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 به نام خداوند جان  و خرد

 مقدمــــه

 :است(، پایۀ دهم 1) نکات زبانی، ادبی و فکری کتاب فارسی ۀهم ۀدربردارند جزوهاین 

 کریفو  ادبی، زبانیقلمرو سطر از نظر درس و سطربهبهصورت درستمامی ابیات و عبارات کتاب به -1

 است.ررسی و تحلیل شده)معنا و مفهوم( ب

 است.طور کامل در پایان هر درس آورده شدهبه دریافتو درک و  پژوهیکارگاه متن سؤاالت پاسخ -2

توضیح کامل آورده  با پژوهیشعرهای داخل کارگاه متنو  هاگنج حکمت، هاشعرخوانیتمامی -3

 است.شده

هر درس  نیز در ابتدای نامهواژهصورت درس، بهبر شرح و توضیح در ها عالوهمهمّ همۀ متنواژگان  -4

 است. این کار موجب ساده کردن امر آموزش در ایام امتحانات خواهد شد.شدهآورده 

 

 

************************** 

f مندشانهای علمی و انتقادیِ ارزشآموزان عزیز تقاضا دارم با فرستادن دیدگاههمکاران گرامی و دانش از       

 .(، مؤلّف جزوه را در پربارتر کردن این اثر، یاری نمایند0911-178-1707یا تلگرام ) واتساپبه 

 

 پاینده باشید.

1401شهریور     

سعودیولی م   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



         www.valimasoudi.ir                                                                                          مسعـودی 
 

4 
 

 فــارسی دهــم ۀــدرسنـــامـ               

 

 فهرست
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 ....................................................................ادبیات تعلیمی ...................................................................... فصل یکم: 

 ........ ........................ .............. .................. .......................................................چشمه ......... :یکمدرس                 

   ........ ...................... ................... ....از آموختن، ننگ مدار ............................................ ....... درس دوم:               

 ............... ............... ......................... ......... ................................................................ دیوار خوانی:روان               

 ................ .............. ................ ................ ....................................................................ادبیات پایداری   فصل دوم: 

  ... ........................ ..... ............ ................پاسداری از حقیقت.............................................. درس سوم:               

   .. ............... ............... ......................... ...بیداد ظالمان  ...................................................... درس پنجم:                 

  ................................. ........................... همای رحمت  ....................................................... . شعرخوانی:                    

  ................................. ............ ........................................................................................ ادبیات غنایی   فصل سوم: 
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 ................................. ............. ...............جمال و کمال ....................................................... درس هفتم:                

  .. ............................ ....... ......................ها ........................................... .....بوی گل و ریحان شعرخوانی:                

  ... ........................ ................ ...... ...................................................................ادبیات سفر و زندگی   فصل چهارم: 

 ... ........................... ............... .................سفر به بصره  ................................................... درس هشتم:                   

 ............................. ................. ................س نقاشی  ......................................................کال درس نهم:                  

  ............................ ................ ............پیرمرد چشم ما بود ............................... ............. خوانی:روان                  

 .............................. ....... ................ .................................................................ادبیات انقالب اسالمی   فصل پنجم: 

 ................................ ...................... ..................شکن .................................دریادالن صف درس دهم:                  

  ............................. ................ ............خاک آزادگان ..................................................... درس یازدهم:                 

 ............................ ................. ........ ........شیرزنان ایرانی ................................................ ی:خوانروان                  

 ............................ ............... ....................................................................................... ادبیات حماسی   فصل ششم: 

  ............................ .............. .... ....رستم و اشکبوس .................................................... درس دوازدهم:               

 ........................... ........... ......................................گردآفرید ........................................ درس سیزدهم:               

 ............................ ......................... .زمین .................................... .....دلیران و مردان ایران شعرخوانی:                    

   ............................ ................. ....... ...........................................................................ادبیات داستانی   فصل هفتم: 

 ........................... .................... ...... طوطی و بقال ..................................................... درس چهاردهم:                 

  .......................... ............... ..... ...............خسرو ........................................................... درس شانزدهم:                

 ........................... ................ ............. ................................طراران ................................... خوانی:روان                 

   .......................... ...................... ................................................................................... ادبیات جهان   فصل هشتم: 

   ......................... .................. ............ ...دم .........................................................سپیده درس هفدهم:                 

   ........................ ........ ................. ....عظمت نگاه ........................................................ درس هجدهم:                 

 ......................... ..................... ..... ........................ سه پرسش ....................................... خوانی:روان                       

 ....................... ...... ................................ .................................................... ..الهی ..................................... نیایش:   

                                               .. ............ ........ ................................................................................... ....................... .............. ...... منابع و مآخذ   
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 فــارسی دهــم ۀــدرسنـــامـ               

  

f  کردگار به نام                                                        ستایش 
 

 

 نامهواژه

  دهندهروزی رزّاق:*        /         هاآسمان فلک، جِ :افالک* 

      شگفتا ین،خوشا، آفر شود.می گفته کسی تحسین و احسان تشویق چیزی یا از شگفتی یا خشنودی اظهار هنگام :زهی* 

 دهان :کام *     /     .رسدخداوند می از که رحمت، توجّه، لطف، :فضل*   /            پرتو روشنایی، :فروغ* 

****************** 
 

 کخا کفی از آدم کرد پیدا که       الکار هفت افگبه نام کرد -1

آفرینش  با نام خدا / آغاز)که انسان را از مشتی خاک آفرید.  کنمبه نام آفرینندة جهان هستی سخنم را آغاز می :قلمرو فکری

 (جهان / خلقت انسان
 آراییاجو«: ک»امت ص اشاره به خلقت انسان: تلمیح / تکرار  / کف: مجاز از مشتهفت افالک: مجاز از جهان هستی /  و ادبی:قلمر

  معنایی به قرینة« کنمیمآغاز »حذف فعل  پیدا کرد: آفرید /  / ها جمعِ فلک، آسمان افالک:  / نندهکردگار: آفری قلمرو زبانی:

 ک: ترکیب وصفی هفت افال /مصراع اولپایان در 

 یک نظر در کار ما کن ،ز رحمت       ل خود را یار ما کنفض ،الهی -2

یت لطف و عنا درخواست) ما توجهی کن.حال خدایا، بخشش خود را با ما همراه کن و از روی لطف و رحمت به  قلمرو فکری:

 (از خدا

 )ناقص(  یار، کار: جناس ناهمسان / ه و دقتنظر کردن: کنایه از توجّ قلمرو ادبی:

مله جا و شبه الهی: منادرحمت: لطف و مهربانی / رسد / فضل: لطف، توجه، رحمت، احسان که از خداوند می قلمرو زبانی:

 یک نظر: ترکیب وصفی : ترکیب اضافی / فضلِ خود /  سه جمله :بیت /  )معادل یک جمله(

 تویی خالق هر دانا و نادان       تویی رزاق هر پیدا و پنهان  -3

        دا / رزاق بودن خ)های آشکار و پنهان و آفرینندة همة موجودات هستی. پدیده دهندة همةتو روزی قلمرو فکری:

 (آفریننده بودن خدا

 اههآفرید پیدا و پنهان: تضاد و مجاز از کلّ هستی / دانا و نادان: تضاد و مجاز از همة موجودات و قلمرو ادبی:

 دی(فعل اِسنا) هستی=  «تویی»در « ی»/  دهنده / خالق: آفریننده / بیت: دو جملهرزاق: روزی قلمرو زبانی:

 منهان آشکارا، هم مه تویی        کام و زبانم ،زهی گویا ز تو -4

زآنِ امه چیز ه) چه خوش است که زبان و دهانم از لطف تو گویا شده و تمام ظاهر و باطن وجودم تو هستی. قلمرو فکری:

 (خداوند

 نهان: تضاد  ،اآشکار /نظیر  : مراعاتزبان ،کام، گـویا قلمرو ادبی:

فرین، شگفتا / خوشا، آشود. می گفته کسی تحسین و تشویق چیزی یا از شگفتی یا خشنودی اظهار هنگامزهی:  قلمرو زبانی:

  من(نِ من، نهانِ)زباالیه فدر زبانم و نهانم: مضا« م» /هان کام: دگویا: گوینده، سخنگو / زهی: شبه جمله )معادل یک جمله( / 

 آشکارا، نهانم: مسند /
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 ررخسا ز برداری پرده حقیقت،        ار آیی پدیدارچو در وقت به -5

 آشکار شدن اوج ،فصل بهار)دهی. چهرة خود را نشان می ،در حقیقتشوی، که در فصل بهار آشکار میوقتی قلمرو فکری:

 (یی خداوندزیبا

 آراییواج «:ر»صامت پرده برداشتن از چیزی: کنایه از آشکار کردن / تکرار  قلمرو ادبی:

  «شدن»معنی  به« آمدن»)در متون کهن،  شویپدیدار آیی: در معنای پدیدار میپدیدار: آشکار، نمایان /  قلمرو زبانی:

 بیت: دو جملهرخسار: چهره /  /درستی هحقیقت: حقیقتاً، ب /رفت( کار میعنوان فعل اِسنادی بهبه

 کخا سوی سازی هانقش عجایب        روغ رویت اندازی سوی خاکف -6

ه وجود ر طبیعت بدها و گیاهان( انگیزی )گُلاندازی و تصویرهای شگفتات را بر روی زمین میروشنایی چهره قلمرو فکری:

 (پرتو جمال الهی باعث زیبایی آفرینش)آوری. می

 /ی: قافیه ندازی و سازا/  ها و گیاهان(های طبیعت )گلها: استعاره از زیبایینقش /خاک: مجاز از زمین، طبیعت  مرو ادبی:قل

 : ردیفکخا سوی

های شها: نققشعجایب نآور / نقش: تصویر، شکل / عجایب: جمع عجیب، چیزهای شگفتفروغ: روشنایی، پرتو /  قلمرو زبانی:

 )رویِ تو( الیهمضاف«: رویت»در « ت»فروغ: مفعول / های عجیب( / وییم: نقشگعجایب )امروز می

 ستا شمارهای بیاز آنش رنگ        ستا گل از شوق تو خندان در بهار -7

ایی لهی سبب زیباعشق و شوق ) های فراوان دارد.دلیل رنگشود به همین گل از اشتیاق تو در بهار شکوفا می قلمرو فکری:

 (هاپدیده

، شوق الهی آیدشمار درمیهای بیت اینکه گل به رنگعلّ /فتن گل شککنایه از  و شخیصگل: ت شدنان خند قلمرو ادبی:

 نظیر مراعات: گل، بهار، رنگ / تعلیل سنِحُیک علّت شاعرانه و خیالی است:  ،یناست؛ ا

 شمار: ترکیب وصفیهای بی/ رنگ لگُ«: ش»بیت: دو جمله /  مرجع ضمیر   / شوق: میل شدید قلمرو زبانی:

 جانِ جانی ،شکیقین دانم که بی       آنی   بیش از ،هر آن وصفی که گویم -8

ستی. ه جانر تردید جوهره و اصل هکه تو را توصیف کنم، تو بیشتر از آن هستی و مطمئنم که بیهرگونه  :قلمرو فکری

 (ناپذیر بودن خداتوصیف)

 )ناقص( جناس ناهمسان آن، جان: قلمرو ادبی:

 شک: قیدسنادی( / بیهستی )فعل اِ= در آنی و جانی« ی»جانِ جان: اصل و حقیقت هرچیز /  قلمرو زبانی:

 یخواه آنچه دانی، تو و دانی تو        الهی  ،دانمنمی ،دانمنمی -9

انسان  دا / ناآگاهیدانای مطلق بودنِ خ). خواهیدانی آنچه را که میتو میتنها  و دانمخدایا، من چیزی نمی قلمرو فکری:

 (ت خدامشیّخواست و به  نسبت

  دانم، دانی: تضادنمی /  دانم و تو دانی: تکرارنمی قلمرو ادبی:

 بیت: شش جمله  قلمرو زبانی:

 نیشابوری عطار نامه،الهی    

 

 

 

*********************** 
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 ادبیات تعلیمی کم:فصل ی
 یا اخالقی رفتاری، مفهومی و موضوع استهنویسنده، خواست یا شاعر آنها در که خوانیممی را هاییمتن فصل، این در

 بهره نثر و شعر قالب در حکایت یا داستان از کار این برای کند؛ بازگو اندرز شیوۀبه را و پندآموز اجتماعی یامسئله
 .گویندمی« تعلیمی ادبیات» ادبی، آثار ونهگاین به است؛گرفته 

 را بشری معارف از دانشی یا مذهب اخالق، از حکمت، هاییموضوع تعلیم، و آموزش هدف با که است اثری تعلیمی، اثر
 ارائه بیشتر جّذابیت نمایشی با یا روایی صورتبه را ایمسئله تا باشند ادبی - تخّیلی توانندتعلیمی می آثار .کندمی بیان
شاهکارهای  از بسیاری. گیرندمی بهره نوجوان و کودک ادبیات و های درسیکتاب در ژهویبه ادبی، آثار گونهاین از .دهند
 .دارند تعلیمی ۀجنب طنز، آثار و برخی )…و معنوی مثنوی بوستان، گلستان، دمنه، و کلیله نامه،قابوس) ادبی

 
 
 
 
 

 

f چشمه                                                     درس یکم  
 

  نامهژهوا

  محتاط :حازم* /  المظ ستمگر،: جافی* /  تیزرو تندرو،: تیزپا* /  زینت و زیور :پیرایه* /  لیاقت شایستگی، :برازندگی* 

 گرفتن رارق هجوم و مورد حمله: دیدن بُرددست حمله؛ و هجوم: دبُردست* /  فرومانده حیران، سرگشته، :خیره* 

 یا بوته :گلبُن */   غوغاکنان و شور :زنغُلغله*   /  شدن تصوّر آمدن، نظربه :شدن صورت* /  زلف وخمپیچ :شکن* 

 کرها،م مَکیدت، جِ :مکاید* /   کلید :مفتاح*   /  نبرد جنگ، جای میدان :معرکه*   /   سرخ گل بوتة ویژهبه گل، درخت

: نمط زین طریقه؛ روش، :نمط */     آورشگفت همتا،بی :نادره* /  گذاشتن نهادن : قرار میعاد قرار؛ وعده، :میعاد* /  هاحیله

پردة »از  ودمقص درس، متن در الجوردی؛ نیلوفر، رنگبه نیلوفر، به منسوب نسبی، صفت :نیلوفری* /  ترتیب  دینب

    /    شلوغی فریاد،وددا وغا،غ: هنگامه*   /   گرفتاری مهلکه، گودال، گرداب، :وَرطه*  /   است الجوردی آسمان ،«نیلوفری

 دادن تکیه :دادن یله آزاد؛ رها،: یله* 

 ******************                    

 نما، تیزپازن، چهرهغلغله       جدا  گشت یکی چشمه ز سنگی -1

 (چابکی و خودنمایی چشمه)از سنگی جدا شد.  و شتابان کنان، مغرورانهللغُغُای چشمه فکری:

 /ره در آن نمایان است. فافیت چهزالل، شفاف، آنچه از ش -2 .دهدایه از خودنما، کسی که خود را نمایش میکن -1نما: چهره ادبی:

  تشخیصنمایی و تیزپایی چشمه: چهره

 مصراع دوم: قید سند /جدا: م / بیت: یک جمله / یکی چشمه: نهادتیزرو /  تندرو،تیزپا: غوغاکنان /  و شورزن: غلغله زبانی:

 گاه چو تیری که رود بر هدف      رزده کف، چون صدف ه دهان، بَگه ب -2

ی سوبهسرعت هبکه بود شد و گاهی مانند تیری آلود میمانند صدف براثر خروشندگی، دهانش کف [ گاهیچشمه]آن  :فکری

 (خروشندگی و سرعت چشمه) رفت.هدف می

  / بسیاررعت تیر بر هدف رفتن: کنایه از س چو بودن /کف به دهان برزده: سفید بودنِ آب، کنایه از خشمگین  ادبی:
 ناقص(چشمه: تشخیص / صدف، هدف: جناس ناهمسان )نسبت دادن دهان به  /مانند کردن چشمه به صدف و تیر: تشبیه 

 : متمم / بیت: دو جمله، تیرصدف/  چو: حرف اضافه، به معنی مانند زبانی:
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 ن و صحرا، منماج سر گلبُمنم        ت کتایمعرکه،  نیگفت: در -3

 (رورخودستایی و غ) هستم. دشت باغ وسَرور  ، منهستم مانندمن یگانه و بی، این دنیاچشمه گفت: در  فکری:

 – لبن، صحراشبیه / گسروری داشتن، سبب افتخار بودن / مانند کردن من )= چشمه( به تاج: تتاجِ سر بودن: کنایه از  ادبی:

 سرِ گلبن و صحرا: تشخیص / بیت از زبان چشمه است: تشخیص  تاج، سر: مراعات نظیر / 

        /  سرخ گل بوتة ویژههب گل، درخت یا بوته گلبُن:مانند / نظیر، بی/ یکتا: یگانه، بی  نبرد جنگ، جای میدان معرکه: زبانی:

 این معرکه: ترکیب وصفی / یکتا، تاج: مسند/  بیت: سه جملهصحرا: دشت / 

 بوسه زند بر سر و بر دوش من       وم، سبزه در آغوش من چون بدَ -4

 (غرور و خودستایی)زند. در آغوش من بر سر و دوش من بوسه میو گیاه شوم، سبزه وقتی جاری می فکری:

: بزهوسیدن به سبآغوش به چشمه نسبت داده شده و دویدن و و دوش زدن: کنایه از ابراز محبت و عالقه /  بوسه بر سر ادبی:

 : جناس ناهمسان )ناقص( تشخیص / بر، سر

 ساز: دو جمله / چون: پیوند )حرف ربط( وابستهبیتدوش: شانه، کتف /  زبانی:

 ماه ببیند رخ خود را به من       چون بگشایم ز سر مو، شکن  -5

  / بِ آرامهرۀ ماه در آچانعکاس ) بیند.شوم(، ماه چهرة خود را در من میزنم )صاف و آرام میها را کنار میوقتی موج فکری:
 (خودستایی

ه و به چشم« وگشودن م»نسبت دادن  مو: استعاره از موج آب /  شکن از مو گشودن: کنایه از صاف و زالل شدن / ادبی:

 نظیر  سر، مو، رخ: مراعات  / تشخیصبه ماه: « دیدن رخ خود»

 / رخ: چهره زلف وخمپیچ :شکن زبانی:

 هر تابناکگزو بدمد بس        قطرۀ باران که درافتد به خاک   -6                                        

 (ارزشمندی و عظمت قطره)روید. ها و گیاهان زیبایی از آن میافتد، گلقطرة باران که بر روی زمین می فکری:

 خاک: مجاز از زمین / گهر: استعاره از سبزه، گل و گیاه  ادبی:

 رجع ضمیر او:م وشن / ردمیدن: روییدن گیاه، سبز شدن / تابناک: درخشان،  ف گوهر، مروارید /گُهر: مخفّ او / زو: از زبانی:

 قطرة باران / بس: قید / گُهر تابناک: ترکیب وصفی

 درَبَ گریباناز خجلی سر به        درَمن، ره چو به پایان بَ در برِ -7

 (ر دیگرانفخرفروشی/ تحقی)اندازد. رسد، از شرمندگی سر را پایین میمی زمانی که در انتهای راهش به من فکری:

اس ر، سر: جنجالت / بگیری، خسر به گریبان بردن: کنایه از کنار کشیدن، گوشه ره به پایان بردن: کنایه از رسیدن / ادبی:

 ناهمسان )ناقص(

 / گریبان: یقه ره )راه(: مسیر حرکت / خَجِلی: خجالت، شرمساری  بَر: آغوش / زبانی:

 ایه شدمن صاحب پیر باغ ز       حامل سرمایه شد  ،من ابر ز - 8                                      

 (ستاییرور و خودغ)است. و گیاه( شده ابر باران را از من گرفته و باغ، از وجود من، دارای زیور و زینت )گُل فکری:

 دنِدار شسرمایه و گیاه / اره از گلپیرایه: استعزا شدن  / املِ سرمایه شدنِ ابر: کنایه از بارانحسرمایه: استعاره از باران /  ادبی:

 باغ: تشخیص  پیرایه شدنِ ابر و صاحبِ

های اضافی در ترکیبرایه: پی سرمایه، صاحبِ زینت / حاملِ و زیورپیرایه: کننده، دارنده / سرمایه: دارایی / حامل: حمل زبانی:

 دمسننقش 
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 ندگیزکند از پرتو من می        گل  به همه رنگ و برازندگی -9                                    

 (تاییفخرفروشی و خودس). استاش را از روشنی وجود من گرفتهزندگیرنگی و شایستگی، گل با تمام خوش فکری:

 آراییجوا«: گ»/ تکرار صامت  تشخیصبه گل:  «زندگی» نسبت دادن ادبی:

 بیت: یک جملهپرتو: نور، روشنایی / لیاقت /  شایستگی،برازندگی:  زبانی:

 کیست کند با چو منی همسری؟       نیلوفریۀ ن این پرددر بُ -10

 (بینیخودبزرگ)کند. تواند با من برابری آسمان الجوردی، کسی نمی در زیر این فکری:

  / (است.« ریفانکار کردن وجود ح»)هدف از این پرسش، . «سی نیستک»معنی  به کیست؟: پرسش انکاری مصراع دوم: ادبی:

 الجوردی آسمان : استعاره ازپردة نیلوفری

 همسری: برابری /  / ردیالجو نیلوفر، رنگبه نیلوفر، به منسوب نسبی، صفت نیلوفری: بُن: ته، انتها، در اینجا: زیر / زبانی:

 فیاین پرده، پردة نیلوفری: ترکیب وص

 چو کمی گشت دور أرفت و ز مبد        شده از غرورآن مست ،طزین نمَ -11

 دور شد،....خود ی از محل شروعِ حرکت و وقتی کم روان شد ،غروراز  چشمة مستآن بدین ترتیب،  فکری:

 دور: مسند / مبدأ: ابتدا، آغاز، محلّ شروع  /ترتیب  نمط: بدین زین روش، طریقه؛ نمط: زبانی:

 ایهسهمگنی، نادره جوشند        ایدید یکی بحر خروشنده -12

 (یبت دریاعظمت و ه، خروشوتوصیف جوش) .بود آورشگفتو های خروشانِ آن، ترسناک موجکه  دریای خروشانی را دید فکری:

 آراییواج«: ن»تکرار صامت  ادبی:

وشنده: طوفانی، جسهمگن: مخفف سهمگین، ترسناک / ر / آوشگفت همتا،بی :نادرهخروشنده: خروشان / بحر: دریا /  زبانی:

 ترکیب وصفی در نقش مفعول: یکی بحر خروشندهمتالطم / 

 ردَهرهشده زَ دیده سیه کرده،        نعره برآورده، فلک کرده کر - 13

ث ترس و وحشت ش باعآلودخشم نگاهِ و کردآسمان را کر می صدای امواجش گوشکه طوریبهکشید، دریا فریاد می :فکری

 (شکوه و ترسناکی دریا). شده بود

در شدن: رهزَه / ن شدن: کنایه از خشمگیسیاه کردندیده /  کنایه از صدای بسیار بلنداغراق و فلک:   ]گوشِ[کر کردنِ ادبی:

 «:ر»امت ص تکرار / و نعره برآوردن آن: تشخیص کر شدن فلک و دیده داشتن دریا/  انگیز شدن، هراسکنایه از ترسناک شدن

 آراییواج

 )صفت فاعلی( درندهر: زهرهدَهرهزَ / فلک: آسمان / زَهره: کیسة صفرا /نعره: فریاد  زبانی:

 یله ،داده تنش بر تن ساحل        مانند یکی زلزله راست به -14

 (درت و شکوهیا / قهای سنگین درتوصیف موج)بود.  ای تنش را بر تن ساحل تکیه دادهدریا درست مانند زلزله فکری:

 تن ساحل: تشخیص /مانند کردن دریا به زلزله: تشبیه  ادبی:

 یا الیه و مرجع آن، درمضاف«: ش» /  دادن دادن: تکیه یله /  یله: رها، آزادراست: عیناً، درست /  زبانی:

 دریا بدید ۀوان همه هنگام        کوچک چو به آنجا رسید ۀچشم -15

 دریا را دید، عظمتهمه غوغا و به آنجا رسید و آنوقتی چشمة کوچک  فکری:

 )حس بینایی + حس شنوایی( آمیزیحس :به چشمه: تشخیص / دیدنِ هنگامه «دیدن»نسبت دادن  ادبی:

 هنگامه: مفعول /شلوغی  دادوفریاد، غوغا،هنگامه: وان: و آن /  زبانی:
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 برتر کشدخویشتن از حادثه          قدم درکشد ،خواست کزان ورطه -16

 (الش برای نجاتنشینی کردن/ تترسیدن و عقب) دهد. دوری کند و  خود را از حادثه نجاتمهلکه  خواست که از آن فکری:

 برتر کشیدن: کنایه از نجات دادن /، روی برگرداندن کشیدن: کنایه از دوری کردندم درق ادبی:

   گرفتاری  لکه،مه گودال، گرداب،وَرطه: کزان: مخفف که از آن /  زبانی:

 سخنی، گوش ماندکز همه شیرین         لیک چنان خیره و خاموش ماند  -17            

یرت ح از سرِ سکوت)سخنی، مشغول گوش دادن به صدای دریا شد. همه خوشاما چنان حیران و ساکت ماند که با آن فکری:

 (و درماندگی

 سخن گفتن  کنایه از زیباو  آمیزی: حسیسخنشیرین ادبی:

 چنان: قیدفرومانده /  حیران، سرگشته، خیره:/  لیک: اما زبانی:

 نیما یوشیج )علی اسفندیاری(

 

 

 

   

                fgfggfg                    پژوهیکارگاه متن                       fgfggfg    
 

قلمرو زبانی     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 .کنید مقایسه آنها امروزی معادل با را شدههای مشخّصواژه معنای -1

 همسری؟ منی چو با کند کیست نیلوفری/ پردۀ این بن در

 است.« زناشویی، ازدواج»و امروزه به معنای « رقابت، برابری»همسری: در این بیت  به معنای  

     یله ساحل، تن بر تنش داده/  زلزله یکی مانند به راست

 ت.اس« طرف راست، مستقیم، سخن درست»و امروزه به معنای « عیناً، درست»این بیت  به معنای  راست: در 

 .کنید مرتّب فارسی، زبان در جمله اجزای ترتیب اساس بر را زیر بیت -2

 تیزپا نما،چهره زن،غلغله /جدا   سنگی ز چشمه یکی گشت

 گشت. جدا یسنگز ا نما و تیزپازن، چهرهغلغله (ایچشمه) چشمهیکی 
 متمم/ مسند/ فعل /     قید                                       نهاد              

قلمرو ادبی     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 کنید. بررسی ادبی هایآرایه نظر از را زیر هایبیت از هریک -1

 نم به را خود رخ ببیند ماه        شکن مو، سر ز بگشایم چون

 مو: استعاره از موج آب   /به ماه: تشخیص  « دیدن رخ خود»به چشمه و « گشودن مو»نسبت دادن 

 : کنایه از صاف و زالل شدن    گشودن شکن از مو     /   نظیر مراعات :رخ، مو، سر

 هدف بر رود که تیری چو گاه         صدف چون کف، زده بر دهان، به گه

 /  صدف جناس: هدف و    /   چشمه چون صدف و چشمه چون تیر تشبیه:    /   ه چشمهب« دهان»تشخیص: نسبت دادنِ

 کف به دهان برزده: کنایه از خشمگین بودن
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 های مغرور و پرهیاهو و خودشیفتهنماد انسان نماد چه کسانی است؟« چشمه»با توجه به شعر نیما،  -2

 گویند.می «آمیزیحس»را  کالم در ،))انتزاعی ذهنی ایپدیده با حس یک یا و حس چند یا دو آمیختن -3
 «بود. روشن چمن تّکه یک مثل هایمحرف»نمونه: 

 .است «شنیدنی« حرف و «دیدنی»امری  «بودن روشن»است. گفته سخن «حرف بودن روشن»از  سپهری نمونه، این در
 استآمیخته باهم را شنوایی و بینایی حّس  دو مصراع، این در شاعر

 .بیابید نیما سرودۀ در را ادبی آرایۀ این دکاربر از ای* نمونه

 )شیرین: چشایی / سخن: شنوایی( سخنی گوش ماند.شیرین سخنی در مصراع: کز همهشیرین 

 معنای به و «حقیقت»واژه،  حقیقی معنای رود. به کاربه غیرحقیقی معنای یا و حقیقی معنای در دارد امکان واژه هر -4
 .ویندگمی «جازمَ»آن،  غیرحقیقی

 رسد.می ذهن به واژه یک از که معنایی است ترینرایج و حقیقت، اّولین
 ارتباط واژه،غیرحقیقی  معنای و حقیقی معنای میان آنکه شرط غیرحقیقی؛ به معنی در است ایواژه رفتن کاربه ،«مجاز»
 )سعدی(      گوش دیوار، س  پ در نباشد تا دار /  هوش گویی، آنچه دیوار پشت   :مثال باشد؛ برقرار پیوندی و

 بشنود. های تو راچین حرفباش مبادا انسان جاسوس و سخن گویی، مواظبمعنی: در پشت دیوار آنچه را که می
 بیاید؛ دیوار تواند در پس  نمی و است معنا، حقیقت این در و است شنوایی اندام «گوش» دانید،می که طورهمان

 .دارد تأکید چینسخن گوش، یعنی انسان   یمجاز مفهوم به بیت این در شاعر 
 :نمایید توجّه زیر بیت دو به اکنون
 (سعدی)جاست  آن تفّرج ،تویی که هرجا  نیست / بوستان و باغ سر   را * ما

 ما از غم و اندوه، آنجاست. خاطر   گشایش  باشی، ستان را نداریم؛ هرجا که تو معنی: ما قصد رفتن به باغ و بو
 .است «اندیشه»و جایگاه  محل «سر» .است رفته کاربه «اندیشه و قصد» مجازی مفهوم در «سر» ژۀوا این بیت در

 (حافظ)  بود تو جادوی نرگس جهان انگیزفتنه  /نداشت   هیچ خبر عشق شر و شور * عاَلم از
 ود.چه در جهان فتنه و آشوب برپا کرد، چشم افسونگر تو بخبر بود؛ آنجهان از شور عشق بی معنی:

 است. «چشم»یعنی غیرحقیقی، معنایی نرگس، ۀواژ  از شاعر مقصود بیت، این در
 .است دو آن میان «شباهت»رود،  کاربه دیگری جایبه یکی تا دهدمی اجازه و پیونددهم میبه را چشم و نرگس که گل آنچه
 بنویسید. را یکهر مفهوم و بیابید  جازم نمونه دو درس، این شعر * در

 خاک: مجاز از زمین             مجاز از سبزه، گل و گیاه  گهر:  

 

 قلمرو فکری     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 شد؟ ایجاد «چشمه»تفکّر نحوۀ و نگرش در تغییری چه دریا، به رسیدن از پس -1

 .زدگی به عظمت دریا و ناچیز بودن خود پی بردبا حیرت

 .بنویسید روان نثر به را زیر بیت مفهوم و معنی -2

 «دررهزه شده کرده، سیه دیده کرده کر / فلک برآورده، نعره» 

ه بود. س و وحشت شدآلودش باعث ترکرد و نگاهِ خشمکه صدای امواجش گوش آسمان را کر میطوریکشید، بهدریا فریاد می

 (شکوه و ترسناکی دریا)
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 .کنید مقایسه مانی شعر با را آن محتوای است، سعدی از زیر سرودۀ - 3

 بدید دریا پهنای چو شد خجل        چکید ابری ز باران قطره یکی

 دریا را دید، شرمنده شد. بزرگیقطرة بارانی از ابری چکید. وقتی 

 نیستم من که حقّا هست او گر        کیستم؟  من دریاست که جایی که

              من وجود ندارم.      که  رد، حقیقتاًوجود دارد من کسی نیستم؛ اگر او وجود داکه دریا جایی گفت:

 پرورید جان به کنارش در صدف        بدید حقارت چشم به را خود چو

 اد.آن را در آغوش گرفت و با جان و دل پرورش د ،شمار آورد، صدفآن قطره چون خود را کوچک و ناچیز به

 شد هست تا کوفت نیستی دَرِ       شد  پست کاو یافت آن از بلندی

ت، چیز پنداشد را  ناکه خود را پَست دید و فروتنی کرد و چون خو )مروارید شد( قطرة باران بدان سبب بزرگی و مقام یافت

 هستی و عزت یافت.

   زده گفتشرسد، ریا میداند اما وقتی به دها میکه خود را برتر از همة پدیدهچنانآن در شعر نیما، چشمه مغرور است، -

ف جا در دل صد یک قطرة باران با تواضع و فروتنیدر شعر سعدی،  اما ای جز سکوت و تسلیم شدن نداردشود و چارهمی

 شود.کند و به مرواریدی ارزشمند تبدیل میخوش می

 .یدبیاور دلیل خود انتخاب برای دریا( باشید؟ چشمه،) نیما شعر هایشخصیت از یککدام جای دارید دوست  -4

 است.    ادّعاییو بی نماد بزرگی و عظمتچون دریا،  
 

 

****************************** 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 یرایۀ خردپ                                             گنج حکمت           

 

 در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز . 

دیشی و اوت در دوران)وجود تف .و ناتوان درماندهیش بودند و یکی، دوراند ،ماهیای سه ماهی وجود داشت: دو در برکه فکری:

 ناتوانی در عقل(

 م و عاجز  بعد از حاز «بود»حذف فعل  / / عاجز: ناتوان ، دوراندیش، هوشیارمحتاطحازم: /  ، حوض، استخربرکهآبگیر:  زبانی:

 اسنادی / حازم، عاجز: مسندبود )= سه ماهی بود( به معنی وجود داشت: فعل غیر  /  به قرینة لفظی

د.از قضا، روزی دو صیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه را بگیرن 

 .صید کنند ه ماهی راسد و هر اتفاقاً دو شکارچی  )ماهیگیر( از آنجا عبور کردند و یا یکدیگر قرار گذاشتند که دام بیاورن فکری:

    گذاشتندقرارمیعاد نهادند:  میعاد: وعده، قرار؛ /  فاقاًات از قضا: زبانی:

      



         www.valimasoudi.ir                                                                                          مسعـودی 
 

13 
 

 فــارسی دهــم ۀــدرسنـــامـ               

 کار روی به کبُرد زمانۀ جافی را دیده بود، سبُزم زیادت داشت و بارها دستآنکه حَماهیان این سخن بشنودند؛

 ور بیرون رفت.رفَآمد، بَاز آن جانب که آّب درمیو  آورد

 زگار ستمگررو د هجومموربود و بارها  هوشیارترآن ماهی که کردنِ  ماهیان( را شنیدند؛  آن سه ماهی، این سخن )= صید فکری:

)هوشیاری و  .یرون رفتب فوراًشد، که آب وارد برکه می از آن سمتو  فوراً دست به کار شد تر بود(،)باتجربه بود قرار گرفته

 اهمیتِ داشتنِ تجربه(استفاده از فرصت / 

/   قدام کردنردن کار، اکار آوردن: کنایه از شروع کروی به  ة جافی را دیدن: کنایه از باتجربه بودن /بُرد زماندست ادبی:

 به زمانه: تشخیص« جافی»برد زمانه: تشخیص / نسبت دادن دست

 بُرد، دستهحمل و جومه بُرد:دستزیادت: بیشتر / زم: دوراندیشی در امری، هوشیاری و آگاهی / حَبشنودند: شنیدند /  زبانی:

 ت و سو / برفور:جانب: طرف، سم /سرعت، سریع ک: بهسبُظالم /  ستمگر، جافی:/  گرفتن قرار هجوم و مورد حمله دیدن:

 سرعت، سریعبه 

 .در این میان، صیادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند 

  رود و خروج آب( را محکم بستند.و در این لحظه، شکارچیان رسیدند و هر دو طرف برکه )محلِّ فکری:

نین افالن چ، با خود گفت: غفلت کردم و فرجام کار غبهره نبوددیگری هم که از پیرایۀ خرد و ذخیرۀ تجربت بی

  باشد و اکنون وقت حیلت است.

دم و انگاری کرسهلفت: )خردمند و باتجربه بود( با خود گ مند بودماهیِ دیگر که از زینت عقل و اندوختة تجربه بهره فکری:

/  لت خودن به غفپی بردگری و تدبیر است. )کنند، همین است. اکنون زمان چارهعاقبت کار کسانی که اشتباه و غفلت می

  (گریکوتاهی نکردن در تدبیر و چاره

 (بهپیرایة خرد: اضافة تشبیهی )خرد: مشبه، پیرایه: مشبه ادبی:

 تدبیر  حیلت: چاره، /، پایان خبری / فرجام: عاقبتغفلت: بیذخیره، اندوخته / تجربت: تجربه /  پیرایه: زیور و زینت / ذخیرت: زبانی:

 دمید نگردوعاقل از منافع دانش هرگز ن ،هرچند تدبیر در هنگام بال فایده بیشتر ندهد، با این همه. 

 شود.ید نمیناامدانایی  گاه از فوایدخص عاقل هیچش با این حال،فایدة زیادی ندارد گرفتاری  در هنگاماندیشی اگرچه چاره فکری:

 ها منفعت، سودها، فایده منافع: جِسازی، چاره / بال: گرفتاری / تدبیر: چاره زبانی:

 وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند و . 

رگ و ستادگی مردان بزاالن، زمان پایداری و ایداند. کار درستی نمی تأخیر و درنگ را های دشمندر دورکردن حیلهو  فکری:

 (تأخیر نکردن عاقل در دور کردن فریب دشمن) روز اندیشیدنِ خردمندان است.

  ثبات: پایداری / تصواب: درستأخیر: عقب انداختن کارها / ها / حیله مکرها، مَکیدت، جِمکاید: دفع: دور کردن /  زبانی:
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اخت. است، بیند. صیاد او را برداشت و چون صورت شد که مُردهرفتمُرده کرد و بر روی آب می پس خویشتن 

 به حیلت، خویشتن در جوی افکند و جان به سالمت بُرد.

مد )تصور نظر آ به رفت. صیاد ماهی را برداشت و وقتیحرکت[ میخودش را به مردن زد و بر روی آب، ]بی بنابراین، فکری:

 فت. نجات یا وگری، خود را داخل جوی آب انداخت است، آن را بیرون انداخت و ماهی با زیرکی و چارهردهشد( که مُ

 )مرگِ ظاهری، سببِ جاودانگی(

    به نظر آمد، تصور شد. صورت شد:  /خود را به مردن زد.  خویشتن مُرده کرد: زبانی:

 ان، چپ کشهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پایغفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظا و آنکه

  .دوید تا گرفتار شدنشیب میورفت و در فرازو راست می

 ،لنگاننگلزده و تسرگشته و شگفآشکار بود،  کارهایشچیره و ناتوانی در رفتارهایشخبری بر آن ماهی که غفلت و بی فکری:

 (خردییبر غفلت و عاقبت ناگوا گرفتاری،) .پرید تا سرانجام گرفتار شدو باال و پایین می رفتبه این طرف و آن طرف می

 و مجاز از همه طرف/ چپ و راست: تضاد  کشان: کنایه از لنگیدن، خسته و ناتوانپای ادبی:

 ستیو پ یب: بلندیفراز و نشزده، متعجب / مدهوش: حیرت /احوال: جِ حال، رفتارها / غالب: چیره / افعال: کارها  زبانی:

                خبریهوشیاری و دوراندیشی / پرهیز از غفلت و بی :حکایت پیام* 

        منشی نصراهلل ترجمة دمنه، و لیلهک                                                                                                          
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