند.  در همان ميانۀ 

غذاخوردن، منظرۀ نابودی غاز، مرا به ياد ناپايداری روزگار رياكار انداخت.
 آتش توپخانه آغاز شده بود و صدای ترسناک آن، صدای ضعيف اسلحۀ 
كالش را محو می كرد.  بعيد نيست كه به زودی خاطرات سفر ماه را 
هم بنويسم!  محتسب: پولی بده و خود را نجات بده./ مست: موضوعات 
دينی با پول (رشوه) حل نمی شود.  مانند رود، اميدوار اما ناآرام هستم، 

به سوی دريای اّتحاد مردم می روم تا به آرامش برسم. 
 ای هم ميهنان، برای آزادی خويش چاره ای بينديشيد. هر كس در پی 

چاره نباشد، با من زندانی تفاوتی ندارد. 
 همۀ مردم ناراحت شدند و با ديدن چهرۀ خندان سياوش از شوق 

گريستند.
شادی معشوق (وطن) به شاعر اميد زندگی و قدرت مبارزه می بخشد.- ۲۲
سخن عشق تكراری نيست و عاشق از ذكر نام معشوق خسته نمی شود.- ۲۳
خورشيد: سيمرغ يا خداوندـ  ذّره: بهشت (دلبستگی های ماّدی)- ۲۴
-  «می تواند حلقه بر در زد حريم ُحسن را/ در رگ جان، هر - ۲۵

كه را چون زلف پيچ و تاب هست»
۲۶ -۱  ۳  ۲  -
وادی طلب يا وادی اّول - ۲۷
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