
 

 فاریس نهم   درس دوم معین کلمات  

 آرایه های ادب و  معین شعر پرواز  به همراه  

 

وقف کنند   ه،ی: جمع آاتیآ      نشانه ها، عالمت ها، هر عبارت قرآن که بدان 

در      اندر: 

 است، الزم است  ستهی: باد یبا    

 ایبحر: در    

آگاه باش      بدان: 

 یبر: خشک    

 فرش  ،یگستردن  زیبساط: هر چ    

 شیند یتفکر کن: فکر کن، ب    

 ییبایجمال: ز    

سمت     اطراف،   جوانب: جمع جانب، جهت، 

 یمتیق یجواهر: جمع جوهر، سنگ ها    

 چون: چگونه    

 بلند مرتبه  ی: خدا یحق تعال    

 رنگارنگ یپارچه رو  ی: نوعباید     

پادشاه ریسر      یملک: تخت 

 ستون: منظور آسمان است  یسقف ب    

 کردن  ییکویاحسان، ساختن و ن  نش،یصنع: آفر    

 صورت: ظاهر    

 ایعالم: دن    

 ها  یشگفت  ب،ی: جمع عجبیعجا    

 عالمات: جمع عالمت، نشانه ها    

 خبر  یغافل: ب    

 غالمان: خدمتگزاران    

 فراخ: گسترده، گشاده     

 قصر: کاخ    

از آنچه که روز      انسان است  یقناعت: خرسند بودن به مقدار کم، خشنود بودن 

مشعللیقند       زیکنند، چراغدان، چراغ آو  زانیکه از سقف آو  ی: 



     

 کمان نیقوس قزح: رنگ

 سرگشته  ران،ی: شگفت زده، حریمتح    

 کوچک  ز،یمختصر: کوتاه، ناچ    

 مدهوش: متعجب، شگفت زده     

 معادن: جمع معدن    

بلند مرتبهیمعرفت حق تعال      : شناخت خداوند 

 ملک: پادشاه     

 : ابرغیم    

گ      اهانینباتات: جمع نبات، 

 نظر کن: نگاه کن    

 رد یگ  یگنجد: جا نم ینم    

 نهر: رود     

 یهست  ا،یدنوجود:      

 

 کلمات شعر پرواز   معین

 

 یبهر: برا     

م  شمیکه کرم ابر  یزی: چلهیپ      تند  یبه دور خود 

تار بافتن کرم ابردنیتن     بافتن ای  شمی:  دادن،   عنکبوت، تاب 

رها شدند       جستند: 

 افتنیرستن: رها شدن، نجات      

افتادگیفروتن      ی: تواضع، 

 محبس: زندان    

 ده ی: خمیمنحن    

 رد یگ یآنکه از مردم کناره م ن،ی: گوشه نشیمنزو    

شوم      وارهم: رها شوم، آزاد 

 همسال: هم سن    

 

 

 

 

 



 

 

 نهم   شعر پرواز فاریس   معین

 

 یکرم را ، مرغ از فروتن  د یپرس   یتن  شتنیبر خو یتا به ک لهیپ  در

 

آنجا  یمان  یخود م لهیدر پ  یتا ک د،یاز کرم پرس  یتواضع و فروتن یمرغ از رو       ؟یبافیبه دور خود تار م کیتنگ و تار   یو در 

 

 یدر محبس تن یدر بسته تا به ک     یدر کنج خلوت  یچند منزو  تا

 

 ؟یو تن، خودت را محبوس کن  لهیو در زندان پ ینیتنها بنش یدر گوشه ا  یخوایتا چه زمان م     

 

کرم   –ر رستنم فک  در ام ز       –پاسخ بداد   یمنحن  یرو  نیخلوت نشسته 

 

 .دمیچیکردم و به دور خودم پ ار یاخت  ییخاطر خلوت و تنها نیباشم؛ به ا  یو پرواز م ییکرم پاسخ داد، در فکر رها     

 

ا  یسالها هم از  د   نیمن پروانگان شدند       جستند   یدنیقفس ، گشتند 

 

 .شدند  ییو تماشا  افتندی  یی(رها لهیقفس ) پ نیشدند و از ا لیهم سن و ساالن من به پروانه تبد    

 

 یدنیپر برآورم بهر پر  ایحبس و خلوتم تا وارهم به مرگ           در

 

 .روانه شومو پ  اورمیپرواز پر به دست ب یبرا ایبا مرگ خالص شوم    ایکردم و در خلوت نشسته ام که    یخود را زندان     

 

 یزنینم  یپر  ،یکنیکوشش نم        یمرغ خانگ یتو را چه شد کا  نکیا 

 

 !یکن یو نه تالش م یرخ داده است که نه در فکر پرواز هست  یتو چه اتّفاق یبرا  ،یمرغ خانگ یا     

 

 :ادب   یها   ه یآرا

 

م  نیاست به ا   صیشعر مناظره و تشخ  نیا  ا  یعلت که کرم و مرغ با هم صحبت  ندارد   تیکار در عالم واقع  نیکنند و   .وجود 


