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شعر  5الی 1  

قلمرو فکری :مرد درویش با دیدن روباه و وضعیت جسمی او از زنده بودنش تعجب کرد ؛اما طولی نکشید که راز 

را می موجودات  آشکار شد .او دانست که این خداوند است که روزی همهچگونه غذا خوردن روباه برایش 

 رساند .

قلمرو ادبی: مراعات نظیر :دست و پا ؛لطف و صنع؛سر، دست و پا در بیت 2/کنایه : ))به سر بردن 

رساندن ؛ ))روزی رسان(( کنایه ازخداوند / جناس ناهمسان )ناقص(:رنگ ((کنایه از گذارندن و به پایان 

و چنگ؛ شیر و سیر /نماد : شیر نماد کسانی است که با تالش خود روزی شان را به دست می آورند و 

ان نیز می بخشند. روباه نماد کسانی است که سرباز دیگرانند و از دست رنج دیگران استفاده می ناتوانبه 

)بماند که گاه از سر نیازمندی است (.کنند   

یادآوری : در یک فیلم سینمایی لاله ای را می بینید که در بیابانی  بی آب و علف روییده  است و 

.لاله در این فیلم چه مفهومی دارد ؟ شهادت .نشسته و اشک می ریزد مادری پیر کنار آن   

نشانه مفهومی خاص هستند که آن را به ذهن وتصاویر ، در دنیای هنر و ادبیات ،گاهی برخی واژه ها 

می کنند؛به این واژه ها ونشانه ها ))نماد(( می گوییم . نمونه های خواننده یا بیننده خود منتقل 

ز نماد شهادت ، سرو نماد آزادی ،سیمرغ نماد حقیقت .دیگری از نماد :کبوتر در حال پروا  

نماد البته این نکته را فراموش نکنیدکه گاهی یک واژه در متنی :نکته 

چیزی است ودر متنی دیگر نماد چیزی دیگر ؛ مانند روباه که نماد 

؛ اما در این متن نماد افراد ضعیف و ناتوان .حیله گری است   

قلمرو زبانی : *))فرو ماندن :متحیر شدن ؛فرومانده :شگفت زده شد/صنع خدا :ساخته خدا ، آفریده خدا ، کار 

خدا /چون :چگونه )معانی مختلف ))چون(( را با توجه به مفهوم جمله ای که در آن به کار رفته ، تشخیص می 

وری پستاندار از تیره سنگان که حال / بر آمد :آمد /*شغال :جان/ بدین : با این /*شوریده رنگ : آشفته دهیم .( 

ء گوشت خوارها است ./ نگون بخت : بدبخت / بماند  آن چه : پسمانده، آن چه از  آن )شغال (باقی ماند. دگر جز

،  غذا روز : روز دیگر / اوفتاد: افتاد / روزی رسان : روزی رساننده ، خداوند / قوت : خوراک   
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اگر بخواهیم نقش دستوری واژه های آن را مشخص  به بوستان رفت.(( این جمله را ببینید ))دیگر  روزپ.ن : 

کنیم ، متوجه می شویم که ))دیگر روز (( یک گروه اسمی است  واین دو واژه در کنار هم یک نقش دستوری 

و کدام وابسته ؟ گروه اسمی ، کدام واژه است دارند : قید . در این   

پس شما هم  متوجه شدید !واژه ))دیگر (( که صفت مبهم است  وامروزه به عنوان وابسته پسین ه کار می رود 

:دیگر روز ، دیگر باره و...)یعنی بعد از هسته می آید ( در گذشته گاهی به عنوان وابسته پیشین هم می آمد   

. 

  9الی  6

قلمرو فکری: درویش  با دیدن آن صحنه ، به این یقین رسید که خداوند روزی همه موجودات را می دهد وتلاش 

در به دست آوردن روزی ، بی تاثیر و بی فایده است ؛ بنابراین  تصمیم گرفت که پس از آن تلاش  موجودات 

برای کسب  روزی را کنار بگذارد و فقط  به لطف خدا تکیه کند. سرانجام  گوشه نشینی  و ترک تلاش ، ناتوانی  

ند شدن به  دیگران است .و نیازم  

؛رگ، استخوان و پوست /بی:  واج آرایی : تکرار  واج های ))د((و ))ن(( /مراعات نظیر:دیده و بیننده قلمرو اد  

؛جیب و غیب )اختلاف در واج اول ( دوست و پوست )  (جناس ناهمسان )ناقص (:مور و زور )اختلاف در واج اول

انند مور )ناتوانی وضعیفی مور مد نظر است و گرنه مور است و تلاش و /تشبیه : من ماختلاف در واج اول ( 

به چنگ تشیه شده است . )مثل چنگ رگ و استخوان و پوستش ماند .  .(؛درویش )ضمیر ))ش(((پشتکارش 

آن از استخوان و تارهایش از رگ یا نوارهای بریده شده پوست ساخته می شود . چنگ سازی است که بدنه 

)زنخدان  به جیب فرو بردن نه و دوست /کنایه )مور)نماینده ناتوانی ( و پیل )نماینده زورمندی (؛ بیگا(/تضاد : 

ایه از ((کن،دراین جا  گوشه گیری و ترک تلاش ، ))رگ یا پوست و استخوان ماندن از کسی ((کنایه از اندیشیدن 

 شدت لاغری او 

قلمرو زبانی :یقین : باور ، ایمان قلبی ،بی گمان / مرد را دیده : دیده مرد، چشم مرد )ترکیب اضافی  که شکسته 

فک اضافه است .( بین ))دیده (( و به آن ))فک اضافه (( می گوییم . ))را (( در این جا نشانه و جابه جا شده 

: مخفف که از این / کنج :  / کزین)با توجه به مفهوم جمله (  بیننده (( رابطه تناسب برقرار است . شد: رفت و))
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زنخدان : چانه /*جیب : گریبان ، یقه / *غیب : پنهان ، نهان )دنیای : پیل ها ) فیل ها ( /*  پیلان/ گوشه 

تیمار: نوعی ساز که سر آن خمیده است و تارهایی دارد . /  چنگ/   *پنهان ، عالم غیب (  

 

 

،پرستار و مراقب او بودن /  ضمیر ))ش((در مصراع نه بودن  تیمار کسی را خوردن :غم خوار آن کس:غم ؛  

ت )تیمارش ، تیمار او ( اما جابه جا شده ؛ پس جهش ضمیر اتفاق بیگانه  تیمار خوردش ...مربوط به تیمار اس

افتاده است .همچنین در مصراع چو چنگش رگ و استخوان .....مربوط به پوست است .)چو چنگ فقط رگ و 

ند .(استخوان و پوستش ما  

 

))شد(( در دو بیت زیر دقت کنید ؛ پ.ن : به تفاوت معنی   

و آن تازه بهار زندگانی دی شد                            افسوس  که نامه  جوانی  طی شد   

 آن مرغ طرب که نام او بود شباب                           افسوس ندانم که کی آمد ، کی شد 

با آن آشنا بودیم ؛ اما در بیت دوم دارد؛ همان معنایی که تا به حال ی اسنادی خود را دربیت  اول )) شد (( معن

جوانی بود ، افسوس که ندانستیم  کی آمد این معنی  با مفهوم  کلی بیت جور نیست ؛ آن مرغ شادی که نامش 

 و کی ....

. 

 01الی  01

اندن  به دیگران را توصیه می کند . نه این ابیات  تکیه  زدن بر توانمندی های خود و یاری رس : قلمرو فکری

بلکه مانند  شیر از نتیجه تلاشت به دیگران تنها مثل روباه این  داستان ضعیف  نباش و اهل کار و تلاش باش ؛

 نیز ببخش .
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قلمرو ادبی :جناس ناهمسان )ناقص( : هوش  و گوش ؛ شیر و سیر / نماد : شیر نماد توانمندی و بخشش  

: ))خود را انداختن ((کنایه از خود  را به ناتوانی زدن  کنایهناتوانی و چشم به دست دیگران داشتن / وروباه  نماد 

کنایه از این که نتیجه تلاش خودت را خواهی ))سعیت بود در ترازوی خویش ((، خود را ضعیف نشان دادن ؛ 

انی به روباه مانند  شده است ؛درجمله عیفی و ناتو)تو((در ض./تشیه :)،هرکس نتیجه کردار خود را می بیند دید 

)توانمندی و تو به شیر ماننده شده است .ه همانند شیر از تو نیز چیزی  برای دیگران بماند .(()) سعی کن  ک

: تکرار واج ))د((  در بیت  (/ واج آراییو ناتوانی : شیر و روباه )توانایی /* تضادبخشش وجه شبه است .( 

تلمیح :مصراع ))که /، دست رنج: بازو مجاز از توان و نیرو ، حاصل تلاش / مجاز 11؛تکرار واج ))چ((در بیت 11

ندارد . سعیت بود در ترازوی خویش(( اشاره دارد به این آیه از قرآن کریم : انسان چیزی جز نتیجه تلاش خود 

(99)سوره نجم ، آیه   

د تشبیهی که در این ماننگرهایی مشروط شده است ؛ به اما و ام که در برخی تشبیه ها ، وجود تشبیه *می دانی

ابیات دیدید:اگر خودت را به ناتوانی بزنی همانند  روباه شل هستی و اگر تلاش کنی و به دیگران نیز ببخشی 

 مانند شیر خواهی بود.

قلمرو زبانی: چو صبرش نماند از ضعیفی وهوش:هنگامی که از شدت ناتوانی صبر و هوشش نماند )حواستان 

(به جابه جایی واژه هوش باشد .  

می ایستد و نماز می خواند ./ دیوار یا کف مسجد که امام جماعت در آن : محل عبادت، فرورفتگی  محراب

: مکر  دغل*: ز دیوار  محرابش  آمد به گوش : از دیوار محراب به گوشش آمد ./ جهش ضمیر 

کار افتاده ./ماند :  :  کسی که دست و پایش ازشل/*و ناراستی ، انسان دغل: انسان تنبل و مکار

: پس مانده  / واماندهباقی بماند.   

اصلا بهتر است  بگوییم  چند واژه که شکل ظاهریشان یکی است ن   : گاهی بعضی  واژه ها چند معنی دارند..پ

؛ شیر، شیر و شیر .؛ مثل از نظر معنایی باهم فرق دارند   

این سه واژه  باهم تفاوت دارند ؛ اما این تفاوت زمانی مشخص می شود که هر کدام در کنار واژه  !تعجب نکنید 

بیاید.شیر و پنیر ، شیر و ابزار ، شیر و موش . مربوط خود   
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ا رابطه ای که بین آنه باتوجه به پس می توان گفت : معنی واژه هایی که باهم شکل نوشتاری یکسانی دارند.، 

 )یعنی باهم تناسب)موش ترسو وشیر شجاع (، رابطه   ادتضعبارتند از : مشخص می شود . این رابطه ها هست،

ر ییعنی یکی از واژه ها زیر مجموعه ی واژه دیگر است ؛ مثل : ش) تضمن(، رابطه نسبتی دارند؛ مثل شیر و پنیر 

 )شیر ولبن ( ترادفو ابزار (، رابطه 

 

11الی  11  

قلمرو فکری : به جای اظهار نیاز پیش دیگران بهتر است با تلاش و کوشش ، هم نیاز خود را برآورده کنیم وهم 

دیگران یاری برسانیم . این کار موجب بخشایش خداوند و پاداش نیک اوست ؛ همچنین نشان دهنده به 

بخشنده هستند  و انسان هایی که اهل بخشش نیستند ، پست و خردمندی انسان است. انسان های خردمند 

 فرومایه اند.

ندن ((کنایه از خود را افک:))کنایهتکرار شده است . / 11جوان و پیر / تکرار :دست در بیت  تضاد: قلمرو ادبی:

: سر ،  نظیرمراعات (؛ اوست و پوست / 16)ناقص( : سر و در )در بیت جناس نا همسان خود را به ناتوانی زدن/

، ))پوست ، ))مغز((مجاز از خرد یا باطن :))سر ((مجاز از انسان  (/ مجازمغز و پوست )هر سه از اعضای بدنند. 

 راه دوجهان(((مجاز از ظاهر و ))سرای (( مجاز از جهان )دوس

دارای طبع کرم ورزیدن :بخشیدن ، اهل  بخشش بودن/*دون همت : کوتاه همت ، قلمرو زبانی :کرم : بخشش؛

دون به معنی پست و همت به معنی اراده و خواست ( /سرای : خانه /نیکی : خیر ، خوبی / پست و کوتاه اندیشه )

 است : دون +همت +))ان(( جمع مرکب –دون همتان واژه وندی 
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