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پیوند وابسته ساز

پیوند هم پایه ساز



تبدیل شد

رفت



:تند
:الف

.می دویدتندپرویز 
.همه فلفل ها تند نیستند

ی تندبرگ ها، رنگ نارنجی 
.پیدا کرده بودند

.راه بسته است: ی گفتتندبه 

:ب
تضاد= کند -تند
ترادف= سریع -تند

: دست
:الف

.لباس خریددستاحمد یک 
.بردار نبوددستباران 
گذاشت دستروی دست

.پاچه شده بوددستاحسان 
سفید کرده دستدیوار ها را یک

.بودند
.راستش را باال برددست

:ب
تناسب= پا -دست
تضمّن= بدن -دست
ترادف= یَد -دست



نکمک ک: معنی کناییکردگوشه گیری: معنی کنایی



و بار دوم به معنی نوعی ساز موسیقی به کار رفته است بار اول به معنی چنگ در این بیت دو بار واژه 

جناس و معنی آنها متفاوت است، بین آنها آرایه ( یکسان)چون ظاهر آنها همسان . استدست و تسلط 

. ایجاد شده استهمسان 



اداتِ تشبیهمشبّه= « تو»ی در معنیِ 

مُشبّه به

وجهِ شَبَه

. نماد انساهای ناتوان استروباهنماد انسان های توانا و تالشگر و شیردر این سروده، 



.انسان های پست و فرومایه توخالی و پوچ هستند. تنها انسانهای با عقل و خرد، اهل بخشش هستند: معنی

.انسانِ بی عقل، اهل بخشش و بزرگواری نیست: مفهوم

:درک و دریافت من از این بیت این است

درویش پس از مشاهده احوال روباهِ بی دست و پا به یک درک باطنی رسیده و دربافته که خداوند روزی 

امّا تصمیم اشتباهی که درویش به دنبال این نتیجه گیری می گیرد این است . همگان را مقدّر ساخته است

غافل . که دست از کار و فعالیت می کشد و در پی آن، انتظار دارد که بدون کار و تالش، روزیش فراهم شود

.از این که خداوند به افرادی که توانایی های خود را نادیده می گیرند هیچ توجّهی نمی کند





هر دو بر این نکته تأکید دارند که خداوند درِ روزی را تنها به روی انسان هایی می گشاید 

. که توانایی های خود را به کار می گیرند و اهل کار و تالش هستند

پایان


