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مقّدمه:
کتابی که پیش رو دارید»خودآموز فارس��ی دهم« است.دروس این خودآموز عیناً همان 
مطالبی اس��ت که در کتاب فارس��ی دهم وجود دارد.برای یادگیری بهتر و راحت تر مطالب 
درس��ی، سعی شده قسمت های مش��کل دروس،اعم از کارگاه های متن پژوهی، واژه های 
مش��کل و ... توضیح داده ش��ود.مهم ترین مطالبی که دانش آموزان با مطالعۀ این کتاب به 

آن ها دسترسی پیدا می کنند عبارتند از:

• توضیح واژه های مشکل	

• توضیح و معنی تمام بیت ها 	

• توضیح عبارت های نثر قدیم	

• معّرفی تمام شعرا و نویسندگان کتاب در ابتدای هر درس	

• توضیح بسیاری از آرایه های ادبی موجود در کتاب	

• توضیح بسیاری از نکات دستور جدید و قدیم و ...	

در پایان از دوست عزیزم آقای عبدالحمید قّدوسیان که زحمت بررسی و ویرایش کتاب 
را متقّبل ش��ده اند سپاسگزاری می کنم. امید است که این کتاب مورد قبول عالقه مندان 

قرارگیرد.

ایرج شهرامی پور
شهریور1395 
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ستایش

H  .عّطارنیشابوری: شیخ فریدالّدین محّمد ابن ابراهیم نیشابوری حدود سال 540 ه�.ق
در کدکن نیش��ابور متولّد شد. آثارش عبارتند از: اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، 

منطق الّطیر، مختارنامه و تذکرة االولیا. تنها اثر منثورش تذکرة االولیاست.

به نام کردگار

افلالک هفلت  کلردگار  نلام  خلاکبله  کفلی  از  آدم  کلرد  پیلدا  کله 

توضیحات: قافیه ها1: افالک و خاک/ مصراع دّوم اش��اره دارد به خلقت انس��ان که از  "
آب و خاک آفریده ش��ده اس��ت. )آرایۀ تلمیح(/ هفت افالک: هفت آسمان/ شعر در 

قالب مثنوی2 است.

1- قافیله: به کلماتی گفته می ش��ود که یک یا چند حرف آخر آن ها با هم مش��ترک اس��ت و در پای��ان بیت ها و مصراع ها 
می آیند. در تعیین قالب های شعری فقط و فقط قافیه نقش دارد.

2- برای مطالعۀ قالب مثنوی به آخر درس 1 مراجعه نمایید.
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معنی: به نام خداوندی که هفت آسمان را به وجود آورد و انسان را از مشتی خاک  9
خلق کرد.

ز رحملت یلک نظلر در کار ملا کلنالهلی فضلل خلود را یار ملا کن

توضیحلات: قافیه ها:ی��ار و کار/ ردیف:»ما کن« کلمات »ما ک��ن« که بعد از قافیه  "
در هر دو مصراع تکرار ش��ده اند »ردیف1« نام دارند./ الهی:منادا/ فضل: احس��ان و 

بخشش/جناس ناقص اختالفی2 در یار و کار.

معنی: خداوندا احس��ان و کرمت را با ما همراه کن و از روی مهربانی و ش��فقت یک  9
بار به ما نگاهی بینداز.

نلادانتویلی رّزاق هلر پیلدا و پنهلان تویلی خلاّلق هلر دانلا و 

توضیحات: قافیه ها:پنهان و نادان/ تضاد ومراعات نظیردر:پیدا وپنهان ،دانا و نادان/  "
تکرار3»تویی«/ تلمیح.

رّزاق: روزی دهنده/ خاّلق: آفریننده،خلق کننده. 

معنی: خداوندا، تو روزی دهندۀ هر موجود پیدا و پنهان هستی. تو کسی هستی که  9
تمام انسان های دانا و نادان را خلق کرده ای.

زبانلم و  کام  تلو  ز  گویلا  تویلی هلم آشلکارا، هلم نهانلمزهلی 

توضیحات: قافیه ها: زبانم و نهانم/ مراعات نظیر در»کام و زبان«/ تضاد در»آشکارا و  "

1-  ردیف:کلمه یا کلماتی که بعد از قافیه در پایان مصراع ها و ابیات می آیند و عیناً از نظر لفظ و معنی یکس��ان هس��تند 
ردیف نام دارند .

2- در جنلاس ناقص اختالفلی کلمات مورد نظر فقط در یک حرف با هم اختلالف دارند.مانند: دل ، گل / بد،بر/ 
دار، دیر

3- تکرار کلمه: ذکر یک کلمه در مصرع یا بیت به گونه ای که باعث زیبایی کالم ش��ود تکرار نام دارد. )اگر واژه ای دوبار 
در شعر بیاید " تکرار " شکل می گیرد.(
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نهان«/ تکرار »هم«/ زهی: شبه جمله و صوت؛ به معنای آفرین و احسنت.

معنی: من به واس��طۀ لطف و کرم تو می توانم صحبت کنم. تو کس��ی هستی که بر  9
تمام حاالت و اسرار درونی و بیرونی من آگاهی.

نکته: تمام آرایه های تضاد، مراعات نظیر هم هستند. 9

حقیقت،پلرده بلرداری ز رخسلارچلو در وقلت بهلار آیلی پدیدار

توضیحات: قافیه ها:پدیدار و ُرخسار/رخس��ار:چهره،صورت/حقیقت:درحقیقت،نقش  "
قیدی دارد./پرده برداشتن: آشکار شدن.

معنی: سرسبزش��دن گل ها،گیاهان و درختان در فص��ل بهار، درحقیقت مانند این  9
است که تو صورت زیبایت را آشکار می کنی.

عجایب نقش ها سلازی سلوی خاکفلروغ رویت اندازی سلوی خاک

توضیحات: قافیه ها:اندازی و سازی/ردیف:»سوی خاک«/ فروغ:روشنایی،نور/عجایب  "
نقش ها:ترکیب وصفی مقلوب؛ نقش های عجیب.)موصوف و صفت(

معنلی: ب��ا یک ذّره ای از فروغ روی تو چه گل های رنگارنگ وعجیبی بر روی زمین  9
سبز می شود.

نکته: ترکیب وصفی از موصوف و صفت به وجود می آید. اگر جای موصوف و صفت  9
تغییر کند به آن ترکیب وصفی  مقلوب می گویند. مانند: بزرگ مرد)مرد بزرگ(

از آنلش رنگ هلای بی شماراسلتگل از شلوق تلو خندان در بهار اسلت

توضیحات: قافیه ها: بهار و بی ش��مار/ ردیف:»اس��ت«/ »گل« تشخیص دارد چون  "
می خندد./ مراعات نظیر در »گل و بهار«/ خندان ش��دن گل:کنایه از ش��کوفا شدن 

و سبز شدن گل.
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معنی: گل چون مشتاق رسیدن به شما است به همین علّت در فصل بهار رنگ های  9
متنّوع و زیادی دارد.

یقیلن دانم که بی شلک جلاِن جانیهلر آن وصفلی که گویم بیلش از آنی

توضیحات: قافیه ها: آنی و جانی/ بی شک: نقش قیدی دارد. "

معنلی: ه��ر چه در موردت بگویم ت��و از آن برتری و یقین دارم که بدون ش��ک تو  9
محبوب همۀ مردم هستی.

الهلی نمی دانلم  دانلم،  تلو دانی و تلو دانی،آن چله خواهینملی 

الهی نامه، عّطار نیشابوری

توضیحلات: قافیه ه��ا: الهی و خواهی/ آرایۀ تکرار در :نمی دان��م ، تو و دانی/ تضاد  "
بین:»نمی دانم و دانی.«

 معنلی: خداوندا من هی��چ چیزی نمی دانم. تو دانا و آگاه به هر چیزی هس��تی که  9
می خواهی.



h
فصل یکم

ادبیات تعلیمی
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درس اّول:

H  علی اسفندیاری مشهوربه نیمایوشیج در 21 آبان 1274دردهکدۀ یوش، بخش بلده
از توابع شهرس��تان نور استان مازندران متولّد شد و در 13 دی 1338 درگذشت و 
در امامزاده عبداهلل تهران به خاک س��پرده شد اّما در سال 1372 خورشیدی بنا به 
وصیت وی پیکر او را به خانه اش در یوش منتقل کردند نیمایوشیج، بنیانگذار و پدر 

شعر نوی فارسی محسوب می شود.تعدادی از آثارش عبارتند: ققنوس، افسانه و ...

چشمه و سنگ

غلغلله زن ، چهلره نملا ، تیزپاگشلت یکی چشمه ز سلنگی جدا

توضیحات: قافیه ها:جدا و تیزپا /ش��عر در قالب مثنوی اس��ت./ یکی چش��مه: یک  "
چشمه/ غلغله زن: پرهیاهو و پر سر وصدا/ تیزپا: سریع، تند/تشخیص1 در چشمه.

معنی: یک چشمه از درون سنگی درآمد و با سر و صدای زیاد و به سرعت جاری شد. 9

1- تشخیص: نسبت دادن حاالت و رفتار انسان به غیر انسان.)یعنی دادن شخصیت انسانی به هر چیزی غیر از انسان(
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گاه چلو تیری کله رود بر هدف گه بله دهان بلرزده کف چلون صدف

توضیحات: قافیه ها: صدف و هدف/ کف بر دهان زدن: کنایه از عصبانیت و خش��م/ "
آرایۀ تشبیه در هر دو مصراع) چشمه یک بار به صدف و بار دیگر به تیر تشبیه شده 

است./جناس ناقص اختالفی در:صدف و هدف/ نهاد بیت»چشمه« است.

معنی: چش��مه گاهی مانند صدفی به نظر می رس��ید که دهانش پر از کف اس��ت و  9
گاهی نیز مانند تیری به نظر می رسید که با سرعت به هدف نزدیک می شود.

تلاج سلر گلُبلن و صحلرا منمگفلت دریلن معرکله یکتلا منلم

توضیحات: قافیه ها: یکتا و صحرا / ردیف: منم/ تش��خیص در نهاد بیت که چش��مه  "
است و در این بیت ذکر نشده است./ معرکه:میدان جنگ/ گلُبن: بوتۀ گل/ منم: من 

هستم.) م فعل اسنادی1 است(/ تاج سر بودن: کنایه ازعزیز و محترم بودن. 

معنی: یگانۀ این میدان و عزیز گل ها و صحرا من هستم. 9

بوسله زند بر سلر و بلر دوش منچلون بِلَدوم سلبزه در آغوش من

توضیحات: قافیه ها: آغوش و دوش/ ردیف:من/ بوس��ه بر سر و دوش زدن: کنایه از  "
احترام گذاشتن/ مراعات نظیر در: سر و دوش/ دوش: شانه.

معنی: وقتی بدوم سبزه مرا در آغوش گرفته و بر سر و شانه ام بوسه می زند. 9

ملاه ببینلد رخ خلود را بله ملنچلون بگشلایم ز سلر مو، شلکن

توضیحات: قافیه ها: ش��کن و من/ تش��خیص در چشمه و ماه/شکن: چین، چروک/  "
رخ: صورت. 

   معنی: وقتی موهایم را باز کنم ماه می تواند صورتش را در آیینه ی موهایم ببیند. 9

1- مهم ترین افعال اسنادی که افعال ربطی نیز نامیده می شوند عبارتند از: است،بود،شد،گشت،گردید. 
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خلاک بله  درافتلد  کله  بلاران  تابنلاکقطلرۀ  گهلر  بلس  بدملد  زو 

توضیحات:قافی��ه ها: خاک و تابناک/ گهر تابناک: اس��تعاره از گل های زیبا / بدمد:  "
می دمد، می روید. سبز می شود/ بس: بسیار، زیاد.

معنلی: وقت��ی قطرۀ باران بر روی خاک می افت��د از آن قطره گل های زیبای زیادی  9
سبز می شوند و می رویند.

بلرد پایلان  بله  چلو  ره  ملن  بلر  بلرددر  گریبلان  بله  سلر  خجللی  از 

توضیحات: قافیه ها: پایان و گریبان/ ردیف: برد/ ره به پایان بردن: کنایه از همسفر  "
شدن،مس��یر را طی کردن/ سر در گریبان بردن: کنایه از خجالت کشیدن. شرمنده 

شدن/تشخیص در کل بیت/ نهاد بیت» قطرۀ باران «است.

معنی: قطرۀ باران اگر با من همسفر شود و مسیری را طی کند مطمئناً در برابر من  9
خجالت زده و شرمنده خواهد شد.

شلد سلرمایه  حاملل  زملن  شلدابلر  پیرایله  صاحلب  زملن  بلاغ 

توضیحات: قافیه ها:سرمایه و پیرایه/ ردیف: شد/ بیت آرایۀ »موازنه1« دارد./ پیرایه:  "
زیور و زینت. در این جا استعاره از گل و برگ/ سرمایه: در این جا استعاره از قطرات 

باران است./ در کّل بیت تشخیص است.

معنلی: ابر به واس��طۀ آب های جاری من صاحب قطرات ب��اران گردید و باغ هم به  9
خاطر من به گل و برگ زیبایی دست پیدا کرده است.

برازندگلی و  رنلگ  همله  بله  زندگلیگل  ملن  پرتلو  از  کنلد  ملی 

توضیحات: قافیه ها: برازندگی و زندگی. "

1- برای مطالعۀ موازنه به توضیحات درس هفتم مراجعه نمایید. 
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معنی: گل تمام زیبایی ها و رنگ و بویش را از من دارد. 9

نیلوفلری پلردۀ  ایلن  بُلِن  کیسلت کنلد بلا چلو منی همسلری؟ در 

توضیحلات: قافیه ها: نیلوفری و همس��ری/ ب��ن: زیر/ پردۀ نیلوفری: آس��مان آبی/  "
همسری: رقابت/ تشخیص در نهاد بیت که چشمه است.

معنی: در زیر این آسمان آبی چه کسی می تواند با من رقابت کند؟ 9

دور زیلن نملط آن مسلت شلده از غلرور مبلدأ چلو کملی گشلت  ز  و  رفلت 

توضیحات: قافیه ها:غرور و دور/ زین نمط: این گونه، با این روش و تفّکر. "

معنی: چش��مه که غرور تمام وجودش را فرا گرفته بود با این تفّکر و روش وقتی از  9
سرچشمه اش کمی دور شد. )این بیت با بیت بعد موقوف المعانی است.(

نکته: ابیات موقوف المعانی ابیاتی هستند که برای تکمیل معنا و مفهوم به بیت یا  9
ابیات بعدی نیازمندند.  شکل هندسی ابیات موقوف المعانی:

ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ ،
ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ

خروشلنده ای بحلر  یکلی  جوشلنده ای دیلد  نلادره  سلهمگنی، 

توضیحات: قافیه ها: خروش��نده ای و جوش��نده ای/ بحر:دریا / سهمگن: سهمگین،  "
ترسناک، وحشتناک/ نادره: بی نظیر، بی مانند.

معنی: ناگهان یک دریای خروشان و ترسناکی دید که بی مانند بود. 9

کلر کلرده  فللک  بلرآورده  در نعلره  زهلره  شلده  کلرده  سلیه  دیلده 

نکات مهم: قافیه ها: کر و زهره در/ دیده: چشم/ زهره در:ترسناک/ تشخیص در فلک. 9

معنی: چنان فریادهایی می کش��ید که گوش آس��مان از فریادهایش کر شده بود و  9


