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 ((((     هو اال اله ال وحده          ،            او جز نیست هیچ هست یکی که))))     

 ( پایه دهم) 

 

 تنظیم : علی رضا دهقانتهیه و 

 

 

 

 

 « دوره دوم »دبیرستان نمونه دولتی امام موسی صدر

 منطقه یک تهران

 98/99سال تحصیلی 
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 ( بخش اول ، ادبیات تعلیمی)  

 مسئله یا اخالقی رفتاری، مفهومی و موضوع است نویسنده،خواسته یا شاعر آنها در که خوانیم می را هایی متن

 نثر و شعر قالبدر حکایت یا داستان از کار این برای کند؛ بازگو اندرزپند و شیوۀ به را وپندآموز اجتماعی ای

 .گویند می« تعلیمی ادبیات» ادبی، آثار گونه این به است؛ گرفته بهره

 معارف دانشی از یا مذهب اخالق، ازحکمت، هایی تعلیم،موضوع و آموزش هدف با که است اثری تعلیمی، اثر

 نمایشی یا روایی صورت بهرا ای مسئله تا باشند ادبی - تخیّلی توانندمی  تعلیمی آثار. کند می بیان را بشری

 نوجوان و کودک ادبیات و های درسی کتاب در ویژه ادبی،به آثار گونه این از. دهند ارائه بیشتر جذّابیت با

 معنوی مثنوی بوستان، گلستان، دمنه، و کلیله نامه، قابوسمانند ،  شاهکارهای ادبی از بسیاری. گیرند می بهره

 .دارند تعلیمی جنبه طنز، آثار وبرخی  …و

(   چشمه   - ) قلمرو زبانی و ادبی درس اول    

 ترتیب اجزای جمله 

 هریک از اجزای جمله جایگاه خاصی دارد چنانکه :

  نهاد معموال در ابتدای جمله می آید .        کورش به نیازمندان کمک می کند .  

    همیشه در آخر جمله می آید خواه فعل اسنادی باشد یا فعل تام ) غیر اسنادی ( .  فعل 

 دانش آموزان ، کتاب های خود را گرفتند . 

 مفعول معموال پس از نهاد ) فاعل ( می آید . حسین دوچرخه را تعمیر کرد . 

  متمم پس از نهاد و پیش از فعل و مسند می آید . قطار به ایستگاه وارد شد . 
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مسند پس از نهاد وپیش از  فعل اسنادی می آید ، البته اگر جمله دارای متمم و قید هم  باشد ،  مسند

 پس از آن ها می آید . 

 آسمان      از            شب       گذشته         ابری و بارانی         است . 

حرف اضافه           متمم           قید                       مسند                   فعل اسنادی      نهاد    

   آمیزی حس

شعر حاصل یافته ها و داشته های شاعر است . این یافته ها و داشته ها از یک حواس به تنهایی بهره نمی 

و تعبیراتی بیافریند که حواس وی  خواننده ، باید ترکیباتان و انتقال این موارد به یگیرد ، بلکه شاعر برای ب

.را متاثر سازد   

 سبب و افزاید می سخن تأثیر به معنوی موسیقی ایجاد با که کالم در است حس چند یا دو کردن آمیخته

. سرد برخورد - بامزه قیافه - تلخ بوی:   مانند.  شود می آن زیبایی  

     سهراب  ()   «   حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود . »   ( الف مثال

. حرف و سخن شنیدنی است نه دیدنی   

  به ترانه های شیرین ، به بهانه های رنگین     //      بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را (  بمثال 

شنوایی و چشایی  ، بهانه های رنگین شنوایی و بینایی .ترانه های شیرین   

 گیرد نمی زر در چرا را حافظ پای تا سر که      //    دارم عجب شاهنشه ز شیرین تر شعر این از(  جمثال 

چشایی و المسه شنوایی، حواس آمیختگی شیرین تر شعر  

 ) حافظ (    فتاد دوّار گنبد این در که یادگاری          //       تر خوش ندیدم عشق سخن صدای از( دمثال 

شنوایی و بینایی دوحس شدن آمیخته:صدا دیدن  

------------------------------------------------------------------------------------ 



 

4 
 

 مجاز

 کند راهنمائی اصلی غیر معنی به را ، ای نشانه که آن شرط به است آن اصلی معنی غیر در واژه بردن کار به

گویند می قرینه را نشانه این که   

است شباهت ، آن عالقه و است مجاز ، ای استعاره هر   

. شود می نامیده عالقه سازد می مربوط هم به را مجازی و حقیقی معنی که تناسبی و پیوند   

مثال  : 

نیست بریدن    سر حبیبم وز       //      باشد بریدنم سر طاقت  

 به قصد و تصمیم و اندیشه معنی به و است مجاز دوم مصراع در ولی دارد حقیقی معنی اول مصراع در سر

 .  است رفته کار

روید می گل نَفَسَت از و کند می بارور را گیاه تو کالم  

است سخن برای مجاز ، نَفَس ) ) 

 كنایه

 معنی منظور، و باشد ذهن از دور و باطنی معنی یک و ذهن به نزدیک و ظاهری معنی یک دارای که سخنی

است کنایه باشد ذهن از دور و باطنی   

 :مثال

روی زرد شوم حق ازدر چرا         //         کوی هیچ از محرومی به نرفتم  

است شرمندگی و خجالت از کنایه رویی زرد  

کین دندان به دندان بخایید        //         زمین بر پا کوه چون بیفشرد  

است خشم شدت ابراز از ،کنایه مصراع هردو  

جمله است ، اما مجاز در سطح واژه . : کنایه در سطح عبارت ونکته   
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----------------------------------------------------------------------------------- 

 ( مدار ننگ آموختن از  -  دوم درس زبانی و ادبی قلمرو) 

                فارسی زبان در حذف

 برخی فعل گاهی که است این کند، می تردید و مشکل دچار جمله تعداد تشخیص در را ما که مواردی از یکی

 :شود می حذف جمله کل یا جمله اجزای از

 سر گهی شد خونین سرپنجه گهم            در از گه آمد سنگ دیوار از گه      الف (

 باز از گه ترسیدم گربه از گهی         دمساز لحظه یک آسایشم نگشت             

 :است جمله چهار اوّل بیت

 خونین) سرم گاهی -4.  شد خونین ام سرپنجهی گاه  -3. ( آمد سنگ) در از گه -2. آمد سنگ دیوار از گه-1

 .است شده حذف قرینه به کمانک داخل کلمات«  .(شد

 :است جمله سه دوم بیت

 ( ترسیدم)  باز از گاهی -3. ترسیدم گربه از گاهی-2. نشد من دمساز لحظه یک آسایش  -1

 بعدی های جمله در ، نشود تکرار بار چندین که این برای جمله اجزای از برخی و فعل که دیدید الف نمونه در

 نوع این بریم، می پی شده حذف قسمت یا فعل به بعد یا قبل جمالت به توجه با موارد این در. شد حذف

 نمونه های دیگر : . گویند می لفظی قرینه به حذف را حذف

 قرینه به«  است»  فعل سوم ی جمله از. ) ماه وی چراغ و است زمین وی فرش و خداست خانه جهان این-1

 . (است شده حذف قبلی های جمله

 (  بود) سال اوّل روزهای از روزی        بود نوبهاری روز یک صبح-2

  .افتی خلق پوستین در که آن از به ، بخفتی اگر نیز تو! پدر جان: گفت  ب (

 :است جمله پنج 
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. افتی خلق پوستین در که آن از -5( است)  بهتر -4.   بخوابی اگر نیز تو -3     پدر جان ای -2.  گفت -1   

 .است شده حذف که شود می دریافت کالم از و معنا هنگام به«  است»  فعل

،  بریم می پی شده حذف قسمت به معنا در بلکه نیست میان در لفظی قرینه گاهیدر نمونه ب دقت کنید ،

نمونه های دیگر : که به آن حذف به قرینه معنوی می گویند .   

  . (است شده حذف معنوی قرینه به«  است»  فعل جمله دو هر از. ) تر بیش برفش ، بیش بامش هرکه -

   (باید) رنج مرا باید آسودگی را تو(    هستی)  گنج چون تو نگهبانم چون اینجا من -

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ) ادبیات پایداری ( بخش دوم

 عدالت دادگری، دربارۀ را خویش انتقادی یا بخش آگاهی شاعر،تفکّر یا نویسنده آنها در که را هایی متن

 آزادی مظلومیت فریاد حقیقت، در و کند می بازگو جویی، قح و آزادی ستیزی، ستم خواهی،بیدادگری،

 خواند، ظلم،فرامی برابر در ناپذیری سازش و مبارزه ایستادگی، به را خواننده و رساندی م گوش به را خواهان

 .گویند می«  مقاومت ادب» یا«  پایداری ادبیات»

 هنگامی شود؛ می دیده ها ملّت همۀ تاریخ در ظالم های حکومت و اشخاص یهای بیدادگر برابر در ایستادگی

 ه سرود از خیزد، می بر بیگانگان تجاوز یا داخلی استکبار و استبداد باعوامل مبارزه به جامعه یا ملّت یک که

 به دعوت و خواهی و آزادی آزادی ستایش آنها، اصلی موضوع که گیرد می بهره هایی نوشته یا ها

 .است بیدادگران برابر در پایداری و مبارزه

--------------------------------------------------------------- 

 ( حقیقت از پاسداری = فارسی سوم درس) 

 

        پسین و پیشین های گروه اسمی و وابسته

 .است ،اضافه هسته تشخیص مالک.  باشد اسم حکم در هرچه یا است اسم اسمی، گروه ی هسته

 پسین و پیشین های وابسته

 

 پس یا پیش در  وابسته چند یا یک تواند می که شود می درست هسته عنوان به اسم یک  از اسمی گروه هر

 :داد نشان گونه این توان می را اسمی گروه ساختمان. بگیرد نیز

 (پسین وابسته+)  هسته( + پیشین وابسته)

 (خواندنی)      کتاب(        این: )مثال 
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 هم وابسته اسم دیگر عبارت به ؛ است اجباریکمانک  بیرون عنصر و است بودن اختیاری کمانک نشانه ی

 . آورد متعدد های وابسته یا  وابسته ، اسم برای توان می بالقوه چون است اسمی گروه هم باز نگیرد

 طریق به که است ،اضافه هسته تشخیص مالک.  باشد اسم حکم در هرچه یا است اسم اسمی، گروه ی هسته

 :کند می عمل زیر

:                        ندارد وجود اضافه نیز هسته و ها آن بین در و شوند نمی اضافه یکدیگر به پیشین های وابسته - 1

 کتاب         دو            این

 هسته       وابسته             وابسته  

 خواندنی   کتاب: است ،هسته گیرد می اضافه نمای نقش که ای کلمه اولین -  2

 :شوند می اضافه یکدیگر به همه که هستند پسین های وابسته گیرند، می قرار هسته از پس که عناصری -  3

  من   خوب   کتاب

 : گیرد نمی اضافه نمای نقش  پسین ی وابسته زیر مورد دو در

 شریف انسانی:  نکره ی نشانه( الف

 . است شریف که انسانی: باشد پذیر تأویل  ی جمله پسین وابسته که وقتی(ب

 . گیرد قرار هسته از پیش تواند می پیشین ی وابسته سه حداکثر

 

 :پیشین های وابسته 

 

 شوند ذکر اسم جانشینان و اسم با همراه آنها مشتقات و«آن» و«این» های واژه هرگاه:  اشاره صفت(1

 هستند «اشاره ضمیر» شوند ذکر آن جانشینان و اسم همراهی بی اگر اما. اند «اشاره صفت»

 . ) صفت اشاره ( است  بهتر    دوست    آن     از   دوست   این:      مثال 

 . ) ضمیر اشاره (  بهتراست      آن      از         این             

 .است «اشاره ضمیر» نظر مورد ی واژه شود کوتاهی مکث شده اشاره های واژه از بعد هرگاه: نکته 



 

9 
 

  است باهوش  خیلی ،   پسر  این             است مجید    ،   این:   مثال   

 گونه آن ،گونه این ،چنان ،آن چنین ،این ،همان،چنین،چنان همین آن، این،:   از اند عبارت اشاره صفات 

 اندازه این، قدر همان، قدر همین ،قدر آن، قدر این، همه آن ،همه این ، طور آن ،طور این ،سان آن، سان این،

 .  اندازه همان، اندازه همین، اندازه آن،

 چه قدر، چه سان، ،چه جور چه ،چطور، چه،چگونه ،کدامین، کدام»   های واژه هرگاه:  پرسشی صفت( 2 

 نامیده«پرسشی صفت» بیایند اسم جانشینان یا اسم با همراه«....و ،هیچ ،چندمین چندم ،چند، مقدار ،چه اندازه

 .هستند «پرسشی ضمیر» نباشد همراه آن جانشینان یا اسم با اگر اما. شوند می

 )  ضمیر ( ؟ داری دوست را کدام               ) صفت(  داری؟ دوست را  کتاب  کدام:           مثال 

 ،قدری، اندکی بسیاری، کمی، خیلی، چندین، هر،همه،هیچ،فالن،»  مبهم های نشانه هرگاه: مبهم  صفت  (3

 بدون اگر اندو «مبهم صفت» شوند، ذکر اسم جانشینان یا اسم همراه« ...، چندان ای، ،پاره بعضی برخی،

 .اند «مبهم اسم» گردند ذکر اسم جانشینان و اسم همراهی

 ) صفت (     . آمدند   مردم  همه آن:            مثال 

 )  اسم مبهم (         .آمدند     همه                       

 .نیستند مبهم نشانه دیگر باشند داشته پرسشی مفهوم «هیچ ، چندین چند،»  هرگاه:نکته

          شناسی؟ می      را     عاقلی            هیچ:           مثال                  

 «تعجبی صفت»باشند اسم جانشینان یا اسم همراه «،عجب،چقدر چه،» های واژه هرگاه: تعجبی صفت (4   

 .اند «تعجبی ضمیر» گردند ذکر تنهایی به اگر و هستند

 ) صفت (     ! کردی خوبی کار چه:     مثال 

 ) ضمیر (             ! کردی چه                  

 همراه اسم جانشینان یا اسم با نهایت بی تا یک اعداد گاه هر: اصلی شمارشی صفت(الف: شمارشی صفت (5 

  اند«شمارشی ضمیر» شوند ذکر تنهایی به اگر و اند اصلی «شمارشی صفت» ، گردند

 .   )  صفت (  آیم می پیشت     روز      یک:        مثال 
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 «مین_» با که صفتی.  است همراه «م-» یا «مین-» لفظ با که است صفتی: ترتیبی شمارشی صفت( ب

 .است پسین وابسته شود می همراه «م-»  با که صفتی و پیشین وابسته  شود می همراه

 .      )  پیشین  ( رسید فرا    روز    فروردین      چهارمین:            مثال 

 .          )  پسین  (    رسید فرا   چهارم  ماه                      

 هستند «عالی صفت» دارند دنبال به را«ترین» وند که هایی صفت ی همه:  عالی صفت (6  

 است من آرزوی(عالی صفت) ترین بزرگ   تو   دیدن:          مثال 

 کنار در ای فاصله هیچ بی ها شاخص.  آیند  می اسم از پیش که گویند می را القابی و عناوین: شاخص(7

 . باشند اسمی گروه هسته دیگری جای در توانند می و هستند صفت یا اسم خود گیرندو می قرار هسته

 سرلشکر، تیمسار، خاله، ، ،عمه عمو برادر، خواهر، ،حاجی خانم،استاد، ، آقا:  از عبارتند ها شاخص ترین مشهور

 ......و امام ، دکتر ، مهندس کدخدا،

 .  آورد می سوغاتی برایمان مکه از   فاطمه   خانم حاج: مثال

  . شهناز برجسته ترین نوازنده ساز تار است  جلیل استاد 

 . نیستند...( مفعولی،مسندی، ، فاعلی)  نحوی نقش هیچ دارای تنهایی به ها شاخص( :1 نکته

 شوند نمی محسوب شاخص باشند، همراه(اضافه نمای نقش) اضافه ی کسره با القاب و عناوین اگر( 2نکته

                                                     .   آمد مجید  پدر  :      مثال اند اسمی گروه ی هسته بلکه

 : پیشین های وابسته نشینی هم قواعد 

 های اسم با معموال وابسته این.  است شاخص اسمی گروه در هسته به پیشین ی وابسته ترین نزدیک -   1

 کوب زرین دکتر: مانند رود می کار به انسان خاص

 . رفت فروش به قالی تخته دومین:  مانند دارد اندک کاربرد ممیز با( مین ـ  ) ترتیبی صفت نشینی هم -  2

 پرتقال کیلو بهترین   : گفت توان نمی مثال . شود نشین هم ممیز با تواند نمی عالی صفت -3

 . بیاید تواند نمی دیگری پیشین ی وابسته باشد،هیچ پیشین ی وابسته تعجبی صفت اگر - 4   
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 !زیبایی گل پنج چه :      گفت توان نمی  ًمثال

 .  شود می نشین هم اشاره صفت و شمارشی صفت با مبهم صفت -  5

 .  رفت فروش بهشش جلد کتاب هر     : مثال

 آمدند کس همه چند   : گفت توان نمی  ً مثال شود نمی نشین هم پرسشی صفت با مبهم صفت -  6

 . دارد فراوانی ارزش طال قطعه هشت همین: مثال. است هسته به پیشین وابسته دورترین اشاره صفت -   7

 پسین های وابسته

 

 خریدم کتابی:     ( نکرهناشناس )   ی نشانه«  ی»  - 1

 کتابها  ،  دوستان ها (  –) ان :  جمع های نشانه -   2

    چهارم  کتاب (:  م- پسوند با همراه)ترتیبی شمارشی صفت - 3

     بهتر  دوست : تفضیلی صفت -  4

 ریاضی دفتر    ،  درس کتاب  :  الیه مضاف -  5

 بزرگ دفتر   ، سودمند کتاب :  بیانی صفت -  6

 :کنیم می اشاره آنها به اختصار به که است انواعی دارای بیانی صفت 

 .... بیننده، ، خورنده:  نده+  مضارع بن                                            

 ....دانا، شنوا، بینا،« :  ا» +  مضارع بن                  فاعلیصفت  : الف  

 .... دوان، خندان،: «ان+» مضارع بن                                           

 ... ، شکسته ، خورده:  ه+ماضی بن                    مفعولیصفت  : ب

 = دیدنی ،....  ی+  دیدن   ،= خوردنی    ی+  خوردن      : ی+  مصدر    لیاقت صفت : ج 

 ..... ، بروجردی ، تهرانی ، خاکی ، آسمانی ، زمینی  : «نسبت» ی+  اسم   نسبیصفت :  د 
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 : پسین های وابسته نشینی هم قواعد

    .است هسته به پسین ی وابسته ترین نزدیک جمع ی نشانه -  1

 .شدند تعطیل دبستان پنجم یها کالس : مثال 

 ... شده چاپ تازه های کتاب  .دارد تقدم(  نکره ) ی (  ناشناس )  بر جمع ی نشانه -  2

                          . بیاید تواند نمی الیه مضاف بیایند هم با بیانی صفت و ناشناس ) ی ( و جمع نشانه وقتی -  3

 . تختی  آمد باشگاه  ورزشکاری توانا:  گوییم نمی           .  آمد ورزشکاری توانا   : گوییم می

 بیانی صفت از پس یا پیش توان می را ناشناس  یای ، بیایند هم با بیانی صفت و ناشناس ) ی ( اگر -  4

 .  دیدم ترسناکی خواب       یا    .  دیدم ترسناک خوابی   :   مثال   .    آورد

 .  آید می م ـ   با شمارشی صفت از بعد ) ی ( ناشناس  -  5

 . گوییم می سخن آن باره در که دانش آموز دهمی   : مثال 

   سوم چوبی در:  مثال     .کمی دارد   کاربرد امروز م    ـ با شمارشی صفت و بیانی صفت نشینی هم - 6

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ( سوم های ادبی و قلمرو زبانی درس آرایه) 

  آرایه حسن تعلیل 

 ادبی دلیل این که ای گونه به آورد می شاعرانه و زیبا دلیلی خود سخن برای نویسنده یا شاعر که است آن

 . است تشبیه بر مبتنی سازی علّت این و.  دارد را مخاطب کردن قانع قدرت

 بر است دلیلی بلکه نیست عقالنی و واقعی دلیلی حقیقت در آورد می خود ادعای برای شاعر که دلیلی:  نکته

 . شاعرانه احساس و ذوق ی پایه

دوست  دلیلشاعر «  درختان را دوست دارم ، که به احترام تو قیام کرده اند... » درمتن درس شاعر می گوید : 

 داشتن درختان  را ایستادن به احترام محبوب او ) امام حسین علیه السالم ( می داند. 
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          نقابی برافکند که ماند دوست روی به که         دارم دوست روی زچه دانی صبح نفحات:       1 مثال

 آنگاه ماند می او معشوق ی چهره به که داند می این در را صبح روشنی داشتن دوست دلیل شاعر:  توضیح

 . دارد می بر چهره از نقاب که

 جدایی بیم از :  گفت ؟ است رو زرد چرا خورشید ، غروب هنگام پرسیدن صوفی از:   2 مثال

 رعم وارس ددوان هعنان گسست رو زان        تاس گهی کمین حوادث خیل ز طرف هر در:   3مثال 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 بیدادظالمان (  -قلمرو زبانی و ادبی درس پنجم )                             

 استعاره 

 تشبیه نوعی استعاره ادبی ، اصطالح در امّا است خواستن عاریت و گرفتن عاریت معنی به لغت در استعاره

 . باشند کرده ) حذف(اراده را دیگر طرف و ذکر را(  به مشبه یا مشبه)  تشبیه طرفین از یکی درآن که است

 شـود می ذکر تشبیه از رکن یک فقط استعاره در اینکه دلیل به و است استوار تشبیه بر استعاره اصل:  نکته

 .است تر انگیز خیال و زیباتر ، رساتر تشبیه از استعاره لذا ، دارد می وا بیشتری ذهنی تالش به را خواننده و

 کاروان سرا استعاره از دنیا است.بسی کاروان گذشت        ناچار کاروان شما نیز بگذرد      کاروان سرازین 

 است ، کاروان عمر شما هم خواهد گذشت . کاروان سرکه مانند دنیا در اصل این گونه بوده است ، از این 

 تقسیم نوع دو بر را آن ، شود می ذکر تشبیه طرفین از یکی استعاره در اینکه به توجه با:  استعاره انواع

 مکنیه) کنایی ، پنهان (  ی استعاره -2               ( مصرحه آشکار )  ی استعاره -1.   اند کرده

 مشبه واقع در. )  گردد حذف«  مشبه»  و ذکر«  به مشبه»  که است آن:  ( آشکار)  مصرحه ی استعاره

  . ( شود می مشبه جانشین به

 بگذرد نیز شما کاروان ناچار        گذشت کاروان بسی سرا کاروان زین:          1مثال 

 عنایت ی سایه در بگنجان ساعتم یک              اندرونم جوشد می خوبان آفتاب ای:        2 مثال
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 معشوق و شده ذکر که«  به مشبه»  خوبان آفتاب. )  است معشوق برای استعاره«  خوبان آفتاب» :  توضیح

   . ( است شده حذف«  مشبه» 

 باز نکردند ؤلؤل به جز دهان              را شناسان گوهر وار صدف:     3 مثال

  ارزش با سخنان و شده ذکر«  به مشبه»  لؤلؤ)  .  است ارزش با سخنان از استعاره«  لؤلؤ»    :   توضیح

 . ( است شده حذف که«  مشبه» 

  خود و گردد ذکر«  به مشبه»  ویژگی و لوازم از یکی همراه به«  مشبه»  که است آن:  مکنیه استعاره

 . شود حذف«  به مشبه» 

 .  ) باران ( که مشبه است حذف شده است . ) باران عشق (  بود باریده عشق شدم صحرا به(  1مثال 

 . شود می داده نسبت«  مشبه»  به جمله در«  به مشبه»  ویژگی یا لوازم گاهی:  1 نکته

  . کرد رنگین فالنی خون به را خود چنگال مرگ:  مثال

 و نیاورد را«  گرگ»  خود اما باشد داشته چنگال که است کرده تشبیه«  گرگی»  به را«  مرگ» :  توضیح

 . است داده نسبت(  مرگ)  آن به است گرگ ویژگی و لوازم از یکی که«  چنگال» 

»  که است تشخیص زمانی مکنیه استعاره اما ، باشند می مکنیه ی استعاره ها تشخیص ی همه:  نکته

 باشد انسان آن«  به مشبه

   . تو پست چرخ ی چرخه             تو مست عقل ی دیدهمثال : 

 است . شده اضافه آن به است انسان های ویژگی از یکی که «دیده»  و کرده تشبیه انسانی به را عقل

------------------------------------------------------------------------------------ 

 نِگر تا چه كاری همان بِدروی               سخن هر چه گویی همان بشنوی

 درشتی ز كس نشنود نرم گوی                     سخن تا توانی به آزرم گوی

 آزرم : شرم و حیا ، ادب ((    حکیم ابوالقاسم فردوسی ، مقدمه داستان سیاوش))  
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 بخش سوم ) ادبیات غنایی (

 عشق، محبّت، ،دوستی ی درباره نویسنده یا شاعر احساسات و عواطف بیانه آن ها مای درون  که،متونی  

 .شود می گفته « غنایی ادبیات».  است عرفانی عمیق مفاهیم برخی و شادی

. کند می بیان لطیف و نرم زبانی با را آرزو و امید و عاشقانه حاالت شخصی، عواطف احساسات،  غنایی، ادبیات

 شکایت، و گالیه و مناجات مرثیه، عرفان، عشق،: همچون مفاهیمی با غنایی های موضوع فارسی، ادبیات در

 .شود می نوشته نثر قالب در نیز و رباعی و مثنوی غزل، شعری های قالب در معموالً

  .گیرد می قرار غنایی ادبیات حوزۀ در است، گسترده و غنی بسیار که ما عرفانی ادبیات

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ) مهر و وفا (درس ششم  -) آرایه های ادبی و قلمرو زبانی 

  ایهام

 با است ای واژه آوردن ، بدیع علم اصطالح در اما است افکندن گمان و درشک معنای به لغت در ایهام   

 معنی شاعر مقصود معموالً و باشد ذهن از دور دیگری و ذهن به نزدیک یکی کالم مناسب معنی دو حداقل

 . باشد می نظر مورد معنی دو هر نیز گاهی و است آن دور

 . دهد می قرار دوراهی سر بر را ذهن که ای گونه به است ذهن با بازی نوعی ایهام:  1 نکته

 خواننده بیشتر لذت باعث امر این و است دشوار ذهن بر لحظه یک در ایهام معنی دو از یکی انتخاب:  2 نکته

 . شود می

 . بداند را واژه یک مختلف معانی خواننده که است آن در ایهام شناخت شرط:  3 نکته

 )حافظ(   است مجنون مقام لیلی ی طره شکنج           است فرهاد کالم شیرین لـب حکایت    :الف( مثال
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 فرهاد ی معشوقه نام -2          گوارا و خوشمزه -1:      دارد معنی دو«  شیرین»  واژه:  توضیح

 )حافظ(استوار خواهم کرد     عهد قدیمخواهم کرد   بنای  خرابمثال ب( : به یاد چشم تو خود را 

 دوران قدیم  –ویران و نابود     /      عهد قدیم : دوستی قدیم  –خراب : مست توضیح : 

 م به سان تو گور      /      زچنگم رهایی نیابی ، مشور دامنیامد به مثال ج ( 

 تله ، دام ، تور  –توضیح : دام : شکار 

 است پذیرفتنی و شاعر نظر مورد آن معنی یک که معنی دو حداقل با ای واژه گیری کار به:  تناسب ایهام

  . دارد تناسب عبارت یا بیت از کلماتی یا کلمه با دیگر معنی و

 . است نظیر مراعات و ایهام از ای مجموعه تناسب ایهام:  نکته

 شدم بر عیوق به و رسید جان به مهرم            آفتاب پیش بـدم افتـاده شبنم چـون:     1 مثال

 این از غیر اما است محبت و عشق شاعر نظر مورد معنی چون ، دارد تناسب ایهام«  مهر»  ی واژه:  توضیح

  تناسب«  آفتاب و عیوق»  های واژه با صورت این در که است خورشید معنی به«  مهر»  ی واژه معنی

  . ) عیّوق نام ستاره ای است . ( دارد

        اسـت یکـی تـرانه و نغمـه را همـه           بـاغ این بلبـل اسـت هـزار گـر   :  2 مثال

 دوم معنی شاعر منظور جا این در که هزار عدد -2     بلبل -1:  است معنی دو به«  هزار»  ی واژه:  توضیح 

 . دارد تناسب«  ترانه و نغمه ، باغ»  چون کلماتی با«  بلبل»  ی کلمه فوق معنی از غیر اما است

------------------------------------------------------------------------------------ 

 (کمال و جمال - هفتم درس آرایه های ادبی و قلمرو زبانی )

 واژه های دو تلفظی 

 عادی، گفتار در .« مهرْبان مهرَبان،» نظیر شوند؛ می تلفّظ شکل، دو به ها واژه برخی رایج، و معیار فارسی در

 انتخاب را مناسب تلفّظ باید آهنگ، و وزن به توجّه با شعر، در امّا کرد استفاده توان می تلّفظی گونۀ دو هر از

 س خاوت ، سَخاوت ،...  -کارگر ، کار گر    -نمونه هایی دیگر : پرورد گار ، پروردگار    .کرد
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 سجع 

(  آخر حرف و وزن)  دو هر یا آخر حرف یا حرف یا وزن در که نثر های جمله پایان در کلماتی آوردن:  سجع

 . باشد یکسان هم با

 . باشد قسمت دو یا باشد جمله دو حداقل که شود می دیده کالمی در سجع:  1 نکته

 . سازد هماهنگ را جمله چند یا دو که ای گونه به شود می نثر شدن آهنگین باعث سجع:  2 نکته

 . دارد را شعر در افیهق حکم نثر در سجع:  3 نکته

 . آید می آن از پیش سجع ، باشد داشته وجود تکراری کلمات ها جمله پایان در اگر:  4 نکته

   عطّار           نیست نهایت را محبوب آنکه بهر از نیست؛ غایت را محبّت:    مثال

 اســت داغ و درد تــو دیــدار بــی  ،  است چراغ و چشم چون بهشت اگر الهی مثال :  

 . شوند حذف معنوی یا لفظی ی قرینه به افعال است ممکن سجع جمالت در گاهی:  5 نکته

»  فعل. )  نعمت مزید اندرش شکر به و است قـربت موجب طاعتـش که عـزووجل را خدای منت:  1 مثال

 . ( است شده حذف لفظی ی قرینه به«  است

)  نیـام در علی ذوالفقـار(  لفظی حذف)«  است»  اولـوااللباب رای نقض و است صواب راه خـالف:  2 مثال

 . ( معنوی حذف« )  باشد»  کام در سعدی زبان و(  باشد

 . است شده حذف معنوی ی قرینه به پایانی ی جمله دو در«  باشد»  فعل:  توضیح

گلستان  ». بهترین نمونه های نثر مسجع در ادبیات فارسی گویند می نیز آهنگین نثر ، مسجع نثر به:  توجه

 معروف به پیر هرات می باشند . « مناجات نامه ی خواجه عبداهلل انصاری » و « سعدی 

------------------------------------------------------------------------------------  
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 بخش چهارم ) ادبیات سفر و زندگی (

ادبی که نویسندگان آن ها ، شرح مسافرت ها و جزئیات گوناگون دیده ها و شنیده های خود را و متون 

 همچنین تجارب و آموخته های مفیدی که بدست آورده ، نوشته اند ، ادبیات سفر و زندگی می گویند .

از پاریز تا » و «  سفرنامه حاج سیاح محالتی» ، « ر نامه ناصر خسرو سف» از بهترین نمونه ها می توان به 

 اشاره کرد .  « پاریس ، نوشته دکتر باستانی پاریزی 

------------------------------------------------------------------------------------                                              

 (بصره به سفر ، هشتم درس)آرایه های ادبی و قلمرو زبانی 

 « ک » انواع كاف 

درم  +  ک  =  درمک   /      شهر + ک = شهرک     /                     کوچکی ) تصغیر (« ک » الف( 

 شلوار  +  ک  =  شلوارک

طفل  + ک =  طفلک    /    پسر + ک = پسرک )م(       دوست داشتن  ) تحبیب ( « ک  » ب ( 

 پسرکم  ،  دخترکم 

 مرد + ک = مردک    /    زن +  ک = زنک       سرزنش ) تحقیر (  «  ک » ج ( 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 تشبیه 

 . باشند مشترک هم با صفاتی یا صفت داشتن جهت به که دیگر چیز به چیزی کردن مانند یعنی

   : است پایه یا رکن چهار دارای تشبیه هر

 . کنیم می تشبیه دیگر ای کلمه به را آن که ای کلمه:  مشبه -1 
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 . شود می تشبیه آن به دیگر ی کلمه که ای کلمه:  به مشبه -2 

 همچون:  عبارتنداز و باشند می شباهت پیوند ی دهنده نشان که هستند هایی واژه یا کلمات:  تشبیه ادات -3 

 . ... و کردار به ، همانند ، نظیر ، شبیه ، سان به ، مانند ، مثل ، چون ،

 ( شباهت دلیل. )  باشد می به مشبه و مشبه بیت مشترک ویژگی یا صفت:  شبه وجه -4

  .است    شجاع      شیر     مانند    علی:         مثال

 شبه وجه   به مشبه     ادات     مشبه               

 تشبیه ادات»  اما دارند حضور تشبیهات تمام در که.  دارند نام تشبیه طرفین«  به مشبه»  و«  مشبه» :  نکته

 مشبه»  رکن دو داشتن با تشبیه صورت این در که. شوند حذف تشبیه یک در توانند می«  شبه وجه»  و« 

 . است قرار بر«  به مشبه»  و« 

 :  مثال

 آسیابی بگردد که نگـردد اگـر اسـت عجـب          سعدی چشم آب به دوست ای ، سنگت همچو دل

 . است نیامده بیت این در«  سختی»  شبه وجه اما است شده تشبیه سنگ به دل:  توضیح

 گویند می«  بلیغ  تشبیه»  آن به ، شود حـذف«  تشبیه ادات»  و«  شبه وجـه»  که وقتی تشبیـه در:  نکته

 . ( است تشبیه رساترین و زیباترین بلیغ تشبیه. ) 

 است . ( سخت و نفوذ ناپذیر   سنگ      ماننداو    دل)      . است      سنگ       دل             :        مثال

 وجه شبه           مشبه به      مشبه      ادات                     به مشبه            مشبه                      

 داشتن در را«  مشبه»  ما که است تر بارز و قویتر«  به مشبه»  در شبه وجه وجود همیشه تشبیه در:  1 نکته

 . کنیم می تشبیه آن به شبه وجه

 ( است الزامی به مشبه و مشبه داشتن البته. )  است تر ادبی تشبیه باشد کمتر تشبیه ارکان چه هر:  2 نکته

( الیه مضاف)  اضافه دیگری به(  به مشبه یا مشبه)  تشبیه طرفین از یکی ، بلیغ تشبیه در هرگاه:  3 نکته

 .  گویند می«  تشبیهی ی اضافه»  آن به.  شود

 . دارد را کاربرد بیشترین درسی های کتاب در تشبیه نوع این:  توجه
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 شد آخـر تـار شب کـار که آی بـرون گـو         غیب ی پرده معتکف بد که امید صبح:      مثال

 تشبیهی ی اضافه                     تشبیهی ی اضافه            

  . پرده به غیب و شده تشبیه صبح به امید:  توضیح

 نخل   ، تخیل فرعون   ، دنیا ی خانه ، عشق کیمیای ، لعل لب   ، رحمت همای ، دوستی درخت  :  مثل ترکیباتی

 . شوند می محسوب تشبیهی ی اضافه...  و والیت

 

 (کالس نقاشی -درس نهم آرایه های ادبی و قلمرو زبانی )

 . فارسی زبان در « و »   انواع

 

 واو از قبل که را ای کلمه.  آید می یکسان نقش دارای(  واژه)  کلمه دو بین واو نوع این:  عطف واو  -1

 .  نامند می معطوف را آید می آن از بعد که را ای کلمه و علیه معطوفٌ را آید می عطف

 حسین و هستند( اسم) یکسان نقش دارای حسن و حسین ، جمله این در.  آمدند حسن و حسین:  1مثال 

 .باشد می عطف واو است آمده دو آن میان که واوی و معطوف حسن و علیه معطوفٌ

  .بود روان و دلخواه نقّاشی، زنگ:  2مثال 

 میان آن ها واو عطف است . « و » دلخواه  و  روان نقش یکسانی دارند و  

 را جمله دو آن و آید می جمله دو میان که واو نوعی ؛ گفت میتوان ربط واو از ساده تعریفی در:  ربط واو -2

 .  سازد می مربوط هم به

 تکالیفش را انجام داد .   و  آمد مدرسه از علی: 1مثال 

گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که  و   ]است [دولت پاینده  و: ...اما هنر چشمه ی زاینده است  2مثال 

 ) گلستان سعدی (هنر در نفس خود دولتست...           

 بسیار کاربرد که واو نوع یک ) واوی که از خواندن آن عدول ) صرف نظر ( می شود . ( : معدوله واو -3

 می نوشته که واو نوعی:  گفت توان می معدوله واو تعریف در.  است معدوله واو دارد فارسی کتابت در فراوانی
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 یک های واج نوشتن هنگام شناسی واج حوزۀ در فارسی زبان در سبب همین به و شود نمی خوانده ولی شود

 .  ندارد صدا چون آورند نمی حساب به را واو نوع این کلمه

 ...، خواب ، خوار ، ، خواستن  خواهر های :  کلمه در واو:  مثل

 

 

 

 

 ((  نبرد سهراب و گرد آفرید اثر استاد محمد باقر آقامیری ))   
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 بخش پنجم ، ادبیات انقالب

 شده آفریده تاکنون 1357 سال که از هستند هایی نوشته و ها سروده ،« اسالمی انقالب ادبیات» از مقصود

معنوی  فرهنگی، فضای و خمینی امام ههای اندیش ، حسین امام اسالمی، قیام فرهنگ از آنها درونمایۀ و اند

 جامعۀ فرهنگی  فکری تحوّالت تصویری از آثار، گونه این .است پذیرفته تأثیر جامعه، انقالبی نشاط و شور و

 .دهند می دست به را معاصر

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (دهم ، دریا دالن صف شکندرس )آرایه های ادبی و قلمرو زبانی 

 جمله ساده ، جمله مركب 

 .کنید توجّه زیر های جمله به

  .فروریخت یکسره دشمن دفاعی خطوط   )الف

  .است الهی آیندۀ بشریت، آیندۀ و سازند می را بشریت آیندۀ تاریخ آنها   )ب

  .یلرزانند م وحشت و ر عب از را شیطان دل که هستند شکنی صف دریادالن اینها   ( پ

  .گویند می « ساده» دارد، فعل یک که« الف» جملۀ به

و  ترین مهم « و » اند؛ گرفته قرار هم کنار در « و » پیوند حرف کمک به جمله دو دوم، نمونۀ در

 یک در آنها را بیاید، جمله دو میان اگر که معنا بدین است؛ فارسی زبان در ساز پایه هم پیوند پرکاربردترین

 جملۀ دو « بینید و می که طور همان ؛« ب » نمونۀ در آن کارکرد مثل سازد؛ می « پایه هم » ویژگی،

 .است داده قرار پایه هم بودن، مستقل نظر از را آنها و داده پیوند هم به را ساده

 ... یا، ولی، امّا، و، » از اند عبارت ساز پایه هم پیوندهای
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 ها جمله ازیکی  که طوری به اند؛ وابسته یکدیگر به معنایی نظر از که است جمله دو شامل ،« پ» جمله 

 پیوند « که » حرف .نامیم می « مرکّب » جملۀ را « پ » جملۀ دلیل همین به است؛ ناقص دیگری بدون

 پایه جملۀ یک از معموالً مرکّب، جملۀ .است کرده تبدیل وابسته جملۀ به را دوم جملۀ و است ساز وابسته

 « پایه» ندارد، ساز وابسته پیوند که بخشی شود؛ می تشکیل )وابسته( پیرو جملۀ چند یا یک و )هسته(

  ... و که هنگامی که، طوری به زیرا، اگر، چون، تا، که،» :ز اندا عبارت ساز وابسته پیوندهای .است

 :کنیم می بررسی دید این از را « پ» جملۀ

 هستند شکنی صف دریادالن اینها :هسته یا پایه جملۀ

 .لرزانند می وحشت یا رعب از را شیطان دل       که         :وابسته      یا  پیرو جملۀ 

 پیوند وابسته ساز                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 خاک آزادگان ( -درس یازدهم  آرایه های ادبی و قلمرو زبانی )

 شیوه ی عادی ، شیوه ی بالغی

 شود؛ می جا به جا نویسنده یا شاعر برتشخیص بنا ادبی، زبان در سخن بیشتر تأثیر برای کالم، اجزای گاهی

 و شیوایی تا است شده مقّدم نهاد، بر فعل و مفعول که « مندامن  پرورد می صبر، گل  »   مصراع مانند

 .می گویند  « بالغی شیوۀ» بیان گونه این به؛  شود بیشتر کالم رسایی

 در ها جمله همۀ نهادکه  است این بر اصل عادی، شیوۀ در .گیرد می قرار عادی شیوۀ مقابل در شیوه این

 طبق خود معمول جایگاه در مسند و متمّم، مفعول مانند جمله، اجزای سایر و گیرد قرار پایان در فعل و ابتدا

  .شوند واقع معیار زبان
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 ششم ، ادبیات حماسی بخش

برانگیخته می کنند و نسبت به نوشته ها و متونی که حس و حال ، شور و هیجان و روحیه پهلوانی را در ما 

میهن و دفاع از آن ، وظیفه ای آمیخته با غرور ملی و سربلندی در ما ایجاد می نمایند را ، ادبیات حماسی 

 می گویند .

که با ودر اصطالح ادبی ، روایتی داستانی از تاریخ یک ملت است .حماسه به معنای دالوری و شجاعت است . 

 و رخدادهای خالف عادت و شگفت در می آمیزد .  قهرمانی ها ، جنگاوری ها

حماسه مربوط به دوران کهن است که قبایل و تیره های گوناگون متحد شده و اندک اندک تشکیل ملتی 

آرمان های آن ملت است . و مجاهدات آن ملت داده اند ، به همین دلیل ، حماسه هر ملتی ، بیان کننده ی 

 برای نسل های بعدی روایت می کند .را در راه سربلندی و استقالل 

 هر حماسه چند ویژگی دارد : داستانی ، قهرمانی ، ملی و خرق عادت .

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( اشکبوس و رستم)  دوازدهم درس ادبی و زبانی قلمرو

 

 متمم یک برای اضافه حرف دو كاربرد

 است متمم بیاید، اضافه حرف از پس که اسمی هرگروه

 میرفته است . کار به اضافه حرف دو با همراه «مّتمم» یک گاهی فارسی، زبان گذشته تاریخ در

 گاهگه نیز هاسبک دیگر و عراقی سبک در و شودمی دیده فراوان اضافه حرف دو با متمم خراسانی سبک در

 . گرددمی مشاهده ویژگی همین

 بزد تیر چند بربند کمر    به کمان به زه را به بازو فگند                     

 فروز گیتی فر زو، کاست همی            روز گشت گون تیره ،بر جمشید به

 نشست پیکر پیل بارۀ آن بر               ببست بر زین فتراک به کمندی

 فروز گیتی فال و اختر  نیک به                   بدوز ،بر او گیسوی به و بگیر
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 زیر به نماند هم کاو بدانست               شیر کردار به بر زمین بر زدش 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 اغراق

 در ها اغراق و زیباترین  بیشترین. است حماسه برای آرایه ترینمناسب و ادبی هایآرایه از مبالغه یا اغراق

 است . فردوسیی  شاهنامه

هرگاه در بیان ویژگی و صفت چیزی ،زیاده روی و بزرگ نمایی شود ، در زبان ادبی به آن اغراق ) مبالغه ( 

 به نمونه های زیر توجه کنید : می گویند . 

 )  فردوسی  (شود کوه آهن چو دریای آب          اگر بشنود نام افراسیاب       الف (   

       ( فردوسی)        هشت گشت آسمان و شش شد زمین      /       دشت پهن آن در ستوران سم زب (  

 زمین ی طبقه هفت از طبقه یک سواران، فراوانی  و اسبانس م  کوفتن شدت از که است این شاعرمنظور   

 .طبقه هشت آسمان و شد طبقه شش زمین نتیجه در و رفت آسمان به ردگَ صورت به

 ) حافظ (پنهانش    کرد غنچه در تو شرم ز ولی/              بست تو روی مثال گل ورق از زمانهج (  

 که در ستایش و بیان زیبایی های دوست و محبوب اغراق شده است . 

 ) سعدی (     تأثیر سنگدل تو در نکند  سنگ در کند اثر سعدی آهد (   

 یعنی ای محبوب من ، دل تو سخت و نفوذ ناپذیرتر از سنگ است . 

 )سعدی (        یاران وداع وقت خیزد ناله سنگ کز     //     بهاران در ابر چون بگریم تا بگذارر( 

  هم بکار می رود ، به نمونه های زیر توجه کنید : نثراغراق در 

 ) کلیله و دمنه (.   گشاده حیرت چشم آسمان او ی نظاره در و گزیده غیرت انگشت رضوان او رشک از

تعصب ( انگشت تعجب ودر این جا به معنای نگهبان بهشت است ) یعنی از غبطه و شگفتی نسبت به او رضوان ) 

 .شگفتی او را می نگردبه دندان گرفته و آسمان که مجاز از همه اختران و ستارگان است با حیرت و 

===================================================================================== 
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 گردآفرید ( -  سیزدهم درس ادبی و زبانی قلمرو)

 زمان گذر در واژگان تغییر

 ناییمع،     لفظی    واژه ها در گذر زمان ممکن است دچار دو تغییر شوند : 

 می کنند .  نوشتاریو  لفظی ، آواییه ها در گذر زمان تغییرات برخی واژلفظی : 

         طهران = تهران جَبهه = ج بهه                عَدالت = ع دالت       

 سپید = سفید               اسپ = اسب            پیل = فیل            

   :  مثل داشته اند . یافته اند و یا افزایش و کاهش معنایی  معنایی تغییریا به تمامی   که هستند واژگانی

 ...، شوخ ، مزخرف ، رعناشد ، الف (مثال برای تغییر کامل معنایی : 

بیشتر به معنای انجام پذیرفتن و فعل کمکی شد : در گذشته به معنای رفتن ، حرکت کردن و ...اما اکنون 

 است.

، آلودگی و زیباروی فتنه انگیز بکار می رفته است . اما امروز بیشتر  چرک معنی بهدر گذشته بیشتر  :  شوخ

 به معنی فردی که سخنان خنده دار می گوید و اصطالحا شوخی می کند . 

 آراسته، طال با شده زینت و اندام خوش و زیبا معنی به درگذشته ولی.  نامرتب ، نامنظم ، خود بی=  مزخرف

 .است بوده ظاهری زینتهای به

 در ولیاست و گاهی برای نامیدن دختران استفاده می شود . قد و قامت  خوش و زیبااکنون به معنی =  رعنا

 بکار می رفته است .  کبرورزیدن و حماقت،  نادانی بیشتر به معنای  گذشته

 ... دفتر ، بال ، شمعسپر ، یخچال ،زین ، ب( واژگانی که افزایش یا کاهش معنایی داشته اند . آبشار،  

به ریزش آب از باال و اکنون عالوه بر آن به نوعی ضربه زدن به توپ در والیبال نیز              آبشار : در گذشته 

 می گویند.

 . گویند می نیز ماشین سپر به اکنون هم و میشد گفته ابزاری در جنگ به قدیم در که سپر  

 . شود می گفته خانگی یخچال به که هم اکنون هم و میشد گفته کوه باالی یخهای به که یخچال 
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 .میشود گفته نیز دوچرخه زینهم به  واکنون بود اسب زین گذشته در که زین

 ) دفترنوشتن ، دفتر کار ()بال پرنده ، بال هواپیما ()شمع روشنایی ، شمع خودرو (

 .شدند حذف کالًخفتان  و سوفار ، آزفنداک ، وخشور مانند کلماتی

 . بیاورد پیام غیب جانب از که کسی، الهی پیامبر=  وخشور

 شد .  تبدیل کمان رنگین به وسپس قزح و قوس به زمان مرور به=  آزفنداک

 که پر عقاب و دیگر پرندگان بسته می شد ، می گفتند .  چوبی= به بخش انتهایی تیر سوفار

 = جامه و لباس جنگی  خفتان

 

 لحن

 تکیه با که است ادبی پیام محتوای به نسبت نویسنده یا گوینده احساس و نگرش از عبارت ادبیات، در لحن

 ها،جمله ساختمان برجسته، هایعبارت ها،واژه ضمنی و اصلی معنی شعر، قالب قبیل از شعر عناصر دیگر بر

 لحن چند از ترکیبی یا یک ادبی اثر هر در. گیردمی شکل خیال صور و توصیفی تصاویر شعر، هجاهای وزن،

 نقش و خواننده و شاعر بین ارتباط ایجاد جهت از که دارد وجود موضعی یا جزئی لحن تعدادی و اصلی

 صحیح درک عدم: گفت توانمی که ایگونه به است، برخوردار واالیی اهمیت از دارد اثر در که زیباشناختی

 اثر یا متن اجزای بین رابطه کردن برقرار و متن ساختار درک در را خواننده است ممکن نثر یا شعر یک لحن

 .بازدارد اثر مضمون و مفهوم دریافت از و کند گمراه

 اصطالحی و لغوی نظر از لحن

 خطا سخن، در کردن تعریض گفتن، سخن سربسته جمله از است، رفته کار به مختلفی معانی به لغت در لحن

 انگلیسی واژه معادل ادبی اصطالح در واژه این امروزه اما کسی؛ به کردن میل و خواندن آواز خواندن، در کردن

tone و ترکیب نوع از و شودمی القا مخاطب به گوینده توسط که است حالتی» از عبارت و رودمی کار به 

 .شودمی ساخته بردمی کار به گوینده که واژگانی
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 کرد؛ مشاهده معاصر شعر در چه و فارسی ادب گذشته آثار در چه را لحن رعایت هایجلوه زیباترین توانمی

 و زیباترین از یکی که -فارسی شعر پدر-رودکی از زیر شعر در اندوه و حسرت با آمیخته لحن مانند

 :است لحن کاربردهای ترینمناسب

                          بود تـابــان چــراغ بـل ال دنـدان، نبود               بـود دندان چه هر فروریخت و بسود مرا

        بود باران قـطـره و بـود سـحری ستـاره                     بـود مرجان و درّ و بود زده سـیم سـپید

 بود کیهان نحس که همانا بود نحس چه                  بریخت و بسود همه، زان کنون نمانده یکی

 رودکی،                                                                                                                        

 انواع لحن : 

 .است افتخارات و هادالوری شجاعت، بیان به مربوط به صالبت پر و کوبنده است لحنی :  حماسی لحن

 حماسی است .   ، لحن بیشتر ابیات شاهنامه فردوسی 

 

 به را عواطف و است خاص و فردی و راستین احساسات و هاهیجان بیانگر: عاشقانه () و تغزلی غنایی لحن

 و لطیف که کند می استفاده هاییواژه از بیشتر گوینده غنایی لحن در. کندمی بیان خود شکل خوشنواترین

 مانند غزلیات سعدی  .کنندمی کمک شعر موسیقی به خویش ترکیب در و هستند پرطنین و هماهنگ و ساده

 ، غزلیات شهریار ، حسین منزوی ، فریدون مشیری ...نظامی گنجوی  جنونو شیرین و لیلی و مخسرو 

باشد بــاز صبح در شب اول کــز بــیا تو              باشد دراز شبی چه دل بی عاشقان شب  

باشد باز اسیر کــه تر کبو رود کجا بــه           گریزم محبتت ز تــوانم اگر است عجب  …  

 ( سعدی)                                                                                                               

 مالیمت و نرمی خیرخواهی، و اندیشینیک روحیۀ حفظ با خواننده تعلیمی، لحن در: اندرزی و تعلیمی لحن

 بهارستان جامی ، سعدی ، مثنوی معنوی موالنا ،  گلستان و بوستان.گیردمی کار به را گفتار در
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 گرفته کار به هاپدیده هایویژگی و خصوصیات توصیف و شرح هدف با توصیفی لحن: روایی و توصیفی لحن

بسیاری از آفریده های داستانی نظم و نثر دارای این لحن .است همراه مالیم و نرم آهنگی با لحن این. شودمی

 هستند ، مانند : کلیله و دمنه ، پنج گنج نظامی ، سمک عیار ، کلیدر ، 

 کرد می تماشا صدگونه آینه آن واندر               دست به باده قدح وخندان، خرّم دیدمش

 رخسار به برافتاده است عروسی اشک چون                سرخ گل به برافتد که باران ی قطره آن

 مؤدبانه، فروتنانه، امیدوارانه، و شاکرانه تحذیر، طنزآمیز، شاد، و بخشبشارت: از عبارتند موضعی هایلحن

 تمسخرآمیز، کننده، تشویق عصبانی، و گرستیزه تأکیدی، آمیز،تحسین دعایی، پذیر،مسؤلیت دادخواهانه،

 ... و گووگفت دستوری، پیروزمندانه،گزارشی، پهلوانانه، امیدبخش،

 «!  داری زور چقدر تو باد؛ ای» :گفت باد به مورچه....الف ( 

 .«  کردند نمی سد را راهم شهر، باالی های برج که داشتم زور اگر من ؛ آمرزیده پدر:»  گفت باد

 «!  دارید زور چقدر ها شما ؛ شهر باالی های برج ای :» گفت مورچه

 .« نداشتیم شهردار مجوز به نیازی که داشتیم زور اگر ما»:گفتند شهر باالی های برج

 «!  داری زور چقدر تو!شهردار ای»:گفت مورچه

 لحن طنز ، زرویی نصرآباد(« ) .  کرد نمی دستگیر مرا قضاییه ی قوه که داشتم زور اگر من »:گفت شهردار

 -؟ یه چی رو ماهی -.ماهی روی -یه؟ چی رو گاو-. گاو روشاخ – ؟ یه روچی زمین این-.هان-!ننه» ب ( 

یه؟ چی رو آب -.آب روی  

 (دهخدالحن طنز ،  ) «…رفت سر م حوصله! زنی می حرف چقدر ببره، ت روده الهی ! وای وای-

آشــــنایـی ملــــک دار از ـتبگــــفـ            ؟ کــجایی کز گفـــتش بــــار نخستین  

فروشند جان و خرنــــد انـــده فتبگــ                ؟ شند کو چه در صنعت به آنجا بگفت  

نیســـت عجب این عشقبازان از بگـــفت              نیــست ادب در فـــــروشی جان بگفتا  

... جان از من گوئی می تو دل از بگـــفت             ؟ بدینسان عاشق شــدی دل از بگفــت  



 

30 
 

 ( ینظامخسرو و شیرین   خسرو و فرهاد در  -فت و گو و مناظره  گ لحن ) 

 نکته : بسیاری از آثار شعر و نثر ترکیبی از الحان گوناگون هستند و این گونه نیست که از آغاز تا پایان فقط

 دارای یک لحن باشند .  

 طوطی و بازرگان –آرایه ها ادبی و قلمرو زبانی در چهاردهم 

 

 ، میان وند ، پسوند (وندها ) پیشوند 

پر کاربردترین ها   .دتغییر می ه را آن معنای و چسبد می ای واژه آغاز به که ایست وابسته تکواژ پیشوند

پیش،ترا ، در،د ژ ، ،پ ی، پیرا ،( انگلیسی POSTهم ارز ) پسا پس ،  پاد ، ، باز ، بر) اَبَر ، بی ، ب  ، با ،مانند : 

 ور ، هم..( ، نا، وا ،سر ، فر،فرا، فرو

بازآمدن ،برآمدن ، پاد زهر ، پسماند، پسا نوگرایی ) پست ،ب خرد، باخرد،، بی مانند بیکار  ابرمرد،: مانند 

پیشبرد،تراکنش، درآمدن ، دژخیم ، سرآمدن ،فرآوری،فرابنفش ،فرورفتن مدرن(،پیامد ، پیرا پزشکی ، 

 ،نارس ، وارفتن ، وررفتن ، همراه ، (

 پسوند

 .تغییر می دهند  را واژه معنای و چسبد می ای واژه پایان به که ایست وابسته ژتکوا پسوند

تر ،ترین ،دان ، ین ، ینه ، بان ، بد ،ان، انه ،  ، اله ، ا م ، ، ال اک ،، ار ا ، آگین ، آسامانند : پرکاربرد ترین ها 

ناک ،  ،گر،گری، گون ،الخ ،مان ،مند ،نا،گاه ،کده ،گار ، ،ستان ، سرا ، سیر، ش، فام ،ک ، کار ، سانزار ، سار

 ور، وش ،وند ،ه ، ی،نده ، وار ، 

،زرین ، زرینه ،پاسبان نوشتار، خوراک، چنگال، تفاله ، یکم، سوزان، مردانه شنوا ، ) پلنگ آسا ، زهرآگین ، 

، گلستان ،فرهنگسرا، گرمسیر  ساندیو خوبتر ، خوبترین ،نمکدان ،تندیس ، الله زار، کوهسار ،،سپهبد ، 

،پژوهشگاه ، رفتگر،ریخته گری ،الله گون ،سنگالخ ، دانشکده ،آموزگار،آموزش ، زرینه فام ،شهرک ،آهنکار

 دانشور، پریوش ، شهروند ، تراشه ،هندی ،نمناک ، بیننده، دیوانه وار، ،گفتمان، دانشمند، تنگنا ،
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 میانوند

 .سازد می نو واژه و آید می واژه دو میان در که ایست وابسته تکواژ میانوند

 .پیاپی پایاپای، دمادم، گرداگرد، سراسر،: مانند  :  ا / آ 

 (دهم فارسی 14 درس)«  وش »شباهت ساز   پسوند 

است . خواجه وش ،  ( دیگر کلمۀ با ترکیب در ) شبیه  ؛  مانند  ؛ مثلاین پسوند شباهت ساز به معنای :  

 .  عیاروش، ، وشرستم ، وششاه ، مهوش ، پریوش

                                                                وش خواجه فارغ بنشست دکان بر         اش خواجه بیامد خانه سوی از

 (بزرگ و ثروتمند   = مانند افراد  وش خواجه )

------------------------------------------------------------------------------------ 

 را انواع   

 .کرد گم را بازی اسباب کودک: آید می مفعول از پس«  را»  این: مفعول نشانه .1

 .پرسیدند را ما شیخ: آید می متمم از پس«  را»  این: اضافه حرف از بدل.2

 را او: کند می جا به جا را اضافی ترکیب ساختار و آمده الیه مضاف و مضاف بین « را»  این: اضافه فک .3

 .است علی نام

 وجود فارسی کهن های کتاب در دیگر نوع دو و است مفعول نشانه فقط و فقط«  را »امروزی زبان دستور در

 .شوند می بررسی فارسی زبان تاریخی دستور در و دارند

 معنی خود برای معروف قول به و برگردانیم امروزی و معیار زبان به را جمله باید دوم نوع دو درک برای

 .است علی او نام= است علی نام را او /پرسیدند ما شیخ از= پرسیدند را ما شیخ: کنیم

 از بدل«   را »که هنگامی. رود می کار به اضافه حروف از یکی جای به حقیقت در اضافه حرف از بدل رای

 .گرفت نظر در هم اضافه فک صورت به را آن توان می, باشد "برای" اضافه  حرف

 :بود معلم را ما او
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 .اضافه فک - بود ما معلم او .1

 .اضافه حرف از بدل -بود معلم ما برای او. 2

 جناس  

 . استدر تلفظ و اختالف در معنی  بیشتر یا واژه دو توجه قابل شباهت یا یکسانی

 شوند می نامیده جناس ارکان اند جناس آورندۀ پدید که کلماتی

 . دارند معنی تفاوت فقط و یکسان کامالً تلفظ در جناس ارکان گاهی

 روان زبویش گردد شاد همی        //    روان جویش به گویی است گالب

 .دارند متفاوت معنی و یکسان تلفظ که اند جناس ارکان(جان و روح)روان و( جاری)روان

 :جناس انواع

 تلفظ و نوشتار و اختالف در معنی را می گویند . در واژه دو یکسانی  :( تامهمسان )  جناس

عراقی (فخرالدین  )        نهاد سودا ی بوته در ما جان        نهاد ما نهاد در شوری عشق   

( موالنا)          شیر و شیر نوشتن در باشد چه گر         مگیر خود از قیاس را پاکان کار  

 ) فردوسی(             روان یابد باز شده چون چنان      //      روان آب سوی بشد خرامان

 ) خیام (      بهرام گرفت گور  می گرفتی همه عمر        دیدی که چگونه گوربهرام که 

 - بَرد و ب رد: نند ما باشد کوتاه تومصّ در تنها کلمه چند یا دو تلفظ اختالف هرگاه  : حرکتی ناقص جناس

 م هر و م هر - گَرد و گ رد

 ) موالنا(  کرم و بخشش او ، روشن و بخشنده شدمکز    //     کلَمَو  لکمُو  کلِمَشکر کند چرخ فلک ، از 

 ) ابتهاج (   زند نمی(  پَر) پرنده ما مالل( ُپر) دشت به     //    زند نمی در به کسی، کسی بی سرای این در

 ) موالنا (          ِفشار //      پنبه ای اندر دهان خود      فُشاراین چه ژاژاست و چه کفر است و 
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 (  ژاژ یعنی سخن بیهوده)   

 باشند داشته تلّفظ اختالف بلند تومصّ یا صامت یک در بیشتر یا کلمه دو هرگاه:  اختالفی ناقص جناس

 جاه و چاه - سیر و شیر - شفیق و رفیق - جمع و شمع: مانند

 ) فردوسی (         ز درگاه برخاست آوای کوس      //     خروس خروشِبدان گه که خیزد 

 ) سعدی (    هاقربان جملۀ از باشیم یکی نیز ما       //   آمد( ریش) دل بر گر است( کیش) در که تیر هر

 (ریش در این جا به معنی زخمی و خسته است .   (   )کمان را می نهادند.  ی = جعبه ای که در آن تیر ها کیش ) 

 و قدم - مرنج و رنج    :مانند حروف تعداد و معنی در است بیشتر یا واژه دو اختالف:  افزایشی ناقص جناس

 دوست و دست - قدممَ

 ) سعدی(    وجود//    هر که این هر دو ندارد عدمش به ز     سجوداست و کرامت به  جودشرف مرد به 

 ) حافظ (   نمی کند  سمنهمدم گل نمی شود ، یاد      نمی کند     //   چمنسرو چمان من چرا میل 

 ) حافظ  (      که بد به خاطر امیدوار ما نرسد        //و واثق باش        مرنجحسودان  رنجدال ز 

 ) حافظ(    جای غم باد مرآن دل که نخواهد شادت         توست(  مقدم ) و(  قدم) در مجلسیان شادی

------------------------------------------------------------------------------------ 

 آرایه تمثیل 

 می ذکر را مثالی و نمونه یا داستـان ، حکایـت ، خـویش سخـن تناسب به نویسنده یا شاعر که است آن   

 . نماید منتقل شنونده یا خواننده به را خود نظریات و مفاهیم ، طریق این از تا کند

 چیزی ی نشانه و نماد جمادات و اشیا یا حیوانات از یک هر(  ها تمثیل)  حکایات و ها داستان در:  نکته

 . هستند

 المثل ارسال

       ، شود المثل ضـرب بعداً او کالم یا و گیـرد کار به آگاهانه را المثلی ضرب خود کالم در گـوینده اگـر   

 . است المثل ارسال ی آرایه دارای گوییم می
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 نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در       بود دمی خوش دهی عشق به دل که دم آن:     1 مثال

                              زبا  دهد  در بیابانت ایزد که         انـداز دجـله در و میکن نیکی تو      :2 مثال

 است المثل ضرب بیت ی همه

 « خورد گاو نادان ز بازوی خویش » :        نباشی بس ایمن به بازوی خویش       3مثال 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 خسرو –آرایه های ادبی و قلمرو زبانی درس شانزدهم 

 پردازی نقیضه طنزنویسی،

است و در اصطالح ادبی تقلید طنزگونه از یک کار  وارونه جواب گفتن شعر و سخن کسیدر لغت به معنی 

هنری دیگر است . در مواردی به قصد مسخره کردن و نقد ساخته می شود و گاهی نیز تنها هدف آن 

 خندان است . 

 داستان خسرو تقلیدی طنز گونه از گلستان سعدی است . 

  پارودی هم گفته می شود . (   parody) نکته : به نقیضه ، 

 می گوید : « دماوندیه » ملک الشعرا در شعر معروف :   نمونه

 ای دیو سپید پای در بند     /      ای گنبد گیتی ای دماوند  

 از سیم به سر یکی کله خود   /      زآهن به میان یکی کمربند 

 :   در نقیضه ی آن گفته است  صادق هدایت 

 ای صاف و سفید کله قند   /    افراشته همچو کوه الوند                                

 از کاغذ آبیت کله خود       /    وز نخ به میان یکی کمربند                                
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 تضمین 

نویسنده  از را بیتی یا مصراع ، حدیث ، آیه خود(  نثر یا شعر)  کالم میان در نویسنده یا شاعر که است آن     

 . بیاورد عیناً  دیگر شاعریا 

 . گیرد می قرار گیومه داخل شده تضمین عبارت معموالً :  نکته

 انواع تضمین :    الف ( آشکار           ب( پنهان 

 الف ( در تضمین آشکار نام صاحب اثر یادآوری می شود . 

 پاک زاد         که رحمت برآن تربت پاک باد  فردوسیمانند :    چه خوش گفت 

 میازار موری که دانه کــــش است         که جان دارد و جان شیرین خوش است ....            

ب ( در تضمین پنهان به هر دلیلی نام صاحب اثر یادآوری نمی شود اما رعایت امانت ادبی حکم می کند ، آن 

 خل گیومه قرار دهیم .کالم وام گرفته شده را در دا

 این دو بیت از غزل معروف استاد شهریار با مطلع ) علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را... (  مانند :   

 را نوا این بنوازد خوشتر غیب لسان که        دم او سـاز زنـوای هـردم نـای چو زنـم چـه               

 « را نـوا ایـن بنـوازد آشنـایی پیـام بـه        صبحگاهی نسیم که امیدم این در شب همه »              

 . است کرده تضمین حافظ از شهریاراستاد   را دوم بیت:  توضیح

    : تضمین از هدف

      سخن به بخشیدن اعتبار الف ( 

 طوالنی و گسترده مفاهیم کردن خالصه ب  (

 ادعا اثبات برای ضمانت  ج  (

------------------------------------------------------------------------------------ 

 جوانا ره طاعت امروز گیر         كه فردا نیاید جوانی زپیر  

 )) سعدی  ((
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 ادبیات جهان –هفتم  بخش

 

ادبیات به نام ادبیات کشورها می پردازد . امروزه شاخه ای از  کتاب به بررسی ادبیات جهان وبخش پایانی 

ون می پردازد و اندیشه و تطبیقی وجود دارد که به اشتراکات آثار ادبی در سرزمین ها و فرهنگ های گوناگ

رای و نظر ادیبان جهان را با یکدیگر مقایسه می کند . در این فصل با برخی از شاعران ، نویسندگان و آثار 

  برجسته ی جهان آشنا می شویم . 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 سپیده دم –آرایه های ادبی و قلمرو زبانی درس هفدهم 

 انواع تركیب در ادبیات فارسی

 باشند: ترکیب ها دو نوع می

 ( صفت+  اسم)  ترکیب وصفی (۱

 ( من ، تو ، او ، ما ، شما ، ایشان ضمیر جدا ) منفصل(  +  اسم یا اسم+  اسم)  اضافی ترکیب (۲

 یم . اول باید اسم و صفت را تشخیص ده یمقبل از این که  مستقیم ترکیب اضافی یا وصفی را بدان

ه ای است که می تواند مستقیماً و مستقالً نهاد ) مسندٌالیه ( ، مفعول ، متمّم، و منادا باشد وآن :کلماسم

در جمله های « مهدی و توپ » برای نامیدن شخصی ، حیوانی ، چیزی و یا مفهومی به کار می رود : مانند

 زیر : 

 مهدی شجاع است .

 توپ را گرفتم . 

 با توپ بازی کردم . 

http://adabyat56.blogfa.com/post/38
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 می روی ؟ مهدی ! کجا 

حالت ، مقدار و شماره یا یکی از چگونگی های اسم را می رساند و اسمی که صفت درباره ی آن ،  :صفت

 نامیده می شود .  موصوفتوضیحی می دهد ، 

 . یکی از مهمترین نشانه های تشخیص صفت استفاده از پسوند های ) تر یا ترین ( به آخر کلمه است

و وسط آنها کسره قرار بگیرد یک ،  م یا اسم و صفت کنار هم قرار بگیرد:زمانی که دو اسم کنار هنکته

 سازند. ترکیب را می

 .کنیم  وجود دارد که در اینجا به سه روش اشاره می وش هاییبرای تشخیص ترکیب وصفی از اضافی ر

 است .  در غیر این صورت اضافی، کنیم اگر معنی دهد وصفی  به آخر ترکیب تر یا ترین اضافه می( ۱

 مثال:کتاب خوب + تر یا ترین

 .  پس ترکیب وصفی است . معنی می دهد ،ترین خوب یا   یا  ترین  = کتاب خوب تر  تر +  کتاب خوب

 است . دهد پس ترکیب اضافی معنی نمی=  در  کالس تر یا  ترین .  + تر یا ترین  در  کالس

کنیم اگر معنی  اضافه می «  است» و آخر ترکیب   «، »  به اول ترکیب ) این ( و وسط ترکیب ویرگول( ۲

 است .  دهد وصفی در غیر این صورت اضافی

 ترکیب وصفی .  است درخت ، زیبااین    :  درخت زیبا  : مثال

غیر این در وصفی  داشتن ترکیب کنیم در صورت معنی اضافه می«  بسیاریا  خیلی » وسط ترکیب ( ۳

 است.  صورت اضافی

 دهد اضافی است. چون معنی نمی ،دوچرخه  خیلی چرخ  : چرخ  دوچرخه مثال: 

 آرش  بسیارکتاب  آرش : کتاب  

  چگونه ترکیبات وصفی و اضافی را از هم تشخیص دهیم؟
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 به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :« ــ  » هرگاه دو کلمه به وسیله ی 

– ایرانی دختر  - زیبا خودروی– من  چشم–روستای کوچک – انقالب  زمین –دست  پاک  -خورشید  کربال 

 درخشان الماس  

روش تشخیص آن ها  زیرهر یک با دیگری فرق دارد که در همه ی مثال های باال ترکیب هستند. ولی نوع

 .آورده می شود

 » کسره بجای دیگر هم به شدن اضافه هنگام باشد« ه -ا– و »: هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف نکته 

 : مثل.  گیرند می « ی» ، «  -

 تبریزهوای  -هوا

 زیبا  آهوی–آهو 

 بزرگ ی خانه–خانه 

 روش های تشخیص

بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل ی کسره  -1

 ترکیب اضافی است .)است(قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد 

 روستا  ی کلمه یعنی است وصفی ترکیب دارد معنی چون:  است کوچک ،روستا – روستای کوچک مثال

 . است« صفت »کوچک  ی کلمه و «موصوف»

 خورشیدترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ی ندارد معن چون: است خورشید ، کربال – خورشید  کربال

 است .«الیه مضاف » کربال و کلمه ی « مضاف»

به آخر کلمه ی دوم )تر( اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی  -2

 :  مثال  است .
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و کلمه ی « موصوف»ی مادر  کلمه یعنی است وصفی ترکیب دارد معنی چون:  مادر دلسوزتر–مادر  دلسوز 

 است .«صفت » دلسوز

 » من ی کلمه و «مضاف» مادر ی کلمه یعنی است اضافی ترکیب ندارد معنی نچو:  تر من مادر  –مادر  من 

 . است« الیه مضاف

کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی  -3

 نداد ترکیب اضافی است .

 کلمه و «موصوف» شهر ی کلمه یعنی است وصفی ترکیب دارد معنی چون:  تمیز بسیار شهر –شهر  تمیز 

 . است« صفت » تمیز ی

 و «مضاف» شهر ی کلمه یعنی است اضافی ترکیب ندارد معنی چون:  بروجرد بسیار شهر – بروجردشهر  

 . است« الیه مضاف » بروجرد  ی کلمه

وصفی است. و اگر ر آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب د را «ی » ی کلمه– 4

 معنی نداد ترکیب اضافی است

و « موصوف»دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست  -مثال : دست  تمیز

 است .«صفت » کلمه ی تمیز 

و « مضاف»خودکار است یعنی کلمه ی  اضافی ترکیب ندارد معنی چون: خودکاری جواد  –خودکار  جواد 

 است .«مضاف الیه » جواد  کلمه ی 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ای كه دستت می رسد كاری بکن     پیش از آن كز تو نیاید هیچ كار

 (( سعدی ))
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 است.آوایی گرفته شدهو هم صداییهم معنیبه  یونانیای  (، از کلمهsymphonie :فرانسوی )به سَمفونی

شود که از چند بخش  مجزّا به گفته می ارکسترال ایبه قطعه موسیقی کالسیک سمفونی در

یوزف  گردد.بازمی اروپا در هجدهم میالدی ی سده سمفونی بهقدمت شکیل شده باشد. ت موومان نام

 اند.سزایی داشتهگیری آن تأثیر بهدر شکل لودویگ فان بتهوون ویژه، و بهولفگانگ آمادئوس موتسارت ،هایدن

بلند و دارای حجم  ایقطعه هر سمفونیاست.  ارکستر سمفونیک نوازی درترین اجرای همامروزه سمفونی رایج

کل اثر، ارکستر به خاطر  اجرای )قسمت( مجزا دارد و در میان  موومان زیاد برای ارکستر است و معمواًل چهار

کند. گاه نیز، ایستد و موومان  بعدی را آغاز میها، به مدت  چند ثانیه بازمیتأکید بر جدایی  هر یک از قسمت

 شود. ، بالفاصله موومان بعدی اجرا میآهنگساز بسته به نظر  

در واقع می توان گفت که شعر و کالمی که برای چند قطعه موسیقی که به همراه ارکستر اجرا می شود را 

 سمفونی می گویند . 

-------------------------------------------------------------------------------------  

 عظمتِ نگاه –آرایه ها و قلمرو زبانی در هجدهم 

 منادا : 

 در جمله بدون عالمت یا همراه با عالمتی  مورد خطاب قرار گیرد . ند ااسم می تو

 فریدون ! بیا .

 پروردگارا ! ما را ببخش . 

 ای خدا ! فرزندانمان را یاری کن .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98_(%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2
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 بنمای تحقیق ره را نظامی            بگشای توفیق در خداوندا

مورد خطاب و ندا قرار گرفته اند . این واژه ها را منادا و و خداوندا خدا  این جمله ها فریدون ، پروردگار ،در 

 نقش آن ها را نقش ندایی یا منادایی گویند.

 این به « ا یا، ای، آی، » مانند زنیم؛ می صدا را چیزی یا کسی آنها با که هست هایی نشانه:  نکته اول

 .  گوییم می«  ندا نشانۀ»  ها واژه 

 توجّه باید جمله خواندن آهنگ به موارد، گونه این در رود؛ می کار به نشانه بدون منادا گاهی:  نکته دوم

 فریدون ! بیا .    : نمونهکنیم .        

 « .است خداوند نشانۀ ای آفریده هر تانائیل، نا»                 

 است . مانند :  محذوف منادا امّا آید می ندا نشانۀ نیز گاه:  نکته سوم

   باز کنم کی نامه تو نام بی            سرآغاز بهترین تو نام ای

زبانم بر نیست تو نام جز                روانم مونس تو یاد ای  

 ) نظامی (                بستند چه هر کلید تو نام        هستند چه هر گشای کار ای

 منادا می تواند به صورت گروهی بکار رود . :  چهارمنکته 

 ای پروردگار مهربان ! جوانان را یاری بفرما .

 

 مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر      ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم

 )) سعدی((
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