
اینکتابراتقدیممیکنمبهدوستارۀتابناکآسمانزندگیام
دوگوهرگرانمایهوبیبدیلونادر،»پدرومادر«روحشانشاد

ویژگیهاوشیوۀارائۀمطالب
 قبل از هر چیز باید بگویم که این کتاب، شما را از مراجعه به کتاب درسی تان بی نیاز می کند؛ چرا که متِن کامل کتاب 
درسی را قبل از نکات، عیناً آورده ام و تمامِی کارگاه های متن پژوهی، گنج حکمت ها، روان خوانی ها و شعرخوانی ها در این کتاب 

آورده شده است.
 این کتاب با آخرین تغییرات کتاب درسی ُمنطبق و هماهنگ است.

 این کتاب بر اساِس قلمروهای سه گانۀ »زبانی، ادبی و فکری« تألیف شده است.
نکاتمهمهربخشبهترتیب،شاملمباحثزیراست:

الف( نکات مربوط به قلمرو زبانی )شامِل معنی واژه ها، مباحِث دستوری و روابِط معنایی کلمات(
ب( نکات قلمرو ادبی )بررسی تمامی آرایه های ادبی و مشّخص کردِن قافیه، ردیف و قالب شعری(

پ( قلمرو فکری )معنی ابیات و عبارت ها و مفهوم و پیام آنها(
ت( پاسخ به کارگاه های متن پژوهی

ث( تهّیۀ کادری در انتهای هر درس، که در آن، واژه هایی که اهّمیت امالیی دارند، به صورِت »گروه کلمه« آورده شده است.
ج(ابیات و عبارت های آمده در کارگاه های متن پژوهی نیز موشکافانه بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده اند.

قابل ذکر است که در قلمرو زبانی با واژه هایی روبه رو می شوید که »ستاره دار« هستند. این ستاره ها )باالی هر واژه( نشانگِر 
آن است که این کلمات در پایان کتاب درسی )در بخش واژه نامه( معنی شده اند.

از تمامی دوستان، همکاران و عزیزانی که بنده را در این مسیر، دستگیری نموده اند، تشّکر و قدردانی به عمل می آورم:
 جناب آقای مهندس محّمد جوکار )معاونت علمی انتشارات(

 جناب آقای امین اسماعیل زاده )سرپرست ویراستاری(
 دانش آموزان با محّبت و آینده دار دبیرستان نمونه فرهنگ شهید شریفی )منطقۀ 16 تهران(

 جناب آقایان ابوالفضل مزرعتی، عیسی علومی، مقصود علومی، علی ناصری، حسین شیردل، هوشنگ کیانی راد،
 عباس سرلک، دکتر مهدی حیدری، محّمدکربالیی، محمود لعلی، جواد بهاگیر، ذبیح اهلل حسن زاده، داریوش عّباسی،

اکبر ُبرجی، همایون عضدی قاجار، حسین زارع زاده، علی مظاهری
 سرکار خانم ها مریم السادات احمدی، ستایش ملک محّمدی، نیایش ملک محّمدی و عطیه علیشا

در پایان از همکاری بی دریغ سرکار خانم  بهاره امین ترابی )مدیر هنری( و سرکار خانم آتنا ابرون )مدیر فنّی(  
 قدردانی می کنم و به همۀ این عزیزان خسته نباشید می گویم.

گریهکُنیاگر
کهآفتابراندیدهای

ستارههاراهمنخواهیدید.

                                                                                        محّمدرضاملکمحّمدی
زمستان1400
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ک*: جمِع »فلک«؛ آسمان ها  افال
کردگار: آفریدگار، خداوند 

پیدا کرد: )در اینجا( خلق کرد، آفرید 
حذف: »سخنم را آغاز می کنم« )در پایان بیت( به قرینۀ معنایی 

حذف شده است.

ک و خاک قافیۀ بیت: افال قالب شعر: مثنوی  

ک«  آرایه تلمیح: بیت اشاره دارد به »خلقِت انسان از خا
واج آرایی: تکرار صامت »ک« 

آرایه مَجاز: کفی  َمجاز از »یک ُمشت« 
ک  َمجاز از »ُکِلّ هستی و آفرینش«  مَجاز: هفت افال

معنی بیت: به نام خداونِد خالِق ُکِلّ هستی که انسان را از ُمشتی 
ک آفرید )سخنم را آغاز می کنم.(  خا

مفهوم بیت: اشاره به »آفرینش انسان از خاک« 

  

َفضل*: لُطف، توّجه، رحمت، احسان )که از خداوند می رسد(
الهی: ُمنادا 

قافیۀ بیت: یار و کار
ردیف: »ما کن«

کنایه: نظر در کاِر ما کن  کنایه از اینکه »به ما توّجه کن )دریاب(«
جناس ناهمسان )اختالفی(: یار و کار

 معنی بیت: خداوندا با رحمِت خود، ما را یاری کن و از لطِف خود به ما 
توّجه بفرما. 

مفهوم بیت: »تقاضای بخشش و لُطف و یاری از خداوند« 

  

َرّزاق*: روزی دهنده ]هم خانواده »رِزق و رازق«[
َخاّلق: خلق کننده، آفریننده ]هم خانواده »خالق، خلق، خالیق و 

مخلوق«[

تضاد 
 پیدا و پنهان
 دانا و نادان

قافیه: پنهان و نادان 

آرایه »ترصیع« )ویژۀ علوم انسانی(: تویی  تویی / رّزاق  

خاّلق / هر  هر / پیدا  دانا / پنهان  نادان

مَجاز 
 پیدا و پنهان  َمجاز از »تمامِی آفریده ها«

 دانا و نادان  َمجاز از »تمامِی انسان ها«

معنی بیت: )خداوندا( تو روزی رساِن تمامِی آفریده ها و موجودات 
و خالِق همۀ انسان ها هستی.

مفهوم بیت: اشاره به »روزی دهندگی و آفریننده بودِن خداوند«
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زهی*: آفرین، خوشا، شگفتا )ِشبْهِ جمله است(؛ هنگامِ اظهاِر خشنودی 
یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسیِن کسی گفته می شود.

کام*: دهان 
گویا: گوینده، سخن گو 

حذف: فعِل »است« )در مصراع اّول( به قرینۀ معنایی حذف شده 
است ] کام و زبانم از تو گویا »است«[ 

مراعات نظیر 
 کام و زبان
قافیه: زبانم و نهانم   گویا و زبان

تضاد: آشکارا و نهان
واج آرایی: تکرار مصّوت بلند »ا«

اینکه هم آشکار  آرایۀ »پارادوکس« )متناقض نما(: )مصراع دوم( 
باشد و هم پنهان؛ تناقض و پارادوکس ایجاد کرده است

معنی بیت: )خداوندا( آفرین بر خلقِت تو که به دهان و زباِن من 
قدرِت سخن گفتن بخشیدی. ای خدا تو همه هستی و وجوِد من 

هستی )چه آشکار و چه پنهان(. 
از  )از جمله قدرِت سخن گویی(  انسان ها  مفهوم بیت: همه چیزِ 

خداوند است.

  

ُرخسار: چهره، صورت 
چو: وقتی که

اینجا(  )در  آیی:  ُمسند/  ]پدیدار:  شوی  پدیدار  آیی:  پدیدار 
»می شوی«   فعل اِسنادی[

قافیه: پدیدار و رخسار

کنایه: پرده از رخسار برداشتن  کنایه از »آشکار و پدیدار شدن«

معنی بیت: )خداوندا( هنگامی که در فصل بهار پدیدار می شوی؛ 
در حقیقت خود را نمایان می سازی.

مفهوم بیت: جلوۀ خداوند در همۀ پدیده ها نمایان است.

  

فروغ*: روشنایی، پرتو

عجایْب نقش ها 
 نقش های عجیب و شگفت

 ترکیب وصفی مقلوب  )نقش های عجیب(
مرجِع ضمیِر »ت« )رویت(: خداوند

قافیۀ بیت: اندازی و سازی 

ردیف: »سوی خاک«

استعاره: عجایب نقش ها  استعاره از »پدیده های زیبای خداوند«
ک  َمجاز از »زمین« مَجاز: خا

معنی بیت: پرتویی از چهرۀ زیبایت را بر زمین می افشانی و )در 
نتیجه( زمین را پُر از پدیده های زیبا می کنی.

مفهوم بیت: ظهور )تَجّلِی( زیبایی های خداوند در طبیعت و جهان 
]زیبایی های پدیده ها از نوِر عشِق خداست[
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از آن: به آن عّلت
مرجِع ضمیِر »ش«: ُگل

قافیه: بهار و بی شمار 
ردیف: »است« 

تشخیص: ُگل )به سبِب »خندیدن«( 
مراعات نظیر: گل، بهار و رنگ 

کنایه: خندان بودِن گل  کنایه از »شکفته شدن و شکوفایی گل« 
آرایه »ُحسِن تعلیل«: عّلِت رنگارنگِی گل در فصل بهار  این گونه 
دانسته شده است که گل از شوق و اشتیاِق )دیدار( خداوند می خندد 

و شکوفا و رنگارنگ می گردد. 

معنی بیت: گل از اشتیاق تو در فصل بهار می خندد و شکفته می شود؛ 
به همین عّلت است که )در بهار( دارای رنگ های بی شمار می گردد.

مفهوم بیت: زیبایی های پدیده ها از عشق و اشتیاِق به خداوند است.

  

بیش از آنی: بیشتر و برتر از آن )توصیف( هستی
جاِن جانی: اصِل روح و جان و وجود هستی  

وصف: توصیف کردن ]هم خانواده »توصیف، اوصاف و موصوف«[

قافیه: آنی و جانی

جناس ناهمسان )افزایشی(: آن و جان

از آن  برتر  بگویم،  تو  معنی بیت: )خداوندا( هر چه که در مورد 
توصیف هستی؛ بدوِن تردید تو اصِل هستی و وجود می باشی.

مفهوم بیت 
 توصیف ناپذیرِی خداوند؛ ناتوانِی انسان در وصِف پروردگار

 خداوند، اصِل وجود و هستی است

  

الهی نامه، عطّار نیشابوری   

زماِن تمامی فعل های این بیت: نمی دانم، نمی دانم، )می( دانی، 
// خواهی   اخباری  )می( دانی(  هر چهار فعل: مضارع 

بخواهی: مضارع التزامی 
الهی: ُمنادا

قافیه: الهی و خواهی
تکرار: واژه های »نمی دانم« ، »دانی« و »تو«

تو هر  و  گاهم(  )ناآ ندارم  اطاّلعی  پروردگارا من هیچ  معنی بیت: 
آنچه را بخواهی، می دانی.

مفهوم بیت:
گاهِی انسان در برابرِ خالق  ناتوانی و ناآ

 دانایِی ُمطلِق خداوند
 کتاِب »الهی نامه«: اثرِ »عطّار نیشابوری« شاعر و عارِف قرن ششم 

)و اوایل قرن هفتم( هجری قََمری
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تیزپا*: تندرو، تیزرو کنان  ُغلُغله زن*: شور و غوغا
چهره نما: خودآرا، خودنما، خودِستا

به معنی »شد« ]جدا: ُمسند/ یکی  اِسنادی  فعِل »گشت«: فعِل 
چشمه: نهاد[

قالب شعر: مثنوی
قافیه های بیت: جدا و تیزپا

چشمه 
 نماِد »انسان های متکّبر، خودِستا و خودپسند«

 تشخیص

کنایه ها 
 چهره نما  کنایه از »خودستا«

 تیزپا  کنایه از »شتابان«

کنان، خودآرا و شتابان از سنگی  معنی بیت: چشمه ای شور و غوغا
جدا شد. 

مفهوم بیت: توصیِف چشمه ای متکّبر، خودنما و سریع

  

گه: مخّفِف »گاه«  گاهی، زمانی 
حذف: فعِل »بود« )بعد از »برزده«( به قرینۀ معنایی حذف شده 

است ]برزده )بود(  ماضی بعید[

قافیه ها: صدف و هدف 

تشبیه:
 چشمه به صدف

 چشمه به تیر

جناس ناهمسان )اختالفی(: صدف و هدف
مراعات نظیر: تیر و هدف

تشخیص: صدف ]به سبِب »دهان«[

معنی بیت: )چشمه( گاهی چون صدف، کف بر دهان زده بود و 
زمانی نیز ماننِد تیری که به هدف اصابت کند؛ مستقیم و باشتاب 

حرکت می کرد.
مفهوم بیت: اشاره به »حرکِت سریِع چشمه«

  

معرکه*: میدان جنگ، جای نبرد  
ُگلُبن*: بوته یا درخت ُگل؛ به ویژه بوتۀ گل ُسرخ

ردیف: »منم« قافیه ها: یکتا و صحرا 
تشبیه: من )چشمه( به تاِج سرِ ُگلبن و صحرا
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کنایه: مصراع دوم  کنایه از »احترام و برتری و افتخار«

مراعات نظیر: 
 تاج و سر

 ُگلبُن و صحرا

تشخیص: گلبن و صحرا )به خاطر داشتِن »سر«(

معنی بیت: )چشمه( گفت: در این میدان، من یگانه و برترین و تاِج 
سرِ گل ها و صحرا هستم )از همه واالتر و برتر و باالترم(

مفهوم بیت: خودستایی و تکّبرِ چشمه

  

دوش: شانه، کتف چون: وقتی که )ادات تشبیه نیست( 

ردیف: »من« قافیه ها: آغوش و دوش 
مراعات نظیر: سر و دوش تشخیص: سبزه ]بوسه زدن[ 

کنایه: بوسه زدن  کنایه از »احترام و دوست داشتن«

معنی بیت: هنگامی که سریع حرکت می کنم؛ سبزه در آغوِش من، 
بر سر و کتفم بوسه می زند. 

مفهوم بیت: )همان( خودستایی و تکّبرِ چشمه

  

ُرخ: چهره، صورت )= ُرخسار( ِشَکن*: پیچ و َخمِ ُزلف  

مرجِع ضمیرها 
 خود: ماه

 من: چشمه

قافیه ها: شکن و من
مراعات نظیر  

 سر، مو و ُرخ
تشخیص: ماه )دیدن(  مو و شکن

نماد: »ماه«  نماِد »زیبایی و درخشش«

معنی بیت: زمانی که پیچ و تاِب گیسوِی خود را باز کنم؛ ماه، چهرۀ 
خود را در من می بیند.

مفهوم بیت 
 نشانگرِ »خودنمایِی چشمه«

 چشمه، خود را از ماه، برتر و زیباتر می داند

  

ُگهر: گوهر، جواهر، سنِگ قیمتی زو: مخّفِف »از او« 
بَِدمَد: بروید )می روید( تابناک: درخشان، تابان 

بَس: بسیار مرجِع »او« )زو(: قطرۀ باران 

ک و تابناک قافیه ها: خا

ک  استعاره از »گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ« استعاره: ُگهرِ تابنا
مراعات نظیر: قطره و باران

ک می اُفتد؛ جواهرات گران بها  معنی بیت: از قطره ای باران که بر خا
و درخشان )گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگی( حاصل می شود.

مفهوم بیت: توصیف و ستایِش »قطرۀ باران«

  

َره: مخّفِف »راه« بَر: آغوش، کنار 

َخِجلی: شرمندگی، خجالت زدگی ]هم خانوادۀ »خجالت«[
گریبان: یقه 
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چو: هنگامی که )ادات تشبیه نیست( مرجِع »من«: چشمه 

ردیف: »بََرد« قافیه ها: پایان و گریبان 
تشخیص: قطرۀ باران ]به خاطر خجل و شرمنده شدن[

نمودن  پنهان  را  از »خود  کنایه  بُردن   گریبان  به  کنایه: سر 
)از شرمساری(«

مراعات نظیر: سر و گریبان

معنی بیت: )آن قطرۀ باران( وقتی که در آغوِش من )چشمه( به پایاِن 
خِطّ خود می رسد )از دیدِن عظمت و زیبایِی من( خجالت زده می شود.

مفهوم بیت: خودستایِی چشمه )در برابرِ قطرۀ باران(

  

حاِمل: حمل کننده، باردار، حامله پیرایه*: زیور و زینت  
مرجِع من: »چشمه«

ردیف: »شد« قافیه ها: سرمایه و پیرایه 

استعاره:
 سرمایه  استعاره از »برف و باران«

 پیرایه  استعاره از »ُگل ها و میوه ها و گیاهان رنگارنگ«

تکرار: من و شد
// ز من  ز  باغ  ابر   آرایه »ُموازنه« )ویژۀ علوم انسانی(: 

من // حامل  صاحب // سرمایه   پیرایه // شد  شد

معنی بیت: ابر از من دارای سرمایه )برف و باران( شد. باغ از وجوِد 
من، دارای زیور )گل ها و درختان زیبا( گردید.

مفهوم بیت: )باز هم( غرور و تفاُخر و تکّبرِ چشمه

  

پَرتو: روشنایی، نور برازندگی*: شایستگی، لیاقت 

به همه: با همه، با تمامِی مرجِع من: چشمه 

قافیه ها: برازندگی و زندگی

واج آرایی: تکرار صامت های »گ«، »ز« و »ن«

تشخیص: گل ]زندگی کردن[

معنی بیت: گل با تمامِی آن زیبایی و شایستگِی خود، از نوِر وجوِد 
من )چشمه( زنده است. 

مفهوم بیت: 
 من )چشمه( واالتر و برتر از گل هستم
 وجوِد گل، وابسته به من )چشمه( است

 )باز هم( خودستایی چشمه

  

نیلوفری*: منسوب به نیلوفر؛ به رنِگ نیلوفر، الجوردی )صفت نسبی(

پردۀ نیلوفری*: ]در متن درس[ مقصود  »آسمان الجوردی«

بُن: پایه، اساس، ریشه )در این بیت  »زیر« معنی می دهد(

مرجِع من: چشمه  همسری: برابری، رقابت، زورآزمایی 

استفهام ِانکاری: کیست که با من همسری کند؟  کسی نیست 

که با من همسری کند 

قافیه ها: نیلوفری و همسری
استعاره: پردۀ نیلوفری  استعاره از »آسماِن الجوردی رنگ« 

معنی بیت: در زیرِ این آسماِن الجوردی رنگ، هیچ کس نمی تواند 
با من )چشمه( برابری کند.

مفهوم بیت: 
 )باز هم( تکّبر و غرور و تفاُخرِ چشمه

 )چشمه( من از همه باالتر و واالتر و برترم
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زین نََمط*: بدین ترتیب  نََمط*: روش، طریقه  
مست شده از غرور: مقصود »چشمه« است 

مبدأ: آغاز، اصل، ابتدا ]در اینجا  »سرچشمه«[ )هم خانواده 
»ابتدا، ُمبتدی«(  

قافیه ها: غرور و دور 
کنایه: مست شدن  کنایه از »سْرخوش و ازخود بی خود گردیدن«

معنی بیت: چشمه که از غرور، مست و از خود بی خود شده بود، بدین 
ترتیب حرکت می کرد و هنگامی که از مبدأ )سرچشمه( کمی دور شد...

 این بیت با بیت بعدی »موقوف المعانی« است. 

  

نادره*: بی  همتا، شگفت آور 
بَحر: دریا 

ک  سهمگن: سهمگین، ترسنا
نادرْه جوشنده: ترکیب وصفِی مقلوب]  جوشندۀ نادره[ 

قافیه ها: خروشنده ای و جوشنده ای 

نماد: بحر  نماِد »انسان های باعظمت و باهیبت و باارزش«
واج آرایی: تکرار مصّوت بلند »ی« 

معنی بیت: )چشمه( در مقابِل خود، دریایی خروشان، ترس آور، 
شگفت انگیز و بی همتا را مشاهده کرد. 

مفهوم بیت: 
 اُبّهت و سهمگینِی دریا

 ترِس چشمه از دریای خروشان

  

دیده: چشم نعره: فریاد  
َزهره: کیسۀ زرداب، کیسۀ َصفرا سیه: مخّفف »سیاه« 

حذف: فعل کمکی »بود« )بعد از »برآورده، کر کرده، سیه کرده و 
شده«( هر چهار مورد، به قرینۀ معنایی حذف شده است

قافیه ها: کر و َزهره َدر
تشخیص: فلک )کَر شده(

واج آرایی:
 مصراع اّول: تکرار واج های »ک« و »ر«
 مصراع دوم: تکرار واج های »د« و »ر«

کنایه: 

کِی نعره«  )گوش( کر کردن  کنایه از »بلندی و ترسنا
کی و موجِب   دیده را سیاه کردن  کنایه از »)همان( ترسنا

وحشت شدن«
 َزهره َدر  کنایه از »بسیار ترس آور بودن«

معنی بیت: )بحر خروشان( فریاد بلندی برکشیده بود. فریادی که گوِش 
 آسمان را کر کرده و دیدگان را )از وحشت( تیره ساخته و موجِب ترس و 

هراس گردیده بود. 

کِی دریامفهوم بیت:  اُبّهت و ترسنا
 ترِس چشمه )از دریا(

  

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

راست: درست، دقیقاً )نقش  قید( حذف: »بود« )بعد از »داده«( 
حذف به قرینۀ معنایی
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مرجِع »ش« )تنش(: بحر )در بیت های قبلی(

قافیه ها: زلزله و یَله
تشبیه: بحر خروشان به زلزله 

تشخیص: بحر و ساحل )تکیه دادن، تن(

معنی بیت: )بحر خروشان( درست، ماننِد زلزله ای آزاد و رها بر تِن 
ساحل تکیه داده بود.

مفهوم بیت: )باز هم( بیانگرِ »سهمگینی و عظمت و اُبُّهِت دریا«

  

هنگامه*: غوغا، داد و فریاد، شلوغی
چو: وقتی که وان: ُمخّفِف »و آن« 

تشخیص: چشمه )دیدن( قافیه ها: رسید و بدید 
حس آمیزی: هنگامه )داد و فریاد و غوغا( را دید ]هنگامه  ِحّس 

شنوایی // دید  ِحّس بینایی[

معنی بیت: آن چشمۀ کوچک وقتی که به دریای باعظمت رسید 
و آن همه غوغا و هیاهوی دریا را مشاهده کرد ...

 این بیت با بیت بعدی »موقوف المعانی« است.

  

َورطه*: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری
َکزان: مخّفِف »که از آن« 

مرجِع »خویشتن«: چشمه
برتر کشد: کنار بکشد؛ خود را خالص کند

ردیف: »کشد« قافیه ها: در و برتر 

اینکه »عقب نشینی کند، خود  از  کنایه: قدم در کشد  کنایه 
را نجات دهد«

معنی بیت: )چشمه( خواست که خود را از آن َمهلکه، نجات بدهد 
و از آن حادثه، خود را خالص کند )کنار بِکشد(.

مفهوم بیت:
 عقب نشینی و ترِس چشمه

 تالش برای نجاِت خود از مهلکه

   

نیما یوشیج )علی اسفندیاری(   

کت، بی صدا  خاموش: سا خیره*: سرگشته، حیران، فرومانده 
لیک: اّما، ولی 

شیرین سخنی: خوش سخنی، زبان آوری

ردیف: »ماند« قافیه ها: خاموش و گوش 

حس آمیزی: شیرین سخنی
 شیرین ]حِسّ چشایی[
 سخن ]حِسّ شنوایی[

کنایه:
 شیرین سخنی  کنایه از »سخن آوری، خوش بیانی«

 گوش ماندن  کنایه از »سکوت کردن«

کِی دریا(  )از عظمت و خوفنا اّما آن چنان  معنی بیت: )چشمه( 
کت گشت که از تمامِ آن اِّدعا و گزافه گویی های خود،  سرگشته و سا

کت شد و دیگر هیچ نگفت(  فقط به شنیدن، بََسنده کرد. )سا
کت شد و دست از اِّدعا برداشت.  مفهوم بیت: چشمه ترسید، سا
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 معنای واژه های مشّخص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید. 
نیلوفـــری پـــردۀ  ایـــن  بـــن  ـــری؟در  ـــی همس ـــو من ـــا چ ـــد ب ـــت کن کیس
ــهراســـت بـــه ماننـــد یکـــی زلزلـــه ــاحل، یلـ ــن سـ ــر تـ ــش بـ داده تنـ

همسری:
 در این بیت  »برابری، رقابت و زورآزمایی«

راست: 
 در این بیت  »درست، دقیقاً، عیناً«

 امروزه  »مقابِل چپ، صحیح، مستقیم و مقابِل دروغ« امروزه  »ازدواج، همسر بودن و زناشویی«
 بیت زیر را براساِس ترتیِب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید. 

ـــدا ـــنگی ج ـــمه ز س ـــی چش ـــت یک ــــا«»گش ــا، تیزپـــ ــ ــــه زن، چهره نمـــ غلغلـــ
 چشمه ای )یکی چشمه( غلغله زن، چهره نما  و  تیزپا  از سنگی جدا گشت. 

فعل اسنادی مسند  متّمم  معطوف به قید  معطوف به قید  قید  نهاد   

 هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
ــکن ــو، شـ ــر مـ ــایم ز سـ ــون بگشـ ــنچـ ــه مـ ــود را بـ ــد رخ خـ ــاه ببینـ مـ
ــدفگــه بــه دهــان، بــر زده کــف، چــون صــدف ــر هـ ــه رود بـ ــری کـ ــو تیـ گاه چـ

بیت دومبیت اّول 
تشخیص: »ماه« ]به خاطر ُرخ و دیدن[

مراعات نظیر: 
 سر، مو، ُرخ
 مو و ِشَکن

نماد: »ماه«  نماِد »زیبایی و درخشندگی«

دو تشبیه:
 چشمه به صدف

 چشمه به تیر
جناس ناهمسان اختالفی: صدف و هدف

مراعات نظیر: تیر و هدف
تشخیص: »صدف« ]به سبِب »دهان«[

 با توّجه به شعر نیما، »چشمه« نماد چه کسانی است؟
 چشمه؛ نماِد »انسان های ُمتکّبر، خودستا و خودپسند« است.

 آمیختِن دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده ای ذهنی )ِانتزاعی(، در کالم را »حس آمیزی« می گویند.نمونه: »حرف هایم مثل 
یک تّکه چمن روشن بود.« در این نمونه، سپهری از »روشن بودِن حرف« سخن گفته است. »روشن بودن« امری دیدنی و »حرف«، 

شنیدنی است. شاعر در این مصراع، دو حّس بینایی و شنوایی را با هم آمیخته است.
 نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.

 مصراع دوم بیت 15: »هنگامۀ دریا بدید«  داد و فریاد را دید )آمیختِن دو حِسّ شنوایی و بینایی(
مصراع پایانی: »شیرین سخنی«  شیرین: حّس چشایی / سخن: حّس شنوایی

 »حرف هایم مثِل یک تّکه چمن روشن بود.«
تشبیه: حرف هایم: مشّبه / مثل: ادات تشبیه / یک تّکه چمن: مشّبه به / روشن بود: وجه شبه  

کنایه: حرف هایم روشن بود  کنایه از »ساده و بدون اِبهام بودِن سخنان« 

حس آمیزی: روشن بودِن حرف
 روشن بودن  حّس بینایی

 حرف  حّس شنوایی
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 هر واژه امکان دارد در معنای حقیقی و یا معنای غیرحقیقی به کار رود. به معناِی حقیقِی واژه، »حقیقت« و به معنای غیرحقیقی آن، 
»مَجاز« می گویند. »حقیقت«، اّولین و رایج ترین معنایی است که از یک واژه به ذهن می رسد. »مَجاز«، به کار رفتِن واژه ای است در معنِی 

غیرِحقیقی؛ به شرط آنکه میان معنای حقیقی و معنای غیرحقیقِی واژه، ارتباط و پیوندی برقرار باشد؛ مثال: 
ـــوش دار ـــی، ه ـــه گوی ـــوار آنچ ـــِت دی ــوشپُش ــوار، گـ ــِس دیـ ــد در پـ ــا نباشـ سعدیتـ  

همان طور که می دانید، »گوش« انداِم شنوایی است و در این معنا، »حقیقت« است و نمی تواند در پِس دیوار بیاید؛ شاعر در این بیت، 
کنون به دو بیت زیر توّجه نمایید.  کید دارد. ا به مفهوِم مجازِی »گوش«، یعنی؛ »انساِن سخن چین« تأ

ــت ــتان نیسـ ــاغ و بوسـ ــِر بـ ــا را سـ ــتمـ ــّرج آنجاسـ ــی تفـ ــه تویـ ــا کـ سعدیهرجـ  
حافظفتنه انگیـزِ جهـان، نرگـِس جـادوی تـو بودعالَم از شـور و َشرِ عشـق خبر هیچ  نداشت  

در بیت اّول، واژۀ »سر« در مفهوم مجازِی »قصد و اندیشه« به کار رفته است. »سر« محل و جایگاه »اندیشه« است. 
در بیت دوم، مقصود شاعر از واژۀ »نرگس«، معنایی غیرحقیقی، یعنی »چشم« است. آنچه که »گل نرگس« و »چشم« را به هم می پیوندد 

و اجازه می دهد تا یکی به جای دیگری به کار رود، »شباهِت« میاِن آن دو است. 
 در شعر این درس، دو نمونه مَجاز بیابید و مفهوم هریک را بنویسید.
ک«؛ َمجاز از »ُکّل آفرینش«   بیت اّوِل »ستایش«  »هفت افال

ک«؛ َمجاز )از نوع »استعاره«( از »گل ها و میوه ها و گیاهان رنگارنگ«  بیت ششم درس »چشمه«  »ُگهر تابنا
بیت هشتم »چشمه«  »سرمایه« و »پیرایه«؛ مجاز )از نوع »استعاره«( به ترتیب  »برف و باران« / »گل ها و میوه ها و گیاهان رنگارنگ« / 

بیت دهم »چشمه«   »پردۀ نیلوفری«؛ مجاز )از نوِع »استعاره«( از »آسمان«

ـــی، هـــوش دار ـــوار آنچـــه گوی تـــا نباشـــد در پـــِس دیـــوار، گـــوش« »پشـــِت دی
گاه باش، مواظب باش / پس: پُشت / ترادف: پشت و پس / جناس ناهمسان )اختالفی(: هوش و گوش / تکرار: دیوار / مَثَل )ضرب المثل(:  هوش دار: آ

بیت یک ضرب المثل است؛ ُمعادِل َمثَِل »دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد« / مجاز: »گوش«  مجاز از »انساِن سخن چین« 
معنی بیت: در پشت دیوار، مواظب باش که چه می گویی؛ زیرا امکان دارد آنجا انساِن سخن چینی حضور داشته باشد.

مفهوم بیت: احتیاط و ُمراقبت، هنگامِ سخن گفتن

ـــت ـــتان نیس ـــاغ و بوس ـــِر ب ـــا را س ـــت« »م ج آنجاس ـــرُّ ـــی تف ـــه توی ـــا ک ـــر ج ه

ترادف: باغ و بوستان / تویی
 تو  معشوق

 نقش »تو«  نهاد
 تویی  تو هستی )وجود داری( = فعل غیراسنادی

ج: تفریح، گشت و ُگذار، تماشا، گردش / تکرار: جا / مجاز: »سر«  مجاز از »قَصد و اندیشه« تفرُّ
معنی بیت: ما به فکرِ باغ و بوستان نیستیم؛ چرا که هر جا که تو حضور داری، تفریح و گردش نیز همان جا برقرار است.

مفهوم بیت: معشوق، باعِث نشاط و سرخوشی است.

فتنه انگیـِز جهـان، نرگـِس جادوِی تـو بود« »عالَم از شور و َشِر عشق خبر هیچ نداشت
عالَم: جهان / نرگس: گل نرگس / جادو: به معنِی »جادوگر« به کار رفته است / شور و َشر: َشّر و شور؛ فتنه و غوغا و جَنجال / تو: معشوق 
/ فِتنه انگیز: آشوبگر / واج آرایی: )مصراع اّول( تکرار صامت های »ش« و »ر« / مجاز )استعاره(: »نرگس«  مجاز )استعاره( از »چشم« 
]نکته: در نگاه کّلی، تمامِ استعاره ها )استعارۀ نوع اّول = ُمصّرحه( نوعی »َمجاز« محسوب می گردند؛ چرا که واژه در معنِی غیرحقیقی به کار می رود و 
تنها تفاوِت آن با معنای خاصِّ مجاز، آن است که در استعاره، ارتباط و پیونِد معناِی حقیقی و معناِی غیرحقیقِی واژه، رابطۀ »شباهت = تشبیه« است. 
به بیاِن دیگر می توان گفت: »استعاره، َمجازی است ُمبتنی بر تشبیه و شباهت«[ / تشخیص: »عالَم« )خبر نداشتن( // نماد: )گُل( نرگس 

 نماِد »چشمان زیبا« 
معنی بیت: دنیا اصالً از غوغا و جنجاِل عشق باخبر نبود. آشوبگر و فتنه انگیزِ جهان، فقط چشماِن جادوگرِ تو بود.

مفهوم بیت: جادوگری و فتنه انگیزی چشماِن معشوق
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 پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوۀ تفّکِر »چشمه« ایجاد شد؟ 
 به عظمِت دریا و ناتوانی و کوچکی و حقارِت خود پی بُرد و سکوت کرد. ]عقب نشینی، ترس، احساِس حقارت و سکوت[

 معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید. 
ــر ــرده کـ ــک کـ ــرآورده، فلـ ــره بـ دیـــده ســـیه کـــرده، شـــده َزهـــره در«»نعـ

 معنی )بحرِ خروشان( فریاد بلندی برکشیده بود. فریادی که گوِش آسمان را َکر کرده و دیدگان را )از وحشت( تیره ساخته و 
کِی دریا« و »ترِس چشمه از دریا« موجِب ترس و هراس گردیده بود. / مفهوم  »ابّهت و ترسنا

 سرودۀ زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعِر نیما مقایسه کنید.
ـــدیکـــی قطـــره بـــاران ِز ابـــری چکیـــد ـــا بدی ـــای دری ـــو پهن ـــد چ ـــل ش خج
ـــتم؟ ـــن کیس ـــت م ـــه دریاس ـــی ک ـــه جای ـــتمک ـــن نیس ـــه م ـــا ک ـــت حّق ـــر او هس گ
ـــد ـــارت بدی ـــِم حق ـــه چش ـــود را ب ـــو خ صـــدف در کنـــارش بـــه جـــان پروریـــدچ
ــد ــت شـ ــت کاو پسـ ــدی از آن یافـ َدِر نیســـتی کوفـــت تـــا هســـت شـــدبلنـ

 از نظرِ »محتوا« در تضاد و تقابُِل همدیگر هستند. »چشمه« نماِد تکبُّّر و الف زدن و خودستایی است؛ در حالی که »قطرۀ باران« 
)شعر سعدی( نماِد »فروتنی، ُخضوع و در برابرِ بزرگان، خود را کوچک و هیچ دانستن« است.

 دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما )چشمه، دریا( باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید.
 »دریا«؛ به دلیِل »عظمت، هیبَت و بزرگی« ]چشمه، مغرور، خودستا و کاّل ً  در این شعر، منفی است[

ـــد ـــری چکی ـــاران ِز اب ـــره ب ـــی قط ـــد« »یک ـــا بدی ـــاِی دری ـــو پهن ـــد چ ـــل ش َخِج
قالب شعر )4 بیت(: مثنوی / قافیه: چکید و بدید / َخِجل: شرمنده، خجالت زده / مراعات نظیر: قطره، باران و دریا / تضاد: )در اینجا( قطرۀ 

باران و دریا / تشخیص: قطرۀ باران )خجل شدن( / نماد: قطرۀ باران  نماِد »تواضع و فروتنی«، دریا  نماِد »عظمت«
گشت.  خجالت زده  خود(  ناچیزِی  و  کوچکی  )از  کرد  مشاهده  را  دریا  عظمِت  که  وقتی  و  چکید  ابری  از  باران  قطره ای  بیت:   معنی 

مفهوم بیت: تواضع و فروتنی، خود را کوچک پنداشتن
ـــتم« »کــه جایــی کــه دریاســت مــن کیســتم؟***** ـــن نیس ـــه م ـــا ک ـــت َحّق ـــر او هس گ

 قافیه: کیستم و نیستم / فعل های غیرِاسنادی: تمامِی فعل ها ) = است، هست و نیستم( غیراسنادی هستند؛ فقط »استم« )در »کیستم«( اسنادی است 
 ] من: نهاد / کی = که: مسند / استم: فعل اسنادی[ / استفهام انکاری: من کیستم  من کسی نیستم / من: قطرۀ  باران / او: دریا / 

جناس ناهمسان )اختالفی(: کیستم و نیستم / تکرار: من / تضاد: هست و نیست / واج آرایی: تکرار صامت های »س«، »ت« و »م«
گر او وجود دارد، حقیقتاً من دیگر وجودی از خود ندارم. معنی بیت: )قطره گفت( که آنجایی که دریا حضور دارد، من کسی به حساب نمی آیم؛ ا

مفهوم بیت: )باز هم( تواضع و فروتنی و خود را ندیدن و هیچ اِنگاشتن.
ـــد« »چـــو خـــود را بـــه چشـــِم حقـــارت بدیـــد ـــان پروری ـــه ج ـــارش ب ـــدف در کن ص

ر، تحقیر«( /  قافیه: بدید و پرورید / چو: وقتی که / خود: قطرۀ باران / حقارت: کوچکی، بی ارزش و پست و خوار بودن )هم خانوادۀ »حقیر، ُمحقَّ
پرورید: پرورش داد، ُرشد و نُمو / ش: قطرۀ باران

معنی بیت: )آن قطرۀ باران( آن هنگام که خود را کوچک و ناچیز شمرد؛ )به کمال دست یافت( در کناِر خود با تمامِ وجود، صدف را )که 
جایگاِه مروارید است( پرورش داد. مفهوم بیت: تواضع، موجِب کمال و ارزشمندی می گردد.

ـــد***** ـــت ش ـــت کاو پس ـــدی از آن یاف دِر نیســـتی کوفـــت تـــا هســـت شـــد« »بلن
قافیه: پست و هست / ردیف: »شد« / از آن: به آن عّلت / کاو: که او / کوفت: کوبید / هست: فعل نیست ]در اینجا؛ »اسم« است؛ نقش  ُمسند( / 
کنایه: دِر نیستی کوفتن  کنایه از »خود را نادیده گرفتن؛ تکّبر و غرور نداشتن، متواضع و فروتن بودن« / استعاره )مکنّیه(: »نیستی«  به خانه ای 
تشبیه شده است که »در« دارد؛ چون مشّبه به )خانه( ذکر نشده، این تشبیه بََدل شده است به استعاره / جناس ناهمسان )اختالفی(: پست و هست / 

تضاد:
 بلندی و پست

پارادوکس )تناُقض = ُمتناقض نما(: هر دو مصراع نیستی و هست
 با پست و کوچک شدن به بلندی رسیدن!

 با نیست شدن، وجود یافتن = هست شدن!
معنی بیت: )آن قطره( به آن عّلت، بلندمرتبه گشت که خود را ناچیز و حقیر به حساب آورد، و تکّبر و غرور را از خود جدا کرد تا بدین ترتیب، ارزشمند 

شد و وجوِد واقعی پیدا نمود. مفهوم بیت: )همانند بیت قبلی( تواضع، ُخضوع و فروتنی، باعِث ارزشمندی، سربلندی و کمال می گردد.
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در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز. از قضا، روزی دو صّیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه 
را بگیرند. ماهیان این سخن بشنودند؛ آنکه حَزم زیادت داشت و بارها دست بُرِد زمانۀ جافی را دیده بود، َسبُک روی به کار آورد و از آن 

جانب که آب درمی آمد، بِرفَْور بیرون رفت. در این میان، صّیادان برسیدند و هر دو جانِب آبگیر محکم ببستند.

آبگیر: تاالب، استخر، گودال بزرگ که آب در آن جمع گردد 
حازِم*: ُمحتاط )هم خانوادۀ »حَْزم«( 

عِاجز: درمانده، ناتوان )هم خانوادۀ »َعْجز«( 
صّیاد: شکارچی از قضا: اّتفاقاً، از روِی اّتفاق 

بر آن گذشتند: از آن آبگیر عبور می کردند 
مرجِع »آن« )برآن گذشتند(: آبگیر

میعاد*: وعده، قرار
بیارند: بیاورند  میعاد نهادن *: قرار گذاشتن  

بشنودند: شکل قدیمِی »شنیدند« 
َحْزم: احتیاط، هُشیاری، دوراندیشی

دست بُرد*: هجوم و حمله  زیادت: زیاد، فراوان 
دست بُرد دیدن*: مورِد حمله و هجوم قرار گرفتن

زمانه: روزگار 
جافی*: ستمگر، ظالم )هم خانوادۀ »جَفا«(

َسُبک: فوراً، سریع
روی به کار آورد: دست به کار شد، اِقدام کرد 

از آن جانب: از آن طرف )جانب  سْمت، سو، طرف(
آب درمی آمد: آب وارد می شد یا آب خارج می گشت ]»درآمدن« 
 هم به معنای »داخل شدن« است و هم به معنای »خارج 
شدن«. در اینجا نیز ظاهراً هر دو معنی، صحیح به نظر می رسد[

بِرَفْور: فوراً، سریعاً )هم خانوادۀ »فوراً، فوریت«(

حذف: فعِل »بود« )بعد از »یکی عاجز«( به قرینۀ لفظی حذف 
شده است   

کنایه:
 دست بُرد  کنایه از »حمله و هجوم«

 دست بُرد دیدن  کنایه از »مورِد حمله و هجوم واقع گشتن«
 روی به کار آوردن  کنایه از »اقدام کردن؛ دست به کار شدن«

تشخیص: زمانه )جافی = ستمگر بودن( 
اشتقاق: حازم و حزم

ایهام: »درمی آمد« 
  وارد می شد

  خارج می شد
جناس ناهمسان )افزایشی(: حازم و حزم

آبگیر، سه ماهی وجود داشت. دو ماهی ُمحتاط و  معنی: در یک 
دوراندیش بود و یک ماهی ناتوان و درمانده. اّتفاقاً روزی دو شکارچی 
قرار  با همدیگر  )با دیدِن آن ماهی ها(  آبگیر عبور می کردند و  از آن 
گذاشتند که دام بیاورند و هر سه ماهی را صید کنند. ماهی ها این سخن 
)صّیادان( را شنیدند؛ آن ماهی که بسیار ُمحتاط و هوشیار بود و بارها 
مورِد هجوم روزگاِر ستمگر قرار گرفته بود، سریعاً دست به کار شد و از 
آن َسْمتی که آب، خارج )وارد( می شد، فوراً بیرون رفت. در این هنگام، 

صّیادان رسیدند و هر دو طرِف آبگیر را بستند. 

کنون وقِت  دیگری هم که از پیرایۀ ِخَرد و ذخیرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت: »غفلت کردم و فرجامِ کار غافالن چنین باشد و ا
حیلت است. هر چند تدبیر در هنگامِ بال فایدۀ بیشتر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفِع َمکایِد دشمن، 
تأخیر صواب نبیند. وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.« پس خویشتن ُمرده کرد و بر روی آب می رفت. صّیاد او را برداشت و 

چون صورت شد که مرده است، بینداخت. به حیلْت خویشتن در جوی افکند و جان به سالمت بُرد. 
و آنکه غفلت بر احواِل وی غالب و َعجز در افعاِل وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پای کِشان، چپ و راست می رفت و در 

کلیله و دمنه، ترجمۀ نصرالّله ُمنشیفَراز و نَشیب می دوید تا گرفتار شد.    
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ِخَرد: دانش  پیرایه*: زیور، زینت 
َذخیرت: ذخیره، پس انداز، اندوخته 

تجُربت: تجربه 
گاهی، فراموشی، بی خبری )هم خانوادۀ »غافل«( غفلت: ناآ

فرجام: عاقبت، سرانجام  
غافل: بی خبر، ناآ گاه / تراُدف: حیلت و تدبیر

حیلت: تدبیر، چاره اندیشی
فایدۀ بیشتر ندارد: زیاد فایده ای ندارد 

منافع: جمِع »منفعت«، سودها، فایده ها 
مَکاید*: جمِع »َمکیدت«؛ َمکرها، حیله ها 

تأخیر: دیر کردن، عقب انداختن، ِدَرنگ 
َصواب: درست، مصلحت 

ثبات: استواری، دوام یافتن، پایداری
خویشتن ُمرده کرد: خود را به ُمردن زد 

صورت شدن*: به نظر آمدن، تصّور شدن 
َعْجز: ناتوانی، درماندگی غالِب: چیره، غلبه کننده 

اَفعال: جمِع »فعل«؛ کارها، اعمال 
حذف: فعِل »بود« )بعد از »غالب«( به قرینۀ لفظی حذف شده است.

و  سرگردان  حیران،  تراُدف:   / حیران  گیج،  سرگشته،  مَدهوش: 
َمدهوش

پای کِشان: در حالی که پاِی خود را بر زمین می کشید.
نَشیب: سرازیری، پایین، پَستی َفراز: باال، بلندی 

نقش واژه ها: حیران: قید / سرگردان و مدهوش و پای کشان: )هر سه 
واژه( معطوف به قید )نقش تبعی( / چپ و راست: قید / می رفت: 
فعل/ فراز: متّمم / نشیب: معطوف به متّمم / می دوید: فعل / گرفتار: 

مسند / شد: فعل اِسنادی

تشبیه:
 پیرایۀ خرد )خرد: مشّبه / پیرایه: مشّبه به(  اضافۀ تشبیهی

مشّبه به(   ذخیرت:   / مشّبه  )تجربت:  تجربت  ذخیرِت   
اضافۀ تشبیهی

کنایه:

  از پیرایۀ خرد بی بهره نبودن  کنایه از »خردمند و عاقل بودن«
 از ذخیرت تجربت بی بهره نبودن  کنایه از »باتجربه بودن«

گاه بودن«    غفلت بر احواِل کسی غالب بودن  کنایه از »غافل و ناآ
 عجز در افعاِل کسی ظاهر بودن  کنایه از »عاجز و ناتوان بودن«

تضاد: فراز و نشیب  اشتقاق: غفلت و غافل  

معنی: آن ماهِی دیگر که خردمند و باتجربه بود، با خود گفت که 
غافل )فراموشکار( شدم و سرانجامِ کاِر غافالن این گونه است )یعنی 
گرفتاری و در َمخمصه گیر افتادن( اآلن وقِت چاره اندیشی است. هر 
چند تدبیر و چاره اندیشی به هنگام نزوِل بال زیاد فایده ای ندارد؛ 
با این همه )با تمامِ این اوصاف( انساِن عاقل از فایده های دانش 
هرگز ناامید نمی شود و در دفع و دور کردِن حیله های دشمن نباید 
تأخیر و درنگ نماید )درنگ، جایز و از روِی مصلحت نیست(. زماِن 
استواری و استقامِت مردان و هنگامِ اندیشه ورزِی خردمندان است. 
پس خویش را به ُمردن زد و بر روی آب، خود را شناور گرداند. 
شکارچی او را برداشت و چون فکر کرد )تصّور شد برایش( که )آن 
ماهی( مرده است، او را )بر زمین( انداخت. آن ماهی با تدبیر، خود 
را به جوی آب انداخت و جان به سالمت بُرد. و آن ماهی که غافل 
گاه و ناتوان بود، حیران، گیج، سرگردان و پای کِشان، به این  و ناآ
طرف، آن طرف می رفت و باال و پایین می دوید تا اینکه گرفتار شد. 

مفهوم حکایت :
کید بر هوشیاری و دوراندیشی و ِخَردورزی  تأ

 پرهیز از غفلت و بی خبری و اِهمال کاری

واژه هایی که اهّمیت امالیی دارند:
فَضل و بخشش / نَظَر و نگاه / َرّزاق و روزی دهنده / خاّلق و آفریننده / زهی و آفرین / ُفروغ و روشنایی / شوق و اشتیاق / وصف و توصیف / 
یقین و باور / عطّار نیشابوری / ُغلُغله زن و غوغا ُکنان / حاِمل و باردار / نََمط و روش / َمبدأ و آغاز / بحر و دریا / سهمگن و ترسناک / نَعره و 
فریاد / َزهْره و کیسۀ زرداب / خواست و طلب کرد ]خاست = ایستاد[ / َورطه و َمْهلکه / حقارت و کوچکی / حازِم و ُمحتاط / عاجز و ناتوان / 
از قضا و اّتفاقاً / صّیاد و شکارچی / میعاد و وعده / حَزم و احتیاط / ذخیرت و اندوخته / غفلت و بی خبری / غافالن و غفلت / حیلت و تدبیر 
/ تأخیر و درنگ / َصواب و مصلحت / ثبات و استواری / صورت شد و به نظر آمد / بینداخت ]شکِل نادرست  بیانداخت[ / غالب و چیره 

/ َعْجز و عاجز / ظاهر و آشکار / حیران و َمدهوش / فَراز و نَشیب / نصرالّله ُمنشی
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تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خالِف نموده، مباش.

میاسا: آسوده نباش )در اینجا: دست نکش( 
نمای: نشان بده  

نموده*: نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده  
نمودی: نشان دادی )در اینجا: کار نیک انجام دادی(  

به خالِف نموده مباش: برخالِف آن، رفتار نکن  

آرایۀ اشتقاق: نمودی، نموده و نمای

معنی عبارت: تا می توانی از نیکی کردن به دیگران، دست نکش 
و خود را به نیکوکاری به مردم نشان بده و چون کار نیک انجام 

دادی برخالِف آنچه کردی و گفتی، رفتار نکن.

مفهوم عبارت: 
 دعوت به نیکی کردن به دیگران

کار نبودن(  توصیه به ظاهر و باطْن یکی بودن )ریا

به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نماِی جوفروش نباشی؛ و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن 
بدهد، از داور ُمستغنی باشد.

ارتباط معنایی واژه ها:
 تناسب: زبان و دل / گندم و جو

 تضاد: گندم نما و جوفروش
داور: قاضی  

ُمستغنی*: بی نیاز ]هم خانواده »استغنا، غنی، اَغنیا، َغنا«[

مراعات نظیر:
 دل و زبان
 گندم و جو

تلمیح: عبارِت »اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد 

از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.«، اشاره و تلمیح دارد به 
حدیِث »حاسبوا  قَبَل أَن تُحاَسبوا«

مَثَل )ضرب المثل( و کنایه: »گندم نماِی جوفروش بودن« ]کنایه از 
کار و دورو بودن«[ »ریا

معنی عبارت: )تالش کن( که خالِف آنچه هستی، نگویی )یکرنگ و 

صادق باش( تا مصداِق ضرب المثِل »گندم نماِی جوفروش« نباشی. 
در تمامِ کارها انصاف را رعایت کن، چرا که هر کس نسبت به خودش 
عادل و ُمنصف باشد )عادالنه رفتار کند( از قاضی بی نیاز خواهد بود. 

مفهوم: 
 توصیه به »یکرنگ و صادق بودن«
کید بر »رعایِت عدالت و انصاف«  تأ

 به حساِب اعماِل خود رسیدگی کردن
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گر غم و شادیت بَُود، به آن کس گوی که او تیماِر غم و شادِی تو دارد و اثرِ غم و شادی پیِش مردمان، بر خود پیدا مکن. و به هر نیک  و ا
و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو که این، فعِل کودکان باشد.

تیمار*: غم، حمایت و نگاهداشت، توّجه 
تیمار داشتن*: غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد یا به 

بال و رنجی گرفتار شده باشد؛ پرستاری و خدمت کردن
فعل: کار، عمل

تضاد:
 غم و شادی

 نیک و بد
 شادان و اندوهگین

گر غمگینی یا شاد، با کسی درِد دل کن که با تو  معنی عبارت: ا
را  باشد( و غم و شادِی خود  تو  )یار و خیرخواِه  غمخواری کند 
اّتفاِق خوشایند و ناخوشایند، زود  بر مردم آشکار نکن. برای هر 

خوشحال یا غمگین نشو چرا که این، کاِر کودکانه ای است.
مفهوم: توصیه به »خوددار بودن« )احساساتی نبودن و نشدن(

بدان کوش که به هر ُمحالی، از حال و نهاِد خویش بِنَگردی، که بزرگان به هر حّق و باطلی از جای نشوند

بِدان: به آن
ُمحال*: بی اصل، ناممکن، اندیشۀ باطل 

نهاد: سرشت، ذات، طبیعت  
بنگردی: نگردی، تغییرِ حالت ندهی / که )دومی(: زیرا که

تضاد: حّق و باطل

از اینکه »عصبانی و خشمگین  کنایه: از جای نشوند  کنایه 
نمی شوند« ]معادِل »از کوره در رفتن«[

معنی عبارت: تالش کن در رویارویی با هر اندیشۀ باطلی از حالِت 
طبیعِی خود خارج نشوی؛ چرا که انسان های بزرگ در ُمواجهه با 

هر حّق و باطلی عصبانی نمی شوند.
مفهوم: )باز هم( توصیه به »خوددار بودن و احساساتی نشدن«

و هر شادی که بازگشِت آن به غم است، آن را شادی مشُمر و به وقِت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی. 

بسته: وابسته، مربوط  
به  پایاِن جملۀ آخر( حذف شده است  )از  حذف: »بسته دان« 

قرینۀ لفظی

تضاد: شادی و غم // نومیدی و امید

باز می گردد، آن  به غم  معنی عبارت: هر خوشحالی ای که عاقبِت آن 

امیدوارتر باش و  ناامیدی،  نیاور. به هنگامِ  را شادی )واقعی( به شمار 
ناامیدی را به امیدواری وابسته بدان و امید را به ناامیدی، مرتبط بدان.

مفهوم: اعتقاد به این مطلب که »هر چیزی در این دنیا ُگذراست 

و موّقتی« »در این دنیا هیچ چیز، ثابت و تغییرناپذیر نیست« 

رنِج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به ِسزا، حق شناس باش؛ خاّصه قرابِت خویش را. چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن

ضایع*: تَباه، تَلَف  
به ِسزا: با شایستگی، سزاوارانه  

خاّصه: مخصوصاً، به ویژه  
قرابت*: خویشی و خویشاوندی )در متن درس، منظور »خویشاوند« است(
چندان که طاقت باشد: تا جایی که توان داری )امکان پذیر باشد(  



فارسی دهم 2

24

مرجِع ضمیِر »ایشان«: قرابت و نزدیکاِن خود

و  نکن  )بی ارزش(  بی مقدار  را  هیچ کس  زحمِت  معنی عبارت: 
سزاوارانه حق شناِس )قدرداِن( همه باش؛ به ویژه خویشاونِد )اقوام 

و فامیل( خود.

تا جایی که توان داری با آنها به نیکی رفتار کن. 

مفهوم:
 قدرشناسی

 قدردانی از خویشاوندان
 نیکوکاری

گر از  و پیراِن قبیلۀ خویش را ُحرمت دار، ولیکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنرِ ایشان همی بینی، عیب نیز بتوانی دید؛ و ا
بیگانه ناایمن شوی، زود به مقداِر ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان و از آموختن، نَنگ مدار تا از ننگ َرسته باشی.  

قابوس نامه، ُعنصرالمعالی کیکاووس  

لیکن: اّما، ولی   
مولَع*: بسیار ُمشتاق، آزمند  

نَنگ: ُرسوایی، بی آبرویی   
َرسته باشی: خالص شوی، رهایی یابی 

تضاد: هنر و عیب // ایمن و ناایمن

معنی عبارت: احترامِ پیران )بزرگاِن( خویشاونِد خود را نگاه دار ولی 

خود را نسبت به ایشان، بسیار ُمشتاق نشان نده تا همان طور که 
هنر و نیکِی آنان را می بینی، بتوانی عیب هایشان را مشاهده کنی و 
چنان چه از بیگانگان، احساِس ناامنی و خطر کردی؛ سریعاً به همان 
مقدار،  از خود محافظت کن و یادگیری را ننگ )مایۀ ُرسوایی( به 

شمار نیاور تا از ننگ و بی آبرویی خالص شوی. 

مفهوم عبارت: 

 احترام به بزرگان و پیران
اِبراِز  در  نکردن  »زیاده روی  و  »واقع بینی«  بر  کید  تأ  

شیفتگی و عالقه«
 توصیه به »یادگیری و آموزش«
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 معنی واژه های مشّخص شده را بنویسید.

)سعدالّدین َوراوینی( کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد، ابداع کنم. 
عشق شوری در نهاِد ما نهاد.    )فخرالّدین عراقی(

 

 اّولی: سرشت، ذات، فطرتنهاد: اّولی: اِّدعا، توان، قدرت، حقداد:
 دومی: قرارداد، فعل از مصدِر »نهادن« دومی: فعل از مصدِر »دادن«

»کتابی که در او داِد سخن آرایی توان داد، اِبداع کنم.«

مرجِع »او«: کتاب / داد:
 اّولی  اّدعا، توان، حق

 دومی  فعل، از مصدِر »دادن«
سخن آرایی: آرایِش سخن، زیبا سخن گفتن یا نوشتن / اِبداع: چیزِ نو و تازه آوردن، آفرینش، اختراع، نوآفرینی / جناس همسان )تام(: 

داد و داد / کنایه: داِد سخن آرایی دادن  کنایه از »تمام و کمال زیبا سخن گفتن« / واج آرایی: تکرار صامت »د« و مصّوت بلند »ا«

»عشق، شوری در نهاِد ما نهاد«

نهاد: 
 اّولی  سرشت، ذات، فطرت

 دومی  فعل ماضی ساده از مصدِر »نهادن« ]قرار داد، گذاشت[
شور: هیجان، شوق، اشتیاق / تشخیص: عشق )شور نهادن( / واج آرایی: تکرار مصّوت بلند »ا« / جناس همسان )تام(: نهاد و نهاد

معنی مصراع: عشق در ذات و سرشِت ما شور و هیجانی برپا کرد. 
مفهوم مصراع: عشق، باعِث شور و هیجان است.

 در متن درس، سه گروه کلمۀ متضاد بیابید.
 غم و شادی / نیک و بد / شادان و اندوهگین / حّق و باطل و ...

 به عبارت های زیر توّجه کنید:
الف( هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.

ب( آرزو گفت: »از نمایشگاه کتاب چه خبر؟«
در عبارت »الف«، فعل جملۀ دوم ذکر نشده است اّما خواننده یا شنونده از فعِل جملۀ اّول می تواند به فعل جملۀ دوم، یعنی »است« 

پی ببرد. در این جمله، حذِف فعل به »قرینۀ لفظی« صورت گرفته است.
در عبارت »ب«، جای فعِل »داری« یا »دارید« در جملۀ دوم خالی است اّما هیچ نشانه ای در ظاهِر جمله، شنونده را به وجوِد فعل، 
راهنمایی نمی کند. تنها از مفهوم عبارت می توان دریافت که فعل »داری« یا »دارید« از جملۀ دوم حذف شده است؛ در این جمله، 

حذف به »قرینۀ معنایی« صورت گرفته است.
گر حذف به دلیِل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را  هریک از اجزای کالم در صورِت وجوِد قرینه می تواند حذف شود. ا
گر خواننده یا شنونده از مفهوِم سخن به بخِش حذف شده پی ببرد، »حذف به قرینۀ معنایی« است. »حذف به قرینۀ لفظی« گویند. اّما ا

 در کدام جملۀ متن درس، حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشّخص کنید.
 »نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.«  »بسته دان« از پایاِن جملۀ آخر، به »قرینۀ لفظی« حذف شده است. 

]...امید را در نومیدی )بسته دان([
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 جدول زیر را کامل نمایید. )با حفِظ شخص(

مضارع اخباریساخت منفیامرفعل

می شنوینشنیده بودیبشنوشنیده بودی

می روینمی رویبروداری می روی

می پرسیدنخواهید پرسیدبپرسیدخواهید پرسید

 بهره گیری از »مَثَل« چه تأثیری در سخن دارد؟

 موجِب آسانْ فهمی، تأثیرگذاری، زیبایی و جّذابیِت سخن می گردد و نیز باعِث ماندگارِی ذهنِی بیشترِ مطالب.
 دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.

 »از جای نشوند«؛ کنایه از اینکه »عصبانی و خشمگین نمی شوند«
کاری« »گندم نماِی جوفروش بودن«؛ کنایه از »ریا

 

 نویسنده، چه کاری را کودکانه می شمارد؟

ُکنش نشان دهیم.  اینکه با هر شادی یا غمی مثِل کودکان، احساسی، وا
کید می کند؟  در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی های اخالقی تأ

»اثِر غم و شادی پیِش مردمان، بر خود پیدا مکن.«

کنش نشان ندادن؛ احساساتی نبودن و نشدن.  خوْددار بودن پیِش دیگران؛ وا
 مفهوم عبارت »گندم نماِی جوفروش مباش« را بنویسید.

کاری، تظاهر و فریب کاری«  پرهیز از »دورویی، ریا
 برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.

ـــم ـــادی و غ ـــه ش ـــزی ک ـــم بِ ـــی غ ـــاد و ب ابن حسام خوسفیزود آینــــــــد و زود می گذرنــــــــد«»ش  

 »به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو.«

ــم ــادی و غ ــه ش ــزی ک ــم بِ ــاد و بی غ زود آینــــــــد و زود می گذرنــــــــد« »ش

 شادی و غم / تکرار: شاد، غم، زود / واج آرایی: تکرار »د« و »ز« 
بِزی: زندگی کن )از مصدِر »زیستن«( / تراُدف: شاد و بی غم / تضاد:  آیند و می گذرند

] در آرایۀ »واج آرایی«؛ صامت های »ز، ذ، ض و ظ« یکی است؛ همان گونه که »س، ث،ص« و »ت و ط« و ... از نظرِ آوایی )صدا( یکسان هستند.[
معنی بیت: شاد و خوشحال زندگی کن، چرا که شادی و غم، هر دو خیلی زود می آیند و فوراً می گذرند.

مفهوم بیت: ناپایداری و زودگذربودِن شادی و غم )و ُکاّلً اوضاع و احواِل دنیا( 

 »نزدیکی، ارتباط«[
یعنی

 حدیِث »حاِسبوا َقبَْل أْن تُحاَسبوا« با کدام عبارت درس، قرابت معنایی دارد؟ ]قرابت 
 »اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور ُمستغنی باشد.«

]ترجمۀ حدیث: )کارهای خودتان را( ُمحاسبه و حسابرسی کنید، قبل از اینکه مورِد حسابرسی واقع شوید. )به حسابتان برسند([
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باالی پّله ها ایستاده بود و بِّر و بِر نگاه می کرد اّما چیزی دستگیرش نمی شد. چشم های خواب آلود و حیرت زدۀ خود را باز کرده و محوِ 
تماشا شده بود. همه چیز پیِش چشم هایش عوض شده بود؛ چیزهای باور نکردنی و تازه ای می دید که روزهای دیگر ندیده بود. 

بهمن، پسر همسایه، توی حیاط خودشان دوِر باغچه می گشت و با آب پاش کوچک خود، گل ها و سبزه ها را آب می داد. منیژه، خواهر 
ک می کرد. همان طور که بی حرکت و خوشحال به نرده تکیه داده بود، همۀ اینها  بزرگ او هم لِب حوض نشسته بود و دندان هایش را مسوا
را می دید اّما دیروز، هیچ کدام را نمی توانست ببیند؛ نه بهمن را که با آب پاش خود دور باغچه ها و گلدان ها می گشت، نه منیژه را که لب 

حوض نشسته بود و دندان هایش را می ُشست. تعّجب برش داشته بود. نمی دانست چرا امروز این طور شده و چه اّتفاقی افتاده است.

بِّر و بِر: خیره نگاه کردن و ُزل زدن به چیزی

دستگیرش نشد: )چیزی( درنیافت، نفهمید

حیرت زده: ُمتعّجب، شگفت زده

لفظی حذف  قرینۀ  به  کرده«(  »باز  از  )بعد  »بود«  فعل  حذف: 

شده است.

مَحِو تماشا شده بود: به دّقت تماشا می کرد؛ غرِق دیدن بود.
توی: در )= حرف اضافه با لَحِن ُمحاوره ای( 

تعّجب برش داشت: شگفت زده شد 

کنایه:
  چیزی دستگیرش نمی شد  کنایه از اینکه »چیزی نمی فهمید«

 محوِ تماشا شدن  کنایه از »به دّقت تماشا کردن«

هنوز اّول صبح بود و روشنایی شیری و بّراقی روی آسمان را گرفته بود. خورشید تازه داشت مثل یک توپ قرمز از پایین آسمان پیدا 
می شد. سروصدای شلوِغ گنجشک ها، حیاط را برداشته بود. چند بار با خنده و خوشحالی، دست هایش را به طرف بهمن تکان داد و 

صدایش کرد: بهمن ... من را می بینی ...؟ بهمن ...!
اّما بهمن به کار خود سرگرم بود. صدای او را نشنید. چند پّلۀ دیگر که پایین آمد، از تعّجب دهانش باز ماند. حیاط ها سر به هم آورده 
و خانه هایشان یکی شده بود. به جای دیوار، تَّلی از آجرهای شکسته و پاره های ِخشت و ُخرده های گچ، روی هم ریخته بود. از پّله ها 

پایین دوید؛ خوشحال بود.
توی اتاق آمد. مامانش که برایش چای می ریخت، به او گفت که دیشب باد دیوار را خراب کرده است. پدرش که مشغول پوشیدن لباس هایش 

بود، با اوقات تلخی گفت: »همین امروز باید استاد عّباس را ببینم که بیاید، دیوار را بسازد. به کس دیگری نمی شود اطمینان کرد«.
سیروس، برادر بزرگش، که خود را بعد از پدر، مرِد خانه حساب می کرد، صدایش را صاف کرد و گفت: »بله دیگر، تو این دور و زمانه به 

کسی نمی شود اطمینان کرد؛ عجب روزگاری است.«

بَّراق: درخشان، برق دار، تابان شیری: نوعی رنگ؛ به رنِگ شیر  
ک یا ِشن  تَل: تّپه؛ تودۀ بزرِگ خا برداشته بود: فرا گرفته بود  
اوقات تلخی: ناراحتی، عصبانیت  ِخشت: آُجرِ خام و نُپخته  

ترادف: دْور و زمانه دْور: دوره  

ش )صدایش کرد(:
 مرجع  بهمن

 نقش دستوری  مفعول )او را صدا کرد(

تشبیه: خورشید مثل یک توِپ قرمز ]خورشید: مشّبه / مثل: ادات 
تشبیه / توپ قرمز: مشّبه به[

کنایه:
 دهانش باز ماند  کنایه از »شگفتی«

 سر به هم آوردن  کنایه از »یکی شدن«، »به هم وصل شدن«
 اوقات تلخی  کنایه از »ناراحتی«

حس آمیزی: اوقات تلخی تشخیص: حیاط ها ]سر[ 
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درست، همین موقع بهمن به دنبالش توی اتاق آمد که برای بازی به خانۀ آنها بروند. بی آنکه دِر کوچه را بزند و کسی در را باز کند، یک 
مرتبه توی اتاق آن ها آمده بود. نیشش باز شده بود و یک ریز می خندید. وقتی که در کنار هم راه افتادند و از اتاق بیرون آمدند، بهمن 
با خنده گفت: »می دانی ناصر؟ دیشب باد آمده دیوار حیاط را خراب کرده! ... حاال دیگر می شود همین طوری بیایی خانۀ ما بازی .... .«

ناصر هم با خنده و تعّجب پرسید: »باد، دیوار را خراب کرده؟! چطوری خراب کرده؟« 
بهمن گفت: »خوب، خراب کرده دیگر!«

طولی نکشید که همه چیزِ مهمان بازی شان روبه راه شد. یک قالیچه زیر سایۀ یکی از درخت ها پهن کردند و چهارزانو مثل آدم های بزرگ، 
باادب و اخم کرده، روی قالیچه نشستند.

بهمن سماور کوچکش را آتش کرد. ناصر هم مقداری زردآلو و گیالس از مامانش گرفت و با قاش خربزه و سیب بهمن، همه چیزشان 
جور شد و به شادی فرو ریختن دیوار، جشن مفّصلی گرفتند! تا ظهر که به زور از هم جدا شدند، گفتند و خندیدند و از یکدیگر پذیرایی 

کردند. وقتی ناصر از حیاط آنها به خانۀ خودشان آمد، همه چیز را با دهاِن پُرخنده برای مامانش تعریف کرد.

نیش: دندان های جلو  
یک ریز: پی در پی، پُشت سرِ هم 

اَخم کرده: ِجّدی )در اینجا(؛ چیِن پیشانی و ابرو 
آتش کرد )سماور را(: روشن کرد

قاش: قاچ؛ یک قسمت بُریده شده از خربزه، هندوانه یا میوه های دیگر 
همه چیز جور شد: فراهم شد 

درست، همین موقع بهمن به دنبالش توی اتاق آمد: درست و همین 
موقع )هر دو(: قید / بهمن: نهاد / دنبال: متّمم / ش: مضاف الیه / 

توی: حرف اضافه )به( / اتاق: متّمم / آمد: فعل

برای مامانش:
 برای: حرف اضافه

 مامان: متّمم
 ش: مضاف الیه

کنایه:
 نیشش باز شد  کنایه از »لبخند زدن، خندیدن«

 رو به راه شدن  کنایه از »فراهم و آماده شدن«
مَجاز: نیش  مجاز از »دهان« ]نیش باز شدن  دهان باز 

شدن به منظور خندیدن[

حاال پشت پنجره ایستاده بود و با غّصه به حیاط نگاه می کرد. چشم هایش دیگر نمی خندید. لب هایش ُشل و آویزان شده بود. دلش می خواست بهانه 
بگیرد و گریه کند. حیاط مثِل گذشته از هم جدا می شد. دیواری نو و آجری از میان خانه ها سر بیرون می آورد و آنها را از هم می بُرید. ناصر می دید 
که دوباره حیاطشان مثِل روزهای اّول، کوچک می شود؛ خیلی کوچک. با خودش می گفت: »بله دیگر، کوچولوی کوچولو شده، درست مثِل یک قفس 
...«. فکر می کرد که دیگر نمی تواند با بهمن و بّچه های دیگر ُگرَگم به هوا بازی کند و مثل ماهی های حوض دنباِل هم بکنند، به سر و کوِل هم بپرند 

و خنده ُکنان و نََفس نََفس زنان دنبال هم از این سرِ حیاط به آن سرِ حیاط بدوند و فضا را از فریادهای شادمانی خود پُر کنند.

می بُرید: ُجدا می کرد، فاصله می انداخت 
ُگرَگم به هوا: نوعی بازِی کودکانه )که نوجوانان و حّتی جوانان و 

بزرگساالن نیز به این بازی می پرداختند( 
کول: کِتف، دوش )عضوِ بدن( 

لب هایش ُشل و آویزان شده بود: لب ها: نهاد / ش: مضاف الیه / شل 
و آویزان )هر دو(: ُمسند / شده بود: فعل اِسنادی 

تشخیص: 

 چشم ها )نمی خندید(
 دل )می خواست بهانه بگیرد(

 دیوار )سر(
 حیاط )سر(

کنایه: 
 ُشل و آویزان شدِن لب ها  کنایه از »ناراحتی و غمگینی«

 سر بیرون آوردن  کنایه از »پدیدار شدن«

تشبیه: 
 / »)حیاط خانه شان( مثِل یک قفس شده« )حیاط: مشّبه   
مثل: ادات تشبیه / یک قفس: مشّبه به / کوچولو شده: وجه َشبَه(

 »مثِل ماهی های حوض«

پشت پنجره ایستاده بود و میله های آهنی را با دست هایش می فشرد. مثل بّچه ای دو سه ساله، لب برچیده بود. انگار که برای کاِر بدی، 
یک بی تربیتی، دعوایش کرده بودند. بُغض گلویش را می فشرد و دلش می خواست گریه کند. چشم های پُر بُغض و کینه اش به دیواِر نوساز، 

به بّنا و َعَمله ها خیره شده بود. از همۀ آنها، از دیوار و بنَّا و َعَمله ها نِفرتش می گرفت.
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از ِحرصش با آن ها لَج می کرد و هر چه از او می خواستند یا هر چه از او می پرسیدند و هر پیغامی که برای بابا و مامانش داشتند، همه را 
ک و سنگ ریزه بر می داشت، به سر و صورِت آنها می زد و فرار می کرد. نشنیده می گرفت. گاهی ُمشت ُمشت شن و خا

بارها، او را صدا کرده بودند: »آقا کوچولو، آقا پسر ... زنده باشی! یک چّکه آب خوردن برای ما بیاور. بدو بارک الّله، خیلی تشنه ایم« اّما او 
اعتنایی نمی کرد. پُشتش را به آنها می کرد و می رفت. دلش می خواست همان طور که مشغوِل باال بردِن دیوار هستند، از آن باال بیفتند و 
دست و پایشان بشکند یا دیوار روی سرشان خراب شود و همه شان زیر آن بمیرند. ُغّصه دار آرزو می کرد: الهی بمیرند، الهی همه شان بمیرند. 

بُغض: اندوِه فراوان، کینه، دشمنی ِانگار که: تصّور کن که؛ گویی که 
َعَمله*: جمِع »عامل«؛ کارگران ]در فارسی امروز، کلمۀ َعَمله، به صورت 

»مفرد« به کار می رود، به معنِی »یک تَن کارگرِ زیردسِت بّنا«[
بارک الّله: ِشبْه جملۀ تحسین  آفرین، مرحبا

ِاعتنا: توّجه، اِلتفات
آقا کوچولو و آقا پسر: )هر دو( »ُمنادا« هستند بدون نشانۀ ندا ]ای 

آقا کوچولو؛ ای آقا پسر زنده باشی[ //

ش: 
 دست هایش  مضاف الیه )دست هاِی او(

 دعوایش کرده بودند  مفعول )او را دعوا کرده بودند(
 گلویش  مضاف الیه )گلوِی او(

کنایه: 
 لب برچیدن  کنایه از »اندوه«؛ »آماده شدن برای گریستن«
 بُغض گلویش را می فُشرد  کنایه از اینکه »آماده بود که گریه کند«

 یک چّکه )آب(  کنایه از »مقداری اندک«
تشبیه: مثِل بّچه

دو سطِر پایانی )دست و پایشان بشکند یا دیوار روی سرشان خراب 
شود و همه شان زیر آن بمیرند. غّصه دار آرزو می کرد: الهی بمیرند، الهی 

همه شان بمیرند(: نشانگر و دربردارندۀ »نفرین« است.

دیگر نمی توانست به خانۀ بهمن برود. عمله بّناها و دیوار، راه را بر او بسته بودند. در آن حال که بُغض گلویش را می فشرد، چندین بار 
به طرف دِر کوچه رفت که خود را به بهمن برساند و بازی شان را از سر بگیرند اّما دِر کوچه بسته بود و دستش به قفِل در نمی رسید. با 
خشم و اندوه به دیوار و عمله بّناها نگاه می کرد و همۀ بدبختِی خود را از چشم آنها می دید. هر چه فکر می کرد نمی فهمید چه احتیاجی 
به دیوار هست و چرا پدرش این همه در ساختِن آن اِصرار دارد. آن چند روزی که دیوار خراب شده بود، همۀ آنها راحت تر بودند. آن 
ک  روزی که مادرش سبزِی ُخشک کردنی خریده بود، مادر بهمن و بقّیۀ بّچه ها آمدند و نشستند و با بگو و بخند، همه را تا عصر پا
ک کردِن سبزی ها چهار پنج روز طول می کشید. یا هنگامی که مادِر بهمن پرده های اتاقشان  گر آنها نبودند، پا کردند. مامانش می گفت ا
را می کوبید، مامانش به کمک او رفت. تا زمانی که دیوار از نو ساخته نشده بود، شب ها توی حیاط فرش می انداختند و سماور را آتش 

می کردند و او را به دنبال پدر و مادِر بهمن می فرستادند. 
اّما پیش از آنکه باد دیوار را خراب کند، وضع به این حال نبود. شاید هفته ها می گذشت که همدیگر را نمی دیدند. دوِر هم جمع شدن و گفتن و 
گر گاهی هم از دل تنگی، از پشت دیوار یکدیگر را صدا می کردند، مثل این بود که دیوار صدای آنها را برای خودش  خندیدن هم که جزِء خیاالت بود. ا
نگه می داشت و عوِض آن، صدایی َخفه و غریبه از خود بیرون می داد. جوابی هم که به این صدا می  آمد، ُخشک و بی ِمهر و نارسا بود؛ مثِل این بود 

که دو تا آدم غریبه، زورکی با هم صحبت می کردند یا دیوار آن طرفی با دیواِر این طرفی، سْرسنگین حرف می زد.

از سر بگیرند: دوباره شروع کنند
ِاصرار: پافشاری ]اَسرار: رازها؛ جمِع »ِسّر«[

غریبه: ناآشنا ]قَریب: نزدیک[ 
بی ِمهر: بدون محّبت و مهربانی

نارسا: ُمبهم، ناقص  
زورکی: به اِجبار 

تراُدف: بی ِمهر و ُخشک

کنایه:

 بازی را از سر بگیرند  کنایه از اینکه »بازی را دوباره آغاز کنند«
از »ُمقّصر  آنها می دید  کنایه   همۀ بدبختی ها را از چشمِ 

دانستِن آنها«
 ُجزِء خیاالت بود  کنایه از »غیرممکن و نشدنی«

 دل تنگی  کنایه از »غم و اندوه و ناراحتی«
 ُخشک  کنایه از »نامهربانی و عدمِ صمیمّیت«

 سْرسنگین  کنایه از »بی توّجه، بدوِن تمایُل و رضایت و رغبت«
تشخیص: دیوار )حرف زدن(
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به دیواِر نیمه کاره، به بّنای چاق و ُگنده و عمله ها، به درخت ها که باد توی آنها مثل جیرجیرک ها »سی سی ... سی سی« می خواند، نگاه  کرد. همه 
مشغول بودند؛ دیوار مشغوِل باال رفتن، بّنا مشغوِل ساختن و عمله ها مشغوِل نیمه باال انداختن. فقط باد بود که بیکار توی درخت ها نشسته بود و 
برای خودش آواز می خواند. مثل این بود که دیگر دوست نداشت خودش را به دیوارها بزند و آنها را خراب کند. مثل اینکه هیچ دلش نمی خواست به 
طرف دیوار نوساِز آُجری حمله ور شود. خوش داشت که آن باال، روی شاخۀ درخت ها بنشیند و دیوار را تماشا کند و یک ریز خودش را روی شاخه ها 

تاب بدهد. ناصر زیر لب گفت: »دیگر باد نمی آید دیوار را بخوابانَد؛ دیگر نمی خواهد بیاید ... دیگر ترسیده.«
دیوار داشت به بلندِی گذشتۀ خود می رسید. بّنا و عمله ها تندتند کار می کردند؛ از نردبان باال می رفتند، نیمه باال می انداختند، گِل درست می کردند، 
گچ می ساختند، می رفتند و می آمدند و دیوار باال و باالتر می رفت. ناصر هنوز می توانست با چشم های غم زده اش، گوشه ای از آن حیاط را تماشا کند.

سی سی: صدای جیرجیرک ها
نیمه: )در اصطالح بّنایی( نصِف آُجر یا ِخشت
خوش داشت: دوست داشت، بهتر آن می دید

باال رفتن«؛  ]از آخرِ جمالِت »دیوار مشغوِل  فعِل »بود«  حذف: 
انداختن«[  باال  نیمه  »بّنا مشغوِل ساختن« و »َعَمله ها مشغول 

 همگی حذف شده است به قرینۀ »لفظی«

تشبیه: باد ... مثِل جیرجیرک ها ... می خواند ]باد: مشّبه / مثل: ادات 
تشبیه / جیرجیرک ها: مشّبه به / می خواند: وجه شبه[

تشخیص: باد 
 بی کار نشسته بود

 ترسیده

دیوار را بخواباند: 
 تشخیص  »دیوار« )خوابانده شدن(

 کنایه  از »ریختِن دیوار«

مامانش بی آنکه سر خود را برگرداند، گفت:
+ نه. ـ ها ... بابات آمده؟ 

+ کجا می خواهید بروید؟ ـ هر وقت آمد، مرا خبر کن. 
+ یاالّله، من هم می خواهم بیایم. ـ خواستگاری. 

مامانش او را نگاه کرد و با تعّجب پرسید: 
+ خواستگاری. ـ کجا؟  

ـ آها ... پس این طور! دیگر کجا می خواهی بیایی؟ ها؟
کت شد. از حرف های مامانش فهمید که التماس کردنش بی نتیجه است و او را با خود نخواهد برد اّما مثل اینکه چیزی به فکرش  ناصر سا
رسیده است و جرئِت گفتِن آن را ندارد. مثل اینکه حرفی ماننِد آتش سر زبانش بچسبد و دهانش برای گفتن باز نشود، مّدتی این پا و 

آن پا شد و به صورت مامانش که سرخ و سفید شده بود، خیره خیره نگاه کرد؛ آخر طاقت نیاورد و گفت:
+ مامان !...   

+ چرا اینها دارند میاِن خانۀ ما و بهمن دیوار می کشند؟ ـ بفرمایید. 
+ چطوری؟  چرا دارند دیوار می کشند؟ چه چیزها می پرسی! آخر همین طوری که نمی شود ... . 

یا الّله: ِشبْه جمله؛ به معنای »زود باش« )در اینجا در مقامِ »اِصرار 
و پافشاری« به کار رفته است(

تشبیه: حرفی مانند آتش

کنایه:
 حرف بر سرِ زبان چسبیدن  کنایه از »قدرِت گفتن نداشتن«

 این پا و آن پا شدن  کنایه از »شّک و تردید داشتن«

+ چرا نمی شود مامان؟ - خانه هامان بی دیوار باشد. 
+ چرا میاِن همۀ خانه ها دیوار است؟ - ای، چه می دانم. دست از سرم بردار. مگر نمی بینی میاِن همۀ خانه ها دیوار است؟ 

- برو بازیت را بکن. این قدر از من حرف نگیر، بّچه.
کت شد، چیزی دستگیرش نشده بود. مادرش از اتاق بیرون رفت. ناصر برگشت و پشت پنجره آمد و به بیرون، به بّنا و عمله ها و  ناصر سا
درخت ها، نگاه کرد. درخت ها، بی حرکت، راست ایستاده و سرشان را به هوا بلند کرده بودند. باد دیگر میان درختان »سی سی ... سی سی« 

آواز نمی خواند و روی شاخه ها تاب نمی خورد. فهمید که باد ترسیده و از میاِن درخت ها رفته ... در رفته.
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دلش از غم و درماندگی فشرده شد. هیچ کس نبود به کمکش بیاید؛ هیچ کس. جلوی چشم های غم زده اش دیوار مثل دیو ایستاده بود و با اَخم 
به او نگاه می کرد. همان طور که با ترس و لرز به دیوار نگاه می کرد، با خود گفت: »آره، مثل دیو است، درست مثل دیو است.« سرِ شاخه ها و روی 
برگ ها، آفتاِب زرد و بی ِمهرِ غروب، مثل صدها قنارِی نشسته بود که دسته دسته به آسمان پرواز می کردند. آن وقت مثل اینکه برگ ها و شاخه های 
تاریک و خالی، برمی گشتند و به او نگاه می کردند. همه به او نگاه می کردند ... درها، درخت ها، دیوارها ... همه اَخم کرده بودند و با او سرِ دعوا داشتند.

ای: )در اینجا( ِشبْه جملۀ »اعتراض«  

استفهام انکاری: چه می دانم؟  نمی دانم

...؟:  حتماً  کیدی(: مگر نمی بینی میان  انکاری )تأ استفهام 

می بینی که میان همه ... 
این قدر از من حرف نگیر: این قدر مرا وادار به سخن گفتن نکن 

= حرف نکِش = سؤال نکن 
در رفتن: فرار کردن، ُگریختن  

َقناری: پرنده ای کوچک و خوش آواز 

خانه هامان بی دیوار باشد: خانه ها: نهاد / مان = ما: مضاف الیه / 

بی دیوار: ُمسند / باشد: فعل اِسنادی 
بّچه )... از من حرف نگیر، بّچه(: منادا، بدون حرِف ندا 

کنایه:

 دست از سرِ کسی برداشتن  کنایه از »رها، َخالص و آسوده 
کردِن کسی؛ رفِع مزاحمت«

 دستگیرش نشد  کنایه از اینکه »نفهمید؛ اطاّلعی به دست نیاورد«
 فشرده شدِن دل  کنایه از »اندوه، غّصه و درماندگی«

تشخیص: 

 درخت ها )ایستاده(
 باد )آواز، ترسیده(

 دیوار )ایستاده بود(
 درها، درخت ها، دیوارها )اَخم کرده بودند(

 تشبیه: دیوار مثل دیو ایستاده بود ]دیوار: مشّبه / مثل: ادات تشبیه / 
دیو: مشّبه به / ایستاده بود: وجه َشبَه[

آفتاب:
 تشخیص )به عّلِت بی ِمهری(

 تشبیه  به قناری
مَجاز: سر  مجاز از »قصد و اندیشه«

ترسید و از پشت پنجره برگشت و توی حیاط آمد. با بیزاری از کنار بّنا و عمله ها گذشت. بی آنکه نگاهی به آنها بکند، به طرف اتاق های 
آن طرِف حیاط رفت. میان راه، یک مرتبه ایستاد و با نگاهی تند و تیز به بّنا و دیوار سفید خیره شد. برِق خوشحالی در چشم هایش 
دوید، دوال شد و دستش را با احتیاط روی پاره آجرِ پیِش پایش گذاشت اّما وحشت سراپایش را فرا گرفت. بلند شد و با دلُهره و نگرانی 
به این َور و آن َوِر خود نگاه کرد. هیچ کس متوّجِه او نبود. خیالش راحت شد. به سرِ طاس و قرمزِ بّنای ِخپِله ای که در چند قدمِی او 

َخم شده بود، نگاه کرد. 
بعد در حالی که دست هایش می لرزید و رنگش به سختی پریده بود، از نو َخم شد و دست راستش را آرام و با احتیاط روی آجر گذاشت و آن را از 
زمین برداشت و به تندی به این طرف و آن طرف نگاه کرد. قلبش مثِل یک گنجشِک اسیر در سینۀ او پَر پَر می زد. یک پایش را به جلو و یک پایش 

را به عقب گذاشت، دستش را به نشانۀ سرِ بّنای خپله باال برد. خوب نشانه گرفت، دستش با پاره آجر در هوا به گردش آمد ... .

ر، روی گردانی، آُزردگی   بیزاری: تنُفّ
طاس: بی مو ]تاس: ُمهرۀ بازِی نَرد و ...[ 

ِخِپله: چاق و قد کوتاه، کوتولۀ بَد قَواره

تشخیص: برق )دویدن(

تشبیه و کنایه: قلبش مثل ... پرپر می زد ]قلب: مشّبه / مثل: ادات 
تشبیه / گنجشک: مشّبه به / پرپر می زد: وجه شبه[  کنایه از 

»هیجان زدگی، بی تابی و بی قراری«

کنایه:

 نگاِه تند و تیز  کنایه از »خشم و عصبانیت«
 برق در چشم هایش دوید  کنایه از »شادمانی و خوشحالی«

 وحشت سرا پایش را فرا گرفت  کنایه از »ترِس بسیار«
 »لرزیدِن دست« و »رنگ پریدن« )هر دو(  کنایه از »ترس و وحشت«

گهان از جا تکان  گاه لرزشی شدید سراپایش را برداشت. در همان َدم که می خواست آجر را پرتاب کند، به نظرش رسید که دیوار نا نا
خورد و با چشمِ ُگندۀ ُسرخش چپ چپ به او نگاه کرد و به طرفش راه افتاد. تنش َرعشۀ شدیدی گرفت. دستش لرزید و ُشل و بی حس 
پایین آمد و پاره آجر از میان انگشت هایش روی زمین افتاد. با چشم های بیرون زده گفت: دیو ... دیو ... دیوار ... . جیغ کشید و به طرف 
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اتاق فرار کرد. مادرش سراسیمه، سر و پای برهنه از اتاق بیرون پرید و با وحشت او را در بغل گرفت و پرسید: »چه شده؟چطور شده؟«
ناصر در حالی که ِسفت، خود را به او چسبانده بود و مثِل بید می لرزید، با ِهق هِق گریه گفت: »دیو ... دیو ... آمده من را بخورد.«

دیوار، جمال میرصادقی  
ف و تَلخیص(    )با اندکی تَصُرّ

لرزشی شدید سراپایش را برداشت: به شّدت لرزید 
َدم: لحظه  

ُگنده: بزرِگ بَد قَواره و زشت 
َرعشه: لرزه، لرزش 

سراسیمه: هراسان، ُمضطرب، شوریده حال 
ِسفت: محکم، سخت 
ِهق ِهق: صدای گریه 

ف: به میِل خود چیزی را تغییر دادن؛ چیزی را مالک شدن؛  تَصرُّ
دست بُردن در چیزی 
تلخیص: خالصه کردن

تشخیص: دیوار )چشم(

کنایه: 
 چپ چپ نگاه کردن  کنایه از »نگاِه خشمگینانه و تهدیدآمیز«

 چشم های بیرون زده  کنایه از »ترس و وحشت فراوان«
تشبیه و کنایه: مثِل بید می لرزید  کنایه از »ترس و هراس«

واژۀ  کنار  واژۀ »دیو« در  با آوردِن  نویسنده  ... دیوار:  ... دیو  دیو 
»دیوار« و تکرار آن، این معنی را منتقل می کند که دیوار همچون 
دیوی بْدذات، زشت و نکوهیده است و ُکاّلً رابطۀ »شباهت« بیِن 

دیو و دیوار برقرار کرده است از نظرِ َشرانگیزی و بدی.

گر این متن را داستانی نمادین بدانیم، هریک از عناصِر زیر، نماِد چه چیزی است؟ 1- ا
 بنّا   دیوار

نماد جدایی انسان ها و مانع و حایل و افزایش دهندۀ بیگانگی ها »دیوار«  نماد عامِل جدایی انسان ها و برهم زنندۀ تفاهُم بشری  »بّنا« 
2- دربارۀ »زاویۀ دید« و »شخصیت اصلِی« داستان توضیح دهید.

شخصیت اصلی  ناصر )پسربّچه( زاویۀ دید  سوم شخص یا »دانای ُکل« 
 »زاویۀ دید« در داستان چیست؟

به »شیوۀ طرح داستان«، زاویۀ دید )راوِی داستان( می گویند. معمولی ترین شیوه، اّول شخص )من( و سوم شخص )او( است. به شیوۀ 
روایِت سوم شخص، »داناِی ُکل« نیز می گویند.

واژه هایی که اهّمیت امالیی دارند:
ُمستغنی و بی نیاز / تیمار و اندیشه / ُمحال و ناُممکن / حّق و باطل / ضایع و تَباه / خاّصه و مخصوصاً / طاقت و توان / مولَع و حریص / قابوس نامه، 
ُعنصرالمعالی کیکاووس / َمثَل و ضرب الَمثَل / برحََذر داشتن و پرهیز نمودن / بزی و زندگی کن / ابن حسام خوسفی / حدیث و روایت / قرابت و 
نزدیکی ]غرابت و دوری[ / حیرت زده و ُمتعّجب / محوِ تماشا شدن / حیاِط خانه ]حیات و زندگی[ / حوض و استخر / رنگ شیری و بَّراق / تَل و تّپه 
/ خشت و آُجر / ُخرده های گچ ]شکل نادرست  خورده ها ...[/ اوقات تلخی / قاِش خربزه و هندوانه / ُمفّصل و کامل / بُغض و اندوه / بّنا و َعَمله 
/ ِحرص و ناراحتی / اِعتنا و توّجه / بُیفتند ]شکل نادرست  بیافتند[/ اِصرار و پافشاری / َعصر، بعدازظهر / غریبه، ناآشنا / نارسا و ناقص / قَناری 

ف و تلخیص / اِبداع و اختراع و طوطی / دلُهره و نگرانی / سرِ طاِس بّنا / رعشه و لرزش / ِهق ِهق گریه / تصرُّ




