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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 3۱ کارگاه تحل�ل 

روایی و داستانی، ابتدا در متن با آهنگی نرم و کشش آوایی خوانده 
می شود و در ادامه با تغییر فضا و شخصیت ها لحن نیز تغییر می کند.

ساختمان بیشتر واژه ها ساده است و زبان شعر ساده است،
استفاده از واژه حکیم به جای دانشمند و سرا به جای خانه

قالب  شعر : مثنوی  به کار گیری آرایه های لفظی: تشبیه، جناس،
مراعات نظیر، استعاره

عارفان تعلق خاطر  به دنیا و ظواهر آن ندارند و در دنیای کنونی 
انسان های راستین کم هستند.

نبودن یار همدل،دوست یکدل و روشن ضمیر، بسیار گران بها است 
و مردان حق تنها هستند. نوع ادبیات: تعلیمی، اندرزی
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 3۲ کارگاه تحل�ل 

بکار گیری لغات عربی
 

جمالت کوتاه هستند

بکار گیری لهو لعب
 

بجای خوش گذرانی

بکار گیری را به
 معنی برای 

 
کاربرد های کهن

سجع بین کلمات 
روان و گردان

 
بکار گیری تمثیل

کنایه: دست بر
 دست زدن کنایه

از افسوس خوردن

تضاد خشکی و باران
کنایه: دم گرم من در

آهن سرد او اثر نمی کند

عدم مدیریت خرج
زندگی 

موجب پشیمانی
می شود

کسانی که پند 
نپذیرند

دچار افسوس 
می شوند

توصیه به رعایت 
ادب و خردمندی

 
ادبیات تعلیمی 
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 3۳ کارگاه تحل�ل 

فضای حاکم بر شعر غم انگیز است و وزن و آهنگ با محتوا 

ادبیات غنایی، عاطفی فضای حاکم بر شعر شاد و شورانگیز است
محتوا با وزن و آهنگ تناسب دارد.

غنایی، اگر با لحن عاطفی خوانده شود بیشتر می توان با فضای
شعر ارتباط برقرار کرد وزن شعر نرم، آرام و لطیف است.

تعلیمی، وزن به کار رفته در این شعر سنگین است. حس و حال
متفکرانه و آمیخته به حسرت و اندوه دارد.

نوع شعر حماسی است وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه است بار
عاطفی حاکم بر این سروده پهلوانی-دالوری و جسورانه است. نوع

آن تعلیمی است. فضای عاطفی حاکم بر شعر مالیم و اندرزی
است.

نصیحت گرایانه و پندآموز است .

تناسب دارد .
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 34 کارگاه تحل�ل 

واج آرایی صامت «گ» وش» - واژه آرایی «گوشه»

واج آرایی مصوت «ای» ،صامت «م» - واج آرایی صامت 

«ش - ک - د»، واژه آرایی کشیدیم ، بریدیم، پریدیم

واژه آرایی «بند،دل،داد،ما» ، واج آرایی صامت «د» ، مصوت «-ِ»

واج آرایی «ل- م-ع» ،واژه آرایی «بی عمل»

واج آرایی صامت «نخ» مصوت «آ»
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۵۶ کارگاه تحل�ل 

سادگی زبان شعر

کهنه و مهجور بودن بخشی از لغات

وجود واژگان عربی

به کار گیری افعال پیشوندی مانند: فروهل و فرو شد

-استفاده از شبکه معنایی ماه و خورشید و آفتاب

فراوانی ساخت های ترکیبی به نسبت شعر رودکی مانندپیشاهنگ و
شتربانان
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۵۶ کارگاه تحل�ل 

الف:

به کار گیری شعر در میان نثر
مراعات نظیر :درزی و جواله قسمت

کاربرد کنایه مانند: در پای کسی افتادن: کنایه از عذر خواهی
کردن و اظهار پشیمانی کردن

به کار گیری سجع در سخن: ندوزد و نبافد

ب:

رواج نثر داستانی
استفاده از آرایه های ادبی: بار سفر بستن کنایه از آماده ی سفر
شدن، دیوار فراغت: تشبیه، مراعات نظیر: بحر، سفینه، کشتی
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۵۸ کارگاه تحل�ل 

شعر با طنز و انتقاد اجتماعی همراه است.
نکوهش بی توجهی به مردم و نشنیدن صدای آنان
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۵۸ کارگاه تحل�ل 

زیرا ترتیب و تعداد هجاها در هر دو مصرع یکی است یعنی
هجاهای کوتاه و بلند آن ها در مقابل هم قرار می گیرند.
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۵۸ کارگاه تحل�ل 

چراغ و داغ: مطرف

عزیز و ذلیل: متوازن

رسیده و کشیده: متوازی

مرقع و مرصع: متوازی

شب خیز و پرهیز: متوازی
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۵۸ کارگاه تحل�ل 

یاد و نام سجع متوازن دارند . باد و یاد که سجع متوازی می
سازد و باالترین ارزش موسیقایی را دارد بام و نام سجع متوازی

می سازد و باالترین ارزش موسیقایی را دارد.

بامباد
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۷۷ کارگاه تحل�ل 

سادگی و کوتاهی جمالت

ساده بودن زبان

استفاده از همی به جای می

دارا بودن واژگان عربی

استفاد از کلمات  کهنه و قدیمی مانند «خنگ»
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۷۷ کارگاه تحل�ل 

تلمیح به آفرینش

تکرار یا واژه آرایی: خواست

تضمین اول ما خلق ا�
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۷۸ کارگاه تحل�ل 

ترصیع دارد، چون همه ی سجع های آن متوازی است.

موازنه دارد.

ترصیع دارد.

ترصیع دارد زیرا واژه ها دو به دو سجع متوازی دارند.

طبق تعریف کتاب دو واژه کوهیم و ناییم سجع متوازی و آرایه
ترصیع و اما اگر تنها کوه و نای را در نظر بگیریم سجع متوازن و

ترصیع دارد.
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه ۷۸ کارگاه تحل�ل 
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 102 کارگاه تحل�ل 
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 102 کارگاه تحل�ل 
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 102 کارگاه تحل�ل 
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 103 کارگاه تحل�ل 

بیت سوم استفاده از شیوه بالغی

به کار گیری اندر به جای «در»

کاربرد کلمه «بازارگانی» به جای «بازرگانی»

تکرار واژه «همانی»

استفاده از واژگان فارسی
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 104 کارگاه تحل�ل 

الف:
سطح فکری: مردان خدا و افراد با ایمان کسانی هستند که در میان مردم زندگی می

کنند وهیچ وقت ازیاد خدا غافل نیستند.
سطح زبانی: به کار گیری لغات مهجور و کهنه - زغن ، بخسبد و در آمیزد | آوردن را به

معنی حرف اضافه شیخ ما را
گفتند | کاربرد جمالت کوتاه و کامل به ویژه در دو جملة پایانی | استفاده از واژه

های عربی چغز، صعوه  | زن خواستن به جای ازدواج کردن و زن گرفتن
سطح ادبی: یک نفس :مجاز از لحظه و زمان اندک| تکرار واژه ها: فالن،هوا ،گفتن |

مراعات نظیر:مشرق، مغرب و بخرد، بفروشد، داد و ستد و بازار

سطح فکری: رواج نثر داستانی و اشاره به نقش حیله و تفکر و چاره سازی در رستن
از بالیا و در بیت نیز به نقش مقدر بودن روزی اشاره دارد .

سطح زبانی: به کار بردن شعر درمیان نثر | به کار گیری فراوان از واژگان عربی: هّوام،
متصّید، مغّلظ جوع، ممر| آوردن ب بر سر فعل: بگرفت | آوردن آنچ به جای آن چه |

می گیری و می بری، می اخباری به جای ب مضارع التزامی.
سطح ادبی: استفاده از آرایه های ادبی: تشخیص و استعاره در بیت پایانی | به کار
بردن تشبیه: شبکة ارزاق: اضافه تشبیهی،ماهی چون لقمة، ماهی چون برف دی .

ب:
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 105 کارگاه تحل�ل 

باره و خاره: جناس ناهمسان اختالفی |خار و خاره: جناس
ناهمسان افزایشی

پری یعنی پرواز کنی و پری مصرع دوم یعنی زیبارو : جناس تام یا
همسان

گبر و ببر: جناس ناهمسان اختالفی
فارغ و فراغت: اشتقاق | ما و را : جناس ناهمسان اختالفی

حریم و حرمت : اشتقاق | حرم وحریم : جناس ناهمسان افزایشی
و اشتقاق

نظر و منظر: جناس ناهمسان افزایشی و اشتقاق
شیرین مصراع اول به معنی نام زنی و در مصرع دوم به معنی

گوارا : جناس تام یا همسان
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علوم و فنون ادب� دهم صفحه 106 کارگاه تحل�ل 

 ردیف:  است | واژه های قافیه: َخم و ماتم  |
حرف اصلی: ــ م | قاعدة ۲

 ردیف: ــــ | واژه های قافیه: اردیبهشت و خشت|
حروف قافیه: ــ شت | قاعدة ۲

   ردیف: ــــ | واژه های قافیه: شیرین نفس و قفس|
حروف قافیه: ــَ س | قاعدة ۲

ردیف: را | واژه های قافیه: جا م و نام | حروف قافیه: ام |
قاعدة ۲

ردیف: ــــ | واژه های قافیه: گبر و ببر | حروف قافیه: ــَ بر
| قاعدة ۲
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گام به گام

مشاوره

نمونه سوال

ف�لم آموزش�

جزوه

برنامه ر�زی

کلیک کنید
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