دانشآموزان گرامی
.
ورود شــما را بــه دورۀ دوم متوســطه تبریــک میگوییــم .ایــن دوره شــما را بــرای زندگــی و کار در جامعــه و
تحصیــل در دورههــای باالتــر آمــاده میکنــد .اگــر بگوییــم آینــدۀ شــغلی شــما بســتگی بــه موفق ّّیــت تحصیلــی شــما
در ایــن دورۀ سهســاله دارد ،اغــراق نکردهایــم .شــما بــرای موفق ّّیــت در ایــن دوره بایــد تــاش کنیــد و از مشــاوران
و معلمــان و کتابهــای مناســب برخــوردار شــوید.
مــا در انتشــارات مبتکــران ،بســیار خرســندیم کــه کتابهــای فارســی «غــزال» را در اختیــار شــما قــرار
میدهیــم .ایــن کتابهــا کــه از مجموعــه کتابهــای «رشــادت» بــه حســاب میآینــد ،موفق ّّیــت تحصیلــی
شــما را در امتحانــات مــدارس و آزمون هــای ورودی دانشــگاه ها تضمیــن میکننــد..
مؤلفــان مجموعــۀ غــزال ،پــس از آمــوزش هــر درس همــراه بــا مثال هــای فــراوان ،بانــک ســؤال کاملــی را در
اختیــار شــما قــرار میدهنــد کــه شــامل پرس ـشهای چهارگزین ـهای تألیفــی و کنکــور ســالهای اخیــر اســت .ایــن
پرســشها براســاس فصلهــا و بخشهــای کتــاب درســی طبقهبنــدی شــدهاند و پاســخنامۀ آنهــا در انتهــای
کتــاب آمــده اســت.
توجه مؤلف بوده ،به شرح زیر است:
مورد
غزال»
دهم
«فارسی
کتاب
تألیف
نکاتی که در
ّ
تــاش شــده تــا متــون نظــم و نثــر کتــاب فارســی از دیــدگاه معناشناســی ،امــا ،آرایههــای ادبــی و دســتور
زبــان فارســی بررســی شــود.
تمامــی بیتهــا و نثرهــا ،متــن پژوهــی شــده و گاهــی نمونههــای معنایــی مناســب بــرای آن ،از دیگــر
شــاعران و نویســندگان آورده شــده اســت.
معنــای واژههــا براســاس واژهنامــه کتــاب اســت مگــر در جایــی کــه نیــاز بــوده واژهای معنــا شــود و معنــای
آن در واژهنامــه کتــاب نبــوده اســت ،در ایــن صــورت از فرهنگهــای معتبــر فارســی اســتفاده شــده اســت.
معنــای بیتهــا و عبارتهــا بــه ســادهترین و قابــل درکتریــن شــکل بــرای دانشآمــوزان نوشــته شــده
اســت.
آرایههــای ادبــی در ســطح علمــی دانشآمــوزان پایــة دهــم اســت .بنابرایــن بیتهــا و عبارتهــا بــا ایــن
دیــدگاه مــورد نق ـ ِد فنــی قــرار گرفتهانــد.
براســاس رویکــرد کتــاب درســی کــه نکتههــای دســتوری را در بخــش متــن پژوهــی فقــط در حــد نمونــه
آورده اســت ،نکتههــای دســتوری متناســب بــرای برخــی بیتهــا و عبارتهــا زیــر همــان عبــارت آمــده اســت.
پرسـشهای چهارگزینـهای متناســب و متنـ ّوع بــرای هــر درس آورده شــده اســت .در طراحــی پرسـشهای
چهارگزینـهای ،همــة بخشهــای یــک درس در نظــر بــوده اســت.
در پایــان ،وظیفــۀ خــود میدانیم از مؤلف محترم این کتاب ،آقای حســین حســینی بیدختی و دبیــر محترم مجموعه.،
کــه کتــاب زیــر نظــر ایشــان تألیــف شــده اســت ،آقــای اســمعیل محمــدزاده کــه بنــا بــه گــزارش مؤلــف در بازبینــی،
و غنیتــر کــردن کتــاب بــا ایشــان همــکاری داشــته انــد و آقــای محمدمهــدی زمانــی (ویراســتار) تشــکر کنیــم.
همچنیــن از خانمهــا :بنفشــه دارابــی کــه زحمــت (حروفچینــی) و ســمیرا عاشــورلو (صفحهآرایــی) و ســپیده
بشــیری و زهــرا گــودرز (طــراح جلــد) و بهــاره خدامــی (گرافیســت) را برعهــده داشــتهاند ،بســیار ممنونیــم و بــرای
همــۀ ایــن عزیــزان آرزوی موفقیــت میکنیــم.
انتشارات مبتکران
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ستایش
به نام کردگار

بــه نـــام کـــردگار هفـــت افالک
الـــهی ،فضـــل خــود را یار ما کن
تویـــی ر ّزا ِ
ق هــــر پــیدا و پنهـان
زهــی گویــا ز تـــو ،کــام و زبانم
چــــو در وقــــت بهار آیی پدیدار
فـــروغ رویـــتاندازی سـوی خاک
ُگل از شـــو ِ
ق تو خندان در بهار است

هر آن وصفـی که گــویم ،بیش از آنی
نــمــیدانـــم ،نــمـیدانـم ،الهـی
قالب شعر :مثنوی
 .1بـــه نـــام کردگـــار هفت افالک

که پیــدا کـــرد آدم از کـــفی خاک
ز رحــمت ،یــک نظر در کار مـا کـن
خـــل ِ
ّ
ق هــر دانــا و نادان
تویـــی
تویـــی هــــم آشـــکارا ،هم نـهانم
حقـــیقت ،پـــرده برداری ز ُرخسـار
عجـــایب نقـشها سـازی سوی خاک
از آنـــش رنـگهای بیشـــمار است
ِ
جان جانی
یقین دانـــم کـه بیشــک،
تـــو دانـی و تو دانـی ،آنچـه خواهی
«عطّ ار نیشابوری ،الهینامه»

که پــیدا کــرد آدم از کفـــی خـاک

افالک :جمع فلک ،آسمان ها
قافیه :افالک ،خاک
هفت افالک :هفت آسمان ،در قدیم معتقد بودند که خداوند ،آسمانها را در هفت طبقه آفریده است و آن هفت عبارت است از :
ماهُ ،عطارِدُ ،زهره ،خورشید ،مریخ ،مشتریُ ،زحل
مقداری اندک از چیزی
کنایه :یک کف از چیزی،
پیدا کرد :آشکار ساخت ،بوجود آورد
کردگار :خداوند ،ایجادکننده
مجاز )1 :کفی مجاز از مقداری  )2هفت افالک مجازا ً همه موجودات
تلمیح :بیت اشاره دارد به خلقت انسان از خاک ،در قرآن کریم ،سورۀ الرحمن آیه  14میخوانیم« :خَ َل َق االنسانَ م ِ ْن َص ْل ٍ
صال
کال َفخّ ار» ترجمه :انسان را از گل خشک همچون سفال آفرید.
معنی :به نام خداوند همۀ موجودات که انسان را از خاک آفرید.
قرابت مفهومی:
بعـد از آن جـــان را در او آرام داد (عطار)
خاک ما گل کرد در چـل بامداد
 .2الهی ،فضـل خـود را یــار ما کــن
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ز رحـــمت ،یک نــظر در کار ما کـن

مصوت «ا» و صامت «ر»
واجآرایی :تکرار
قافیه :یار ،کار
ّ
یار کردن :همراه کردن
ردیف :ما کن
جناس :یار ،کار ـ را ،ما
رحمت :بخشایش ،مهربانی ،دلسوزی
توجه ،رحمت ،احسان  -که از خداوند می رسد.
فضل :لطفّ ،
ندا و منادا :الهی( ،خدایا)

معنی :خدایا ،از نعمتهای خود به ما ببخش و با مهربانی و لطف به کار ما نظر کن.
مفهوم :طلب بخشش و رحمت از خدا
قرابت مفهومی:
اینک آن افتادۀ زارم ،خداونــدا ببخـش ( اوحدی)
گفتهای بر زاری افتادگان بخشش کنم
 .3تــویــی ر ّزا ِ
ق هــر پیـدا و پنهـان

خـــل ِ
ّ
ق هر دانــا و نــادان
تـــویی
خلق :آفریننده ،خلقکننده ،از نامهای خداوند است.
ّ
تکرار :تویی
تضاد :پیدا و پنهان ـ دانا و نادان

قافیه :پنهان ،نادان
مراعات نظیر :ر ّزاقّ ،
خلق
ر ّزاق :روزیدهنده
تلمیح :بیت به صفات خداوند و آیات قرآن اشاره دارد.
معنی :خدایا ،تو روزیدهنده به هر موجود پیدا و پنهان و به وجود آورندۀ هر موجودِ دانا و نادان هستی.

مفهوم :شمول رحمت و بخشش خدا
قرابت مفهومی:
قســـام سـپیـــــدی و سیاهی

 .4زهـی گویــــا زتو ،کــام و زبانـم

روزی ده جمـلـــه مــــرغ و

مـاهی (اوحدی)

تــویی هــم آشـــکارا ،هـم نـهانـم

 .5چــو در وقــت بهــار آیی پدیدار

ستایش

قافیه :زبانم ،نهانم
زهی :آفرین ،خوشا ،شگفتا ،هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسین کسی گفته می شود.
مصوت «ا»
تضاد :آشکارا ،نهان
واجآرایی :تکرار ّ
تکرار :تو ،هم
کام :دهان
مراعات نظیر :گویا ،کام ،زبان
تلمیح :بیت به «آیۀ  4سورۀ الرحمن» اشاره داردَ « .ع َّل َم ُه البیان» ترجمه :به او گفتن آموخت.
معنی :خدایا ،آفرین بر تو که به من توان سخن گفتن دادی .خدایا همه چیز من تویی( .همه وجودم از توست).
مفهوم :لطف فراوان خدا
قرابت مفهومی:
کــه بنــشاند صنــدوق دل را کلـیـد (سعدی)
به حکمت زبان داد و گوش آفرید
حـــقیقت ،پــرده بـرداری ز ُرخسـار

پدیدار:نمایان،آشکار
قافیه :پدیدار ،رخسار
آیی :میآیی ،فعل مضارع اخباری ،از مصدر «آمدن» در معنای «شدن»
پردهبردار :نمایان کن ،آشکار کن
واجآرایی :تکرار صامت «ر»
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خود را مینمایانی ،خود را آشکار میسازی
کنایه :پردهبرداری ز رخسار
معنی :خدایا؛ وقتی که در بهار با زیباییهای طبیعت پدیدار میشوی؛ در حقیقت میخواهی خود را به انسانها بشناسانی.
تأمل در طبیعت برای شناخت حق.
مفهوم :توصیه به ّ
قرابت مفهومی:
برگ درختان سـبز در نظـر هوشــیار

هر ورقش دفتریست معـرفت کردگـار

 .6فــروغ رویـتاندازی سوی خـاک

عــجایب نقــشها سازی سـوی خاک

قافیه :اندازی  ،سازی

(سعدی)

ردیف :سوی خاک

فروغ :پرتو ،روشنایی

مجاز :عجایب نقشها( ،مجاز) از زیباییهای طبیعت

استعاره :فروغ رو ،رو مانند آفتاب یا ماه (مشبّ ٌه به محذوف) نور و فروغ دارد.

عجایب نقشها :ترکیب وصفی مقلوب است .یعنی جای موصوف و صفت عوض شده است .همچنین در زبان فارسی موصوف

چه مفرد باشد چه جمع ،صفت عالمت جمع نمیگیرد و آوردن «نقشهای عجایب» نادرست است.

معنی :خدایا؛ در بهار چهرۀ خود را به خاک میتابانی و این همه گل و گیاه رنگارنگ در زمین میآفرینی.

تأمل در طبیعت
مفهوم :توصیه به ّ
قرابت مفهومی:

 )1خیز تا بر کلک آن ن ّقاش جان افشان کنیم

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت (حافظ)

 )2این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکند نقـش بـود بر دیـوار

ُ .7گل از شو ِ
ق تو خندان در بهار است

از آنـش رنـگهــای بیشـــمار است

قافیه :بهار ،بیشمار
ردیف :است

(سعدی)

متمم
ش :ضمیر شخصی پیوسته ،در نقش ّ
از آنش :برای او ،برای آن

استعاره و تشخیص :شاعر صفت انسانی خندان بودن را به گل داده است .این کاربرد «جان بخشی یا تشخیص» است که استعاره
را نیز میسازد .یعنی شاعر گل را به انسانی تشبیه کرده و سپس «مشبّ ٌهبه» را حذف کرده است.

مراعات نظیر :گل ،بهار ،رنگ

		

کنایه :خندان بودن گل

معنی :خدایا؛ سبب شکوفایی گل در بهار تویی و سبب رنگارنگی گلها تو هستی.

شکفتگی

«حسن تعلیل» میگوییم .در این بیت شاعر
توجه :گاهی شاعر یا نویسنده ع ّلت ادبی و زیبا در نوشته خود به کار میبرد که به آن ُ
ّ
برای شکوفایی گل و رنگارنگی آن ،ع ّلت زیبا و ادبی آورده است.
 . 8هر آن وصفی که گویم ،بیش از آنی
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یقیـن دانــم که بیشـک ،جـان جانــی

قافیه :آنی ،جانی

وصف :ویژگی

بیش از آنی :بیش از آن هستی («ی» فعل اسنادی است)

جناس :آن ،جان

جان جانی :جان جان هستی«( .ی» فعل اسنادی است)

جان جان :منظور روح اعظم است .جان مایه و اصل جانها و روحها (خدا)

معنی :خدایا؛ من هر توصیفی که در مورد تو به کار ببرم تو از آن برتر هستی و یقین دارم که تو اصل هر چیز هستی.

مفهوم :عظمت الهی و ناتوانی شاعر از توصیف خدا.
قرابت مفهومی:

 )1تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

تو نمــایندۀ فضــلی تـو سزاوار ثنایی

 .9نمـــــیدانم ،نمـــیدانم ،الـهـی

تو دانی و تو دانــی ،آنچــه خواهــی

 )2نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

قافیه :الهی ،خواهی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایـی

(سنایی)
(سنایی)

واجآرایی :گوشنوازی صداهای «د»« ،ا»« ،ن»

تکرار :نمیدانم ،تو ،دانی
تضاد :نمیدانم ،دانی
لمونَ » ترجمه :خداوند میداند و شما نمیدانید.
تلمیح :بیت به بخشی از «آیۀ  26سورۀ بقره» اشاره دارد« .واهلل یَ ْع َل ُم َو اَنْتُم التَ ْع ُ
معنی :خدایا؛ من چیزی نمیدانم و تو به هر آنچه که بخواهی آگاه هستی.

مفهوم :اقرار به نادانی انسان و دانش الهی
قرابت مفهومی:

شرح او جز حـق نــــداند هیـچکس

شــرح او دانــد یــکـی ،اهلل و بــس

(عطّ ار)

ستایش
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ادب ّیات تعلیمی
در ایــن فصــل ،متنهایــی را میخوانیــم کــه در آنهــا شــاعر یــا نویســنده،
خواســته اســت موضــوع و مفهومــی رفتــاری ،اخالقــی یــا مســئلهای اجتماعــی و پندآمــوز
را بــه شــیوۀ انــدرز بازگــو کنــد؛ بــرای ایــن کار از داســتان یــا حکایــت در قالــب شــعر و
نثــر بهــره گرفتــه اســت؛ بــه اینگونــه آثــار ادبــی« ،ادب ّیــات تعلیمــی» میگوینــد.
اثــر تعلیمــی ،اثــری اســت کــه بــا هــدف آمــوزش و تعلیــم ،موضوعهایــی از
حکمــت ،اخــاق ،مذهــب یــا دانشــی از معــارف بشــری را بیــان میکنــد .آثــار تعلیمــی
میتواننــد تحلیلــی ـ ادبــی باشــند تــا مســئلهای را بــه صــورت روایــی یــا نمایشــی
بــا ّ
جذاب ّیــت بیشــتر ارائــه دهنــد .از اینگونــه آثــار ادبــی ،بــه ویــژه در کتابهــای
درســی و ادب ّیــات کــودک و نوجــوان بهــره میگیرنــد .بســیاری از شــاهکارهای ادبــی
(قابوسنامــه ،کلیلــه و دمنــه ،گلســتان ،بوســتان ،مثنــوی معنــوی) و آثــار طنــز ،جنبــۀ
تعلیمــی دارنــد.
شــعرهای تعلیمــی در دوران گذشــته بیشــتر اخالقــی و مذهبــی و عرفانــی
بودهانــد ا ّمــا از دورۀ مشــروطه رنــگ و بــوی سیاســی و اجتماعــی نیــز گرفتهانــد.

1

چشمه
چشمه از درسهای نمادین کتاب است.
چشمه نماد مردم خودبین و خودپرست است .در ابتدا با باران و سپس با دریا مقایسه میشود.
چشمه در مقایسه با دریای بزرگ و سخاوتمند خود را میبازد.
تحول در پایههای شعر
قالب شعر مثنوی است .گویا نیما تس ّلط کاملی بر شعر کالسیک فارسی داشته و با این وجود به سراغ تغییر و ّ
فارسی میرود.
غُلغلـــه زن ،چهــــرهنما ،تیـز پـــا
 .1گشـت یکی چشمـه ز سنـگی جـدا
چهرهنما :نمایانگر چهره ،در اینجا منظور صاف و ش ّفاف بودن است.
استعاره و تشخیص :غلغله و هیاهو به چشمه نسبت داده شده است.
صاف و شفاف بودن
کنایه :چهرهنما بودن
بسیار تندرو و تیزرو بودن
کنایه :تیزپا بودن

قافیه :جدا ،تیزپا 	
گشت :شد (فعل اسنادی)
غلغلهزن :شور و غوغاکنان
تیزپا :تندرو ،تیزرو
نماد :چشمه نمادِ انسان مغرور و متکبّر
معنی :چشمهای غوغاکنان ،صاف و تندرو از سنگی جدا شد.
 .2گه به دهان ،برزده کف ،چون صدف 	

گـاه چـو تیــری کــه رود بـر هـدف
گه :کوتاه شدۀ «گاه»
«توجه :چرا «گ هوگاه» جناس نیستند؟»
جناس :صدف ،هدف ّ

قافیه :صدف ،هدف
مراعات نظیر :تیر ،هدف ـ دهان ،کف
مجاز :دهان ،منفذ و سوراخی که آب از آن بیرون میآید.
تشبیه :چشمه به صدف تشبیه شده است( .مشبّه :چشمه ،مشبّهبه :صدف ،وجهشبه :کف داشتن در دهان)
تشبیه :چشمه به تیر تشبیه شده است( .مشبّه :چشمه ،مشبّهبه :تیر ،وجهشبه :صاف و به سرعت رفتن)
ِ
داشتن چشمه ،چشمه به انسانی تشبیه شده که کف به دهان دارد( .مشبّهبه) محذوف است.
تشخیص و استعاره :کف به دهان
معنی :چشمۀ آب گاهی مانند صدف ،کف و حباب داشت و گاهی به سرعت تیری که به سمت هدف میرود ،بود.
	 تــــاج ســر ُگلبــــن و صحـــرا ،منـــــم
 .3گفـت :دریـن معـرکـه ،یکـتا منـم
ِ
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گلبن :بوته یا درخت گل ،به ویژه بوتة گل سرخ
قافیه :یکتا ،صحرا
تشخیص :سر گلبن ،سر صحرا ،به گلبن و صحرا جانبخشی شده است.
ردیف :منم
مراعاتنظیر :گلبن ،صحرا
معرکه :میدان جنگ ،جای نبرد
تشخیص :گفتن توسط چشمه
یکتا :تنها ،تک ،بیرقیب
منم :من هستم« ،م» فعل اسنادی است.
استعاره :معرکه ،استعاره از پدی دههای طبیعت
کنایه« :تاج سر بودن» کنایه از باعث افتخار بودن
تشبیه :چشمه به تاج
رورِ گلها و دشتها هستم.
معنی :در بین پدیدههای طبیعت ،من بینظیرم و َس َ
مفهوم :غرور و تکبّر و خودبزرگبینی

 .4چـون ب ِ َد َوم ،سبزه در آغـوش من

بـوسـه زنـد بـر سـر و بـر دوش مـن

ردیف :من
قافیه :آغوش ،دوش
واجآرایی :تکرار صامت «ر»
جناس :سر ،بر
چون :وقتیکه
مراعات نظیر )1 :سر ،دوش  )2آغوش ،بوسه
تشخیص :بوسه زدن سبزه ،سبزه به انسانی تشبیه شده که بوسه میزند( .حذف مشبّهبه) (استعاره)
تشخیص :دویدن چشمه ،آغوش چشمه ،چشمه به انسانی تشبیه شده که میدود و آغوشباز میکند (حذف مشبّهبه) (استعاره)
مرا دوست دارد ،به من احترام میگذارد.
کنایه :بوسه زند بر سر و بر دوش من
معنی :وقتی که میدوم ،سبزه مرا در آغوش میگیرد و غرق بوسه میکند.
مفهوم :خود بزرگبینی و غرور ،فخرفروشی.
 .5چـون بگـشایم ز سـر مـوِ ،شکن 	

مـاه بـبیــند رخ خــود را بــه مــن
شکن :پیچ و خم زلف
ز :کوتاه شدۀ «از»

قافیه :شکن ،من 	
به :به وسیله ،با
مراعات نظیر :مو ،رخ
استعاره و تشخیص )1 :ماه رخ خود را میبیند )2 .باز کردن پیچ و شکن موی چشمه
صاف شدن آب ،شفاف بودن آب
کنایه :چون بگشاید ز سر مو شکن
معنی :وقتی که صاف شوم( ،چین و شکن نداشته باشم) چهرۀ ماه در من منعکس میشود( .ماه میتواند خودرا در من که چون آینهام ببیند)
 .6قطرۀ باران که در افتـد بـه خـاک

زو بدمـــد بـــس ُگهــــر تابنــاک

قافیه :خاک ،تابناک
واجآرایی :تکرار و گوشنوازی حرف های «ر» و «ب»
گهر تابناک :استعاره از گلها و گیاهان و سبزهها
معنی :قطرۀ باران که به زمین میچکد ،گل و گیاه رنگارنگ بوجود میآورد ......
توجه :این بیت و بیت هفت «موقوفالمعانی» هستند.
ّ
 .7در بـر مـن ،ره چـو به پایـان برد 	

درس یکم

زو :کوتاه شدۀ «از او» 	
بدمد :بروید ،سبز شود

از خـجلـی ســر بــه گـریـبـان بــرد

ردیف :برد
قافیه :پایان ،گریبان
خجلی :شرمساری
ره :کوتاه شده «راه» 	
جناس)1 :بر ،در  )2در  ،سر
بر :برابر ،مقابل ،روبرو
سر پایین انداختن و خجالت کشیدن
کنایه :سر به گریبان بردن
معنی ... :سرانجام در مقابل من شرمنده میشود.
واجآرایی :تکرار صدای «ر»
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 .8ابـر ز من ،حـامـل سـرمـایـه شـد

بـاغ ز مــن صـاحـب پـیـرایــه شـد
ردیف :شد
استعاره :پیرایه ،استعاره از گلها و میوهها و سبزهها
استعاره :سرمایه ،استعاره از باران

قافیه :سرمایه ،پیرایه
حامل :حملکننده ،دارا
ز :کوتاه شدۀ «از»
پیرایه :زیور ،زینت
معنی :ابر از وجود من بارانزا و باغ از وجود من صاحب گل میشود.
توجه :یک ِ
یک واژههای دو مصراع را از نظر وزن و آهنگ با هم بسنجید.
ّ
ُ .9گـل بـه همـه رنــگ و برازنــدگی

میکنـــد از پرتـــو مـــن زندگــی
پرتو :فروغ ،روشنایی ،بازتاب نور
به همه :با وجودِ

قافیه :برازندگی ،زندگی
برازندگی :شایستگی ،لیاقت
ِ
کردن گل
تشخیص :زندگی
ِ
مدیون من است.
معنی :گل با همۀ رنگارنگی و شایستگی که دارد؛ زندگیش را
 .10در ب ُ ِ
ــن ایــن پـــردۀ نیـلوفـری

کیست کنــد بـا چــو منی همســری؟

بن :پایان ،آخر ،در اینجا «زیر» معنا میدهد.
قافیه :نیلوفری ،همسری
نیلوفری :صفت نسبی ،منسوب به نیلوفر ،به رنگ نیلوفر ،الجوردی؛
همسری :برابری
واجآرایی :تکرار حرف «ن» و «ی»
تشبیه :کی (او) به من (چشمه)
استعاره :پردۀ نیلوفری ،استعاره از آسمان الجوردی
برابری کردن
کنایه :همسری کردن
پرسش انکاری :بیت به صورت پرسش انکاری مطرح شده است و پاسخ منفی آن در درون بیت است.
ِ
مانند من باشد.
معنی :در این دنیا (زیر آسمان کبود) هیچکس نمیتواند
 . 11زین نمط آن مست شـده از غـرور 	

رفت و ز مبـدأ چـو کـمی گشـت دور
نمط :طریقه؛ زین نمط :بدین ترتیب
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قافیه :غرور ،دور
مبدأ :سرچشمه ،محلی که چشمه آغاز میشود.
تشخیص :مستی و غرور چشمه ،چشمه مانند انسان ،غرور و مستی دارد (مشبّهبه محذوف)
نماد :در این چند بیت ،چشمه نماد انسان خودبین و مغرور است و شاعر به این نماد میگوید :غرور سرانجامِ خوبی ندارد.
معنی :این چشمه ،سرمستانه و مغرور وقتی که از سرچشمه خود دور شد. ....
توجه :این بیت با دو بیت بعدی موقوفالمعانی است.
ّ

 .12دیــد یکــی بحـر خروشنـدهای

سـهمـگنــی ،نــادره جـوشــنـدهای

بحر :دریا ،نماد بزرگی و گستردگی (بهر :برای)
قافیه :خروشندهای ،جوشندهای 	
سهمگین :ترسناک (سهم :ترس)
خروشندهای :دارای خروش و صدا ،ناالن ،فریادکنان
جوشنده :دارای موج و خروش و حرکت
نادره :بی همتا ،شگفت آور
توجه :موقوفالمعانی با بیت قبل
واجآرایی :تکرار «د» و «ن» 	
ّ
تشخیص :بحر خروشنده ،دریا مانند انسانی که میخروشد( .مشبّهبه محذوف) استعاره.
معنی .... :دریای خروشان و ترسناک و بینظیری را دید.
 .13نعـره بـرآورده ،فلـک کرده کـر 	

دیــده سـیـه کـرده ،شــده زهــره در  
نعره برآورده :صدای بلند از او به گوش میرسید.

قافیه :کر ،زهره در
فلک :آسمان
تشخیص )1 :دریا نعره برآورد )2 ،دیده سیه کرد ،دریا به انسانی تشبیه شده که نعره برمیآورد و دیده سیه میکند (مشبّهبه محذوف) استعاره.
ترسناک ،باعث ترس دیگران
کنایه :شده زهره در
بیرحم و مهیب
کنایه :دیده سیه کرده
صدای بلند از دریا به آسمان بلند بود.
کنایه :فلک کرده کر
تشخیص :فلک را کر کرد .جانبخشی به فلک (استعاره) اغراق :اغراق در توصیف بلندی صدای دریا
زهره :مایع زرد رنگ و تلخ موجود در کیسۀ صفرا .اگر کیسه صفرا پاره شود و مایع موجود در آن در بدن پخش شود؛ شخص
شجاعتش را از دست میدهد .در قدیم معتقد بودند محل شجاعت در بدن ،زهره است.
معنی :آن دریا ،پرجوش و خروش و مهیب و بیرحم و ترسناک بود.
 .14راسـت بـه ماننــد یکـی زلزلـه

داده تنــش بـر تــن ساحــل ،یَلـــه   

راست :درست 	
قافیه :زلزله ،یَله
تشبیه :به مانند یک زلزله ،دریا به زلزله تشبیه شده است .یله :رها ،آزاد ،یله دادن :تکیه دادن
تشخیص)1 :تن ساحل )2 ،تن دریا .دریا و ساحل مانند انسان تن دارند (مشبّهبه محذوف) استعاره.
معنی :دریا درست مانند یک زلزله در ساحل پخش شده بود.
 .15چشمـۀ کوچـک چو به آنجا رسید

درس یکم

تکرار :تن

وان همـــه هنگامـــۀ دریـــا بدیـد

وان همه :کوتاه شدۀ «و آن همه»
قافیه :رسید ،بدید
چو :وقتی که
هنگامه :غوغا ،داد و فریاد ،شلوغی ،جمعیّت مردم 	
مجاز :چشمه ،منظور از چشمه در این بیت آب چشمه است .مجازا ً آب 
تشخیص :چشمه دید ،دیدن توسط چشمه تشخیص و استعاره دارد .
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تضاد :چشمه ،دریا (تضاد محتوایی)
توجه :گاهی دو واژه فقط در بیت یا عبارت موردنظر مفهوم مقابل دارند و بیرون آن بیت و عبارت تضاد ندارند .مانند« :زگهواره
ّ
تا گور دانش بجوی» (گهواره و گور در این مصراع تضاد محتوایی دارند).
معنی :وقتی که چشمۀ کوچک به دریا رسید و عظمت دریا را دید ......
 .16خواست کزان ورطـه ،قدم درکشـد 	

خویشتــن از حادثـــه برتـــر کشــد

ردیف :کشد
قافیه :در ،برتر
دور شود ،دوری گزیند ،فرار کند.
کنایه :قدم درکشد
ورطه :گرداب ،گودال ،مهلکه ،گرفتاری
خود را از حادثه دور کند.
کنایه :خویشتن از حادثه برتر کشد
کزان :کوتاه شدۀ «که از آن»
معنی :چشمه خواست که از آن مهلکه (جای خطرناک) دور شود و خود را از خطر دور سازد.
 .17لیک چنان خـیره و خامـوش مـاند 	

کز همه شیـرین سخـنی،گـوش مانـد

«نیما یوشیج (علی اسفندیاری)»

ردیف :ماند
قافیه :خاموش ،گوش
کز :کوتاه شدۀ «که از»
خیره :سرگشته ،حیران ،فرومانده
حسآمیزی :شیرینسخنی ،واژههای مربوط به چشایی و گویایی به هم آمیخته شده است.
به جای صحبت فقط گوش کرد.
کنایه :از همۀ شیرین سخنی گوش ماند
لیک :کوتاه شدۀ «ولیکن» ،ولی
تشخیص :خیرگی و خاموشی آب چشمه
معنی :ولی چشمه چنان سرگشته و خاموش شد که دیگر نمیتوانست حرف بزند و فقط میتوانست گوش بدهد.
مفهوم :شکسته شدن غرور چشمه

 .1معنای واژههای مشخّ ص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.
کیسـت کنــد با چو منــی همســری؟
در بـن ایـن پـــردۀ نیــــلوفـــری
برابری
			
واژة «همسر» امروزه به معنای زن یا شوهر است.
داده تنـــش بـــر تــن ســاحل یلـه
راسـت بـه مـانند یــکـی زلـــزلــه

درست ـ به درستی

واژة «راست» امروزه به معنای مستقیم است.
 .2بیت زیر را براساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی ،مرتّب کنید.
غلغــــلـهزن ،چهـرهنمـا ،تیـزپـــا»
«گشـت یکـی چشمـه ز سنـگی جـدا
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توجه کنید:
به چند نکته ّ
در زبان فارسی جمله سخنی است که از نهاد و گزاره تشکیل شده است.
همۀ جملهها نهاد دارند( .مگر جملههای استثنایی)
نهاد صاحب جمله است و با پرسشهای «چه کسی» «چه چیزی»« ،چه کسانی» و «چه چیزهایی» یافته میشود.
گزاره سخنی است که در مورد نهاد میآید.
متمم و قید نیز داشته باشد.
گزاره میتواند فقط یک فعل باشد و یا مفعول ،مسندّ ،
پاسخ پرسش:
غلغــــلـهزن ،چهـرهنمـا ،تیـزپـــا»
«گشـت یکـی چشمـه ز سنـگی جـدا
ترتیب  :یکی چشمة غلغلهزن ،چهرهنما ،تیزپا ز سنگی جدا گشت.
نهاد

صفت

صفت

صفت متمم

مسند فعل

توجه :این بیت را به صورت زیر نیز میتوان مرتب کرد .یک چشمۀ غلغلهزن چهرهنمای تیزپا زسنگی جدا گشت.
ّ
نهاد

					

قید

قید

قید

متمم مسند

فعل

 .1هر یک از بیتهای زیر را از نظر آرایههای ادبی بررسی کنید.
مـاه ببیـنـد رخ خـــود را بــه مــن

چـون بـگـشایـم ز سر مو ،شکن
کنایه :چون بگشاید ز سر مو ،شکن
تشخیص )1 :چشمه موی خود را صاف کند )2 .ماه رخ خود را ببیند.
تشبیه :تشبیه چشمه به ماه و بلکه زیباتر از ماه.
گــاه چـو تیــری کـه رود بـر هـدف
گه به دهان بر زده کف چون صدف
تشبیه )1 :چشمه به صدف تشبیه شده است )2 .چشمه به تیر تشبیه شده است.
جناس :هدف ،صدف

توجه به شعر نیما« ،چشمه» نماد چه کسانی است؟
 .2با ّ
انسان های خودبین و خودپرست و ّ
متکبر

در ایــن نمونــه ،ســپهری از «روشــن بــودن حــرف» ســخن گفتــه اســت« .روشــن بــودن» امــری دیدنــی و «حــرف»،
		
ـس بینایــی و شــنوایی را بــا هــم آمیختــه اســت.
شــنیدنی اســت .شــاعر در ایــن مصــراع ،دو حـ ّ

درس یکم

 .3آمیختــن دو یــا چنــد حــس ،در کالم را «حسآمیــزی» میگوینــد؛ نمونــه« :حرفهایــم مثــل یــک ّ
تکــه چمــن روشــن بــود».
و یــا یــک حــس بــا پدیــدهای ذهنــی (انتراعی)،

نمونهای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.
کـز همـه شیـرینسخنی گـوش مـانـد
لیـک چنـان خیـره و خامـوش مـاند
حسآمیزی
			
چند نمونۀ دیگر:
 .1بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم
شـادیآور گـل و بـاد صـبا شـاد آمـد  (حافظ)
		

حس آمیزی

چو معنــــی ز گفتـــار شیرین بـــه دل
 .2بد و انـــدر آویخت آن دل گســـل
حسآمیزی
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 .3بر دوش زمانه لحظهها سـنگین بـود		 خورشید و زمین و آسمان غمـگین بـود
	                            حسآمیزی
 .4اگـرچـه تلـخ بـاشـد ُفرقـت یـار 		 در او شیـرین بــود امیــــد دیـــدار  (فخرالدّ ین اسعد گرگانی)
	                            حسآمیزی	                            حسآمیزی
(نصراهلل مردانی)

توجه :حسآمیزی باید به تأثیر سخن بیفزاید و سبب زیبایی شود .حسآمیزی باید به گونهای باشد که ایجاد موسیقی معنوی کند.
ّ
 .4هــر واژه امــکان دارد در معنــای حقیقــی و یــا معنــای غیــر حقیقــی بــه کار رود .بــه معنــای حقیقــی واژه« ،حقیقــت» و
بــه معنــای غیــر حقیقــی آن« ،مجــاز» می گوینــد« .حقیقــت» ،ا ّولیــن و رایج تریــن معنایــی اســت کــه از یــک واژه بــه
ذهــن می رســد« .مجــاز» ،بــه کار رفتــن واژه ای اســت در معنــی غیــر حقیقــی؛ بــه شــرط آنکــه میــان معنــای حقیقــی
و معنــای غیــر حقیقــی واژه ،ارتبــاط و پیونــدی برقــرار باشــد؛ مثــال:
«پشـت دیـوار آنچه گـویی ،هـوش دار		 تــا نبـاشـد در پـس دیـوار ،گــوش»

«سعدی»

همانطور که میدانید« ،گوش» اندام شنوایی است و در این معنا« ،حقیقت» است و نمیتواند در پس دیوار بیاید؛ شاعر در  
این بیت ،به مفهوم مجازی «گوش» ،یعنی؛ «انسان سخنچین» تأکید دارد.
توجه نمایید:
اکنون به دو بیت زیر ّ
مـا را سرِ بــاغ و بوستــان نیســــت		 هرجــــا که تویی
تفــرج آن جاست (سعدی)
ّ
عالَم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 		 فتنـه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود (حافظ)
اول ،واژة «سر» در مفهوم مجازی «قصد و اندیشه» به کار رفته است« .سر» محل و جایگاه «اندیشه» است.
در بیت ّ
در بیت دوم ،مقصود شاعر از واژة «نرگس» ،معنایی غیر حقیقی ،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« ،شباهت» میان آن دو است.
استعاره :مجاز به عالقۀ «شباهت» استعاره نامیده میشود.
  استعاره از سویی با تشبیه و از سوی دیگر با مجاز مرتبط است.
توجه :کلماتی مانند شیر که چند معنی لغوی دارند ،مجاز نیستند.
ّ
در شعر این درس دو نمونه مجاز بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.
 .1گفـت :دریـن معـرکـه ،یــکتـا منم		 تـــاج ســـر گلبـــن و صـحرا مـنم
(مجاز از پدیدههای طبیعت)
		
 .2گه به دهان ،بر زده کف چون صدف 		 گـــاه چــو تـــیری که رود بر هدف
(مجاز از سوراخ چشمه)
		

 .1پس از رسیدن به دریا ،چه تغییری در نگرش و نحوۀ ّ
تفکر «چشمه» ایجاد شد؟
شخصیت خود را در برابر دریا حفظ کند.
چشمه با دیدن دریا خود را حقیر و کوچک دید و خواست که
ّ
حقارت و کمبینی و شکستن غرور

 .2معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
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دیـده ســـیه کـــرده ،شـده زهره در»
«نعـــره بــرآورده ،فــلک کـرده کـر
دریا خروشان و صدای او به آسمان بلند بود و در حالیکه بسیار وحشتناک مینمود؛ باعث ترس دیگران شده بود.

