
درس هفدهم –فارسی دوازدهم 
خندۀ تو 





هوا ، مجاز از / نان ، مجاز از خوردنی، نماد روزی
مجاز از نیازهای : نان و هوا/ تنفس نماد زندگی؛ 

واژه آرایی، : از من بگیر/ مادی و ضروری واغراق
واج آرایی/ نماد عشق، شادمانی: خنده /اغراق 

زندگی بدون عشق معنایی ندارد

حرف اضافه:به خاطر ( فعل) متمم: ازشعله. بند سه جمله است: قلمرو زبانی



رکیب ت: نبردی سخت/ ترکیب اضافی: پس نبردی
بی هیچ دگرگونی، ترکیب وصفی/ وصفی

خ و گل سر/ نماد عشق : گل سوسن / نماد عشق : گل سرخ 
:تناسب و هر دو استعاره از خنده معشوق نبرد: سوسن

با چشمانی / مجاز از وجود: چشمان/ استعاره از مشکالت
مجاز: چشم / کنایه از رنج کشیده و تشخیص: خسته

کنایه از با تجربه: که دنیا را دیده است/ از وجود

ش که بی ارز) تمام ظاهر و باطن دنیا را دیده است 
هستند



/  (خنده استعاره از پرنده )استعاره : خنده ات پرواز کنان
استعاره : درهای زندگی/ تشخیص: خنده ات میجوید

کنایه از امید و :درهای زندگی را به رویم می گشاید /
زندگی می دهدرها شدن خنده و پرواز کردن خنده و 

(تشخیص) استعاره: جستن به وسیله خنده

خنده ات در آسمان ها به دنبال من هست 
من موجودی آسمانی هستم )



نده خ: استعاره / نماد فضای ناامیدی و خستگی: تاریک ترین لحظهها
گ خون من بر سن.( / خنده تو مانند گلی می شکفد) استعاره از گل

:  شیر شم/ کنایه از زخمی شدن یا جان سپردن: فرش خیابان جاری است
من با آن خندۀ تو برای من مانند شمشیری است که: تشبیه/نماد مبارزه

.بر دشواری ها غلبه می کنم

اگر دیدی مرگ من فرا : خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است 
رسیده است

شی عشقنیروبخ: پیام: شمشیری است آخته /برای دستان من /خندۀ تو



صدا : میخواند/زمان،به معنی هنگام« ان » هنگام بهار ، : بهاران / بلند کردن: بر افراختن
رمزوآبی گل آبی و گل سرخ، اشارهداردبه پرچم کشورشیلی که ازدونوارق/تکرار/ میزند

انوس آرام رنگ آبی نمادآسمان واقی.شکل گرفته ونوارسفیددیگری برباالی آن دواست
ل سرخ شاعرخوددرپی گ. است ورنگ قرمزنمادخون های ریخته شده برای استقالل کشور

است وآنگاه مطلوب خود رابامطلوب کشورش که درپرچم آن آمده،درمی 
بهار،منتظرگل ا ست،چون باآن/ آمیزدتابگویدمن و کشورم درپی یک مطلوبیم

که درپرچم معناپیدامیکند؛من نیزبه  هنگام بهارمنتظرشکوفاییِ خندۀتوهستم،خندۀتو
ورم وجودمن باکش)نقش بسته است ( دونوارآبی وسرخ) کشورم بادوگل آبی وسرخ 

.(  معنامی یابد

ه خند/خنده استعاره از دریا خندۀ تو مانند دریا موج کف آلود دارد :استعاره 
:  دریا/میدینماد ناا: پاییز/کناره، دریا، موج، کف: تناسب/ تشخیص: برفرازد....تو

رخگل آبی، گل س( / مرامی خواند)جانبخشی: گل آبی، گل سرخ /نماد امید 
(/یرنگ پرچم شیل)نماد عشق و وطن: گل آبی و گل سرخ/استعاره از پرچم، :

ست که خنده تو مانند پرچم کشورم ا: پیام/جنبش و قدرت خنده معشوق : پیام 
مرا صدا میزند



ابان های پیچاپیچِ خی/ راه پیچ پیچ: پیچاپیچ
جزیره مضاف الیه مضاف الیه: جزیره

مه مجاز به معنی همیشه و ه: بر شب، بر ماه، بر روز
ر ب) شب ، روز ، ماه : تناسب / « بر»: تکرار/ کس

: ضادت/ می گشایم و می بندم : تضاد (همة پدیده ها 
می روند و باز می گردند



نماد زندگی: روشنی و بهار /نماد زندگی مادی : نان ، هوا 
معنوی

شاعر این .عناصر حیات هستند : نان، هوا، روشنی، بهار 
قرار می دهد تا بگوید که» خنده«عناصر را در برابر 

ها می معنایی ندارد؛ گو اینکه بی آن)عشق( حیات بی خنده
توان زیست اما بی عشق نمی توان



یام بیرون کشیده ، برکشیده، آهیخته، بیرون آمده، از ن-1
بیرون کشیده شده

محل و سرزمین خاور، »خاوران ( هنگام بهار )بهاران -2
(مکان )« مشرق

(نسبی ) بابکان 
(  فاعلی ، حالت) خندان 
(  مکان گیل ها)گیالن 

(  مکان سپاه)سپاهان
(صفت فاعلی، حالت)گریان
نشانه جمع)جوانان



ا گل سرخ ر/. خنده ات را نه/ ، هوا را از من بگیر، امّا/نان را از من بگیر اگر می خواهی-1
.از من مگیر

نماد عشق: گل سرخ / نماد زندگی مادی: نان، هوا 
ایه از کن: در گشودن/ رها ، پرواز ، آسمان : تناسب / خنده کسی را بجوید: تشخیص -2

نهان استعاره پنهان زندگی مانند خانهای است که درهای پ:درهای زندگی/ گره گشایی
دارد

قنیرو بخشی عش. خندة معشوق زندگی بخش است -1

وزین خوشتر نباشد در جهان پند/ چه خوش فرمود آن پیر خردمند 
/دانا و عاقل : خردمند:قلمرو زبانی
«د»: واج آرایی/ مفاعیل مفاعیل فعول : وزن/ مثنوی: قالب:قلمرو ادبی
ر و آن پیر دانا چه خوب گفت و پندی در جهان از این سخن زیبات:بازگردانی

.بجاتر نباشد
اندرز:پیام



لب خندان بیاور چون لب جام/ اگر خونین دلی از جور ایّام 
/روزگاران : ایام/ ستم: جور:قلمرو زبانی
نایه از ک: لب خندان بیاور/ کنایه از بسیار اندوهگین: خونین دلی:قلمرو ادبی

تعاره اس: لب جام/ تشبیه : چون لب جام/ جانبخشی : جور ایّام/ همیشه خندیدن 
تضمین شعر حافظ با کمی تغییر/ تضاد : خونین دل، خندان/ 

ن داشته اگر از ستم روزگار اندوهگین هستی، مانند لب جام لب خندا:بازگردانی
.باش و همیشه بخند

هنگام غم لب خندان داشته باش:پیام

که دستاورد بی رنجی ست شادی/ به پیش اهل دل گنجی ست شادی 
به دست نتیجه، پیامد، حاصل آن چه با تالش: دستاورد/نزد : پیش: قلمرو زبانی

:  تشادی، گنجی اس/ کنایه از صاحب دل و عارف : اهل دل: قلمرو ادبی/ می آید 
جناس: گنج، رنج/ تشبیه فشرده 

.تنزد صاحب دالن شادی گنج است و شادی نتیجه بی رنجی اس: بازگردانی
شاد بودن: پیام



که باشد شادمانی را سزاوار/ به آن کس می رسد زین گنج بسیار 
/شایسته : سزاوار:قلمرو زبانی
«س»: واج آرایی/استعاره از شادی : گنج:قلمرو ادبی

.گنج شادی بسیار به آن کسی می رسد که شایسته شادمانی باشد
.شادی شایستگی می خواهد:پیام

به هر سو رو کنی لبخند بینی/ چو گل هرجا که لبخند آفرینی 
واژه / جناس : سو، رو/ استعاره : لبخند آفریدن/ تشبیه : چو گل:قلمرو ادبی

(دماغ-2می بینی -1)ایهام تناسب : بینی/ لبخند : آرایی
مانند گل هرجا که لبخند بزنی و شاد باشی به هر طرف که روی کنی:بازگردانی

.از مردم لبخند می بینی
لبخند بزن تا جهان به تو لبخند زند:پیام

به هر حالت تبسّم کن، تبسّم/ مشو در پیچ و تاب رنج و غم، گم 
/حذف به قرینه لفظی ( /  تکرار)نقش تبعی : تبسم دوم: قلمرو زبانی
رنج و غم مانند راه دشوار و پرپیچ )استعاره : پیچ و تاب رنج و غم: قلمرو ادبی

:  واژه آرایی/ کنایه از اندوه فراوان و همیشگی : گم شدن در پیچ غم( / است
تبسم

در پیچ و تاب رنج و غم، گم مشو و همیشه اندهگین نباش و در هر : بازگردانی
.حالتی لبخند بزن

کنار گذاشتن غم:پیام



قید: مگر( / به قرینة معنوی« است»حذف )ماضی نقلی: پدید آورده
:  خلقت/ مرز، کرانه : سرحد/ کناره، ساحل : کران/ استثناء 

هان سر حد ج/ قید : روزی/ مضارع التزامی : نشینم: دستور/آفرینش
یهمضاف الیه مضاف ال: مضاف الیه؛ خلقت: هسته؛ جهان: سرحد: خلقت

زیر . / اضافة استعاری؛ باد همانند پرندهای است که بال دارد: بالهای باد
استعاره از جهان : دریا/ کنایه از دیدن و عبور کردن : پا گذاردن
:  رسیدنبه پایان دریای بی کران/ کنایه از پهناور : بی کران/ آفرینش 

متناقض نما

به منزل غایی و هدف نهایی زندگی دست یافتن: پیام



مود، پی: بن ماضی)طی کردن: پیمودن/ آسمان ها : افالک
:  غایی/ منزلگاه، مقصد : سرمنزل( / پیما: بن مضارع

فا اکت/ اندازه : حد/ اندازه : منسوب به غایت، نهایی حد
دو : انیجاود:دستور/دانستن بسنده کردن، کافی: کردن
.تلفظی

کنایه از راه درازآهنگ : راه هزاران ساله
اضافۀ استعاری، تشخیص: دل افالک/ 

ی به منزل غایی و هدف نهایی زندگ:پیام
دست یافتن



دارای حیات، جاندار، : ذیحیات/ مرز، کرانه: سر حد
/  متمم قیدی: جاده خلوت/ منادا: مسافر/ زنده

فعل ....: خداوند آن را/ مسند: نزدیک/نهاد: رهگذری
یک : فیترکیب وص/ قید : دیگر/ گذرا به مفعول و مسند

ای آخر دنیا، سرحد دنی: ترکیبات اضافی/ جاده خلوت
خلقت

/ کنایه از زنده بودن : نفس کشیدن
: قدم گذاشتن/ استعاره از وجدان: رهگذر 
رفتنکنایه از 

و خیال دور پرواز شاعر برای اندیشه 
قکشف حقیقت، بی کران بودن راه عش



انگر شبه جمله یا صوت بی: اوه/ مضارع اخباری : می گوید/آیا : مگر
د قی: مگر/ فعل امر: مکن( مسند)هموار/فعل امر : بایست/ تعجب 
ع مضار: داری قدم می گذاری/ مضارع اخباری : نمی دانی/ استثناء 
ا چهار جزئی ب: بیهوده رنج سفر را بر خویش هموار مکن/مستمر

ی کران قدم مداری به عالمی بی پایان و بی حد و/ مفعول و مسند 
.سه جزئی مفعولی: گذاری

ل کنایه از تحم: رنج سفر را بر خود هموار کردن
ه از کنای: قدم گذاشتن. / کردن سختی های سفر

وارد شدن



تۀ منادا، دارای وابس: فکر دور پرواز من/مانند: آسا
کشتی /ترکیب وصفی : بالهای عقاب آسا/ وابسته 

/ منادا، دارای وابستۀ وابسته: تند روی خیال من
مرکب: تندرو/ وندی: عقاب آسا

/  کنایه از ژرف و عمیق : دورپرواز/ تشخیص : ای فکر دور پرواز
ای / ه وجه شب: مشبه به؛ آسا: مشبه؛ عقاب: ای فکر دور پرواز: تشبیه
مشبه؛ : ؛ خیالکشتی تندروی خیال من: اضافۀ تشبیهی/ تشخیص : کشتی
/  تناسب : راندازکشتی، تندرو، لنگ/ وجه شبه : مشبه به؛ تند رفتن: کشتی

.کنایه از توقف: لنگر انداختن/ بال، عقاب، پرواز : تناسب
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