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 جاودانیعشق                                            درس هجدهم
 نظور انسان است م« قلم »  مخیّله : خیال ، قوّة تخیّل ، ذهن. /  مجاز :                                                                        اگنبرد،    را   آن    بتواند   قلم   هک  ،  می گنجد  آدمی     مخّیلۀ   رد  چیزی   آیا 

 /جان صادق منظور وجود لبریز از عشق راستین استمنظور شخص است«جان:» مجاز باشد؟              نکرده     رتسیم    تو    ربای   را   آن    من   صادق   جان   اما
  منِ بنویسد، را آن توانسته قلم و است عشق مورد در آدمی خیال ةقو در هرآنچه                                                                           
 .ام گفته )عشق ای( تو حقّ در را همه شاعر،                                                                           

 منظور سخن است« حرف » مجاز :                                                                                                               هچ حرف اتزه ای ربای گفتن مانده است؟ یا هچ چیز اتزه ای ربای نوشتن؟

 سجایا : جِ سجیه ، خوها و عادت ها.                                                                                                                                  کند؟                                 بازگو    را    تو   ارزشمند   سجایای     یا   مرا     عشق   بتواند  هک 

 ،   بخوانم     مکّرر   را    واحد    ذکری     باید  روز    ره

نم    قدیمی   ، است   قدیمی   را    و آنچه   این( ذکر این گفتنِ با /  تناقض: قدیمی را قدیمی ندانم                               «  ،  تو   آن   از    من   و   ،   منی  آن   از    تو    هک »   :  ندا
   را عشق من، : » تو آنِ از من و منی آنِ از تو : » که  )سخن                                                                                                                  

   «و« تو » قالب در را عشق( کنم می خارج بودن قدیم از                                                                                                                  
 .)نیستیم قدیم تو و من و آورم می» من                                                                                                                  

  استعاره : نام تو مانند کتابی است که تالوت می شود                                                                                   .کردم     تالوت   را    تو   زیبای   انم    هک   باری    نخستین   مانند      ردست

 تشخیص : عشق کسی را ببیند                                                                      می بیند،    جوان    را     وقمعش     همواره      جاودانی    عشق  هک    است     گوهن   این

 فیدی مجاز از سگرد و غبار : تشبیه : پیری مانند جراحتی است/                                                               دارد،           پیکی     جراحات     و  غبار   و   گرد   هب      توّجهی    هن      و 
 موی و گذشت عمر و پیری است.                                                                                                             

 می دهد،       سالخوردگی    انگزری    شکن اهی    و    چین    هب   اهّمیتی      هن   و  

 عر و هستی استمایة ششعر  / عشق اساس کتاب دفتر ،:  صحیفه                                                                              ،    می گرداند    خود    شعر     صحیفۀ    موضوع      را    قدیم     عشق   همواره     بلکه
 باشد   داشته    

 آمده است،   دنیا   هب   آنجا   رد    خود   هک   می جوید   جایی   رد   و نخستین احساس عشق را 
    از نشان ظاهرش  و تقویمی سن اگرچه/  استعاره : دست زمان                                           .بدهند  نشانش    مرده  ، صورت ظارهش  و   دست زمان   اینک    شاید  هک   جا  همان 

 .قدیمی عشق طلب در و است جوان او امّا دهد می پیری                                                                                                             
 غزلواره ها ، شکسپیر                                                                                           
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 کارگاه متن پژوهی
 : قلمرو زبانی

  رساهل           ،  نوشته    ،  شعر       کتاباز نظر کارکرد معنایی بررسی کنید.     «صحیفه» واژة   - 9
  شکر و شکایت ز نقش بیش و کم استچه جای  

 :     .ماند نخواهد رقم هستی  ةصحیف که بر
 بررسی کنید و نوع حذف ها را بنویسید.« حذف فعل » متن درس را از نظر  – ۲

 ) مانده است ( لفظی ای برای نوشتن؟ ای برای گفتن مانده است؟ یا چه چیز تازه چه حرف تازه
      لفظی  ( هستم   )   و تکه تو از آن منی، و من از آن 

 : قلمروادبی
   .در متن درس بیابید  «تشخیص»آرایة  نمونه دو - 9

 عشق صحیفۀ شعر داشته باشد                                                                            تشخیص : عشق شسی را دنیبب
 .کنید مشخص انکاری استفهام از ای نمونه متن، در - ۲

 جان صادق من آن را ربای تو رتسیم نکرده باشد؟    اما     ،/  اگنبرد   را   آن     بتواند   قلم   ، هک می گنجد    آدمی    مخّیلۀ   رد   چیزی   آیا 
 : قلمرو فکری

 شمارد؟ برمی را ویژگی هایی چه جاودانی، عشق برای شکسپیر - 9

  عشق   همواره    بلکه  /  می دهد،  سالخوردگی    زریانگ   و شکن اهی    چین   هب   اهّمیتی   هن   دارد،/ و  پیکی   جراحات     و   غبار   و   گرد   هب   توّجهی  هن           /     جوان می بیند،جاودانی همواره معشوق را   عشق 
 می گرداند.        خود   شعر   صحیفۀ    موضوع  را   قدیم 

 شعر زیر بر چه نکته ای تأکید شده است ؟  – ۲
 چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن/ که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را باز گو کند؟

 است.  اتزه    همیشه   بودن   قدیمی   وجود   با  عشق     حرف
 است؟ دریافت قابل سروده شکسپیر از بخش کدام از زیر بیت مضمون  -9

 حافظ           است نامکرّر شـنوم می که زبان هر کز عجب        وین عشق غم نیست بیش قصه یک
 ند؟/ ره روز باید ذکری واحد را مکّرر بخوانم.بازگو ک ؟ / هک بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را  نوشتن ربای   اتزه ای    چیز    هچ   یا  ؟  مانده است     گفتن ربای    اتزه ای   هچ حرف 
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 آخرین درس                                                              روان خوانی
م گفته بود ردس دستور زبا       م واقع گردم. علی الخصوص هک معلّ خواهد رپسید و من حّتی یک کلمه از آن  نآن روز مدرهس دری شده بود و من بیم آن داشتم هک مورد عتاب معلّ

رم و راه صحرا شیپ گیکم. هوا گرم و دلپذری بود و مرغان رد بیشه زمزهم ی دادنتش. این همه، خیلی رتشیب از ا ردس نیاموخته بودم. هب خاطرم گذشت هک ردس و بِث مدرهس را بگذا
 ن وسوهس مقاومت کردم و هب شتاب، راه مدرهس را شیپ گرفتم.قواعد دستور، خاطر مرا هب خود مشغول می داشت اما رد ربارب ای 

 : قلمروها
 صحرا راه/ کنم رها را مدرسه بحث و درس:  بگذارم را مدرسه بحث و درس/ / عتاب : سرزنش  « مان مدرسهز» زامدرسه : مجاز

 : به دشت و صحرا بروم  گیرم پیش

)ی( هک ربای ده می رسید،   انگیز   مالل    خبک    ره   هک   ودب    سال   دو ، می  خوانند.   بود  دیوار    رب   هک   را    اعالنی   و   ایستاده اند   آنجا   جماعتی  دیدم   می گذشتم،    کدخدا     خانۀ    شیپ  از   وقتی      
گاه رک خویش گرفتم و راه مدرهس رد شیپ و با شتاب تمام،  «باز ربای ما هچ خوابی دیده اند؟»اندیشیدم هک از اینجا منتشک می گشت. از این رو من ـ بی آنکه رد آنجا توّقفی کنم ـ با خود  آن

 خود را هب مدرهس رساندم.
 : قلمرو ها

 / سرخویش گرفتن : دنبال کار خویش رفتن: چه نقشة شومی برای ما کشیده اند.دیده اند؟ خوابی چه ما برایاعالن : آگهی / 

ن بانگ و فریاد می کردند هک غلغله آنها هب کوی و ربزن می رفت. با آواز بلند ردس را تکراررد       ی کردند و بانگ و فریاد م  مواقع عادی، اوایل شکوع ردس، شاگردان چندا
م چوبی را همواره رد دست داشت. رب میز می کوبید و می گفت:  ن خواهد بود، ااظتنر داشتم هک رد میان بانگ نکه وضع هماآن روز هم هب امگن آ«! ساکت شوید»ربمی آوردند و معلّ

ن چشم می داشتم آن روز چنان م  و همهمۀ شاگردان، آهسته و آرام هب ااتق ردس ردآیم و بی آنکه شسی متوهّج تأخیک ورود من گردد، رب رک جای خود بنشینم اما ربخالف آنچه
م با همان چوب  ان چیه شس رد مدرهس نیست. از پنجره هب ردون ااتق نظر افکندم شاگردان ردجای خویش نشستهسکوت و آرامش رد مدرهس بود هک امگن می رفت از شاگرد بودند و معلّ

ن کاری ست هک ات هچ حد از چنی ا رعب انگیز هک همواره رد دست داشت، رد ااتق ردس قدم می زد. الزم بود هک رد را بگشایم و رد میان آن آرامش و سکوت وارد ااتق شوم. پید
م، بی آنکه خشمگین و انراحت شو ا دل هب ردیا زدم و هب ااتق ردس وارد شدم؛ لیکن معلّ زه از آن شکم می ربدم امّ خت و با دبیم داشتم و ات هچ اندا ، از رک مهر نظری رب من اندا

 «.زود رکجایت بنشین؛ زندیک بود ردس را بی حضور تو شکوع کنیم» لطف و رنمی گفت: 
 :  قلمرو زبانی

بیشه : زمینی که در آن به طور طبیعی گیاهان خودرو و درخت روییده باشد ، جنگل  /   رعب انگیز : ترسناک  /   بیم : ترس  / شرم :   
 با لطف و نرمی گفت : با مهربانی گفت حیا ، حُجب / دل به دریا زدم : خطر کردن ، ریسک کردن /  

 قلمرو ادبی:
 تشخیص: مرغان در بیشه زمزمه بکنند   /  

 کنایه از انتظار داشتن  / حس آمیزی : به نرمی گفت « چشم داشتن » کنایه : 
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ل ره روز را رب لباس ژندۀ معمو ماز کنار نیمکت اه گذشتم و بی ردنگ رب جای خود نشستم. وقتی رتس و انراحتی من فرو نشست و خاطرم تسکین یافت، اتزه متوهّج شدم هک معلّ      
گامی هک بازرس هب مدرهس می آمد نمی پوشید، رب تن کرده است. گذشت  رد و هب جای آن، لباسی را هک جز رد روز توزعی جوازی یا رد هن از آن، تمام ااتق ردس را اّبهت و شکوهی  هتن ندا

    جماعتی   ،   بود    خالی  رد مواقع عادی   هک    نیمکت اهیی    روی   رب   ااتق    انتهای   رد   هک    بود  ، آن   گشت  من   شگفتی  ماهی     رتشیب    آنچه    اما    فرا گرفته بود   است     رسمی  مواقع    مخصوص   هک 
،  می آمدند     هب نظر    مرده دل     و   مردان دهکده دیدم هک نشسته بودند. کدخدا و مأمور انهم رسانی و چند تن دیگر از اشخاص معروف رد آن میان جای دادنتش و همه افسکده     از   را 

 می نگریست.   آن    خطوط   و    ف هب حرو         ز پس کنیع ردشت و ستبک الفبای کهنه ای همراه داشت، آن را رب روی زانوی خویش گشوده بود و ا    کتاب     هک     پیکمردی
گام ورود با      ا سخت، هک هن ی گرم امّ م را دیدم هک رب کرسی خویش نشست و سپس با همان صدا گامی هک من از این احوال رغق حیکت بودم، معلّ » ن سخن گفته بود، گفت: م  هن

ن، این بار آخر است هک من رس این نواحی، زبانی جز زبان خود آنها تدریس نشود. معلم اتزه فردا خ  فرزندا واهد رسید و این هب شما ردس می دهم، دشمنان حکم کرده اند هک رد مدا
 «.آخرین ردس زبان مّلی شماست هک امروز می خوانید. از شما خواهش دارم هک هب ردس من ردست دقت کنید

 «.ختن زبان مّلی ممنوع استاز این پس هب کودکان ده آمو». معلوم شد هک آنچه رب دیوار خاهن کدخدا اعالن کرده بودند، همین بود هک: این سخنان مرا سخت دگرگون کرد     
 : قلمرو زبانی

ود.  /   شژنده : کهنه  /  ابّهت : بزرگی و شکوه که سبب احترام یا ترس دیگران می  تسکین یافت : آرام شد /   فرو نشست : از بین رفت /
دستور داده اند / آلمانی ها حکم کرده اند :  دشمنان/ احوال : حالت ها   /     ، کلفتمرده : بسیار ناراحت  /  ستبر : گنده ، ضخیم  دل

 اعالن : آشکار کردن چیزی و باخبر ساختن مردم از آن / 
 :قلمرو ادبی

      استعاره : حیرت مانند دریایی است که در آن غرق می شوند  /

م هک شیپ از آن ساعت اهی دآری این آخرین ردس زبان مّلی من بود. مجبور بودم هک دیگر آن را نیاموزم و هب همان اندک ماهی ای هک داشتم قناعت کنم. چقدر تأسف خور     
یی هک ات همین دقیهه رد نظر من سنگین و مالل انگیز می هب رک ربده بودم.کتاب اهردازی را از عمر خویش تلف کرده و هب جای آنکه هب مدرهس بیایم، هب باغ و صحرا رفته و عمر هب بازیچه 

گاه کنم، اکنون ربای من رد حکم دوستان کهَنی بودند هک رتک آ یی از آنها هب سختی انراحت و متأرّثم ن نمود، دستور زبان و اتریخی هک ات این زمان هب سختی حاضک بودم هب آنها ن ها و جدا
م نیز همین گوهن می اندیشیدم. اندیشۀ آنکه وی فردا ما را رتک می کند و دیگر او را نخواهم دید، خاطرات تلخ تنبیهاتی را هک می کرد. ردب ز او دیده بودم و ضکبات چوبی را هک از ااره معلّ

نیز هب همین سبب بود هک جماعتی از پیکان  لباس اهی نو خود را رب تن کرده بود و او خورده بودم، از صفحه ضمیکم یکباره محو کرد. معلوم شد هک هب خاطر همین آخرین روز ردس بود هک وی
م ما ی تأّسف دادنتش هک شیپ از این نتوانسته بودند لحظه ای چند هب مدرهس بیایند و ن ی دهکده و مردان محتکم رد انتهای ااتق نشسته بودند. گو یز امگن می رفت هک این جماعت هب ردس معلّ

 ات از او هب سبب چهل سال رنج شباهن روزی و مدرهس داری و خدمت گزاری قدردانی کنند. آمده بودند
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ی رسا و بیان روشن ردس ه رد این اندیشه اه مستغرق بودم هک دیدم مرا هب انم خواندند. می بایست هک ربخیزم و ردس را جواب بدهم. راضی بودم تمام هستی خود را بد      م ات بتوانم با صدا
ن دشواری بود، از رب بخوانم اما رد همان لحظه اّول ردماندم و نتوانستم جوابی بدهم و حتی جرئت نکردم رک ربدارم و هب چشم م  دستور گاه کنم.ع را هک بدا  لم ن

 : قلمرو زبانی
 /   محو : نابود  / مستغرق: غرق شده  /       ، اندوهبار مالل انگیز : دل تنگ کننده

 : قلمرو ادبی
 حس آمیزی : خاطرات تلخ تشبیه : کتاب ها ... در حکم دوستان کهن بودند/ 

 
. یشده ا متنبّه کفایت قدر به خود زیرا نمی کنم؛ سرزنش را تو فرزند،» :می گفت نرمی و مهر با که شنیدم را او سخن میان، این در     

 چه پیشامدهایی که می بینی اما می گیرم یاد را درس است، باقی وقت می گوید، خود به همیشه آدمی. داده است روی چه که می بینی
 ما بر زور به که مردم این اکنون. وا می گذاریم روز دیگر به را آموختن همیشه که است این ما بدبختی افسوس؛. دهد روی است ممکن
 ودخ زبان آنکه حال و هستید مستقل و آزاد قومی که دارید ادّعا چگونه شما : »بگویند و کنند مالمت را ما که دارند حق گشته اند، چیره

 در یزن مادران و پدران .مالمتیم سزاوار همة ما. نیستی مقصّر کار این در تو تنها فرزند، همه، این با «بخوانید؟ و نمی توانید بنویسید را
 به دست ربیشت پولی تا بفرستند کاری دنبال را شما دانسته اند که آن خوشتر و نورزیده اند اهتمام باید که چنان شما تعلیم و تربیت
ه نکرد خویش باغ آبیاری سرگرم را شما بارها وادارم، درس کار به را شما آنکه جای به نیستم؟ آیا مالمت خور در مگر نیز خود من. آورند

 «بروید؟  خویش کار پی در تا نمی دادم رخصت را شما می افتاد، سرم به تماشا و شکار هوس آیا وقتی و ام
بان ز رساترین و شیرین ترین در شمار ما زبان : »گفت و کشانید ملّی زبان به را سخن سرانجام و گفت سخن دری هر از معلّم آنگاه      
 دشمن اسارت به قومی وقتی زیرا خاطر نبریم؛ از را آن هرگز و کنیم همچنان حفظ خویش بین در را زبان این باید ما و است عالم های

 در را زندان خویش کلید که است کسی همچون کند، حفظ همچنان را خویش زبان که وقتی تا گردد، مقهور بیگانه و مغلوب و درآید
. دممی فهمی را درس روز آن آسانی چه با که تعجّب کردم. پرداخت دستور از درسی خواندن به و برداشت کتابی آنگاه. باشد داشته دست

 زهرگ نیز او و بودم نداده گوش دستور درس به عالقه با حد بدان هرگز آن از پیش که گمان دارم. می نمود آسان نظرم به می گفت چه هر
 هب را درس و کند وداع را آنکه ما از پیش می خواست نازنین مرد این که گفتی. بود نگفته درس حوصله ای و دقت چنان با از آن، پیش
 .کند فرو ما مغز در را همه معلومات خود و بیاموزد ما به را خویش معرفت و دانش تمام برد، پایان

 : قلمرو زبانی
متنبّه شدن : به زشتی عمل خود پی بردن و پند گرفتن   / اهتمام : کوشش ، سعی ، همّت گماشتن ؛ اهتمام ورزیدن در کاری : همّت 

رخصت : اجازه ، دستور  / « فاعلی» ا « + بن مضارع » ، آشکار ) رس رسا : کامل گماشتن به انجام دادن آن   /    در خور : شایسته ، الیق / 
 مقهور : چیره شده ، شکست خورده  /   / 

 :قلمرو ادبی
 حس آمیزی: با مهر و نرمی می گفت ... / زبان ما در شمار شیرین ترین زبانها است /  تشبیه : زبان مانند کلید است   

 

م ربای ما رکمشق اهیی اتزه انتخاب کرده بود هک رب باالی آنها عبارت       هب چشم « میهن، رکزمین نیاکان، زبان ملی»چون ردس هب پایان آمد، نوبت تحرری و کتابت رسید. معلّ
ردآورده باشند، نمی توان مجسم کرد هک چطور همۀ  فش ملی ما را هب اهتزازمی خورد. این رکمشق اه هک هب گوشۀ میزاهی تحرری ما آوزیان بود، چنان می نمود هک گویی رد چهارگوهش ااتق، رد
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ن رد حالی هک گوش هب رتنم آنها می دادم، م شاگردان رد کار خط و مشق خویش سعی می کردند و ات هچ حد رد سکوت و خموشی فرو رفته بودند. رب بام مدرهس کبورتان آهسته می خواندند و 
گاهن بخوانند؟» هک  شیپ خود اندیشه می کردم  «آیا اینها را نیز مجبور خواهند کرد هک رکود خود را هب زبان بی

گاه اهی خیکه و اثبت،       م را می دیدم هک بی حرکت ربجای خویش ایستاده است و با ن یکامون خود را می نگرد؛ تو گفتی می پ گاه گاه هک نظر از روی صفحۀ مشق خود ربمی گرفتم، معلّ
گاه دارد. فکرش را بکنید! چهل سال تمام بود، هک وی رد این حی خواست تصوری ط زندگی کرده بود و رد این اتمام اشیای مدرهس را هک رد واقع خاهن و مسکن او نیز بود، رد دل خویش ن

گام ورود  مرور زمان فرسوده و ب مدرهس ردس داده بود. تنها تفاوتی هک رد این مدت رد اوضاع پدید آمده بود، این بود هک میزاه و نیمکت اه رب ارث ی رنگ گشته بود و نهالی چند هک وی رد هن
کاه و مصیبت سختی بود هک اکنون این مرد می بایست تمام این شیای زعزی را رتک کند و هن تنها حیاط مدرهس ا خویش رد باغ رغَس کرده بود، اکنون ردختانی تناور شده بودند. هچ اندوه جان

 ز وداع ابدی گوید .بلکه خاک وطن را نی 
گاه کود      ن بود هک آخرین ساعت ردس را هب پایان آورد. پس از تحرری مشق، ردس اترخی خواندیم. آن ی بلند هب تکرار کبا این همه، قّوت قلب و خونسکدی وی چندا ان با صدا

، با کودکان هم آواز گشته بود و با گشوده بود و از پس کنیع ستبک خویش رد آن می نگریستردس خویش رپداختند. رد آخر ااتق، یکی از مردان مُعمّر دهکده هک کتاب را رب روی زانو 
ی وی چنان با شوق و هیجان آمیخته بود هک از دینشن آن رب ما حالتی رغیب دست می داد و هو ی بلند تکرار می کرد. صدا می کردیم هک رد عین خنده گرهی  سآنها ردس را با صدا

 طره این آخرین روز ردس همواره رد دل من باقی خواهد ماند.رک کنیم. ردیغا! خا
گاهن نیز هک از مشق و تمرین باز می گشتند، رد کوهچ      ی شیپور رکبازان بی م با رنگ رپیده از جای خویش  رد این اثنا وقت هب آخر آمد و ظهر فرارسید و رد همین لحظه، صدا طنین افکند. معلّ

 رد نظرم چنان رپمهابت و با عظمت جلوه نکرده بود. گفت:ربخاست، ات آن روز رهگز وی 
ن، من ... من..»  «دوستان، فرزندا
ا بغض و اندوه، صدا را رد گلویش شکست. نتوانست سخن خود را تمام کند.       امّ

 «زنده باد میهن!»وشت: را با خیی جلی ن سپس روی ربگردانید و پاره ای گچ ربگرفت و با دستی هک از هیجان و ردد می لرزید، رب تختۀ سیاه این کلمات 
گاه همان جا ایستاد؛ رک را هب دیوار تکیه داد و بدون آنکه دیگر سخنی بگوید، با دست هب ما اشاره کرد هک  راتن باد!تمام شد. ربوید، خدا نگه»آن  «دا

 : قلمرو زبانی
عَلَم  /  غرس : نشاندن و کاشتن درخت و گیاه / تناور : دارای  کتابت : نوشتن ، تحریر ، خوشنویسی /  تحریر : نوشتن  /  درفش : پرچم ،

پیکر بزرگ و قوی /  معمّر : سالخورده ، پیر  /  غریب : شگفت انگیز ، عجیب /  مهابت : بزرگی و شکوه  / صدا در گلویش شکست : بغض 
 ده شود  / کرد و نتوانست حرف بزند /  جلی : ویژگی خطّی که درشت و واضح باشد و از دور دی

 :قلمرو ادبی
 «د؟بخوانن بیگانه زبان به را خود سرود که کرد خواهند مجبور نیز ) کبوتران ( را آیا اینها»  که می کردم اندیشه خود تشخیص : پیش
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 کنیم سر گریه خنده عین تناقض : در
 دوده آلفونس دوشنبه، قصه های                                                                         

 : درک و دریافت 

  اول شخص ،زاویة دید :  .کنید بررسی شخصیت پردازی و دید زاویة به توجّه با را متن این - 9
 می دهید؟ را پیشنهاد راهکارهایی چه آن پاسداشت برای است، ملّی هویت رمز فارسی، زبان که این به توجّه با - ۲

 سؤاالت نهایی
 سکوتی رعب آور همه جا را فرا گرفته بود. -1
 چه آرایه ی ادبی دیده می شود؟« زبان ما در شمار شیرین ترین و رساترین زبان های عالم است.» در عبارت -2
 یک آرایه ی ادبی مشخص کنید.« آرام بود.تا وقتی معلم سخن نگفته بود، کالس » در عبارت -3
 را بنویسید.« قصه های دوشنبه» نام نویسندۀ -4
 معلم چه چیزی را تضمین کننده ی آزادی ملّت ها می داند؟« آخرین درس» با توجه به داستانک -5
 بیگانه گردد. مقهوروقتی قومی به اسارت دشمن در آید و  -6
 ملّت ارزش و اهمیّت بیش تری می یابد؟در چه زمانی زبان ملّی برای یک -7
 معلم را دیدم بر کرسی خود نشست. -8
 با توجه به عبارت زیر انسان چگونه می تواند کلید زندان خویش را در دست داشته باشد؟ -9
لید سی است که کوقتی قومی به اسارت دشمن در آید و مغلوب بیگانه گردد ، تا وقتی که زبان خویش را هم چنان حفظ کند هم چون ک» 

 «زندان خویش را در دست داشته باشد.
 در عبارت زیر کدام آرایه به کار رفته است؟ -11
 «معلم با همان صدای گرم اما سخت گفت : فرزندان ، این بار آخر است که من به شما درس می دهم» 

 د( تضاد   الف( استعاره            ب( حس آمیزی              ج( کنایه                
 

 جواب ها:
. مجاز) کالس: منظور دانش آموزان و افراد حاضر درکالس است(        9. حس آمیزی.    ۲. سکوتی ترسناک همه جا را فرا گرفته بود.  9
 -1شود.   . هنگامی که زبان ملّی در معرض هجوم بیگانگان واقع7. مغلوب ) شکست خورده(   6.  حفظ زبان ملّی.  5. آلفونس دوده.   4

           حس آمیزی-91در صورتی که زبان ملی خود حفظ کند   -1معلم را دیدم که بر صندلی ) جایگاه ، موضع( خود نشست.   
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 نیایش
 سوز   همه  دل    وان   دلی   هسین   آن   رد                آتش اـفروز        ده  سینه ای     الهی -1

 : قلمرو زبانی
از آخر مصرع دوم به قرینة معنوی « فعل ) باشد  « /صفت فاعلی مرکب مرخم » خدایا ،) منادا (  /     آتش افروز: آتش افروزنده الهی ک 

  حذف شده است. 
 : قلمرو ادبی

 « وجود» مجاز از « سینه» تناسب : سینه ، دل /      مجاز : 
 : قلمرو فکری

 دلی بده که سوزان باشد از آتشِ اشتیاق به تو .«  وجودم » ز ؛ و درسینه ام خدایا ، وجودم را  از آتش عشق  شعله ور سا
   

 نیست  گل  و   آب    از   غیک   ردهافس    دل                     نیست       دل    نیست   سوزی    هک   را   دل    آن  ره  -2
 : قلمرو زبانی

 سوز : شوق و اشتیاق / دل افسرده : دل بی بهره از معنویت ، بی ذوق و حال /  را : حرف اضافه / 
 : قلمرو ادبی

« ( / سوز » / ایهام : افسرده : الف( بی حال ب( یخ زده و منجمد )  با توجه به  تشخیص: دل افسرده ) دل مانند انسانی افسرده است (
 دل / جناس: دل ، گل آب و گل: مجاز از وجود 

 : فکری قلمرو
 ؛ دل بی بهره از معنویت ، فقط شکل و ظاهری را از دل دارد.  ، مُرده استدلی که شور و اشتیاق به معبود نداشته باشد ؛ دل نیست 

 ردد        ربون     و      ردد      ردون     وی     رد      دلی                       رپورد             ردد     ردونی      کن    کرامت  -3
 : قلمرو زبانی

  مجاز از وجود « دل » مجاز :  /  ، به وجود آورندة درد کرامت کن : ببخش / درد پرورد : درد پرورده شده ؛ درد آشنا 
 : قلمرو ادبی

 تشخیص : درون درد آشنا باشد
 : قلمرو فکری

 هر لحظه درد عشق مرا زیادتر کند و مرا عاشق تر سازد.  به من عنایت کن ،که یعاشق وجودخدایا ، 
 

یی         آتش         کند        رمیـگ     آن    کز                            روایی                را    کالمم     ده    سوزی    هب  -1  گدا
 : قلمرو زبانی

 ، رونق  /  شایستگی:  ییروا
 : قلمرو ادبی

 / اغراق در مصراع دوم /  «  شعر » مجاز از « کالم » تشخیص : آتش گدایی کند   /   مجاز :  
 : قلمرو فکری

 با سوز عشق سخنم را چنان گرم و پر اعتبار بساز که آتش در مقابل گرمای آن بسیار سرد به نظر آید
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 ده       آتشین      انیبی     را    زبانم                     هن           نجبی     رب       عشقی       داغ      را     دلم  -3
 : قلمرو زبانی

 فک اضافه است (  « را » جبین : پیشانی / داغ نهادن : نشان دار کردن ، عاشق کردن / نِه : بگذار / دلم را بر جبین  : بر جبین دلم ) 
 : قلمرو ادبی

» :  و کنایه  جناس: نِه ، ده/ حس آمیزی /تناسب : داغ ، آتشین «/ دل  جبین داشته باشد» تشبیه : داغ عشق /  تشخیص :  اینکه 
 /     کنایه از سخن گرم و جذّاب « بیانی آتشین 
 : قلمرو فکری

 خدایا ، مرا فقط عاشق خودت گردان ؛ و به سخنانم گرمی و گیرایی ببخش.   
 

 راه فکرم روشنایی               ز لطفت پرتوی دارم گداییندارد  -6
 : قلمرو زبانی

 پرتو : روشنایی
 : قلمرو ادبی

 تشبیه : راه فکر   /   استعاره : لطف و رحمت تو مانند آتشی است که روشنایی می بخشد / 
 : قلمرو فکری

) اگر اندیشه انسان به خدا  نور و روشنایی دارم تا مرا کمک کند.خدایا ، فکرم تاریک و بدون نور است ؛ من از لطف و رحمت تو انتظار 
 نپیوندد ، راه به جایی نمی برد( 

ز            رتوـپ    نبود     تو    لطف     اگر   -7  راز؟     گنجینۀ     ا کج     و   ر فک       اکج                    اندا
 : قلمرو زبانی

 فکر هیچ گاه نمی تواند به راز پی ببرد (» /  و : مباینت ) بسیار از هم دور هستند    پرتو انداز: روشنایی بخش 
 : قلمرو ادبی

 استعاره  : لطف تو مانند آتش روشنی بخش است .
 : قلمرو فکری

 رد.اگر لطف و رحمت تو به فکر و اندیشه روشنی و نور نبخشد ؛ فکر و اندیشه هیچگاه نمی تواند به رازهای خلقت پی بب

 چیه      ردـگ   د ،می باـی    تو   لطف    مرا                چیپ             رد     چیپ     امید     این       راه     هب -8
 : قلمرو زبانی

 می باید : الزم است /   پیچ در پیچ : سخت و دشوار  /   راه عشقراه : به : در /  
 : قلمرو ادبی

 استعاره : راه   / کنایه : پیچ در پیچ / 
 : قلمرو فکری
 پر از رنج و سختی ؛ من فقط به لطف و رحمت تو امید دارم . راه عشق  خدایا دراین

 وحشی بافقی                                                                                   
 


