
 
 
 

 29صفحه  شیاند کیباغبان ن/  26/ کار و شایستگی صفحه  24صفحه  – مثل آینه
 

 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 157نامه: صفحه / مرزبان 153سعدالدین وراوینی: صفحه  / 156پروین اعتصامی: صفحه 

 

  لغات:_معنای#

 :مثل آیینه*بخش اول: 
 / ن: عالوهافزو / : پر شورپُر تب و تاب هشدار /، نرمی = مالیمت / زنهار: تنبیه / / اندرز: پند، نصیحت / تعلیمی: آموزشی سود غنیمت: بهره،

 / ، سعادتبختینیک بختی: خوش گشوده: باز / / وت هر چیز و هرکسنقد: بررسی نقاط ضعف و ق پیوند: ارتباط / / نیازمند: محتاج
 / بازاندیشی: فکر دوباره / م: آیین/ رس سر و صداشلوغی،  هیاهو: بی / دهندمینمایانند: نشان می / ایراد عیب: / شکوفایی: رشد و پیشرفت

   خطا: اشتباه / راست: درست و دقیقنقش: تصویر /  / فراتر رفتن: پیشرفت گام: قدم / / بیاوریم : به وجودآوریم پدید

 :کار و شایستگی شعر :*بخش دوم
: که خواهی خرید  که : وقتی / ازچو بفروختی  چو / م، خیالپندار: وه / خودپسندی: غرور، تکبر / شایستگی: لیاقت / گه: زمان، هنگام

 / باری است: یک بار است طلب نکن /مجوی:  حقیقت: درستی و راستی/ / ، با ارزش بدانر: بها بدهغنیمت شم / متاع: کاال / چه کسی
/  بصیرت: بینش و آگاهی / عار: ننگ و زشتی / بردباری: صبر و شکیباییهای آزاده / آزادگان: انسان / حاجت: نیاز / مپیچ: منحرف نشو

                                                       هشیار: آگاه / دریغا: افسوس / پند: اندرز / )در اینجا: روزگار( ایام: روزها / انباشته گندمخروار:  / گرد و غبارزنگار:  / نگر: نگاه کندَر

 :اندیشباغبان نیکحکایت : سوم *بخش
/ ایام: جمع یوم،  گی، سالخوردی: پیریفرتوتام / کهنسالی = / موسم: زمان، هنگ نهال: درخت تازه روییده پیر = سالخورده / خسرو: پادشاه /

عمال: جمع عمل، کارها / نیک: خوب و شایسته / بنشانی: بکاری / کردن: کاری را انتخاب کردن / میل: عالقه، خواسته / ا روزها / پیشه
 کینه / نشاندند: کاشتند دل: بیی، چه وقت / پاکخواهی / هوس: خواسته نفسانی / باطل: غلط / کجا: کِحرص: زیاده

 

 :شعر_معنای#

به آن  خواهی)و طی طریق شناخت( در زندگی، کاری بسیار مفید و پُر سود است. حال تو اگر می کسب معرفت :معنای بیت اول فصل

 ایم.نمایان ساخته، به هر حال ما آن را خواهیبپرداز و اگر نمی

های تو را به درستی نشان داد، باید خودت را اصالح کنی نه اینکه آیینه را از بین ببری )شکستن اگر آینه عیب :مثل آیینهمعنای بیت 

   کند(آیینه ایرادهای تو را برطرف و پنهان نمی
 

 های بیهوده نیست.گمانی جوانی زمان کار و تالش برای کسب لیاقت و شایستگی است. جوانی هنگام غرور و تکبر و : دورهبیت اول

توانی آن را مجدد بدست بیاوری. جوانی تو مانند کاالیی با ارزش ات را به هر بهایی بفروشی )و از دست بدهی(، نمی: اگر جوانیبیت دوم

 است که در هیچ بازاری، حتی دنیا قابل یافتن نیست.

 ستی باش؛ چرا که این فرصت تنها یک بار است و تکرار شدنی نیست.: قدر روزگار جوانی را بدان و همراه به دنبال راستی و دربیت سوم

 توانی از در وارد خانه شوی، نیازی به باال رفتن از دیوار نیست.: از راه راست به راه کج منحرف نشو؛ )مثالً( وقتی میبیت چهارم

 گ نیست.های وارسته و آزاده، شکیبایی و صبوری بیاموز که یادگیری نن: از انسانبیت پنجم

 .ای( در احوال خود تأمل کن: تا زمانی که دلت پاک است )و گرفتاری آلودگی نشدهبیت ششم

 شود؛ هیچ خوشه گندمی از ابتدا خرمن نبوده است.شوند و به خرمن تبدیل میکم بر روی هم جمع می: دانه و خوشه و گندم، کمبیت هفتم

 ی کافی توجه ندارد. ها به اندازهما حیف که انسان، برای درک آن: گذر روزگار، پر از درس و پند است؛ ابیت هشتم
 

 

 مدرس: حسین رضائیان                      (farsitadris@فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )       م                نهجزوه ادبیات فارسی 

 



 یکانال تدریس ادبیات و زبان فارس –فارسی تدریس 

@farsitadris                                             

 :عبارت_معنای#
مشغول کاشتن نهال درخت بود. به او گفت: ای پیرمرد! در پادشاهی برای گردش، به دشت و صحرا رفت. پیرمرد باغبانی را دید که یک روز 

دهی؟ زمان آن رسیده که عالقه به امور دنیایی را رها کنی و کارهای ی جوانی را انجام میای، کارهای دورهاین زمان که پیر و سالخورده
آرزوهای مادی باشی. تو تا بزرگ شدن این درخت  خوب و شایسته انجام بدهی تا به بهشت بروی. تو در این سن و سال نباید به فکر طمع و

های آن بخوری. باغبان پیر و ساده دل، گفت: دیگرانی قبل از ما زحمت کشیدند و ما توانی از میوهمانی و نمیو محصول دادن آن زنده نمی
 .کاریم تا آیندگانمان از آن استفاده کنندها خوردیم؛ حال ما میرنج آناز دست

 

 ها:_آرایه#

 :مثل آیینه :*بخش اول
انسان( ما راه هدایت را بر او )انسان( نمایاندیم؛ خواه شکرگزار باشد )و -3) «اما کفوراً  هدیناه السبیل اما شاکراً  انا»تلمیح به بیت اول فصل: 

 «خ»واج آرایی  /بپذیرد(، خواه کفران نعمت کند. 
هایی هستند: تشبیه اسنادی / ی اقترانی / دیگران پنجرهزبان نقد: اضافه/  واقع بین: مجاز از انسان چشمدو  دو چشم دیگر : 24صفحه 

)مومن « المؤمنُ مرآت المؤمن»)ص( که فرمودند:  پیامبر اسالمبه حدیثی از  تلمیح و تشبیه :نهیآنها مثل آی / تشخیص :دیدگان پرسشگر
: استعاره از حرمت و آیینه  رستم دوستی شکستن آیینه نیست دهند /آورند: کنایه از نشان میپیش چشم می / برای مومن مانند آینه است(

 اصالح خودخودشکن: کنایه از /  : ضرب المثلدرس مثل آیینهبیت  / احترام افراد

 :کار و شایستگیشعر  :*بخش دوم
 یاضافه :متاع جوانی / تناسب :، خرید، متاع، بازاربفروختی / تضاد :بفروختی و خرید / بیت دوم: مصرع اول بیت، استفهام انکاری است

: بر، در / تناسب :/ در، دیوار تضاد راست و کج: / تشبیه :دیوار با راه کج / تشبیه :دربا  ره راستبیت چهارم:  / استعاره از دنیا بازار: / تشبیهی
واج  بیت هفتم:/  و آلودگی زنگار: استعاره از گناه / استعاره از دل :آیینه /ی اقترانی اضافه :چشم بصیرت م:بیت شش فی /جناس ناقص اختال

مصراع اول: تشبیه  بیت هشتم: / : قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شودقرابت معنایی با / تناسب :دانه، خوشه، خروار / ؛ تمثیل«خ»آرایی 
ها چه بسیارند و عبرت پذیران عبرت»تلمیح به حدیث امام علی)ع(  / هااستعاره از انسان :شاگرد / تناسب :شاگرد درس، پند،اسنادی / 

 «اندک

 :اندیشباغبان نیک حکایت :ومس*بخش 
ی تشبیهی / تضاد / درخت اعمال: اضافه و جوانی: کهنسالیتناسب /  پیرمرد، کهنسالی، فرتوتی:کنایه از مشغول بودن /  سرگرم کاری بودن:

 استفهام انکاری درختی که تو ... کجا توانی خورد؟:
 

 :دستوری _نکات#
 صفت جانشین: درست:   / درست آن است = )کارِ( درست این است اسم صفت جانشین این همه:  این همه )تذکر( را =را  این همه

/  ی لفظی(همه کار ایام درس است و پند )است= فعل محذوف به قرینه را: فک اضافه / ی تو تو را تا در آیینه = تا در آیینه / اسم
 {مرد پیر  ترکیب وصفی مقلوب }مثل پیرمرد دل پاک/  ی: نکره خسروی = یک خسرو 

 
 قطعهقالب شعر: 

 

 ارزیابی:_ خود#
 های باتجربهرابطه با انسان و ی دوستانهرابطه -1
 کند.ها را مطرح مینگرد و عیبکند / زالل و صاف و پاک است / با خیرخواهی به آدم میصادقانه و روراست برخورد می -2
 سازد.های ممکن باخبر میکند و آنان را از عیبنوجوانان را نصیحت میشاعر در مقام یک دوستِ خیرخواه،  -3

 


