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 ەرتووکی کۆرسپ

 Course Book  
و عرفانى ادبيات محاسى  رسۆك ىناو .1 

رشيد شوكري جيهاد   پرسر ەب ىستاۆمام ىناو .2 

فارسي  زماني /زمان  کۆلێژش/ ە. ب3 

Email:           Jihad.rashid@su.edu.krd 

 0750456 8833 TEL:  

 پەیوەندی. 4

 

 

3 

ە ( لبە سەعات) یەکەى خوێندن. 5

 هەفتەیەک

 ژمارەی کارکردن. 6 15

 

 کۆدی کۆرس. 7 

 بةدةست هي ناني بروانامةي بةكالوريوس 2002سال ي 

 بروانامةي ماستةر لة زانكوي ورمي  .والتي ئريان هي ناني بةدةست 2009 سال ي

 ئريان والتي. تاران زانكوي لةدكتورا  بروانامةي هي ناني بةدةست 2013سال ي 

 پرۆفایەلی مامۆستا. 8

 

 

 

 

 

منظومه ليلی و مجنونغنايی،  ادبيات، حماسه رستم و اسفنديارحماسی، ادبيات  وشە سەرەکیەکان.9 

 :(ناوەرۆکی گشتی کۆرس) رسداهداف كلي . 10
هدف كلي درس از آغاز با دو بال شعر و نثر در ميدان هنرورزي به جوالن آمد.  بيات غناييدادبيات حماسي و ا       

و  استدرسي واحد  3شامل  كه درسبرنامه اين أشنايي با سبك و مختصات مختص به نوع حماسه و غنا مي باشد كه 

سراي بزرگترين شاعر حماسهشعر  اي اززيدهگانتخاب  ةدربردارند ،يردگرا دربرمي « و عرفانى ادبيات حماسى »نوان ع

در اين است.  بزرگترين داستانسراي ادبيات كالسيك ايراني در حيطة ادبيات غنايي )نظامي گنجوي(و  ايراني )فردوسي(

همراه با )حماسه رستم و اسفنديار و منظومه غنايي ليلي و مجنون( هاي برگزيده شده متوناست تا شده راستا سعي بر آن 

ارسي به فهاي ادبي، عرفاني، تلميحي و دستوري در ادب نكتهاز زارش برخي گ آرايه هاي شعري وها و هزمعاني وا

-و انديشه، به شيوة سبكي شعري وضوعاتعالوه بر آشنايي با انواع مدانشجو بتواند تا ، گردد ر تقديم گدانشجويان جستار

 . كسب نمايدرا  آگاهي الزم حماسه سرا و غناسرا انشاعرهاي فكري 

 (ئامانجەکانی کۆرسرس )داهداف . 11

 

  آشنا شود اعم از حماسه و غنا شعر فارسيبا سبك هاي دانشجو. 

 آشنا شود سبك هاي حماسي و غنايي، فكري و ادبي دانشجو با مختصه هاي زباني. 

   آشنا شود حماسه رستم و سهراب و منظومه ليلي و مجنون همراه با نكات مهمدانشجو با. 

 ت، تركيبات، امثال و نكات دستوري آموختن لغاي و اصطالحات ادبي و درك و دريافت مضامين و مفاهيم شعر
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 حماسه رستم و سهراب و منظومه ليلي و مجنون

 (ئەرکەکانی قوتابی) وظايف دانشجو .12

 : پس از مطالعة متون ادبی  نظم بتوانداز دانشجويان گرامی انتظار می رود 

o و منظومه های غنايی  آشنايی دانشجو با سبک حماسه و سبک غنا و حماسه های معروف جهان 

o آشنايی دانشجو با تمام اصطالحات مربوط به حماسه و غنا 

o های معروف جهانحماسهها به همه لحاظ و آشنايی با آشنايی دانشجو با انواع حماسه 

o شنايی با سبک شعری فردوسی و نظامی گنجوی و تشخيص تمايز سبکی اين دو شاعرآ 

o است تشخيص دهد و  ه رستم و سهراب و منظومه ليلی و مجنون آمده حماسهای بديعی را که در رايهتشخيص آ

 زيبايی آنها را از جهت لفظی و معنايی توضيح دهد.

o  را مشخص نموده و آنها را حماسة رستم و سهراب و منظومه ليلی و مجنون ط به متن مربوتشبيهات و استعارات

 توضيح دهد. 

o آمده است دريابد و بيان کند. و تفسير کتاب های دستوری را که در شرحنکته 

o  حماسی و ادبی را استخراج نموده و آنها را توضيح دهد.غنايیاصطالحات ، 

o های معروف جهان بدهد.شرح مختصری درباره هريک از حماسه 

o  مشترك در سه رووين تن را بنويسد.نکات 

o  دهد.صور اساطيری را شرح 

o  بوشی قهرمان حماسی را بنويسد.علت خونخواری يا نام 

o .منشآ و اصل اشعار عاشقانه را بنويسد 

o .دوران رواج ادبيات غنايی در ايران و دنيا را مقايسه کند 

o منشأ زن مطرح در شعر غنايی را بنويسد. 



 :( وه ووتنە   ی وانە ڕێگە ) روشهاي تدريس .13

، از جانب يک دانشجو در مورد درس ارائه می گردد. سپس توضيحات الزم ارازئه می گردد.  سميناردر آغاز هر درس، يک 

برای فارسی آموزان می خوانم و از يکايک  آنها سپس متن شعری را يک يار دو بار و در صورت ضرورت سه بار، با صدای بلند 

درخواست خواهم کرد که با صدای بلند بخوانند؛ خواندن دانشجويان بايد از لحاظ درستی  تلفظ صداها و هم از نظر جای 

 اين کار در صورت نياز بايد چند بار تکرار شود تا از درست خواندن فارسی تکيه در کلمات و هم آهنگ صداکنترل شود.

های کالسی و نظر خواهی از آنان و نيز قرائت متون روان البته شرکت دادن دانشجويان در بحثآموزان اطمينان حاصل شود. 

توسط آنها مطلوب و مفيد خواهد بود. بدين ترتيب حضور جدی و فعال دانشجويان،  -به شرط مطالعه قبلی-و گيرايی امروزی

افزايش می دهد ، می تواند مالك خوبی نيز برای تعيين نمره ميان سال دانشجو نيز عالوه بر آن که ميزان يادگيری آنان را 

 باشد.  

  


 ( نگاندن ڵسە هە سیستەمی)سيستم امتحاني . 14

 نمرة درس متون ادبي:  011
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 نمره به صورت امتحان كتبي در بايان سال تحصيلي  06

 مقاله جهت نوشتننمره  36

 نمره با در نظرگرفتن برسشهاي روزانه و انجام كارهاي تحقيقاتي  16

هاي فكري و سبك نگارشي هريك از شاعران و از فعاليتهاي دانشجويان در خصوص اين درس جستجو درباره انديشه

باشد.نويسندگان مذكور مي

 (کانی فێربوون نجامە ەئر دهنتایج یادگیری ). 15
 دو مفاهيم متنوع آن را بچشراه يابد و طعم گوارای معانی غنايی و حماسی شعر  و ادبیبتواند به ساحت های هنری دانشجو 

 دستوری نکات و امثال ترکيبات، لغات، آموختن و مفاهيم و مضامين دريافت و يری  قرائت صحيح و دركگکه آن هم با  فرا

 فارسی ميسر است. شعرهای



 لیستی سەرچاوە. 16

  ، 1380سبک شناسی شعر، دکتر سيروس شميسا، تهران: فردوس 

  ،1379گذری بر متون ادب پارسی)نظم و نثر(، عباس مزرعتی، تهران: اشراقی صفار 

 انواع ادبی، سيروس شميسا، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 

 خرد و کوشش، دانشگاه شيراز ای چر مجلهانواع ادبی و شعر فارسی، دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی، مقاله 

 انواع ادبی، دکتر محمود عابديان، تهران: دانشگاه عالمه طباطبايی 

 حماسه سرايی در ايران، دکتر ذبيح اهلل صفا، چاپ سوم، تهران: امبير کبير 

  ،رستگار فسايی، تهران: سمت منصور به شرح و تفسيرحماسه رستم وسهراب 

 منظومه ليلی و مجنون، به شرح و تفسير بهروز ثروتيان، تهران: امبيرکبير 

 دی بر انديشه و هنر فردوسی، سعيد حميديان، تهران: نشر مرکزدرآم  

 حماسه های معروف جهان، ژار شاليان، ترجمه کشاورز، چاپ سوم، تهران: امير کبير 

 ی، تهران: گهرفردوسی و سنت و نوآوری در حماسه سراي 

 های شاهنامه(، تهران: طهوریاز رنج گل تا خار کهن)شکل شناسی قصه 

 تاريخ ادبيات در ايران، جالل الدين همايی، تهران: بی تا 

 :هنگ و ارشاد اسالمیسازمان چاپ و نشر وزارت فر دانشنامه ادب پارسی، حسن انوشه، تهران 

 چشم اندازهای اسطوره، ميرچا الياده، ترجمه جالل ستاری، تهران: انتشارات توس 

 پژوهشی در اساطير ايران، مهرداد بهار، تهران: انتشارات توس 

 اسطوره بينيان نمادين، ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران: انتشارات توس 

  آموزگار و احمد تفضلی، تهران: نشر آويشن.شناخت اساطير ايران، جان هينلز، ترجمه ژاله 

  ،تهران: سروشنهادينه های اساطيری در شاهنامه فردوسی، مهوش واحددوست 

  تهران: نشر مرکز ابوالقاسم اسماعيل پور،اسطوره، روتون کنت نولز، ترجمه 

 تماشاخانه اساطير، نغمه ثمينی، تهران: نشر نی 

 دانش اساطير، روژه باستيد، ترجمه جالل ستاری، تهران: توس 

  ،حسين زرين کوب، تهران: نوينسيری در شعر فارسی 

  ،جاويدانحسين زرين کوب، تهران: شعر بی دروغ شعر بی نقاب 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            خشینبهتیدڵنیاییجۆریومتمانهرایهبهڕێوهبه   
 

  

 
 بابەتەکان .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ

 گرفته است:نها و ساعات درسي صورت دي دروس، بر اساس محتواي آتقسيم بن

جیهادشوكريرشید    

 برنامة هفتگي سرفصل درس متون ادبي

شماره 

 هفته

 موضوع درس تاريخ

29/9/2015 اول  حماسه و انواع آن بر حسب قدمت، موضوع 
  
 

های معروف جهان و حماسه های آشنايی با حماسه  دوم

 ايران

آشنايی با اصطالحات مربوط به حماسه سرايی) روئين   سوم

...(تنی، صور اساطيری، خونخواری، کتمان نام 

 مختصات حماسه و سبک حماسه  جهارم

 مروری بر حماسة رستم و سهراب  بنجم

 مروری بر حماسة رستم و سهراب  ششم

 مروری بر حماسة رستم و سهراب  هفتم

 

 ادب غنايی و منشأ آن  هشتم

 ادبيات غنايی در ايران  نهم

 ادبيات غنايی داستانی  دهم

ازدهمي  سبک غنا  

دهمدواز  مروری بر منظومة ليلی و مجنون  

دهمسيز  مروری بر منظومة ليلی و مجنون  

دهمچهار  مروری بر منظومة ليلی و مجنون   

انزدهمپ  آزمــــــــــون   

 

 

ها و ساعات درسی ريزی اين هفتهترتيب برنامهتذکر: تعطيالت ساالنه باعث تغيير در 

.خواهد شد  

(ئهگهرههبێت)بابهتیپراکتیک.18 
ناویمامۆستا

کاتژمێر4-3وەک:

14/10/2015 

.نییه
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 تاقیکردنەوەکان. 19

 

 به نظر می رسد؟ ادبيات غنايیو  ادبيات حماسی تفاوتی بين  چه (1

 وجود دارد؟چه شباهتهايی غنا و  حماسهبين سبک  (2

 .را در شعر زير نشان دهيد حماسی برخی از مختصات سبک (3

  مقايسه کنيد.  غنايیرا با سبک  حماسیمختصات فکری شاعران سبک  (4

 معنی و مفهوم هريک از ابيات زير را بنويسيد. (5

 روز هجران و شب فرقت يار أخر شد            زدم اين فال و گذشت اختر و کار آخر شد الف(

پريشانی و شب های دراز و غم دل            همه در سايه گيسوی نگار آخر شدآن  ب(

 ژه های مشخص شده را بنويسيد.معنی هريک از وا (6

 سفيد، جامه به صابون زده استبط گويی  الف(

  خون زده است قدح، در ساق پایب( کبک دی 

 چيست؟« شما نيز بگذرداين نوبت از کسان به شما ناکسان رسيد/نوبت ز ناکسان » پيام بيت (7

 کدام پرنده است؟« چوك ز شاخ درخت، خويشتم آويخته»منظور از چوك در مصراع  (8

 يعنی چه؟« چو خواهی که گويی نفس بر نفس/ نخواهی شنيدن مگر گفت کس» (9

 نماد چيست؟ «که بيند که شمع از زبان سوخته ست»مصراع  شمع در (10

 را معنی کنيد.  «رسيد/نوبت ز ناکسان شما نيز بگذرداين نوبت از کسان به شما ناکسان » بيت (11

 شاعران معروف سبک خراسانی را نام ببريد. (12

  کنايه از چيست؟« گياه بام»،« دانه پنهان کن، به کلی دام شو/ غتنچه پنهان کن، گياه بام شو» بر اساس بيت  (13

 مختصات زبانی سبک خراسانی را با سبک عراقی مقايسه کنيد.   (14

 اژه درست است؟معنی کدام و (15

 ( زی: طريقه4(  ثمين: گرانبها               3( مرقع: نوشته شده          2مورچه           نحل:  (1

 در بيت: کردگار و لطيف و خالق بار         هست خود پاك و پاك خواهد کار (16

 مخفف چه واژه ای است؟« بار»الف(  (17

 را بنويسيد. « بار» ب( معنی لغات  (18

 ادبی شاعران سبک خراسانی را با سبک هندی مقايسه کنيد. ژگی هایوي (19

 با توجه به معنی، امالی کدام واژه درست است؟ (20

 ( فرتوط: فرسوده4( تهجد: شب بيداری       3( عسرت: لغزش        2عطاب: غضب       

 مختصات فکری شاعران سبک عراقی را با سبک هندی مقايسه کنيد.   (21

 کنايه از چيست؟« چشم بستن»در بيت زير  (22

 جز افسون و افسانه نبود جهان            که بستند چشم خشايارها

 در بيت زير استعاره از چيست؟« نگار» (23

 يا چو بانگ رعد هنگام بهار          باغ می بايد، از او چندين نگار

 ادبی شاعران سبک عراقی را مشخص کنيد. ژگی هایوي (24

 نشده است؟کداميک از لغت های زير درست معنی  (25

 الف( سمک: آسمان           ب( مينو: بهشت

 ج( يغما: غارت                    د( کرار: به تکرار 
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 کدام است؟« بيزارم از وفای تو، يک روز و يک زمان/مجموع اگر نشستم و خرستد اگر شدم»مفهوم بيت  (26

 الف( اگر لحطه ای آسوده زندگی کنم نسبت به تو بی وفايی کرده ام.

 می شوم که آسايش و آرامشم را از دست بدهم.  گردان روی تو وفای زمانی که ازب(

 ج(اگر در ميان جمع بنشينم و خوشحال باشم نسبت به تو بی وفايی کرده ام. 

 د( خرسندی و شادمانی مرا از وفای تو روی گردان می کند.

 معنی ابيات زير را به فارسی روان بازنويسی کنيد (27

 ایای               تا برون آيد ز کـــوهت ناقــهدرهم طداز از فاقــهالف(  کوه خود 

 ب(    ضون بطـــردد از دو طيــتی رای تو                دست ذوالقــرنين آيد جـــای تو   

 ج(     بنطر آخر در مـن و در رنط من               يک صنم ضون من ندارد خود شمن

 ن در مصراع ) هان ای فرعون! ناموسی مکن( ضة بوده است ؟                      منظور شاعر از ناموسی مک (28

 يست ؟  چدر بيت: ) مرحبا ای طوطی طوبی نشين   حله درثوشيده، طوقی آتشين(  طوقی آتشين استعاره از   (29

                  معنی لغات و اصطالحات زير را بنويسيد.                                                   (30

 تقاع د:                                         سير:                                        ميقات:  

 ميترا:                                          نديم:                                        فضيلت:

 ف ور:                                         ت فاخ ر:          م شاطه:                              

 وادی:                                         ش م ن:                                       تماخره:  

 مشک سياه و در ثمين استعاره از چيست؟ (31

 ت زير بنويسيد.معنی هريک از اصطالحات )حيرت و استغنا( را با توجه به بي (32

 ابيات زير را به نثر روان امروزی بنويسيد.                                                         (33

 ديــو را دربـند و زندان بــازدار                       تـا سليمــان را تــو باشی رازدار الف(

 همجو فرعـــون مرصع کرده ريـش                    برتر از عيســـی بريــده از خريش  ب(

 ج( جون محک ديدی، سيه طشتی جو قلب                  نقش شيری رفت و ، بيدا کشت کلب

         ای ( استعاره از ضيست؟                                 ناقه در مصراع ) تا برون آيد ز کوهت ناقه (34

                      ؟چيست <گدای ذندة دلق  >(( منظور از  دای ذندة دلقگن شت مستک آگدر مصراع)  (35

 يست؟چکنايه از « گرد آوردنسر به » (36

 چيست؟« کشته ها»منظور از « برکشته های ما جز بارات رحمت خود مبار» در جملة  (37

 را بنويسيد.« دندان به دندان خاييدن»معنای کنايی  (38

 معنای کدام واژه غلط است؟ (39

 ( تهجد: جهاد کردن4( غرايب: نوادر      3( شرنگ: زهر             2فرست: زبرکی         (1

 جکونه است؟ اين اثر از کدام نوع به شمار می رود؟ شاهنامهدر  فردوسیسبک بيان  (40

 چيست؟« گفت ديناری بده پنهان و خود را وارهان»مفهوم مصراع  (41

 چه بوده است؟« گلگونة مردان خون ايشان باشد»از جملة  شاعر از بيان  مقصود (42

 را بنويسيد. « ایت  ناقهـــــتا برون آيد  ز کوه »مفهوم مصراع (43

 ابيات زير را به نثر روان امروزی بنويسيد:  (44

 صاحب سر  سليمان    آمدی                         از تفاخر، تاجور  ز آن   آمدی -الف

 بزن نمرود را همجون قلم                          جون خليل اهلل، در آتش نه قدم سر -ب

 ير را بنويسيد:.معنی لغات و اصطالحات  (45
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 وقف کردن، طوق، صحن، حبس ذوالنون، درخرام، سير، فاخته، نزل، مهجور        

 آهن، مار هفت سر، ناقه و نمرود استعاره از جيست؟ (46

 موم نرم                    تو شوى در عشق، جون داود کرمکر شود اين أهنت جون 

 خه خه ای طاووس باغ هشت در                    سوختی از زخم  مار  هفت  سر

 ایت  ناقهـــــای                     تا برون آيد  ز کوهکوه خود در هم کداز از  فاقه

 خوش تواند کرى بر آتش نشستجون خليل آنکس کز نمرود رست                 

 پاسخ دهيد. 4تا  1با توجه به ادبيات زير به پرسش های - (47

 غمخوارم و اختر است خونخوارم محبوسم وطالع است منحوسم-

 ناگه چه قضا نمود ديدارم؟ زندان خدايگان که و من که! -

 ابله و سبک بارم ؟شايد که بس  بندی است گران به دست و پايم در-

 گفتم من و طالع نگونسارم ! ترسيدم و پشت بر وطن کردم -

 شاعر در بيت دوم از چه می نالد؟ -  (48

 سبک بار در بيت سوم يعنی چه ؟ - (49

 پشت بر وطن کردن کنايه از چيست ؟ - (50

 در کدام بيت شاعر بخت خويش را دشمن خود می داند ؟ - (51

هنگام تنگ دستی در عيش و کوش و مستی کاين کيميای هستی قارون کند »يت منظور از کيميای هستی در ب - (52

 چيست؟« گدا را 

 مفهوم کنايی کباده ی چيزی را کشيدن چيست ؟ - (53

 گر می گريزم از نظر مردمان رهی عيبم مکن که آهوی مردم نديده ام علت مردم گريزی شاعر چيست؟»در بيت - (54

 می رسد باران؟ داروگ يعنی چه؟ در مصرع قاصد روزان ابری، داروگ ، کی- (55

 شده ، بنويسيد با توجه به جمله های زير معنی کلمات و ترکيباتی را که زير آنها خط کشيده (56

 ؟بکندچه طور يک تنه با آن همه دشمن لعين جر -2 ای نسيم رحمت هلهبه دو چشم خون فشانم  -1

 بنويسيد.زير را به نثر ساده ی امروز ها ومصراع های بيت - (57

 به سوی عيب ،چون پويی گر او را غيب دان بينی عطا از خلق چون جويی ،گر او را مال ده گويی ؟  (58

 حرفی است هر آتش ز طومارم طومار ندامت است طبع من

 که به ما سوا فکندی همه سايه هما را (59

 در ابيات باال  به استعاره ها و کنايه های آن اشاره کنيد. (60

 عنای استعاری ابيات زير را بنويسيد.م (61

 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا سرکش مشو که چون شمع از غيرتت بسوزد  (62

 گهواره بصيرت مردان نهفته است در تنگنای سينه حسرت کشيده ام  (63

 در بيت باال به تشبيهاتی که دارد، اشاره کنيد. (64

منظور از لسان  که لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوا را او دم؟ در بيت چه زنم چو نای هر دم ، زنوای شوق (65

 ؟غيب چيست

بر اجساد به جا مانده و طعمه ی عقاب و زاغ شده فرو ريخت منظور از  خارهای سرخ ،سايه های آبی در شعر و از  (66

 کلمات مشخص شده چيست؟

 به هر جانب که روی آری درفش کاويان بينی درفش  تو يک ساعت،چو افريدون،به ميدان باش :در بيت  (67

 کاويان نماد چيست؟الف(
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 ب( مفهوم بيت را ينويسد؟

 معنی همة هريک از واژه های زير را را بنويسبد؟ (68

 فلق ، فند:، کهل: ميانسال،  لهب، وادی

 معنای کنايی هريک از داده های زير را بنويسيد. (69

و پوشيده اسرار چشم ترت را پولک نشان شدن دستمال نشانه  در بيت همان دستمالی که پولک نشان شد  (70

 ؟چيست

 يک آرايه ی ادبی مشخص کنيد.«  محبوسم و طالع است منحوسم/ غمخوار و اختر است خونخوارم»در بيت الف(   (71

 ب( تصوير زيبايی که شاعر در بيت باال ساخته کدام است؟ 

 بنويسيد.مفهوم کنايی خشت زدن و پنجه دريدقه افکندن را  (72

 ؟درست نيستمعنای کدام واژه  (73

 ( لهب: زبانة آتش4( کهل: ميانسال       3( فند: مکر           2فلق: هنگام غروب     

 آرايه های زيبا ی به کار رفته در بيت های زير را بنويسيد.  (74

 سر عمرو صد گام از تن پريد الف(دم تيغ بر گردنش چون رسيد

 جای چشم ابرو نگيرد ،گرچه او باالتر است باال نشيند کسر شان شعله نيستب( دود اگر 

 معنا و مفهوم ابيات باال را بنويسد؟ (75

 است؟ غلط واژه کدام معنای (76

 کردن حمايت: حميت( 4          خشم: جرگه( 3          سم: شرنگ( 2         نابودی و فقدان: تفقد

 ؟بيانگر کدام مفهوم است« ماه همی خاك نعلش برآمد به»مصراع (77

 ( شهرت4( عروج                      3( تيرگی                  2( سرعت              1

 سنگ بر سبوی زدن کنايه از ..............................................................»، «ببايد زدن سنگ را بر سبوی» در مصراع  (78

 يعنی.............................................« برنشتن» (79

 ( سوارشدن4( سود بردن               3( دورشدن              2کناره گرفتن               (1

 يعنی...........................................« دل شاه از انديشه بايد گزند» (80

 را بنويسبد؟ «تنعم، تزوير، تسليت، بطالت»معنی همة کلمات (81

 را بنويسيد.« وادی»معنی اصطالح (82

 ؟مختصات فکری سبک هندی و عراقی را مفايسه کنيد (83

 را بيان کنيد. «  محبوسم و طالع است منحوسم/ غمخوار و اختر است خونخوارم»بيت مفهوم  (84

 چيست؟« زبان دراز کردند»معادل امروزی (85

 چيست؟« گلگونة مردان خون ايشان باشد»مقصود از جملة  (86

 :بيت های زيرا معين کنيد زمفهوم استعاره ای هريک ا (87

 است نهفته مردان بصيرت گهواره    ام کشيده حسرت سينه تنگنای در 

  سر  هفت  مار  زخم از سوختی                    در هشت باغ طاووس ای خه خه 

 .را بنويسيد «خشت زدن و پنجه دريدقه افکندن»مفهوم کنايی  (88

 

 تێبینی تر. 20
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