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  یادبوفنونعلوم  

 ازدهمي  ی هيپا  

 هيتشب: ۳درس  

 

ند کن یاستفاده م انیوعناصرعلم ب یومعنو یها( لفظ هي) آرایها شيآرااز  خود یذهن یانتقال معان یبرا سندگانیشاعران ونو 

 کنند. یم لیتبد یوادب یهنر یرا به جمله ها یساده وعاد یصورت جمله ها نیوبد

  یجمله عاد یمثال به جا 

 «دیبار باران»

 کنند یم راستفادهیز یها ازجمله

 .ستیابرآمد و باز برسرسبزه گر-1

 .دیازچشم ابر چک دبارانیمروار -۲

 زدسپهریبهاران که شاباش ر -۳

 دامان گلشن ز رگبارها به

 یجمله عاد یبه جا ایو 

 «طلوع کرد دیخورش»

 کنند یم راستفادهیز یها ازجمله

 .دشکفتیگل خورش-1

 ادشاه مشرق چهره نمود.پ -۲

 خسروخاور،علم برکوهساران زد. -۳

ابرآمد وباز برسرسبزه »لم واقع وجودندارد مثال است که درعا سندهیانویشاعر  یذهن یرسازیتصو یجمله ها نوع نیهمه ا 

 نیماست به ه رممکنیدارد که درعالم واقع وجودآن غ یبخش تیشخص یکندونوع یم هیشده که گر هیابربه انسان تشب «ستیگر

 است. یوهنر یجمله ادب نیخاطرا

 یم یبررس انيعلم باست که در هیآن ها چهارآرا نیوجود دارد که مهمتر یمعان انيوب ليتخ نشيآفر یبرا یگوناگون یوهایش 

 شوند:

 هیشبت-1

 جازم -۲

 ستعارها -۳

 هیکنا -۴

 هيتشب 

 : فیتعر  

 را داشته باشدمانندکنند. یژگیآن و گرکهید زیچ ای یمشترک به کس اصفتی یژگیرا ازنظرداشتن و یاکسی یزیچ یوقت
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به آن دست  هسندیانویاست که شاعر یشود وجه شباهت یم هیتشب ییبایداردوآنچه موجب ز ندهیدرنوع نگاه وتفکرگو شهیر هیهرتشب

 است. افتهی

 کند. یم زیانگ الیرا خ ه،کالمیاستفاده ازتشب 

 دارد: هیاپای چهار رکن هیهرتشب 

 شبه :م-1

 شده( هیکه تشب ی) اسممیکن یم گرمانندید ی دهیاست که آن را به پد یا دهیپد

 :ریدرمصراع ز« گل امیا» مثل  

 «گل چوعمربه رفتن شتاب کرد امیا»

 مشبه به: -۲ 

 شده( هیکه مشبه،به آن تشب ی)اسممیکن یاست که مشبه را به آن مانند م یا دهیپد

 :ریدرمصراع ز«گل»مثل  

 «دیآ یلبت باهم نم دنیهمچون گل زخند تو»

 وجه شبه : -۳ 

ر درمشبه به آشکارت یژگیو نیاست.ا هیمشبه ومشبه به است  که درواقع علت به وجودآمدن تشب نیمشترک ب اصفتی یژگیو

 وپررنگ تراست.

 :ریز درمصراع«میکر» مانند

 «میباش کر دچونخلیزدست برا گرت»

 :هيدات تشبا -4 

 کند  یمشبه ومشبه به برقرارم نیراب هیاست که رابطه تشب یا واژه

 یسان، به کردار ،وش ،ماند وم ،بهییمثل ومانند باشند( گو یند،همچون ،چون وچو) اگربه معنمثل ،مان» مانند  ییها واژه

 است(و... هیماند)شب

 :ریز تیدرب« وش»و «چون» مثل

 زبان چون سنگ وفم آهن وش است نیا»

 «بجهداز زبان چون آتش است وآنچه

 :هیشترتشبیب میتفه یگربراید یها مثال

 :ديکن رمشخصيز یرا درمثال ها هيرکن تشب چهار

 سبکبار ییبلم آرام چون قو-1

 رفت یبرسرکارون هم ینرم به

 :مشبهبلم

 سبکبار: مشبه به ییقو

 هی:ادات تشبچون

 رفتن:وجه شبه ینرم به
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 رنگ دهیپر یشب درتمام پنجره ها -۲

 رمشکوکیتصو کی مانند

 بود انیدر تراکم و طغ وستهیپ

 :مشبهشب

 به:مشبه رمشکوکیتصو کی

 هی:ادات تشبمانند

 بودن انیدرتراکم وطغ وستهیپ

 باران پر از طراوت تکرار بود وهیو او به ش  -۳

 :مشبهاو

 :مشبه بهباران

 هی:ادات تشبوهیش به

 تکرار بودن:وجه شب پرازطراوت

 حذف کرد. هیتوان ازتشب یرام هیاست اما وجه شبه وادات تشب یذکر مشبه ومشبه به ضرور هیتشب یها ی هیپا انیازم

 (:هي) ارکان تشبهيتشب یها هيازنظرپا هيانواع تشب 

 گسترده )مفصل(: هيتشب - الف

 را درخود داشته باشد هیرکن تشب اسهی هیاست که چهار رکن تشب یهیتشب

 را دارد: هیچهار رکن تشب رکهیمثل نمونه ز 

 .ستدیا ی/ومثل سرو،سبزمدیله،سرخ/چون نسترن سپدرچشمانم/چون ال نامت»

 نامت :مشبه 

 الله،نسترن وسرو:مشبه به 

 هیچون ومانند:ادات تشب 

 وسبز:وجه شبه دیسرخ،سپ 

 را داردو وجه شبه آن حذف شده: هیسه رکن تشب رکهیمصراع ز ایو

 «خون شد همه دشت وراغ یایدر چو»

 دشت وراغ:مشبه 

 خون:مشبه به یایدر 

 هی: ادات تشبچو

 حذف شده: هیداردوادات تشب هیسه رکن تشب رکهیدرمصراع ز ایو

 «کوهم زصبروحلم وداد مین که»

 ع(:مشبه یامام عل« ) م» رمتصلیضم 

 حلم وداد:وجه شبه                 کوه:مشبه به 
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 فشرده) مجمل(: هيتشب -ب 

 مشبه ومشبه به را دارد. یعنی هیتشب یاست که فقط دو رکن اصل یهیتشب

 :ریز تیب مثل

 دیدرگفت وشن درنگنجدعشق»

 «دیاست قعرش ناپد ییایدر عشق

 عشق :مشبه 

 :مشبه به ایدر 

 .ندیگو یزمی( نغیرسا)بل هیتشب هینوع تشب نیراخالصه کرده است به ا هیو وجه شبه،تشب هیادات تشب حذف

 کند. یم باتریتر و ز یکالم را ادب غیابلیفشرده  هیتشب 

 رود: یبه دوصورت به کار م غيبل ايفشرده  هيتشب 

 :یاضاف غيبل هيشبت -الف 

 ( به کار رود.هی) مضاف ومضاف الیاضاف بیمشبه ومشبه به،به صورت ترک یوقت

 :ریز  یدرنمونه ها«عشق وآتش خشم  یایمیمس وجود ، ک» بیمثل سه ترک 

 یاز مس وجود چو مردان ره بشو دست»

 «یو زر شو یابیعشق ب یایمیتاک

 «نرسد ایخشم اول درخداوند خشم افتد؛پس آنگه زبانه به خصم رسد  آتش»

 به هم مانند شده اند. یاضاف بیوخشم به آتش به صورت ترک ایمیوجود به مس ،عشق به ک هاتیتشب نیدرا

 مثل: یاضاف غیبل هیگرتشبید ینمونه ها 

 آب و کمندنظر نهیی،آ رعشقیاکس

 ،مشبه است. هیه به است ومضاف المضاف،مشب یاضاف غیبل یها هیدر اکثرتشب 

 :یاسناد غيبل هيشبت -ب  

 به کاربرده شوند یفعل اسناد کیهمراه  یعنیاسناد داده شود « مشبه»به « مشبه به» یوقت

 آمده است یبیرترکیکه به صورت غ ریفشرده درنمونه ز هیچهارتشب مانند

 « ینیتوچراغ زم استی،آفتاب ، چراغ دن ینیمهتر،آفتاب ، چراغ آسمان است وتوچراغ زم یا»

 به آفتاب نسبت داده شد: یفعل اسناد کیبا ایچراغ آسمان وچراغ دن 

 آفتاب :مشبه 

 :مشبه بهایچراغ آسمان وچراغ دن 

 مهتر( نسبت داده شد:«) تو»به  زین نیوچراغ د نیزم چراغ

 تو :مشبه 

 :مشبه به نیوچراغ د نیزم چراغ
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 کیبا یهمکاران گرام شود یشنهادميپگونه دروس ، نی( درمورداهیاست) تشب یادب یها هیاز آرا یکیدرس درمورد نیا چون

 دهند مثل: حیرو توض هیمثال ساده تشب

 «یعطاراست خاموش وهنرنما یچو طبله  دانا»

 .داکنندیپ ییروزمره خود مثال ها یوازدانش آموزان خواسته شوددرگفت وگو 

ن ها آ فیبهتراست وبهتراست ازدانش آموزان تعر یریادگی یو...فقط برا هیتشب ه،ارکانیمثل تشب یاصطالحات ادب فیتعر

 .است یاورندکافیبدهند وبتوانند مثال ب صیاصطالحات را تشخ نیدرعبارات واشعارا یخواسته نشود،فقط به صورت عمل

 

  یابيخودارز      

 

 .دییآن هارامشخص نما یها هیدوپایابیب گسترده هيتشب کيفشرده و هيتشب کیریز اتیدراب-1

 یگرچومرغ بنالم تو همچو سرو ببال - الف 

 یتو همچو غنچه بخند میچو ابربگر وگر

 گسترده است که درهمه آن هاوجه شبه حذف شده. هیچهارتشب یدارا تیب 

 من محذوف:مشبه ایدرافعال « م»شناسه  

 مرغ ،سرو،ابر وغنچه :مشبه به 

 هیچو :ادات تشب 

 یکنم ول یالبه هم شیکمان ابرو شیپ -ب 

 کند یاست؛ ازآن گوش به من نم دهیکش گوش

 یاضاف غیابلیفشرده  هیکمان ابرو:تشب 

 ابرو :مشبه 

 کمان :مشبه به 

 عشق توست یدل گرفتار بال  -پ

 عشق توست یدکربالیشه جان

 یاضاف غیابلیفشرده  هیعشق:تشب یبال 

 عشق:مشبه 

 بال :مشبه به 

 یاسناد غیابلیفشرده  هی:تشب دکربالستیجان شه 

 جان :مشبه 

 کربال :مشبه به دیشه 

 یاضاف غیابلیفشرده  هیعشق:تشب یکربال 

 عشق :مشبه 

 کربال :مشبه به 
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 .دیکن رمشخصیز یوجه شبه را درشعرها -۲

 گل درجنبش آب یصدا چون بو -الف 

 گشت یبه هرسوپخش م یآرام به

 به هرسوپخش شدن:وجه شبه یگل به آرام یصدا به بو هيتشب 

 کیشود تار یبرون ،ابر دیآ یچون م نهینفس کز گرمگاه س -ب 

 چشمانت، شیدرپ ستدیا وارید چو

 چشم یچه دار گریاست،پس د نیکا نفس

 ؟ کینزد ایدوستان دور  زچشم

 وارينفس به د هيتشب 

 :وجه شبه مسدودکردنایومانع شدن  ستادنیا 

 :دیکن رمشخصیرا درشعر ز هیتشب یاصل ی هیوپاد -۳ 

 خواهش باز است، چستان،چتریپشت ه -الف 

 بدود. یدربن برگ یعطش مینس تا

 .دیآ یباران به صدا م زنگ

 یاضاف غیابلیفشرده  هیچترخواهش :تشب 

 خواهش:مشبه 

 چتر: مشبه به 

 یاضاف غیابلیفشرده  هیعطش :تشب مینس  

 عطش :مشبه 

 :مشبه به مینس 

 یاضاف غیابلیفشرده  هیزنگ باران :تشب 

 باران :مشبه 

 زنگ :مشبه به 

 چمن نینگرم درا یم شتنیرچه به گرد خوه -ب

 دهد نشان یجزتو نم رمنیضم ی نهیآ

 یاضاف غيبل ايفشرده  ی:تشب ريضم نهيآ 

 :مشبه ريضم 

 :مشبه به نهيآ 

 :دیکن رمشخصیز اتیفشرده دراب هیدوتشب -4

 تو دور است انیعشق پا یاگرا -الف   

 عبور است یغرق تمنا دلم
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 تیدرهوا دنیقدکش یبرا

 مثل صنوبرها صبوراست دلم

 برگ رجوشنیسهراب ز ی نهیچو س نیزم -ب

 درآن ناوک صنوبر وغان فرونشسته

 است هیمانند پنبه دانه که درپنبه تعب -پ 

 برف انیکوه هاست نهان درم اجرام

 جوشن برگ  

 ناوک صنوبر وغان ) ناوک صنوبر ، ناوک غان( 

 (ی) غان نام درخت 

 :دیومشبه به رامشخص کن رمشبهیز یدرشعرها -۵ 

 د،یبار یازشب رفته بودوبرف م یپاس -فال 

 رفته  ادهایاز یهزارافسانه ا یها یپرافشان پر چون

 ها یبرف به پرافشان پر هیتشب 

 برف :مشبه 

 ها :مشبه به یپرافشان پر 

 باد صبا اطیدگرباره خ  -ب 

 قبا نیگل دوخت رنگ براندام

 یاضاف غیابلیفشرده  هیباد صبا:تشب اطیخ 

 بادصبا :مشبه 

 :مشبه به اطيخ 

 اند؟ هیتشب یها هیازپا کیکدام  یدارا ر،یز یها تیبه کار رفته درب یها هیتشب -۶ 

 مرا کزجام عشقت مست گشتم  -الف 

 دینما یم کسانیوهجر  وصال

 جام عشقت مست گشتم 

 عشق :مشبه 

 جام :مشبه به 

 :وجه شبه یمست کردن ،مست آور 

 که سنگ حادثه ازآسمان رسد یگاه -ب 

 رسد انیبال به مرغ بلندآش اول

 یاضاف غیبل ایفشرده  هیسنگ حادثه :تشب 

 سنگ :مشبه به       حادثه :مشبه 
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 خانه دل ما را ازکرم عمارت کن  -پ

 یرانیخانه رونهدبه و نیازآن که ا شیپ

 یاضاف غیبل ایفشرده  هیدل :تشب خانه

 دل :مشبه 

 خانه :مشبه به 

 پابرجاست رندهید یآتشگه یزندگ  -ت

 داستیشعله اش درهرکران پ ش،رقصیفروزیگرب

 گناه ماست یاست وخاموش ورنه،خاموش

 پابرجاست. رندهید یآتشگه یزندگ 

 :مشبه یزندگ 

 آتشگه :مشبه به 

 پابرجا بودن :وجه شبه رندهید

 ندامت سوخت یازشعله  رباورمیحر -ث 

 چون ابر ستمیعطشناک ن ریبرکو که

 یاضاف غیفشرده بابل هیباور:تشب ریحر 

 باور:مشبه 

 :مشبه بهريحر 

 یاضاف غیبل ایفشرده  هیشعله ندامت :تشب 

 ندامت :مشبه 

 شعله :مشبه به 

 :دیرامشخص کن هیادات تشب ریز یازنمونه ها کیدرهر -۷

 یمرا دردل درخت مهربان -الف 

 یچه ماند؟به سروبوستان به

 ماند :ادات شبه 

 یاو پرزاغ چون دم طاووس نمود نیاحینزه بودکه ازعکس ر یخوش ومرغزار یر،متصدیکشم تیاند که درناح آورده -ب 

 .یجمال او دم طاووس به پر زاغ مانست شیودرپ

  هی:ادات تشب یچون و مانست  

 سان نشان برف نینداند بد یهرگزکس  -پ 

 در دهان برف نیاست زم یکه لقمه ا ییگو

 هی:ادات تشب ییگو 
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 است؟ شتریدر آن ها ب هیکدام نوع تشب دییدوبگویابیاست،ب 9و 7،8 یراکه مربوط به شاعران قرن ها یاتیباالاب یدرمثال ها -8

 هیتشب یاصفهان نیوکمال الد یکرمان یخواجو اتیفشرده است اما اب هیتشب یعراق نیوفخرالد یحافظ ،سعد اتیدرنمونه ها باال اب  

 گسترده است.

 فشرده استفاده شده است. هيازتشب شتريب یدرسبک عراق یطورکل به 

 یرا درخانه  هینموده وهرپا یبه تعداد آن ها طراح ییخانه ها د،سپسیرا مشخص کن ییآوا یها هیرپایز تیدرب -۹ 

 :دیخودقرارده

 خون شد همه دشت وراغ یایچو در» 

 «ها چون چراغ غیچون شب وت جهان

 خون شد || هم  دش || ت  راغ ی  ||  ایدر چ  

ن || شب  ت َجهان ن || چراغ یچ   || غ ها چ 

 ،فعولن ،فعولن،فَعَل فعولن

 

 کميفصل  ليحلت      

 

 :دیکن یبررس یباشناسیوز اتیادب خیرا ازنظر تار ریز متن-1

 «درگل از گل دل کرد. دقدرتیو خاک را گل کرد وبه  دیاز ابرکرم،باران محبت برخاک آدم بار پس»

 :اتيادب خياز نظر تار  

مغول درسال  یحمله  یکتاب را دربحبوحه  نیبزرگ قرن هفتم است ،ا یازعرفا ،یراز نیکتاب مرصادالعباد ازنجم الد 

 پرداخته است ینفس انسان تیوترب نیسلوک د انیب یعنی یمسائل عرفان نیمهم تر ینگاشته ودرآن به بررس817

،احوال،سخنان واشعار  ثیواحاد اتیر،آی،تفس یازاصطالحات عرفان یسجع وموازنه است وبرخ یدارا یساده وگاه یگاه نثرآن

 قراردارد. ییغنا اتیدارد و درحوزه ادب زیودل انگ وا،آراستهیش یکتاب نثر نیشده است ا انیبزرگان در آن ب

 :یشناس بايازنظر ز  

 یهیابر کرم و باران محبت هر دواضافه تشب 

 تکرار) گل،خاک( هیآرا 

 یگل ودل:جناس ناقص اختالف 

 ( و )خاک ، گل ( دی: )باران،ابر وبارریمراعات نظ 

 :اشتقاق دیباران وبار 

 :ب ، د ،کسره ییواج آرا 

 (دیخلق کرد،آفر یبه معن یودوم یفعل اسناد یکرد وکرد جناس تام)اول 

 «صباحا  نیاربع یدیآدم ب نهیخمرت ط» هیبه آ حیتلم 

 یقدرت: اضافه اقتران دی 
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 :دیکن ليتحل ررایر زفصل اول شع یبا توجه به آموخته ها  -۲

 بدم،خنده شدم هیبدم،زنده شدم،گر مرده

 شدم ندهیعشق آمدومن دولت پا دولت

 مرا راستیدلمرا،جان راستیس ی دهید

 تابنده شدم یمرا،زهره  راستیش زهره

 یوراهبر شروی،پیوسر یخیکه ش گفت

 بنده شدم ام،امرتوراین شیام،پین خیش

 پر و بالت ندهم ،منیکه با بال وپر گفت

 پر و پرکنده شدم یبال وپرش،ب درهوس

 منم دیگه ب هی،ساییتو دیچشمه خورش 

 برسرمن پست وگدازنده شدم یکه زد چون

لک وَملَک  شکرکندچرخ  فلک ازَمل ک وم 

 وبخشش او،روشن و بخشنده شدم کزکرم

 سبق میحق کزهمه برد شکرکندعارف

 طبق،اختررخشنده شدم برزبرهفت

 :اتيادب خيتاراز نظر    

و سرشاراز احساس وعاطفه  نیغزل ،نرم ودلنش نیا ؛یاست وسبک عراق یشاعر وعارف قرن هفتم هجر یاز مولو یغزل 

 دارد. یجا ییغنا اتیادب یواالست ودرحوزه  یوعرفان یآسمان قیعم یاست وبرخوردار ازمعان

 شعر وزن شعر: يیآوا یها هيپا   

 بدم || خنده شدم هیمرده بدم || زنده شدم || گر 

 مفتعلن،مفتعلن،مفتعلن،مفتعلن

 یمثمن مطو رجز

 موجود درغزل: هاتيتشب   

 یاضاف غیبل ایفشرده  هی:تشب دولت عشق 

 :مشبه عشق

 :مشبه به دولت

 گسترده هی:تشبتابنده شدم یزهره   

 مشبه«:م  »شناسه

 :مشبه بهزهره

 بودن:وجه شبه تابنده

 یاسناد غیبل ایه فشرد هی:تشبيیتو ديخورش یچشمه  
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 :مشبه تو

 :مشبه بهدیخورش چشمه

 یاضاف غیبل ایفشرده  هیتشب:ديخورش یچشمه  

 :مشبهدیخورش

 :مشبه به چشمه

 یاسناد غیبل ایفشرده  هی:تشبمنم ديگه ب هيسا 

 :مشبهمن

 :مشبه بهدیگه ب هیسا

 یاضاف غیبل ایفشرده  هی:تشبچرخ فلک 

 :مشبه فلک

 :مشبه بهچرخ

 گسترده هی:تشب اختر رخشنده شدم 

 :مشبه «م»سناسه

 :مشبه به اختر

 :وجه شبه رخشنده
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