
 به نام خداوند جان و خرد

  "يزادگآ" هشتمکالس  يم فارسدرس هفت يمعن

  هوشمند هدف يردولتيدبيرستان غ

  

/ اديتوده، دسته، مقدار ز: پشته/  زبر و زمخت يلباس پشم: دلق/ فروشد  يکند و م يکه خار جمع م يکس: خارکش: ۱ت يب

  برد يم: برد يهم

گذاشته بود و ها را براي فروش بر پشت خود از خار) يکوله بار( يدسته ا ،با لباس پشمي زبر و خشن يشخص پير خاركش

  حمل مي كرد

 

  )ه کرده استيکر کردن را به دانه تشبشُ( غ يه بليتشب: کرشُ يدانه  :۲ بيت

  ... :گفت يكر مي كرد و با خود مدر هر قدم خدا را شُ مي داشت و قدم بر ،ش مي لنگيديپاهادر حالي كه 

  

نوازش کننده، : نوازنده/  يمخفف و ا: يو/ آسمان : چرخ/ ، باال برنده بلند کننده: فرازنده/  يمخفف که ا: يکا :۳ بيت

  نيغمگ: نژند/ دهنده  يدلدار

 يهادل هاي انسان يدهنده  يو  اي كسي كه دلدار اين آسمان بلند هستي) يبه وجود آورنده ( اي كسي كه برپا كننده ي

  ن هستييغمگ

  

  بلند ين لباس هاييقسمت پا: دامن/ قه ي، بانيگر: بيج: ۴ بيت

چه قدر در ( !يكه در حق من انجام نداده ا ييهاچه بزرگواري تو مي بينم كه  ،نگاه مي كنم تا پايم را سر هنگامي كه از

  )يو لطف کرده ا يحق من بزرگوار

  )است بدن يپا تا ه از تمام سريراهن کناين پييراهن تا پايپ يقه ي(

 

  غيه بليتشب: و تاج عزت يخوشبخت ِ در :۵ بيت

مرا به مقام بااليي ( يبر سر من گذاشته ا يو سربلند يتاج بزرگ كردي و سعادت را به روي من باز درِ خوشبختي و

  )رساندي

  

          /  )ه از سخن گفتنيکنا(د يسوراخ کردن مروار: گوهر سفتن/  يبخشش و بزرگ: عطا/ ش کردن يستا: ثنا: ۶بيت 

  غيه بليتشب: گوهر شکر

  ميبگو يو عظمت تو سخن يو در مورد بزرگتو باشم  يگزار نعمت هاشكر در توان من نيست كه تو را ستايش كنم و

  

  غيه بليتشب: رخش پندار) / اسب يعني يبه طور کل(نام اسب رستم : رخش/ ال و گمان يخ: پندار: ۷ بيت

  مرد نزديك شدحالي كه فكر و خيال باطل داشت به پير در ،مغرور شده بود شخود يو چاالک نوجواني كه به جواني



  ساکت باش: خموش/ اد يز يرينادان، کم عقل، کم عقل شدن بر اثر پ: خرف :۸ بيت

  ساكت شو ،نادان و كم عقل اي پيرمرد :گفت و مرد به گوشش رسيدريشكر گزاري هاي پ

 

  يخوشبخت: دولت/ ن شکل يبه ا: ن سانيز: ۹بيت 

كدام  تو يسربلند و چيست ات يخوشبخت ،قدم برمي داري )لنگ لنگان(ن شکل يبه ا پشت داري و بر حالي كه خار در

  )؟يخودت را خوشبخت بدان يتوان ي، چطور مين همه بدبختيبا وجود ا(است؟ 

  

  ي، به هدر داده اياز دست داده ا: يباخته ا/ و ذلت  يپست: يخوار/  يسربلند: عزت: ۱۰ بيت

  هدر داده ايبه  يعمرت را در خارکش خواري را نمي داني و ذلت و و يسربلند تفاوت

  

  گذارند ير سر ميکه هنگام خواب ز يزي، چبالش: نيبال/ ستم ين: مينِ: ۱۱ بيت

نهادن  يکس ين در بر در خانه يبال( محتاج تو نيستم كه مناست  از اين بهتر يو خوشبخت يسربلندچه  :مرد گفتريپ

  )ه از محتاج بودن استيکنا

  

  ان وعدهيم: چاشت: ۱۲ بيت

  بنوشم كه بخورم و بده آبي يا نان و بده و به من ييا شام ان وعده و غذايمكه اي فالني به من 

 

  )نديگو يارزش را م يز بيهر چ(ارزش  يز و بيعلف ر: خس: ۱۳بيت 

  پستي مثل تو گرفتار نكردارزش و  يببه انسان  خدا را شكر مي كنم كه مرا خوار و پست نكرد و

  

  به من بزرگي آزاد زيستن و رهايي از نفس را داد )فقر( توانيبا اين همه ناخدا را شکر که  :۱۴ بيت

  

  

بماند،  يبه باق شبه، حذف شوند و فقط مشبه و مشبه ه و وجهيه، ادات تشبيهرگاه از چهار رکن تشب :غيه بليتشب ٭٭٭

  . نديگو يغ ميه بليه، تشبيبه آن تشب

  

  :مثال

  ه شدهيک خانه تشبيبه  يکه در آن دوست :يدوست يخانه 

  ان استيپا يا بزرگ و بيغم مانند در :غم يايدر

  جه بخش استيوه و نتيلم مانند درخت پرمع :درخت علم

 مانند پرنده است يشاد :يشاد يپرنده 


