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به نام خدا

«های قرابت معنایینکاتی پیرامون تست»کارگاه  ومینس

 هامون سبطیبا حضور دکتر 

(5/9/96)دبیران ادبیات استان اصفهان   ادبی  –آموزشی ه گرو

GanjeAdabeEsfahan@

:زاده حسین اعظم

. عزیز همکاران و گرامی سبطی دکتر جناب خدمت احترام عرض و سالم

.هستیم خدمتتان در�🌸🌹� آمدید خوش

:سبطی هامون

.هستم و بوده یاران شما بیدریغ محبتهای سپاسگزار و ارجمند گروه این فرهیخته همکاران خدمت دارم دوباره درود

1شمارۀ تصویر 

 میان این در آنچه. کردیم بررسی هم کنار در پارسی، ادب در رایج تصاویر و مفاهیم با را آموزانمان دانش آشناساختن گذشته هفته

.هاست بیت ادبی حوزه به توجه ماند، باقی

 یا ها عارفانه یا هاست عاشقانه جنس از بیت دید باید موارد این در شود، می مطرح رایج، مفهوم چند یا دو بیت یک در گاهی

... یا دارد زبان بر اندرزی
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 دو ادبی حوزه تفاوت همین درست، ظاهر به های گزینه بر درست ی ها گزینه از بسیاری امتیاز و است ادبی درک نهایی مرحله این

 .کنیم بررسی را نمونه چند است، گزینه

2شمارۀ تصویر 

!است کمتر شباهتش چهارم بیت اصال و است دیگر بیت سه شبیه هم نخست بیت فارسی، ادبیات با ناآشنا آموز دانش نگاه در

 سخن ازل روز عشق از دیگر بیت سه و مبتالست  یار دوری درد به که ست عاشقی زبان از نخست بیت که جاست این در نکته اما

 ... و گویند می

GanjeAdabeEsfahan@
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 3شمارۀ تصویر 

 

 این دوم بیت در اما است شده مطرح طبیعت بهار فرارسیدن و گل شکفتن مفهوم بیت چهار هر در. زیباست جدا نخست تست

! رسید بهار هان بیایید بگوید که است همین شاعر هدف دیگر گزینه سه در که حالی در اندرز و تعلیم برای ست دستاویزی مضمون

 تعلیمی ادب نه هستیم رو روبه غنایی - توصیفی ادبیات با و
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 و آن به پاسخگویی رمز نخست گزینه و سوال صورت بیت در شاعر مشترک احساس درک و است رنگ همین از هم دوم تست

 .است ادبیات و شعر با ما آموز دانش واقعی ارتباط نشانه

.سنجد می را ادبی درک از باالیی سطح طراح هم سوم تست در

 حوزه و است عاشقانه دوم و نخست بیت حوزه اما دوم حتی و سوم بیت هم شود می دیده نخست بیت در هم بهشت به اعتنایی بی

 عارفانه سوم بیت

...  و مهم های واژه ی بیراهه و ها تکنیک تنگنای در ایرانی آموز دانش شعور و فارسی شعر اسیرکردن که شود می مشخص جا این

 .برد نمی جایی به راه

4تصویر شمارۀ 

GanjeAdabeEsfahan@
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 در و گردد می ماه دنبال به باشد، نچشیده را "دورادور عشق به خرسندی " ی عاشقانه و دالنه نازک مضمونۀ مز که آموزی دانش

 .باشد بوده او گناه آنکه بی افتد می هرز و فسدفودی های آموزش چاه

... و است وردهآ را گدا واژه سه، تا یک های گزینه در تمام زیرکی با طراح

.اندازد می دام به را تکنیک اهل و یاب واژه آموز دانش( سوم تست) دوم و نخست های بیت مشترک گزینی واژه و معنا نزدیکی

5شمارۀ تصویر 

!خودش برای ست دنیایی ،جمله در تکیه

.جانشینی محور و همنشینی محور: است حاضر واحد آن در محور دو آدمیان، ما زبان به سوسور نگاه در

.کند نمی عمل جانشینی محور همنشینی، محور از نقطه این در: دارد را سنگین پیام این جمله یک درون واژه یک بر تکیه

GanjeAdabeEsfahan@
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   جای به دیگر انتخاب هزاران آوریم، زبان بر خاصی واژه بر تکیه بدون را  ". خرید من برای را کتاب این پدرم "ی جمله ما وقتی

... و خرید تو برای را آبرنگ این مادرم  مثال دارد، وجود  من کتاب، پدرم،

 اما

چه؟ کنیم تاکید و تکیه  من  روی مثالً جمله، این بیان حین اگر

 .دیگری شخص هیچ یا تو برای نه و من برای فقط : داشت انتخابی هیچ شود نمی  من  جای به دیگر آنوقت

 با اما است مثبت ای عاطفه با خبری جمله یک تکیه بی جمله باشد، متفاوت تواند می بیان، نوع دو این پیام چقدر که بینید حاال و

 !نزن دست کتاب این به: رساند می را مفهومی چنین من بر تکیه

 چند نمانیم، غافل آن از پیچیده های سروده مفهوم به رسیدن در و بشناسانیم آموزانمان دانش به را زبان شگرف توانایی این باید

 .بفرمایید مالحظه آمد باال در که را نمونه

!کند می دور هم از را شاخه و برگ که سرماست این برد، می شاخه از را برگ که نیست باد این. وزد می فصلی هر در باد

 .بنشیند "خزان" واژه بر بیت تکیه که شود می درک وقتی نخست بیت معنای عمق

 آشکار وقتی( اوتوپیا خالق) افالطون به او تعریض کند، می تصویر را سهراب فکری اتوپیای و شهر آرمان درواقع که دریاها پشت در

 .شود می رو به رو رمق بی پایانی با زیبایی آن به شعری وگرنه شود، خوانده تکیه و تاکید با "شاعران" واژه که شود می

 به او نخورید را ظاهرش گول مردم یعنی ظاهر، به نه است دشمن "دل" به را آفرین  جهان ضحاک که است این سوم بیت نکته

 .گذرد می دیگری چیز  دلش، در اما کند می تظاهر دادگری و خداپرستی

.بیفزایند هایی نمونه مثالها این بر دارند، ذهن حضور اگر بزرگوار همکاران دارم دوست

 آرخی:

حافظ سان به خود ار فریاد به رسد عشقت

 روایت چهارده در بخوانی بر ز قرآن

 سبطی:هامون 

�👌�دقیقا دقیقا
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 وندی:کیانی شاهیعقوب 

 !مریزاد دست سودمندتان؛ و خوب های آموزش از بردیم بهره بسیار نباشید، خسته دکتر، آقای درود

 مفهوم و موضوع و دارد معادله اسلوب بیت، که این به توجه با باشد؟ «سردمهری» ی واژه بر تکیه نیست بهتر نخست، بیت در آیا

 ...است اوّل مصراع بر تأکید و تأیید برای مثالی تنها دوم مصراع و شده مطرح نخست، مصراع در بیت، اصلی

 

 سبطی:هامون 

 را خودش طبیعی سیر آموزمان دانش ذهن در منظور به معنا از رسیدن بخواهیم اگر عزیز، شاهوندی جناب دانا و زیرکسار همکار

 کلیدی متوجه را او تکیه این تا کنیم تکیه خزان بر است بهتر نگیریم، او از را موضوع و مثال میان ارتباط کشف لذت و کند طی

 .کند نخست مصراع در  سرد  بودن

 

 :شاهوندی کیانی یعقوب

 �🁌�فراوان سپاس

 :سبطی هامون

 ارادتمندم

 
 6شمارۀ تصویر 
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 بسیاری در مفهوم گشایش رمز موضوع یک به توجه اما بنگارم، بیشتر و بدانم بیشتر نو شعر درمورد بتوانم که برسد روزی کاش ای

 :است ایران معاصر سترگ شاعران های ایماژ و تصویری های سروده از

 مرتبط یا متضاد تصویر کردن پیدا

 

 : شود می حاصل تصویر دو این تقابل از شعر مفهوم که است نخست مثال آن ساده نمونه

 است قناری و بلبل ها قفس در. ۱

 است کرکس قفسی در. ۲

 

 بکشد چالش به را آن و بگوید سخن عموم نگاه در کرکس بدآوایی و زشتی درمورد خواهد می شاعر: نتیجه

 

 و نویسان نسخه اغلب برخالف واالیش، ادبی درک آن با که شجریان از زیبا آوازی شعر و است سعدی شاهکارهای از دوم بیت

 تاکید با و خواندند  بنشینی را آن کردند، تحریف  ننشینی به را نییبنش! کرده تصحیح را سخن استاد بیت خود گمان به که کاتبان

 :گردد روشن معنا راه و شود ساخته ذهن در آن مقابل تصویر تا بنشینی، بر

 

 !!!بایستی سرو کنار در تو که روزی آن از وای

 بنشاند؟ سرو دیگر چرا بیفتد، تو باالی و قد به باغبان چشم اگر

 

 هرزآموزانش به و درنوشت نباید اش هرزه به است، خاک و آب این فرزندان هوشمندترین و ترین عاشق ذهن تراوش ادبیات این

 .سپرد نباید

 !آید می آسمان در مرغان پر صدای

 .اند نزدیک چه ما به مرغان که هان

 

 نزدیک چه انسان اساطیری های آرمان و آرزوها به که هان رسد، گوش به ما آسمان در هما و سیمرغ بال صدای که هنگام آن و

 !اند دارانش میراث شاعران و دریاهاست پشت که شهر آن در ایم،
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کنند می تر دور و دور شما میان در بودن از مرا که کنم می نظاره حسرت با را موبایلم شارژ قطرات آخرین و ام جاده در من 

.بزرگواران بدرود

«های قرابت معنایینکاتی پیرامون تست»کارگاه ومین س

 هامون سبطیبا حضور دکتر 

(5/9/96ادبی دبیران ادبیات استان اصفهان   ) –ه آموزشی گرو

 گنج ادب اصفهان:

اصفهان استان فارسی ادبیات دبیران گروه آموزشی و علمی مطالب از ای گنجینه
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