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عنوان: خندۀ تو

درس هفدهم

نوع و قالب ادبی: شعر غنایی 
درون مایه: عشق و محّبت وشادمانه زیستن

قلمرو زبانی 

1ــ دریافت معنای واژه
2ــ انواع نشانۀ »ان«

 

قلمرو ادبی

ادبی  آرایه های  بررسی 
)تشبیه، کنایه، مجاز، نماد، 

مراعات نظیر(

قلمرو فکری

دریافت  بیت ها،  درک  1ــ 
پیام متن

2ــ مضمون یابی

نمایۀ درس



233بخش دوم: بررسی درس ها

هدف های آموزشی 

1 آشنایی با پابلو نرودا و سرودهٔ »خندهٔ تو« )علم(

٢ توانایی مطالعه و خواندن آثار ارزشمند ادبیات جهان با لحن مناسب )عمل(

٣ پرورش روحیٔه بهره گیری مناسب از آثار ادبی برجستٔه جهان )اخالق(

٤ تقویت باور عشق به زیستن و شادمانه زندگی کردن )ایمان(

٥ تقویت توانایی مطالعٔه تطبیقی آثار ادبی و سنجش محتوای آنها )تفّکر(

٦ کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزهٔ قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

٧ تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(

روش های یاددهی و یادگیری

 روش تدریس کارایی گروه
 روش تدریس بحث گروهی

 روش تدریس پرسش و پاسخ و...

رسانه های آموزشی

 کتاب درسی، کتاب شعر »هوا را از من بگیر خنده ات را نه!«، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب 
و...

منابع تکمیلی 

1 پابلو نرودا، شاعر، شهروند آزاد جهان. رامین موالیی. )1378(. نشریٔه گلستانه. شمارۀ 13.

٢ پابلو نرودا، جادوگر زمین جادویی. ابراهیم میرهاشم زاده. )1352(. مجلٔه کتاب امروز. 

٣ هوا را از من بگیر خنده ات را نه )گزینٔه شعرهای عاشقانه(. پابلو نرودا. )1394(. ترجمٔه احمد پوری، 

با ویراستاری کاظم فرهادی. چاپ بیست وششم. تهران: چشمه. 
٤ وداع. پابلو نرودا. )1369(. مترجم: رکن الدین خسروی. مجلٔه چیستا. شمارٔه
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تحلیل متن درس 

خندۀ تو1
نان را از من بگیر، اگر می خواهی،

هوا را از من بگیر، اّما
خنده ات را نه. 2

گِل سرخ را از من مگیر
سوسنی را که می کاری...3

از پس نبردی سخت باز می گردم
 با چشمانی خسته

که دنیا را دیده است
بی هیچ دگرگونی،

اّما خنده ات که رها می شود
و پروازکنان در آسمان مرا می جوید4

تمامی درهای زندگی را 
به رویم می گشاید.5
عشق من، خندهٔ تو

در تاریک ترین لحظه ها می شکفد6
و اگر دیدی به ناگاه خون من 

بر سنگ فرش خیابان جاری است7

1ــ نرودا در این شعر با نگاه و بینشی هنری به زندگی می نگرد. او حیات زیبا و ملموسی را به ما نشان می دهد. حیاتی که  ما را از وابستگی های خویش 
می رهاند و به هستِی دل نشینی  پیوند می دهد که پاسخ رنج و شادی، عشق و هجران، وصال و حرمان انسان هاست. شعر نرودا تصویری از بینش و نگرش او 

به زندگی، عشق و شادمانه زیستن است.
2ــ قلمرو ادبی: نان و هوا: نان، مجاز از خوردنی و هوا مجاز از تنفس؛ و مجموعاً مجاز از زندگی و نماد زندگی 

3ــ گل سرخ، نماد خنده است و خنده نیز خود نماد عشق و محبت است و شاعر در اینجا می گوید حیات بدون عشق معنایی ندارد.
4ــ قلمرو ادبی: تشخیص: رها شدن خنده و جستن او شاعر را

5ــ قلمرو ادبی: درهای زندگی: استعاره
6ــ قلمرو زبانی: تاریک ترین لحظه ها: منظور لحظه های ناامیدی است/ قلمرو ادبی: خنده: استعاره )خنده به گلی تشبیه شده است که 

می شکفد(.
7ــ قلمرو ادبی: تشخیص: به روی ماه خیابان و... خندیدن
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بخند؛ زیرا خندهٔ تو برای دستان من شمشیری است آخته1
خندهٔ تو، در پاییز

در کنارهٔ دریا
موج کف آلوده اش را 

باید برفرازد2
و در بهاران3، عشق من،
خنده ات را می خواهم 

چون گلی که در انتظارش بودم،4
گل آبی، گل سرِخ کشورم که مرا می خواند.5 

بخند بر شب6
بر روز، بر ماه،

بخند بر پیچاپیِچ خیابان های جزیره،
اّما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم،
آنگاه که پاهایم می روند و بازمی گردند،

نان را، هوا را،
روشنی را، بهار را،7

1 ــ قلمرو زبانی: آخته: از غالف درآمده، برهنه / قلمرو ادبی: تشبیه: خنده: مشبّه، شمشیری: مشبّه به، آخته: وجه شبه
قلمرو فکری: در هنگام مرگ من نیز بخند؛ خندهٔ تو برای من مانند شمشیری است که من با آن بر دشواری ها غلبه می کنم.

موج  وجه شبه:  است.  شده  تشبیه  دریا  به  )خنده  تشبیه  برفرازد:  باید  را/  کف آلوده اش  موج  دریا/  کنارٔه  در  پاییز/  در  تو  خندٔه  ادبی:  قلمرو  2ــ 
کف آلوده اش را باید برفرازد(. مرجع ضمیر »ش«، »دریا« است. البّته به لحاظ معنایی، موج کف آلوده چون وجه شبه است و وجه مشترک خنده و دریا، اگر 

بگوییم »ش« به هر دوی آنها برمی گردد، بی ربط نیست. )در هر دو صورت در معنی خللی وارد نمی شود(. 
قلمرو فكری: خندهٔ تو مانند دریا باید مّواج و توفانی باشد. )به جنبش و قدرت خنده در زندگی اشاره دارد.(

3ــ قلمرو زبانی: »ان« در بهاران نشانٔه زمان
4  ــ قلمرو ادبی: تشبیه: خنده مانند گلی است.

5ــ قلمرو فكری: گل آبی و گل سرخ کشورم که مرا می خواند: گل آبی و گل سرخ، اشاره دارد به پرچم کشور شیلی که از دو نوار قرمز و آبی شکل 
گرفته و نوار سفید دیگری بر باالی آن دو است. رنگ آبی نماد آسمان و اقیانوس آرام است و رنگ قرمز نماد خون های ریخته شده برای استقالل کشور. 
شاعر خود در پی گل سرخ است و آنگاه مطلوب خود را با مطلوب کشورش که در پرچم آن آمده، درمی آمیزد تا بگوید من و کشورم در پی یک مطلوبیم./ 
معنی: و در بهاران...: بهار، منتظر گل است، چون با آن معنا پیدا می کند؛ من نیز به هنگام بهار منتظر شکوفایِی خندٔه تو هستم، خندٔه تو که در پرچم کشورم 

با دو گل آبی و سرخ )دو نوار آبی و سرخ( نقش بسته است. )وجود من با کشورم معنا می یابد.(
6ــ قلمرو ادبی: تشخیص: خندیدن به روی شب، ماه و خیابان

7ــ قلمرو ادبی: تضاد: می روند و باز می آیند، می گشایم و می بندم
قلمرو فکری: نان، هوا، روشنی، بهار: عناصر حیات هستند. شاعر این عناصر را در برابر »خنده« قرار می دهد تا بگوید که حیات بی خنده )عشق( 

معنایی ندارد؛ گواینکه بی آنها می توان زیست اما بی عشق نمی توان.
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از من بگیر
اما خنده ات را هرگز

تا چشم از دنیا نبندم.1 
         پابلو نرودا    

ابیات فرامتنی که با متن درس ارتباط معنایی دارند:

خندیده امتو مست مست سرخوشی من مست بی سر سرخوشم بی دهان  من  خندان لبی  عاشق  مولویتو 

نگشاید پسته  چو  لب ها  گشایش  از  خندیدندل  وار  غنچه  دل  ته  از  است  صائبخوش 

می شود خّرم  عشق  بهار  از  حسن  می شودگلشن  گرداند شبنم  بلبل رنگ چون  صائباشک 

بود تو  عشق  غرض  سرشتند  که  آدم  نیستخاک  آدم  نشد  تو  عشق  ره  خاک  که  هاللیهر 

تو چیست کابین  دهر  عروس  به  منستگفتم  کابین  تو  خرم  دل  خّیامگفتا 

آگاهی های فرامتنی 

خنده،  عصارهٔ حیات است، حیات در رستگاری. شاعر این مؤلفه را هستٔه شعر خود قرار داده و همٔه 
لذت های زندگی و آمال و آرزوهای شاعرانه اش را در قالب آن ریخته است. 

دیگر نیازی به شمشیر و جنگ نیست. وقتی می توان با خنده )عشق و محبت به همنوع( بر دشمنی ها غلبه 
کرد و پیش رفت دیگر چه نیازی به جنگ است؟ درحقیقت، خنده آن فرج و موعودی است که شاعر انتظار 

آن را می کشد و امیدوار است با ظهور آن، حیاِت رستگاری آغاز شود.

کارگاه متن پژوهی

آموزۀ قلمرو زبانی: نشانۀ »ان« 
در زبان فارسی دو نشانٔه جمع وجود دارد: »ها، ان« در واژه هایی ازقبیِل: سبزه ها، درختان، گیاهان، 

زمینی ها و...  
 نشانٔه جمع »ها« از »ان« کاربرد بیشتری دارد و فّعال تر است: گل ها، گیاه ها، دیوارها و... 

 نشانٔه جمع »ان« در شعر و نثر ادبی کاربرد بیشتری دارد: درختان را آب دادم. 

1ــ قلمرو ادبی: کنایه: چشم از دنیا بستن: مردن
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 کلماتی که با »ها« و »ان« جمع بسته می شوند، در زبان فارسی کاربرد یکسانی ندارند و معموالً شکل »ها« 
رایج تر است. جملٔه »درخت ها را آب دادم« رایج تر است تا »درختان را آب دادم.«

گاهی »ان« نشانٔه جمع نیست بلکه پسوندی است که به شکل های گوناگون کاربرد دارد که عبارتند از:
الف( پسوند زمان: پاییزان، بامدادان، شامگاهان، سحرگاهان

ب( پسوند مکان: گیالن، دیلمان، باختران، خاوران
پ( پسوند شباهت:کوهان، ماهان

ت( پسوند قیدساز: شادان، خواهان، خندان  
ث( پسوند نسبت: کاویان، بابکان

گنج حکمت

مسافر 
دلم می خواهد بر بال های باد1 بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیر پا گذارم تا مگر روزی به 
پایان این دریای بی کران2 رسم و بدان سرزمین که خداوند سرحّد جهان خلقتش قرار داده است3، فرود آیم. از 
هم اکنون، در این سفر دور و دراز، ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه هزاران ساله را در 
دل افالک4 می پیمایند تا به سرمنزِل غایِی5 سفر خود برسند اّما بدین حد اکتفا نمی کنم و همچنان باالتر می روم. 

بدانجا می روم که دیگر ستارگان افالک را در آن راهی نیست. 
در یک جاّدهٔ خلوت، رهگذری به من نزدیک می شود؛ می پرسد:  »ای مسافر، بایست! با چنین شتاب به 
کجا می روی؟« می گویم: »دارم به سوی آخر دنیا سفر می کنم. می خواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحّد 
دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذی حیاتی6 نفس نمی کشد«. می گوید: »اوه،7 بایست؛ بیهوده رنج 

سفر بر خویش هموار مکن. مگر نمی دانی که داری به عالمی بی پایان و بی حّد و کران قدم می گذاری؟« 

1ــ قلمرو زبانی: کاربرد زمان فعل ها: مضارع التزامی: بگذارم، بنشینم، رسم، آیم؛ مضارع اخباری: می بینم، می پیمایند، اکتفا نمی کنم و می روم.
قلمرو ادبی: بال های باد: باد استعاره از پرنده ای که دارای بال است. زیر پا گذاشتن: کنایه از طی کردن

2ــ قلمرو ادبی: دریای بی کران:  استعاره از جهان آفرینش
3ــ قلمرو زبانی: سرحد: مرز

4ــ قلمرو زبانی افالک: ِج فلک، آسمان ها 
 قلمرو ادبی: دل افالک:  تشخیص

5  ــ قلمرو زبانی: غایی: نهایی
قلمرو فکری: از زمین بگذرم و به آسمان برسم.

6ــ قلمرو زبانی: ذی حیات: جاندار. ذی: دارنده و صاحب
7ــ قلمرو زبانی: اوه: صوت )شبه جمله( برای بیان شگفتی و تعجب
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ای فکر دور پرواز من1، بال های عقاب آسایت2 را از پرواز بازدار و تو ای کشتی تندرو خیال من3، همین جا 
لنگر انداز4؛ زیرا برای تو بیش از این اجازه سفر نیست.

یوهان کریستف فریدریش شیللر5

1ــ قلمرو ادبی: ای فکر دورپرواز من:  تشخیص. غیرانسان اگر مخاطب قرار گیرد، تشخیص )استعاره( است.
2ــ قلمرو ادبی: بال های عقاب آسا: تشبیه. بال های فکر در دورپروازی به عقاب تشبیه شده است.

3 ــ قلمرو ادبی: کشتی تندرو خیال من: اضافٔه تشبیهی/ کشتی: مشبّه به، خیال: مشبّه
4  ــ قلمرو ادبی: لنگرانداز: کنایه: بایست، توقف کن.

5ــ »یوهان کریستف فرید ریش شیللر )1759ــ 1805 میالدی( از بزرگ ترین شعرای آلمانی است. او در طول عمر کوتاه خود آثار فراوانی خلق کرد. 
برخی او را با گوته، شاعر بزرگ آلمانی، هم سنگ و برابر می دانند. سروده های شیللر شهرت بسیار دارند.«  )ادبیات فارسی )1(، 1382(
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عنوان: عشق جاودانی

درس هجدهم

نوع و قالب ادبی: ادبیات جهان و غزل وارۀ غنایی
درون مایه: جاودانگی عشق

قلمرو زبانی 

1ــ بررسی شبکۀ معنایی 
واژه ها

 2ــ انواع حذف 

قلمرو ادبی

بررسی آرایه های تشخیص، 
استعاره و پرسش انکاری

قلمرو فکری

1ــ پیام های متن
2ــ درک درون مایۀ متن ها

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

1 آشنایی با نمونه هایی از افکار و اندیشٔه جهانی از طریق مطالعٔه آثار ادبی )علم(

٢ تقویت مهارت خواندن متون مشهور ادبی با لحن مناسب )عمل(

٣ توانایی تطبیق مفاهیم و ارزش های متون ادبیات جهان با ادبیات ایران )تفکر(

٤ تقویت نگرش مثبت نسبت به مطالعٔه آثار برجستٔه ادبیات جهان و تأّمل در مفاهیم آنها )باور(

٥ رعایت اخالق پژوهشی در حوزهٔ زندگی فردی، منطقه ای و جهانی )اخالق(

٦ کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزهٔ قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

٧ تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفکر(

روش های یاددهی و یادگیری

روش تدریس اعضای گروه، روش پرسش و پاسخ، روش بحث گروهی، روش کارایی گروه و... 

رسانه های آموزشی

از  بهره گیری  برون مرزی،  ادبی  آثار  نمونه  از  عکس  تهّیٔه  شکسپیر،  غزل واره های  کتاب  درسی،  کتاب 
پایگاه های اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

1 آشنایی با شکسپیر. جی. بی هریسن. )1974(. ترجمٔه منوچهر امیری. تهران: انتشارات سروش.

٢ باروک و استحالٔه باورهای مذهبی در هملت: ویلیام شکسپیر. محسن حنیف؛ محمد حنیف. )1394(. 

نشریٔه هنرهای زیبا. دورهٔ 20. شمارهٔ 1.   
٣ بررسی آثار شكسپیر و مقایسٔه آن با شاهنامه فردوسی. سیدجعفر حمیدی. )1380(. پژوهش نامٔه علوم 

انسانی شمارهٔ 31.  
)1390(. فصلنامٔه  کمالی.  و محمدرضا  امامی  نصرالله  و شکسپیر.  مارکس  آرای  تطبیقی  بررسی   ٤

حکمت و فلسفه. دورهٔ 7 . شمارهٔ 28. 
٥ بررسی ترجمٔه استعاره در غزل های شکسپیر. سمیرا نکوییان. )پایان نامه(. )1390(. دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مرکزی. دانشکدهٔ زبان های خارجی.
٦ بررسی تطبیقی مدایح سعدی و ویلیام شکسپیر. اسماعیل شفق؛ طیبه میرزایی. )1393(. پژوهش نامٔه 

ادب غنایی دورهٔ 12. شمارهٔ 23.  
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٧ بررسی تطبیقی الگوهای پارادوکسیکال در غزل های شکسپیر و حافظ. زهره تائبی نقندری؛ بابک 

بهرامیان.  دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه.
8 رومئو و ژولیت. ویلیام شکسپیر. )1382(. ترجمٔه عالءالدین پازارگاری. تهران: شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی.
9 زندگی نامٔه ویلیام شکسپیر. پیتر لویی پیتر. )1970(. ترجمٔه وحید ایرانی. تهران: انتشارات سخن.

10 سّنت های شعر عاشقانه در غزل واره های سیدنی، اسپنسر و شکسپیر. رسول شیری. نشریٔه علمی و 

پژوهشی دانشکدهٔ ادبیات.
سال  بخارا.  هنری  و  فرهنگی  ماهنامٔه   .)1391( قانعی.  مریم  مترجم  شكسپیر.  از  غزل  سه   11

چهاردهم. شمارٔه 86. 
1٢ غزل به غزل: برگردان منظوم و سپیدغزل های ویلیام شکسپیر. مترجمان: کاظم مسکنی؛ نعمت الله 

شموسی. )1394(. آزند.
1٣ غزل واره ها. ویلیام شکسپیر. )1396(. ترجمه و تفسیر امید حبیب زاده. تهران: انتشارات نیلوفر.

1٤ مقایسٔه عشق در غزل های سعدی و شکسپیر. اسماعیل شفق؛ نوشین بهرامی پور. )1389(. نشریٔه 

پژوهشنامٔه ادب غنایی. دورهٔ 8 .  شمارهٔ 14. 
1٥ مقایسٔه خسرو و شیرین با رومئو و ژولیت. لیال جوادپور. )1389(. مجلٔه ادبی هیچستان.

1٦ موازنٔه ادبی مضمون عشق، و اعتبار آن در غزلیات سعدی و سونت های شکسپیر. زهرا صابری نیا . 

)1394(. کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی.
1٧ نقد و بررسی کتاب دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیِت ویلیام شکسپیر و لیلی و مجنوِن 

نظامی گنجوی. اثر علی اصغر حکمت. )1394(. فصلنامٔه فرهنگی پیمان. شمارهٔ 72. سال نوزدهم.

تحلیل متن درس

عشق جاودانی
آیا چیزی در مخّیلٔه1 آدمی می گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد،

اّما جان صادق2 من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟3
چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است، یا چه چیز تازه ای برای نوشتن،4

1ــ قلمرو زبانی: ُمَخّیله:  مرکز خیال، قوه ای که موجب تخیل شود.
2ــ جان صادق: منظور وجود لبریز از عشق راستین است.

3ــ قلمرو ادبی: پرسش انکاری است. 
قلمرو فکری: هرآنچه در قوهٔ خیال آدمی در مورد عشق است و قلم توانسته آن را بنویسد، مِن شاعر، همه را در حّق تو )ای عشق( گفته ام.

4ــ قلمرو فکری: ارتباط معنایی با: یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است   حافظ  
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که بتواند عشق مرا یا سجایای1 ارزشمند تو را بازگو کند؟
هر روز باید ذکری واحد را مکّرر بخوانم،

و آنچه را قدیمی2 است، قدیمی ندانم: »که تو از آِن منی، و من از آِن تو«3
درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تالوت کردم.

این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند،4
و نه توّجهی به گرد و غبار و جراحات پیری دارد،5

و نه اهّمیتی به چین و شکن های ناگزیر سالخوردگی می دهد،
بلکه همواره عشق قدیم را موضوع صحیفٔه شعر خود می گرداند،6

و نخستین احساس عشق را در جایی می جوید که خود در آنجا به دنیا آمده است،
همان جا که شاید اینک دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.7

غزل واره ها، شکسپیر

آگاهی های فرامتنی 

غزل وارۀ شکسپیر
اوج  نمایشنامه نویسی  و  درام  با  نامش  و  بود  انگلستان  درام نویس  شاعر  بزرگترین  شکسپیر     ویلیام 
این زمینه  او در  آثار مهّم  از  برخی  تاریخی است.  تراژدی، کمدی و  او  نمایشنامه های  گرفت. مضامین 

1  ــ قلمرو زبانی: سجایا:  ِج سجّیه. طبایع، ُخلق ها، خوی ها
2ــ قلمرو زبانی: قدیم:  در اینجا معنی اصطالحی آن در فلسفه مورد نظر است: »موجودی که مسبوق به زمان نباشد...« )فرهنگ فارسی، معین(/ 

عشق قدیم: همان عشق جاودانی که ازلی و ابدی است.
3ــ قلمرو فکری: با گفتِن این ذکر )این سخن( که: »تو از آِن منی و من از آِن تو«، من، عشق را از قدیم بودن خارج می کنم. )عشق را در قالب 

»تو« و »من« می آورم و من و تو قدیم نیستیم(.
4ــ قلمرو فکری: ارتباط معنایی:       

می کنممن به پیری هم جوانی می کنم زندگانی  با  عشق ها 
مهدی سهیلی تا نفس دارم جوانی می کنمدم غنیمت دانم ای پیری برو
بی تدبیر را پیر  این  پنجه کردن پیر رابا جوانی سرخوشست  باشد با جوانان  سعدیجهل 

5ــ قلمرو زبانی و ادبی: گرد و غبار: در اینجا و در ادبیات ما اغلب مجاز از سفیدی موی و گذشت عمر و پیری است، چنانچه صائب گوید:  
موست   نه  کند  آنچه سفیدی  من  گردی است مانده بر رخم از رهگذار عمر بر چهرٔه 

6  ــ قلمرو زبانی: صحیفه: دفتر یا كتاب شعر 
قلمرو فکری: عشق بن مایٔه شعر و هستی است.

7ــ قلمرو ادبی: دست زمان: استعارٔه مکنیه 
قلمرو فکری: اگرچه سن تقویمی و ظاهرش نشان از پیری می دهد اّما او جوان است و در طلب عشق قدیمی.
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عبارتند از: هملت، مکبث، اتللو و شاه لیر. 
او در کنار اشعار غنایی خود، سروده های کوتاهی دارد که به »غزل واره« معروف است. مجموعه سروده های 
کوتاه او حدود 154 غزل واره است که زمان، عشق، زیبایی عمده ترین مضامین آنها را تشکیل می دهند. برخی 
از غزل واره های شکسپیر در داشتن مضامین مشترک با غزلیات سعدی و حافظ می تواند قابل مقایسه باشد. 
غزل واره های شکسپیر به مضامین ملموس و واقعی »این جهانی« می پردازد و با زبانی پرابهام و گاه طنزآمیز، 
اّما غزل های کالسیک  بیان می کند  این جهانی  ملموس  پدیده های  دربارهٔ  را  اندیشه هایی ژرف  و  احساسات 

ایرانی بینشی عرفانی از هستی به دست خواننده می دهد.
غزل واره، معادل انگلیسی واژٔه )sonnet( است. شعر کوتاهی که  از 14 مصراع تشکیل شده است. 
را مطرح   دارد، موضوع اصلی خود  نام   )octave( که  اول  در هشت مصرع  معموالً  در غزل واره،  شاعر 
می کند و بعد از ارائٔه نظر خود در بارٔه جنبه های مختلف آن به نتیجه گیری می پردازد. گاه این نتیجه گیری در 

دو مصراع آخر نشان داده می شود. غزل واره ها مشّخصات خاص خود را دارند. 
ستایش  عشق،  فردی،  احساسات  چون  درون مایه هایی  با  شکسپیر  و  اسپنسر  سیدنی،  غزل واره های 
معشوق و اخالقیات معروف است. غزل واره های شکسپیر با طرح قافیٔه مخصوص مناسب زبان انگلیسی به 
صورت دسته های شش یا هشت مصرعی تقسیم بندی می شوند. عشق مطرح در غزل واره های شکسپیر از 
جنس یونانی و افالطونی است. او معتقد است عشق تعالی بخش و هدایتگِر عاشق سرگردان این دنیایی است.
بسیاری از منتقدان غزل واره های شکسپیر معتقدند که او این غزل را تحت تأثیر آخرین غزل وارٔه منظومٔه 
فناناپذیر  و  ابدی  که  است  غزل واره  این  اصلی  مضمون  عشق  است.  سروده  سیدنی  استالی  و  استروفل 

توصیف شده است. 
این تکرار هیچ گاه کهنه  با  نتیجه می رسد که عشق مداوم تکرار می گردد و  این  به  این شعر  شکسپیر در 
نمی شود. در این معنا، عشق به رغم جراحاتی که پیری و گذشت زمان بر چهرهٔ معشوق وارد می آورد، همواره 
تر و تازه است؛ چراکه با گذشت زمان، عشق ازلی و ابدی که در وجود عاشق و معشوق جا گرفته است، هیچ 
تغییری نمی کند و شاعر می خواهد عشق را در همان جایی که نخستین بار آن را دیده بود در وجود معشوق 
بازآفرینی کند. )نک: 1ــ غزل واره ها. ویلیام شکسپیر. ترجمه و تفسیر امید حبیب زاده 2ــ سّنت های شعر 

عاشقانه در غزل واره های سیدنی، اسپنسر و شکسپیر. رسول شیری(
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روان خوانی

آخرین درس
آن روز مدرسه دیر شده بود و من بیم آن داشتم که مورد عتاب معلم واقع گردم1. علی الخصوص که معلّم 
گفته بود درس دستور زبان خواهد پرسید و من حتی یک کلمه از آن درس نیاموخته بودم. به خاطرم گذشت 
که درس و بحث مدرسه را بگذارم و راه صحرا پیش گیرم2. هوا گرم و دلپذیر بود و مرغان در بیشه زمزمه ای 
داشتند. این همه، خیلی بیشتر از قواعد دستور، خاطر مرا به خود مشغول می داشت اما در برابر این وسوسه3 

مقاومت کردم و به شتاب، راه مدرسه را پیش گرفتم.
بود،  دیوار  بر  که  را  اعالنی4  و  ایستاده اند  آنجا  جماعتی  دیدم  می گذشتم،  کدخدا  خانٔه  پیش  از  وقتی 
می خوانند. دو سال بود که هر خبر مالل انگیز )ی( که برای ده می رسید، از اینجا منتشر می گشت. از این رو 
من ــ بی آنکه در آنجا توقفی کنم ــ با خود اندیشیدم که »باز برای ما چه خوابی دیده اند؟«5 آنگاه سر خویش 

گرفتم6 و راه مدرسه در پیش و با شتاب تمام، خود را به مدرسه رساندم.
در مواقع عادی، اوایل شروع درس، شاگردان چندان بانگ و فریاد می کردند که غلغلٔه آنها به کوی و برزن7  
می رفت... بانگ و همهمٔه8 شاگردان، آهسته و آرام به اتاق درس درآیم و بی آنکه کسی متوجه تأخیر ورود من 
گردد. بر سر جای خود بنشینم اما برخالف آنچه من چشم می داشتم9 آن روز چنان سکوت و آرامش در مدرسه 
بود که گمان می رفت از شاگردان در جای خویش نشسته بودند و معلم با همان چوب رعب انگیز10 که همواره 
در دست داشت، در اتاق درس قدم می زد. الزم بود که در را بگشایم و در میان آن آرامش و سکوت وارد اتاق 

1ــ قلمرو زبانی: بیم: ترس/ عتاب: سرزنش )ارزش امالیی دارد(/ بند اول، متن مناسبی برای تمرین زمان افعال است: دیر شده بود، نیاموخته بودم، 
گفته بود: ماضی بعید/ خواهد پرسید: آینده/ گذشت، بود، گرفتم، داشتند و...: ماضی ساده/ بگذارم، پیش بگیرم: مضارع التزامی/ مشغول می داشت: 

ماضی استمراری 
قلمرو ادبی: مدرسه: مجازًا زمان مدرسه 

2ــ قلمرو زبانی: درس و بحث مدرسه را بگذارم: درس و بحث مدرسه را رها کنم./ راه صحرا در پیش گرفتن: به دشت و صحرا رفتن
3ــ قلمرو زبانی: بیشه: جنگل ، نیزار/  وسوسه: اندیشٔه بد  

4ــ قلمرو زبانی: اعالن: آگهی
5ــ قلمرو ادبی: برای کسی خواب دیدن: کنایه از نقشٔه شومی برای کسی كشیدن

6ــ قلمرو زبانی: راه مدرسه در پیش ]گرفتم[ بخشی از فعل به قرینٔه لفظی حذف شده است. 
قلمروادبی: سِر خویش گرفتن: کنایه از دنبال کار خویش رفتن

7  ــ قلمرو زبانی: غلغله: بانگ، فریاد، شور، هیاهو/ کوی و برزن: رابطٔه معنایی ترادف
8  ــ قلمرو زبانی: بانگ و همهمه: رابطٔه معنایی ترادف

9  ــ قلمرو ادبی: چشم داشتن: کنایه از انتظار و توقع داشتن
10  ــ قلمرو زبانی: رعب انگیز: ترسناک، هراس آور
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شوم. پیداست که تا چه حد از چنین کاری بیم داشتم و تا چه اندازه از آن شرم می بردم اما دل به دریا زدم1 و به 
اتاق درس وارد شدم؛ لیکن معلّم، بی آنکه خشمگین و ناراحت شود، از سر مهر نظری بر من انداخت و با لطف 

و نرمی گفت:2 »زود سرجایت بنشین؛ نزدیک بود درس را بی حضور تو شروع کنیم.«
از کنار نیمکت ها گذشتم و بی درنگ بر جای خود نشستم. وقتی ترس و ناراحتی من فرو نشست و خاطرم 
تسکین یافت،3 تازه متوّجه شدم که معلّم با لباس ژندٔه4 معمول هر روز را بر تن ندارد و به جای آن، لباسی را 
که جز در روز توزیع جوایز یا در هنگامی که بازرس به مدرسه می آمد نمی پوشید، بر تن کرده است. گذشته از 
آن، تمام اتاق درس را ابّهت و شکوهی5 که مخصوص مواقع رسمی است فرا گرفته بود... جماعتی را از 
مردان دهکده دیدم که نشسته بودند. کدخدا و مأمور نامه رسانی و چند تن دیگر از اشخاص معروف در آن 
میان جای داشتند و همه افسرده و دل مرده6 به نظر می آمدند، پیرمردی که کتاب الفبای کهنه ای همراه داشت، 
آن را بر روی زانوی خویش گشوده بود و از پس عینک درشت و ستبر7 به حروف و خطوط آن می نگریست.
هنگامی که من از این احوال غرق حیرت بودم، معلّم را دیدم که بر کرسی8 خویش نشست و سپس با همان 
صدای گرم اّما سخت9 که هنگام ورود با من سخن گفته بود، گفت: »فرزندان، این بار آخر است که من به شما 
درس می دهم، دشمنان حکم کرده اند10 که در مدارس این نواحی، زبانی جز زبان خود آنها تدریس نشود. معلم 
تازه فردا خواهد رسید و این آخرین درس زبانی ملی شماست که امروز می خوانید. از شما خواهش دارم که به 
درس من درست دّقت کنید.«... آری این آخرین درس زبان ملّی من بود. مجبور بودم که دیگر آن را نیاموزم 
و به همان اندک مایه ای که داشتم قناعت کنم. چه قدر تأسف خوردم که پیش از آن ساعت های درازی را از 
عمر خویش تلف کرده و به جای آنکه به مدرسه بیایم، به باغ و صحرا رفته و عمر به بازیچه به سر برده بودم.11 
کتاب هایی که تا همین دقیقه در نظر من سنگین و مالل انگیز می نمود، دستور زبان و تاریخی که تا این زمان به 
سختی حاضر بودم به آنها نگاه کنم، اکنون برای من در حکم دوستان کهنی بودند که ترک آنها و جدایی از 

1  ــ قلمرو ادبی: دل به دریا زدن: کنایه از جرئت کاری را  پیدا کردن، نترسیدن و شجاعت به خرج دادن
2  ــ قلمرو ادبی: با لطف و نرمی گفتن: حس آمیزی/ از سر مهر نظری بر کسی انداختن : کنایه از مهربانانه به کسی نگاه کردن

3ــ قلمرو زبانی: فرونشست: فعل پیشوندی: ]ترس[ از بین رفت، آرام گرفت.
قلمرو فکری: خاطرم تسکین یافت: فکرم آرامش یافت.

4ــ قلمرو زبانی: ژنده: کهنه، فرسوده، قدیمی 
5  ــ قلمرو زبانی: ابّهت و شکوه: رابطٔه معنایی ترادف

6ــ  قلمرو زبانی: افسرده و دل مرده: رابطٔه معنایی ترادف
7ــ قلمرو زبانی: ستبر: کلفت 

8ــ قلمرو زبانی: کرسی:  صندلی؛ با حفظ معنای گذشته معنای جدید نیز پذیرفته است. رشتٔه تخصصی دانشگاهی: کرسی ادبیات دانشگاه تهران
9ــ قلمرو ادبی: صدای گرم اّما سخت: حس آمیزی/ صدای گرم: کنایه از دلنشین بودن صدا

10ــ قلمرو فکری: دشمنان حکم کرده اند: آلمانی ها فرمان داده اند. 
11  ــ قلمرو ادبی و فکری: »ساعت های درازی را از عمر خویش تلف کرده« با عبارت کنایی »عمر به بازیچه به سر برده بودم« رابطٔه معنایی دارد. 
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آنها به سختی ناراحت و متأثّرم می کرد.1 دربارهٔ معلّم نیز همین گونه می اندیشیدم. اندیشٔه آنکه وی فردا ما را 
ترک می کند و دیگر او را نخواهم دید، خاطرات تلخ تنبیهاتی را که از او دیده بودم و ضربات چوبی را که از او 

خورده بودم، از صفحٔه ضمیرم یکباره محو کرد.2 ...
در این اندیشه ها مستغرق3 بودم که دیدم مرا به نام خواندند. می بایست که برخیزم و درس را جواب بدهم. 
راضی بودم تمام هستی خود را بدهم تا بتوانم با صدای رسا و بیان روشن درس دستور را که بدان دشواری 
بود، از بر بخوانم4 اّما در همان لحظٔه اول درماندم و نتوانستم جوابی بدهم و حتی جرئت نکردم سر بردارم و به 

چشم معلم نگاه کنم.  در این میان، سخن او را شنیدم که با مهر و نرمی5 می گفت:
     فرزند، تو را سرزنش نمی کنم؛ زیرا خود به قدر کفایت متنبّه6 شده ای. می بینی که چه روی داده است. 
آدمی همیشه به خود می گوید، وقت باقی است، درس را یاد می گیرم اّما می بینی که چه پیشامدهایی ممکن است 
روی دهد. ... با این همه، فرزند، تنها تو در این کار مقّصر نیستی. همٔه ما سزاوار مالمتیم. پدران و مادران 
نیز در تربیت و تعلیم شما چنان که باید اهتمام نورزیده اند و خوش تر آن دانسته اند که شما را دنبال کاری بفرستند 
تا پولی بیشتر به دست آورند. من خود نیز مگر در خور مالمت نیستم؟7 آیا به جای آنکه شما را به کار درس 
وادارم، بارها شما را سرگرم آبیاری باغ خویش نکرده ام و آیا وقتی هوس شکار و تماشا به سرم می افتاد، شما 

را رخصت نمی دادم تا در پی کار خویش بروید؟  8
آن گاه معلّم از هر دری سخن گفت و سرانجام سخن را به زبان ملّی کشانید و گفت: »زبان ما در شمار 
شیرین ترین و رساترین زبان های9 عالم است و ما باید این زبان را در بین خویش همچنان حفظ کنیم و هرگز 
آن را از خاطرنبریم؛ زیرا وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور10 بیگانه گردد، تا وقتی که 
زبان خویش را همچنان حفظ کند، همچون کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد.11 
آن گاه کتابی برداشت و به خواندن درسی از دستور پرداخت. تعّجب کردم که با چه آسانی آن روز درس را 

1 ــ قلمرو ادبی: مالل انگیز: اندوهبار 
 قلمرو ادبی: کتاب ها... در حکم دوستان کهن بودند: تشبیه 

2ــ قلمرو ادبی: صفحٔه ضمیر: اضافٔه تشبیهی/ خاطرات تلخ: حس آمیزی/ از صفحٔه ضمیرم محو شد: کنایه از اینکه فراموش کردم.
3  ــ قلمرو زبانی: در این اندیشه مستغرق بودم: غرق فکر بودم. 

4 ــ قلمرو ادبی: بیان روشن: حس آمیزی
قلمرو زبانی: از بر خواندن: از حفظ خواندن

5ــ قلمرو ادبی: نرم گفتن : حس آمیزی 
6ــ قلمرو زبانی: به قدِر کفایت متنبّه شده ای: به اندازٔه کافی آگاه و هوشیار شده ای. 

7ــ قلمرو زبانی: اهتمام: تالش ورزیدن در کاری/ قلمرو ادبی: من خود نیز مگر در خور مالمت نیستم: پرسش تأکیدی
8ــ قلمرو زبانی: رخصت: اجازه/ قلمرو ادبی: شما را رخصت نمی دادم تا در پی کار خویش بروید: پرسش تأکیدی 

9ـ قلمرو ادبی: شیرین ترین زبان: حس آمیزی 
10ــ قلمرو زبانی: مغلوب و مقهور: رابطٔه معنایی ترادف  

11ــ قلمرو ادبی: تشبیه: حفظ زبان ملّی مانند در دست داشتن کلید زندان خود است.
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می فهمیدم... گفتی که این مرد نازنین می خواست پیش از آنکه ما را وداع کند و درس را به پایان برد، تمام 
دانش و معرفت خویش را به ما بیاموزد و همٔه معلومات خود را در مغز ما فرو کند.1 

چون درس به پایان آمد، نوبت تحریر و کتابت2 رسید. معلّم برای ما سرمشق هایی تازه انتخاب کرده بود 
به گوشٔه  نیاکان، زبان ملی« به چشم می خورد. این سرمشق ها که  بر باالی آنها عبارت »میهن، سرزمین  که 
میزهای تحریر ما آویزان بود، چنان می نمود که گویی در چهارگوشٔه اتاق، درفش ملی ما را به اهتزاز3 درآورده 
باشند، نمی توان مجسم کرد که چه طور همٔه شاگردان در کار خط و مشق خویش سعی می کردند و تا چه حد 
در سکوت و خموشی4 فرو رفته بودند. بر بام مدرسه کبوتران آهسته می خواندند و من در حالی که گوش به 
ترنم5 آنها می دادم، پیش خود اندیشه می کردم که آیا اینها را نیز مجبور خواهند کرد که سرود خود را به زبان 

بیگانه بخوانند؟
گاه گاه که نظر از روی صفحٔه مشق خود برمی گرفتم6 معلم را می دیدم که بی حرکت برجای خویش ایستاده 
است و با نگاه های خیره و ثابت، پیرامون خود را می نگرد؛7 ... نهالی چند که وی در هنگام ورود خویش 
در باغ غرس8 کرده بود، اکنون درختانی تناور شده بودند. چه اندوه جانکاه9 و مصیبت سختی بود که اکنون 
این مرد می بایست تمام این اشیای عزیز را ترک کند و نه تنها حیاط مدرسه بلکه خاک وطن را نیز وداع ابدی 

گوید....   
    در آخر اتاق، یکی از مردان معّمر دهکده که کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر 
خویش در آن می نگریست، با کودکان هم آواز گشته بود و با آنها درس را با صدای بلند تکرار می کرد. صدای 
وی چنان با شوق و هیجان آمیخته بود که از شنیدن آن بر ما حالتی غریب دست می داد و هوس می کردیم که در 
عین خنده گریه سر کنیم.10 دریغا! 11خاطرهٔ این آخرین روز درس همواره در دل من باقی خواهد ماند. در این 
اثنا وقت به آخر آمد و ظهر فرارسید و در همین لحظه، صدای شیپور سربازان بیگانه نیز که از مشق و تمرین12 
باز می گشتند، در کوچه طنین افکند. معلم با رنگ پریده از جای خویش برخاست، تا آن روز هرگز وی در نظرم 

1  ــ قلمرو ادبی: معلومات خود را در مغز ما فروکند : کنایه از آموختن همٔه علم موجود
2  ــ قلمرو زبانی: تحریر و کتابت: رابطٔه معنایی ترادف 

3ــ قلمرو زبانی: درفش: پرچم، بیرق، َعلَم/ اهتزاز: به حرکت و جنبش درآوردن
4  ــ قلمرو زبانی: سکوت و خموشی: رابطٔه معنایی ترادف 

5ــ قلمرو زبانی: ترنّم: آواز خوش، زیر لب آواز خواندن 
6 ــ قلمرو ادبی: نظر از چیزی برگرفتن: کنایه از نگاه نکردن 

7ــ قلمرو ادبی: با نگاه های خیره و ثابت، پیرامون خود را می نگرد : تناقض یا پارادوکس 
8ــ قلمرو زبانی: غرس کردن: کاشتن، کاشتن درخت و نهال/ باغ و نهال و درخت: رابطٔه معنایی تضّمن 

9ــ قلمرو زبانی: چه: صفت تعجبی/ جانکاه: صفت فاعلی مرّخم  
10ــ قلمرو ادبی: گریه و خنده در اینجا تضاد دارد نه تناقض. در عین خنده گریستن امری است ممکن و ملموس.

11ــ قلمرو زبانی: دریغا: شبه جمله 
12ــ قلمرو زبانی: مشق و تمرین: رابطٔه معنایی ترادف 
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چنان پرمهابت1 و با عظمت جلوه نکرده بود. گفت:
»دوستان، فرزندان، من ... من..«اّما بغض و اندوه، صدا را در گلویش شکست. 2 نتوانست سخن خود 
را تماشا کند. سپس روی برگردانید و پاره ای گچ برگرفت و با دستی که از هیجان و درد می لرزید، بر تختٔه سیاه 

این کلمات را با خطی جلی3 نوشت: »زنده باد میهن!«...                                                     
قّصه های دوشنبه، آلفونس دوده

آگاهی های فرامتنی

به سال  و  زاده شد  به سال 1840  فرانسه،  نامدار  نویسندگان  از   )Alphonse Daudet( دوده  آلفونس 
1897 درگذشت. از کتاب های وی که به فارسی برگردانده شده است، »نامه های آسیاب من« و »قّصه های 
ترجمٔه دکتر عبدالحسین زرین کوب  از کتاب »قصه های دوشنبه«  برد. داستان زیر  نام  دوشنبه« را می توان 
انتخاب شده است. نویسنده در این داستان، احساسات میهن دوستانه را به شکلی زیبا از زبان کودکی دبستانی 

بیان کرده است.
تحلیل درون متنی

این متن آموزه ها و نکات دقیقی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
 هوا گرم و دلپذیر بود و مرغان در بیشه زمزمه ای داشتند. این همه خیلی بیشتر از قواعد دستور، خاطر 

مرا به خود مشغول می کرد. 
در بحث آموزش، اغلب، فراموش می کنیم که کتاب و کالس بخشی از دانش ها و مهارت ها را در خود 

دارند و می توانند به دانش آموزان انتقال دهند. در بیشتر موارد، به قول سهراب:
 »باید کتاب را بست/ باید بلند شد/ در امتداد وقت قدم زد/ گل را نگاه کرد/ ابهام را شنید...« 

)سپهری،1374: 428(
 زبان ملّی: دستور زبان و تاریخی که تا این زمان به سختی حاضر بودم به آنها نگاه کنم، اکنون برای من 

در حکم دوستان کهنی بودند که ترک آنها و جدایی از آنها به سختی ناراحت و متأثّرم می کرد.
 وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد، تاوقتی که زبان خویش را همچنان 

حفظ کند، همچون کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد.
 میهن، سرزمین نیاکان، زبان ملی.

 تعّجب کردم که با چه آسانی آن روز درس دستور را می فهمیدم. هرچه می گفت به نظرم آسان می نمود.
1ــ قلمرو زبانی: پرمهابت: با هیبت، با شکوه، باابّهت 

2ــقلمرو ادبی: صدا در گلویش شکست: کنایه از اینکه بغض کرد.  
3  ــ قلمرو ادبی: جلی: ویژگی خطّی که درشت و واضح باشد و از دور دیده شود.
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  نیایش
آتش افـروز ده  سینه ای  سوز1الهی  همه  دل  وان  دلی  سینه  آن  در 
نیست2هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست گل  و  آب  از  غیر  افسرده  دل 
دردپرورد درونی  کن  درد3کرامت  برون  و  درد  درون  وی  در  دلی 
روایی را  کـالمم  ده  سوزی  گدایی4به  آتش  کند  گرمی  کزان 

نـه5 جبین  بر  عشقی  داغ  را  ده5دلم  آتشین  بیانی  را  زبانم 
روشنایی فکرم  راه  گدایی6ندارد  دارم  پرتوی  لطفت  ز 
پـرتوانداز نبود  تو  لطف  راز7اگر  گنجینٔه  کجا  و  فکـر  کجا 

1ــ قلمرو زبانی: الهی: منادا/ ده: بده، فعل امر/ آتش افروز: صفت فاعلی مرّخم/ فعل ]باشد[ از آخر مصرع دوم به قرینٔه معنوی حذف شده است. 
قلمرو ادبی: آتش: استعاره از عشق/ سینه: مجاز از وجود

قلمرو فکری: الهی! به من وجودی شعله ور از عشق عطا کن و در این وجود، دلی به من عنایت کن که همه سوزوگداز عشق تو باشد. مفهوم: خدایا 
مرا عاشق کن.

2ــ قلمرو زبانی: »را«: رای اختصاص/ نیست اول: فعل خاص در معنی »وجود ندارد« است.
قلمرو ادبی: افسرده: ایهام تضاد دارد: 1ــ افسرده و بی حال 2ــ یخ زده و منجمد )با توجه به »سوز«( / آب و گل: مجاز از وجود دل/ واج آرایی 

صامت »س«/ دل و گل: جناس ناهمسان اختالفی
قلمرو فکری: )این بیت، معنی بیت پیش را تکمیل می کند.( هر دلی که سوزوگداز عشق تو را نداشته باشد، دل نیست و افسرده و مرده است و دل 

افسرده هم البّته به ظاهر دل است و درحقیقت مرده است.) عشق ارزشمند و حیات بخش است.( ارتباط معنایی با:
به مرده  تو  عشق  به  زنده  نیست  که  بههرکس  افسرده  از  زنده دالن  پیش  مرده  صائبخود 
مرد تن  در  زنده  است  عشق  به  نیستدل  عاشق  که  دلی  باشد  سناییمرده 
نیست انسی  تواش  باالی  و  صورت  با  ماندهرکه  انسان  به  باالش  که  سعدیحیوانیست 

3ــ قلمرو زبانی: دردپرورد: صفت مفعولی مرّخم/ کرامت کن: ببخش. 
قلمرو ادبی: درون و برون: تضاد و مجاز از همه و سراسر/ درْدپرورد: پرورده و به وجودآمده از درد/ درد: تکرار/ واج آرایِی صامت »د«/ دل: 

مجازًا وجود
قلمرو فکری: )این بیت با بیت اول تناسب معنایی دارد.( درون و باطنی به من ببخش که هر لحظه درد عشق مرا زیادتر کند و مرا عاشق تر سازد و در 

این درون، دلی قرار ده که سراسر درد عشق باشد.
4ــ قلمرو زبانی: روایی: رونق، شایستگی/ مصراع دوم: اغراق/ مراعات نظیر: آتش، سوز و گرمی/ گدایی کند: فعل مضارع التزامی  

قلمرو فکری: آن چنان سوزی به من بده که حتی از آتش هم سوزنده تر باشد.
5  ــ قلمرو زبانی: دلم را: »را«  نشانٔه فّک اضافه )داِغ عشقی بر جبیِن دلم نه(. داغ نهادن: نشان کردن. بنده ها و برده ها را داغ می نهادند تا با آن 

نشان شناخته شوند./ جبین: پیشانی
قلمرو ادبی: جبین دل: تشخیص و استعاره/ مصراع اول: کنایه از اینکه مرا عاشق همیشگی و جاودانی خود کن. مرا بندٔه همیشگی خود ساز.

بیان آتشین:  حّس آمیزی و کنایه از سخن گرم و گیرا و جّذاب/ ده و ِنه: جناس ناهمسان اختالفی 
قلمرو فکری: مرا عاشق همیشگی خود قرار ده و زبانم را به یمن سوزوگداز عشق، گیرایی و جذابیت ببخش.

6ــ قلمرو فکری: اگر اندیشٔه انسان به خدا نپیوندد، راه به جایی نمی برد. نظامی می گوید:
ده رهایی ام  خود  ظلمت  دهاز  آشنایی ام  خود  نور  با 

7ــ قلمرو فکری: اگر لطف تو شامل حال ما نشود و از نور خود دل ما را روشن نگردانی، دیگر فکر ما نمی تواند به رازهایی از حکمت آفرینش پی 
ببرد.
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پیچ در  پیچ  امید  ایـن  راه  هیچ1به  دگر  می باید،  تو  لطف  مرا 
فرهاد و شیرین، وحشی بافقی2

1ــ قلمرو زبانی: به: معنی حرف اضافٔه »در« می دهد./ می باید: الزم است.
قلمرو ادبی: راه پیچ َدرپیچ: کنایه از راه دشوار و سخت عشق

قلمرو فکری: بازگردانی: به راه این امید پیچ َدرپیچ برای من لطف تو می باید و دیگر هیچ ]نمی باید[. در این راه سخت عشق، تنها به لطف و عنایت 
تو نیازمندم تا آن را به پایان برم.

2ــ دربارٔه وحشی بافقی در تحمیدیٔه فارسی2 از کتاب راهنمای معلّم فارسی2 سخن به میان آمده است. از ویژگی های منظومٔه فرهاد و شیرین می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

1ــ سادگی و روانی شعر
2ــ صمیمیت زبان شعر

3ــ سوزوگداز عاطفی و دلنشین بودن شعر
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