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 ( 97وَ ما رَمَیتَ اِذ رَمَیَتَ وَلَکِنَّ اهللَ رَمَی.        ) انفال /  -
 ز یزدان دان نه از ارکان ، که کوته دیدگی باشد      که خطّی کز خرد خیزد ، تو آن را از بنان بینی.           سنایی   -

 خندة توس هفدهم                                             در
 از را ما که حیاتی .دهد می نشان ما به را ملموسی و زیبا حیات او .نگرد می زندگی به هنری بینشی و نگاه با شعر این در نرودا

 انسان حرمان و وصال هجران، و عشق شادی، و رنج پاسخ که دهد می پیوند نشینی دل هستیِ به و رهاند خویش می های وابستگی

 .است زیستن شادمانه و عشق زندگی، او به نگرش و بینش از تصویری نرودا شعر .هاست

 نماد زندگی مادی.  ، مجاز از تنفس ؛ و مجموعا مجاز از زندگیهوا  ، مجاز از خوردنی /نان                    می خواهی،    اگر   ،  بگیک   من   از  را    انن

 اما    ،  بگیک   من    از    را     هوا 

 خنده : نماد عشق                                                                                                                                       .هن     را    خنده ات 

     /گل سرخ : نماد عشق                                                                                                                            مگیک                     من   از    را    رکخ    گل 

 زندگی بدون عشق معنایی ندارد.     گل سوسن : نماد عشق                                                                                                                                می کاری...     هک    را    سوسنی 

 بازمی گردم    از پس نبکدی سخت

 چشمانی که با خستگی                                                                                                                                                                       خسته                          چشمانی    با

 تمام ظاهر و باطن دنیا را دیده است ) که بی ارزش هستند(                                                                                                                                      دیده است                                  را    دنیا   هک

 دگرگونی،        چیه   بی

 وقتی می خندی  /   تشخیص: خنده کسی را بجوید                                                                                                                      می شود                     راه     هک  خنده ات   اما 

 خنده ات در آسمان ها به دنبال من هست )من موجودی آسمانی هستم (                                                                                                و رپواز کنان رد آسمان مرا می جوید     

 استعاره ) زندگی مانند خانه ای است که در دارد./ درهای زندگی : من زندگی تازه ای را آغاز می کنم                                                     را                         زندگی    رداهی     تمامی

 .می گشاید  رویم    هب

 تو   ، خندۀ  من   عشق

 فد.استعاره : خندة تو مانند گلی است که می شک       /  در لحظه هایی که بسیار ناامید دستم                                                                                       رد اتریک رتین لحظه اه می شکفد            

 و اگر دیدی ، هب انگاه 
 اگر دیدی مرگ من فرا رسیده است                                                                       خون من رب سنگ فرش خیابان جاری است ،        
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 بخند؛ زریا خندۀ تو 
 ربای دستان من ، 

 و شمشیری آخته است./ تشبیه : خندة ت ، از غالف در آمده ه آخته : برکشید                                                                                                                                                  شمشیکی است آخته ،                                           
 خندة تو برای من مانند شمشیری است که من با آن بر دشواری ها غلبه می کنم .                                                                            

                                                                              پاییز   رد    ،  تو   خندۀ 
                                                                                                                                                                       رد کنارۀ ردیا

 .تو مانند دریا باید کف آلوده اش را برافرازد تشبیه : خندة                                                                                                                                                        وج کف آلوده اش را م 
 خندة تو باید مانند مواج و توفانی باشد ) به جنبش و قدرت خند در زندگی اشاره دارد                                           

 ربفرازد   باید 
 زمان« ان » بهاران : هنگام بهار ،                                                                                                                                           و رد بهاران، عشق من،                                             

 خنده ات را می خواهم

  /تشبیه: خندة تو مانند گلی است                                                                                                                                      چون گلی هک رد ااظتنرش بودم،

گل آبی، گل رکخ  ششورم هک مرا می خواند
 و گرفته شکل آبی و قرمز نوار دو از که شیلی کشور پرچم به دارد اشاره سرخ، گل و آبی گل                            .

 برای شده ریخته های خون نماد قرمز رنگ و است آرام اقیانوس و آسمان نماد آبی رنگ .است دو آن باالی بر دیگری سفید نوار

 تا آمیزد درمی آمده، آن پرچم در که کشورش مطلوب با را خود مطلوب آنگاه و است سرخ گل پی در خود شاعر .کشور استقالل

 /مطلوبیم یک پی در کشورم و من بگوید
  شکوفاییِ منتظر بهار گامبه هن نیز من کند؛ می پیدا معنا آن با چون است، گل منتظر بهار،                                                                         

     )سرخ و آبی نوار دو)  سرخ و آبی گل دو م باکشور پرچم در که تو ةخند هستم، تو ةخند                                                             
 ).یابد می معنا کشورم با من جود) واست بسته نقش                                                              

 تناسب : شب ، روز ، ماه ) بر همة پدیده ها (                                                                                                                                                                                  شب                                                           رب   بخند

                            ماه،    رب   ،   روز  رب 

 خندیدن بر شب و ماه و خیابان : تشخیص                                                                                         ، جزریه    خیابان اهی    چیپ    پیچا   رب     بخند

گاه   اما  تضاد : می گشایم و می بندم                                                                                                                              می بندم،      و   می گشایم    چشم     هک    آن

گاه   تضاد: می روند و باز می گردند                                                                                                                                می گردند،    باز  و    می روند  پااهیم   هک    آن
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 نان ، هوا : نماد زندگی مادی                                                                                                                                                                    را،                                               ، هوا   را    انن 

 روشنی و بهار : نماد زندگی معنوی                                                                                                                            را،                                                   بهار  ،  را   روشنی 

  » خنده «برابر  در را عناصر این شاعر .هستند حیات عناصر :بهار روشنی، هوا، نان،                                                                                                                                 از من بگیک                                                
                  زیست  توان می آنها بی اینکه  گو ندارد؛ معنایی)عشق( خنده بی حیات که بگوید تا دهد می قرار                                                       

 .توان نمی عشق بی اما                                                                      

 اما خنده ات را رهگز                             

                                         .نبندم       دنیا  از   ات چشم
 پابلو نروداهوا را از من بگیر، خنده ات را ! 
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 کارگاه متن پژوهی
 : قلمرو زبانی

  بیکون ششیده ، ربششیدهبنویسید .     دو معادل معنایی« آخته»ةژرای واب – 9
همراه اند ، گاه « ان » ؛امّا کلماتی که با « یاران » در کلمة « ان » مانند کاربرد  یکی از نشانه های جمع است؛  «ان» در زبان فارسی، – ۲
 نمی کند؛ داللت«  جمع»  مفهوم بر
 کنید : توجه زیر نمونه های به 

گام سحرسحرگاهان )  -9  ، پاییزان ، شامگاهان  بامدادان (هن

کان دیلم اهدیلمان )  -۲ کان  زندگی  ،      م  گیالن ، باختران ، خاوران  ( دیلم    مردم     م

 ماهان ( کواهن شتک : مانند کوهکوهان )  -9

 روان ) آب روان (  ( «کاوه » ب هب ومنس  کاویان: ) -4

 ( صفت افعلیخواهان )  -5

 د .های زیر بنویسی در واژه را «ان»نهمفهوم نشا *

گام بهاربهاران )  (  افعلی ، حالت(             خندان )  نسبی (             بابکان )مکان « )مشرق » (             خاوران  هن
 : قلمرو ادبی

 .کنید بررسی «نماد»کاربرد  نظر از را «نرودا پابلو»ده این بخش از سرو - 9

 .ات را نه/. گل سرخ را از من مگیر ا/ خندهخواهی/، هوا را از من بگیر، امّ نان را از من بگیر اگر می

گل رکخ : نماد عشق/                      مادی         زندگی   نماد     انن، هوا : 
 

 های ادبی بهره گرفته است؟ شاعر از کدام آرایهدر این قسمت از متن درس،  - ۲

 «د گشای را/ به رویم می جوید/ تمامی درهای زندگی شود/ و پروازکنان در آسمان مرا می ات که رها می اما خنده ... »

 تناسب : راه ، رپواز ، آسمان /  رد ، گشودن /                     تشخیص : خنده شسی را بجوید
 : قلمرو فکری

 د .درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسی - 9
«          ه دستان من/، شمشیری است آخت برای/ دة توفرش خیابان جاری است/ بخند، زیرا خن و اگر دیدی، به ناگاه/ خون من بر سنگ» 

  خندۀ معشوق زندگی بخش است
 .دة زیرمقایسه کنیدمتن درس را با مفهوم سرو - ۲

 وزیـن خوشـتر نباشـد در جهان پند            ر خردمندـپی چه خـوش فرمـود آن

 «ماور چـون لب جاـدان بیـلـب خن»           ور ایـامـیـن دلـی از جــونـاگـر خ

 ادیـست شای ـرنج که دسـتاورد بی           سـت شادیا  به پیش اهل دل گنجی

 ی را سـزاوارــانـشـادمد ـکـه باشـ           رسـد زین گنج بسیار به آن کس می
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 بـه هـر سـو رو کنـی لبخنـد بینـی          چـو گل هرجـا کـه لبخنـد آفرینـی

 ـمـم کـن، تبسّبـه هـر حالـت تبسّ            مشـو در پیـچ و تاب رنـج و غم، گم

 فریدون مشیری                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 مسافر                                                 گنج حکمت
 

گذارم تا مگر روزی به  های باد بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیر پا خواهد بر بال دلم می      
  جهان خلقتش قرار داده است، فرود آیم. بی کران رسم و بدان سرزمین که خداوند سرحدّپایان این دریای 

بینم که راه هزاران ساله را در  با درخشندگی جاودانی خود می از هم اکنون، در این سفر دور و دراز، ستارگان را    
روم.  کنم و همچنان باالتر می نمی سرمنزل غایی سفر خود برسند اما بدین حد اکتفا پیمایند تا به دل افالک می

شود؛  من نزدیک می به رهگذری دة خلوت،روم که دیگر ستارگان افالک را در آن راهی نیست.در یک جا می بدانجا
 کنم. می دارم به سوی آخر دنیا سفر می»گویم:  می «؟روی ! با چنین شتاب به کجا می ای مسافر، بایست»می پرسد: 

« کشد. دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذی حیاتی نفس نمی سرحدّ خداوند آن راخواهم بدانجا روم که 
و  پایان و بی حدّ بی دانی که داری به عالمی اوه، بایست؛ بیهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن. مگر نمی:» وید گ می

 «ی؟گذار کران قدم می

 ؛انداز لنگر جا همین من، ز پرواز بازدار و تو ای کشتی تندرو خیالهای عقاب آسایت را ا ای فکر دور پرواز من، بال     
 .نیست اجازة سفر این از بیش تو برای زیرا

 شیللر فریدریش کریستف یوهان                                                                                                              
 : قلمرو زبانی

رای زیر پا بگذارم : طی بکنم  / سرحد : مرز، کرانه  /  افالک : جِ فلک ، آسمان ها  /  غایی : منسوب به غایت ، نهایی  /   ذی حیات : دا
 حیات ، جاندار  /   

 :قلمرو ادبی
 استعاره : باد مانند پرنده ای است که بال دارد.  / دریای بیکران : دنیا مانند دریایی است. /  

تشخیص : دل افالک : افالک مانند انسانی است که دل دارد. / ای فکر ) هر موجودی غیر از انسان مورد خطاب گیرد ؛ تشخیص است (  
 ای خیال /

 تشبیه : بال ها مانند عقاب هستند / خیال مانند کشتی تندرو است / 
 
 
 


