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  ستایش
 

 ربه نام کردگا                                                           
 الهی نامه نام اثر:

 عطار نیشابوری )عارف و شاعر قرن ششم و اوایل قرن هفتم( سراینده:
 مثنوی قالب:

 حمد و ستایش خدا موضوع:
 

 بهههه  نهههام کردگهههار   ههه  افهههال              
 

 کهههه  ایهههدا کهههرد یدم ا  ک هههی خههها  
 

فالالک: افت شمارشی و جمع مکسّر فلک/ هفت افالک: ترکیب وصفی )هفت: ص ،هاکردگار: آفریننده، خالق/ افالک: آسمان ←قلمرو  بانی 
 .معنویدر مصراع اوّل به قرینۀ  «کنمآغاز می» حذف فعلِ هسته(/ پیدا کرد: آفرید، خلق کرد/موصوف و 
ۀ دوازدهم آیدر « هاآسمانآفرینش جهان و »مصراع اول به  /خاک ی مجاز از مشتیهفت افالک مجاز از کل هستی/ کف ←قلمرو ادبی 

طین: به راستی  ی خالِقٌ بَشراً مِناِنّ»ریفۀ شبه آیۀ  تلمیح دارد و مصراع دوم تلمیحی است «اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» طالق شریفۀ ۀسور
 ص(/71) «من بشر را از خاک آفریدم.

  اک آفرید.خرا از مشتی  د و آدمها )کل هستی( را خلق کرکنم[ که آسمانای ]آغاز میکالمم را به نام آفریننده ←معنی 
 ها و افالک )هستی(؛ ب( آفرینش انسان از خاک.الف(  آفرینش آسمان ← م هوم

 الههههی فخهههر خهههود را  یهههار مههها کهههن               
 

   رحمهه    یههظ  نبههر  بههر کههار مهها کههن 
 

فعالول یالب اضالافی و مترکرسالد/ فضالل خالود: فضل: لطف، توجّه، رحمت، احسان که از خداوند می /و شبه جمله الهی: منادا ←رو  بانی قلم
مالت: دلسالوزی، رح /الیه(ضافم)یار: هستۀ مسند، ما:  یارِ ما: ترکیب اضافی و مسند /الیه(خود: ضمیر مشترک و مضاف )فضل: هستۀ مفعول،
 (.یک نظر: ترکیب وصفی و مفعول )یک: صفت شمارشی، نظر: هستۀ مفعولو عفو مخصوص خدا/  مهربانی و بخشایندگی

  ت داشتن.از توجّه و عنای نظر در کار کسی کردن کنایه /مراعات نظیر  :یار و کار: جناس ناقص اختالفی/ فضل، رحمت و نظر ←قلمرو ادبی   
 جّه کن.ردان و از روی دلسوزی و عفو بر اعمال و کردار ما توبخشش خود را شامل حال ما گپروردگارا، لطف و  ←معنی 
 خدا. و عفو و بخشایندگی از مفهوم: در خواست فضل و عنایت ←  م هوم

 تههههویی ر ها   ههههر ایههههدا و انهههههان
 

 تهههویی خلهههها ا  هههر دانههها و نهههادان 
 

د/ رزّاق پیالدا، دان: گروه اسمی و مسنهر دانا و نا پیدا و پنهان و نیز خلّاقِخلّاق: آفریننده/ رزّاق هر  ها خداوند/رزّاق: روزی دهنده، از نام ←قلمرو  بانی 
 هر پیدا، هر پنهان، هر دانا، هر نادان: ترکیب وصفی. /اضافیرزّاق پنهان، خلّاق دانا، خلّاق نادان: ترکیب 

 .ز از کل هستیمجا : تضاد واداننهان و نیز دانا و پیدا و پن /مراعات نظیر :های متوازی(/ رزّاق و خلّاقترصیع )تقابل سجع ←قلمرو ادبی   
نصالیب از ان و بیرد و نیز نادهای آشکار و پنهان و آفرینندۀ همۀ موجودات دانا و صاحب خ]پروردگارا[ تو روزی دهندۀ همۀ آفریده ←معنی 

 درک و خرد هستی.
  خلّاقیّت و آفرینندگی او.رزّاقیّت عام خدا و  ←  م هوم

 تهههو کهههام  و   بهههان   هههی گویههها    
 

 تهههویی  ههه  یههههنارا  ههه   نههههان  
 

سی گفته کویق و تحسین تشهنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا شبه جمله، زهی: خوشا، آفرین، شگفتا، شبه جمله ) ←قلمرو  بانی 
ر مصالراع اوّل د« است»فعل  هاد. )حذفو مسند/ کام: دهان/ کام من و زبان من: دو ترکیب اضافی و ن شود(/ گویا: گوینده )صفت فاعلی(می

    بیت با شبه جمله، داری چهار جمله است. /(به قرینۀ معنوی
بیالانَ: هُ النسانَ و عَلَّمَخَلَق اال» فۀیۀشریکام، زبان و گویا: مراعات نظیر / آشکارا و نهان: تضاد/ مصراع اوّل تلمیحی دارد به آ ←قلمرو ادبی   

 «ان را آموخت.انسان را آفرید و به او زب

و تو در ) وستم سرشار از تخدایا، آشکار و پنهان ِوجود .استچه خوب و خوش است که دهان و زبانم به لطف و عنایت تو گویا شده ←معنی 
 هستی.( حاضر همۀ وجودم

  الف( تعلیم زبان به انسان؛ ب( حضور خدا در ظاهر و باطن انسان و جهان. ←  م هوم
 ادیهههدار چهههو در وقههه   بههههار ییهههی 

 

 حقیقههه   اهههردر بهههردارا     رخ هههار 
 

در واقالع  قیقالت: حقیقتالاً،شوی/ پدیالدار: مسالند/ ح)مضارع اخباری(: فعل اسنادی به معنی می آییوقت بهار: ترکیب اضافی/  ←قلمرو  بانی 
  )قید.(

 آرایی.واج«: ر»، «د»های پرده برداشتن کنایه از آشکار کردن/ تکرار واج ←قلمرو ادبی   
ری و خود داد پرده بر میشوی، در حقیقت از چهرۀ خوکنی و آشکاری میهای خود( تجلّی میهنگامی که در فصل بهار )در آفریده ←عنی م

 کنی.دهی و آشکار میرا نشان می
 گاه حضرت حق است(.ها )جهان هستی، تجلّیتجلّی خدا در آفریده ←  م هوم

 انهههدا ا سهههوا خههها  فهههروو رویههه 
 

  هها سهها ا سههوا خهها عجایههن نقههش 
 

ترکیالب  :هالاعجایب نقالش فروغ: روشنایی، پرتو/ فروغ رویت: گروه اسمی و مفعول )فروغ روی، روی تو: دو ترکیب اضافی(/ ←قلمرو  بانی 
کاله هالر دو هسالتند  صفت و موصوفیبرخالف قواعد دستور زبان فارسی  ،هاعجایب نقشانگیز )های عجیب و شگفتوصفی و مفعول، نقش

  (اند.جمع
هالا و بزهسالهالا، صالرّحه از گاللها: استعارۀ ممجاز از زمین/ عجایب نقشفروغ روی: اضافۀ استعاری )استعارۀ مکنیّه(/ خاک:  ←قلمرو ادبی   

 گیاهان.
و آشالکار  ویالدریی از زمالین مالیانگیز و زیباها و گیاهان شگفتتابد و ]با جلوۀ روی تو[، گلروشنایی چهرۀ تو بر زمین و جهان می ←معنی 

 شود.می
 ظهور عالم هستی با تجلّی خداوند. ←  م هوم



 

  

 گههر  ا  هههو  تههو خنههدان در بهههار اسهه 
 

 هههمار اسهه  ههاا  بههیرنهه  ا  ینههش 
 

رکیالب شالمار: تهای بالیگمتمم )برایش(/ رن« شآنَ»الَال ش: در ضمیر متّصلِ شوق: اشتیاق، میل و رغبت فراوان به چیزی/  ←قلمرو  بانی 
 وصفی و نهاد.

ر بب خنالدان بالودنش دسالهای گالل را باله شماری رنگبی ،گل و بهار: مراعات نظیر/ شاعرگل: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/  ←قلمرو ادبی   
 فصل بهار دانسته است: حسن تعلیل.

 .ردی داارشمبی حدّ وبی هاشود و بدان سبب رنگتو در فصل بهار شکوفا می [ گل از اشتیاق دیدارا،]پروردگار ←معنی 
 ها به خالق هستی.ها و آفریدهپدیده اشتیاق و میل و مجذوبیّتِ ← م هوم

  ههر ین ویهه ی کههه گههوی  بههیش ا  ینههی
 

 هههظ جههانا جههانییقههین دانهه  کههه بههی 
 

: ب وصفی(/ جالانوصف: شرح، توصیف، تعریف، ستایش/ هر آن وصف: گروه اسمی و مفعولی )هر وصف، آن وصف: دو ترکی ←قلمرو  بانی 
  جان: اصل و حقیقت هرچیز، یار بسیار عزیز و محبوب، گروه اسمی و ترکیب اضافی و مسند. ِروح/ جان

 آرایی.واج: «ی»، «ن»جان و آن: جناس ناقص اختالفی/ تکرار واجِ  ←قلمرو ادبی 
تو اصل  م که دانیقین می هکه تو را توصیف و ستایش کنم، تو فراتر از وصف و ستایش من هستی، ]فقط[ این را ب طور]خدایا،[ هر  ←معنی 

 و حقیقت همه چیز هستی.
 .او ناتوانی و عجز انسان از درک و وصففراتر بودن خدا از شناخت بشر و  ← م هوم

 دانهههه   الهههههیدانهههه   نمههههینمههههی
 

 تهههو دانهههی و تهههو دانهههی  ین هههه خهههوا ی 
 

  بیت با شبه جمله و منادا، دارای شش جمله است. ←قلمرو  بانی 
 آرایی.واج«: ی»و « د»، «آ»، «ن»های دانم و دانی: تضاد و تکرار/ تکرار واجنمی ←قلمرو ادبی 

 دانی.ی، میکنمیخواهی و اراده دانم، امّا تو هر چیز را که میخدایا، من ]چیزی از حقیقت و اسرار هستی[ نمی ←معنی 
 ناتوانی انسان از درک حقایق هستی و آگاهی خدا بر همۀ امور. ←  م هوم

 

 
 درس ین 

 چشمه

 چشمه نام اثر:
 نیما یوشیج )علی اسفندیاری، شاعر معاصر( سراینده:
 مثنوی قالب:

 (و خودستایی ادبیّات تعلیمی )نکوهش غرور و خودبرتربینی موضوع:
 

 گشههه  ینهههی چشهههمه   سهههن ی جهههدا
 

 نمههههها  تی اههههها ن  چههههههررغُلغلهههههه 
 

قیالد ه سالهالر نما، تیزپا: هزن، چهرغُلغلهزن: شور و غوغاکنان، خروشان/ غُلغلهنشانۀ نکره(/ ای )یکی شمه: چشمهیکی چ ←قلمرو  بانی 
  .حالت

 تیزرو و شتابان. یه از تندرو وتیزپا: کنا /چهرنما: کنایه از خودنما /ه و تشخیص/ چشمه: مجاز از آب چشمهچشمه: استعارۀ مکنیّ ←قلمرو ادبی 
 شتابان از سنگی جدا شد و جاری گشت. ای، خروشان، خودنما وچشمه ←معنی 
  اظهار خودنمایی و غرور. ← م هوم
 ه بههه د ههان  بههر  در کههف  چههون یههد گ هه

 

 گهههار چهههو تیهههرا کهههه رود بهههر  هههد  
 

 : مانند )حرف اضافه(/ بر زده )بود(: ماضی بعید.چون و چو ←قلمرو  بانی 
کنایاله از  :کسی کف کردنان به دهان کف زده: وجه شبه(/ دهبه/ مشبّهٌ : مشبّه، چون: ادات تشبیه، صدف:(تشبیه )او )چشمه ←قلمرو ادبی 

بر هدف  به،شبّهٌمشبیه، تیر: خشمگین شدن و با صدای بلند پرخاش کردن/ کف و دهان: مراعات نظیر/ تشبیه )او )چشمه(: مشبّه، چو: ادات ت
 ظیر.رفتن: وجه شبه/ صدف و هدف: جناس ناقص اختالفی/  تیر و هدف: مراعات ن

  روان شود. هدف ویخروشید و گاه مانند تیری بود که به سرعت به سکف کرده و از خشم می ،مانند صدف شدهانگاه  ،چشمه ← معنی 
 توصیف خروشندگی و غرور و سرعت چشمه. ←  م هوم

 گ ههه  ر دریهههن معرکهههه ینتههها مهههن 
 

 یههه را مهههن   و  نتهههار سهههر گلههه ُ 
 

ل، باله ویال ه گُالت بوته یا درخ نظیر، مسند/گلبُن:ییکتا: یگانه و بنبرد/ این معرکه: ترکیب وصفی/  معرکه: میدان جنگ، جای ←قلمرو  بانی 
 (را.گلبُن، سر صح ضافی: تاج سر، سر: گروه اسمی و مسند )سه ترکیب اصحرا تاج سر گلبن وصحرا: دشت و بیابان/ بوتۀ گل سرخ/ 

مراعالات  :صالحرا  و نلبُگکنایه از عزیز و بزرگ و سرور بودن/  :تاج سر بودن /ه و تشخیصچشمه: استعارۀ مکنیّ سخن گفتن ←قلمرو ادبی 
 ه(باج: مشبّهٌت: مشبّه، )چشمه( تشبیه )من /تاج قایل شده است( صحرا و نگلبُ ه و تشخیص )شاعر براینظیر و استعارۀ مکنیّ

  «هستم. گل و دشت و صحرا هایبوته افتخارر و موجب سربلندی و مایۀ افتخارقیبم و یگانه و بی ،من در این عرصه و میدان»چشمه گفت:  ←معنی 
 .غرورخودشیفتگی و  بینی،برترخودستایی، خود ←  م هوم

 چههون بههدوم  سهه  ر در یغههو  مههن
 

 دو  مههن سههر و بههر   بوسههه  نههد بههر 
 

 ترکیب اضافی.هر دو ساز/ آغوش من و دوش من: چون: حرف ربط وابسته ←قلمرو  بانی 
ر و دوش: مراعالات سالآغالوش، بر و سر: جناس ناقص اختالفی/ سبزه: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ بوسه زدن چشمه و  دویدن ←قلمرو ادبی 

 .کنایه از اظهار محبّت و عزیز و بزرگ شمردن :نظیر/ بوسه بر سر و دوش کسی زدن
احتالرام  زند و به مالنه مید و بر سر و دوشم بوسآی]به استقبال من[ می داشتشوم، سبزه برای بزرگهنگامی که روان و جاری می ←معنی 

 گزارد.می
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 .خودستایی و خودبینی و غرور ←  م هوم
 چهههون ب شهههای    سهههر مهههو  ههههنن

 

 مهههن  بهههه  مهههار ب ینهههد رر خهههود را 
 

 ول.ضافی و مفعارخ خود: ترکیب  /و متمم شکن: پیچ و خم زلف/ سر مو: ترکیب اضافی ساز/چون: حرف ربط وابسته ←قلمرو  بانی 
شکن:  ز آب/استعارۀ مصرّحه مو: ا ماه: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/نیز قایل شدنِ رخ برای چشمه و  شکن از سر مو باز کردنِ  ←قلمرو ادبی 

 سر، مو و شکن: مراعات نظیر. /چشمهاستعارۀ مصرّحه از امواج 
  ببیند.من ا در تواند چهره خود رشوم(، ماه میکنم )صاف، شفاف و زالل میو شکن موهایم را باز می هنگامی که پیچ ←معنی 
 .خودستایی و خودبینی و غرورفخرفروشی،  ← م هوم

 بههاران  کههه در افتههد بههه خهها  ۀقطههر
 

 هههههر تابنهههها گُبهههه    بدمههههد   و 
 

های قیمتی نگسیک از ، هروهرگروید )مضارع اخباری(/ گُهر: قطرۀ باران: ترکیب اضافی و نهاد/ زو: مخفّف از او/ بدمد: می ←قلمرو  بانی 
 مانند الماس، زمرّد و یاقوت، مروارید/ گهر تابناک: ترکیب وصفی و نهاد.

 خاک: مجاز از زمین/ گهر: استعارۀ مصرّحه از سبزه و گل و گیاه. ←قلمرو ادبی 
 .یدروهای زیبایی از دل زمین میگیاهان و گلرسد، از بارش آن هنگامی که قطرات باران به زمین می ←معنی 
 ها بر اثر بارش باران.رویش گیاهان و گل ← م هوم

 در بهههر مهههن رر چهههو بهههه اایهههان بهههرد
 

 دبهههه گری هههان بهههر سهههر  ا  خجلهههی  
 

 بر: آغوش/ گریبان: یقه. ←قلمرو  بانی 
ریبالان فالرو گه خیص/ سر باله و تشدر، بر، سر: جناس ناقص اختالفی/ خجالت و سر در گریبان فرو بردن باران: استعارۀ مکنیّ ←قلمرو ادبی 
 گیری و انزوا به سبب شرمندگی.از گوشه :بردن کنایه

  کند.یبرد و خود را پنهان مرسد، از روی شرم سر در گریبان فرو میامّا قطرۀ باران هنگامی که به من می ←معنی 
 خودشیفتگی و اظهار برتری و فخرفروشی. ← م هوم

 مهههن حامهههر سهههرمایه ههههد ابهههر   
 

 ایرایهههه ههههد یهههاحنا   مهههن   بهههاو  
 

 پیرایه: زیور و زینت. ←قلمرو  بانی 
 ا و گیاهان.هرّحه از گله و تشخیص/ سرمایه: استعارۀ مصرّحه از باران/ پیرایه: استعارۀ مصابر و باغ: استعارۀ مکنیّ ←قلمرو ادبی 

 ست.ان حاصل کرده مرا از  [گیاهان ها وگل، زیور و زینت خود ]را از من به دست آورده و باغ [باران] ، سرمایۀ خودابر ←معنی 
 .و خودشیفتگی و خودبرتربینی خودستایی ← م هوم

 برا نهههدگی رنههه  و  گهههر  بهههه  مهههه 
 

               مهههن  نهههدگی ا  ارتهههو  کنهههد مهههی 
 

 برازندگی: شایستگی، لیاقت. ←قلمرو  بانی 
  نیّه.گل: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ پرتو من )چشمه(: استعارۀ مک ←قلمرو ادبی 

  زندگی خود را از من به دست آورده است. گل با همۀ زیبایی و شایستگی، ←معنی 
 .و خودبرتربینی و خودشیفتگی خودستایی ← م هوم

 در بُههههن  ایههههن  اههههردۀ  نیلههههوفرا
 

 کی هه  کنههد  بهها چههو منههی  م ههرا  
 

بُن ایالن پالردۀ  ی/یلوفر، الجوردمنسوب به نیلوفر، به رنگ ننیلوفری: صفت نسبی،  و ریشه، پایه و اساس، اینجا زیر/بُن: بیخ  ←قلمرو  بانی 
 ...؟ اسالتفهامکیسالت کنالد. /نیلوفری: گروه اسمی و متمم )بُن پرده: ترکیب اضافی/ این پرده: ترکیب وصفی، پردۀ نیلوفری: ترکیالب وصالفی(

 انکاری/ همسری: برابری.
 آرایی.واج: «ی»، «ن»تکرار واج  /پردۀ نیلوفری: استعارۀ مصرّحه از آسمان الجوردی ←قلمرو ادبی 

 در زیر این آسمان الجوری هیچ کس نیست که بتواند، با من برابری کند. ←معنی 
 .خودبرتربینی و غرور ← م هوم

 ط ین م هه  هههدر ا  غههرورم هه یههن ن 
 

 رفههه  و   م هههدم چهههو کمهههی گشههه  دور 
 

فت اشالاره، نهاد )آن: صال شده از غرور: گروه اسمی و ترکیب وصفی وآن مست  /نَمَط: روش و طریقه/ زین نمط: بدین ترتیب ←قلمرو  بانی 
: حرف ، سرچشمه/ چوصفتی است که جانشین خود یعنی چشمه شده است(/ مبدأ: آغاز، نقطۀ شروع «مست شده»مست شده: هسته، در واقع 

 ربط.
 ذب.خودی و خوشی کافلت، بیمست شده: کنایه از غه و تشخیص/ سرمستی چشمه از غرور: استعارۀ مکنیّ ←قلمرو ادبی 

 ... ]ادامالۀ.شالد و از مبدأ و سرچشمۀ خود کمالی دورگشت جاری  ،بدین ترتیب هنگامی که آن چشمۀ سرخوش و سرمست از غرور ←معنی 
 معنی در بیت بعد[

 اادیههههد ینههههی ب ههههر خروهههههندر
 

 ااسههههههم نی  نهههههادرر جوهههههههندر 
 

 .الطم و موّاججوشنده: جوشان، مت /آورهمتا، شگفتبی آور/ نادره:سسهمگن: سهمگین و ترسناک، خوفناک و تر ←قلمرو  بانی 
 «.د»و « ن»، «ی»های بحر، خروشنده و جوشنده: مراعات نظیر/ تکرار واج ←قلمرو ادبی 

 همتای موّاج و متالطمی را دید.خروشان، ترسناک و بی دریایی]چشمه[  ←معنی 
 توصیف بزرگی و خروشندگی دریا. ← م هوم

 بههههریوردر  فلههههظ کههههردر کههههرنعههههرر 
 

 دیهههدر سهههیه کهههردر  ههههدر    هههرر در 
 

  اسالنادی/ ت(/ کرده: فعاللحذف شده اس ها به قرینۀ معنویاز این فعل «بود»ده، کرده و شده: ماضی بعید )فعل کمکی آوربر ←قلمرو  بانی 
 کَر و سیه: مسند.

را لالک ف /ز از گوش فلالکفلک: مجا /فلک: استعارۀ مکنیّه و تشخیص چشمه و نیز کر شدنِ کردنِ و دیده سیه نعره برآوردن ←قلمرو ادبی 
ترسالناک و از  هکنایالزَهالردر:  کنایاله از خشالمگین و غضالبناک/ :کنایه از صدای بسیار بلند و نیز اغراق/ دیده )چشم( را سیاه کردن :کردهکر 

  آور.هراس
 بود. یاه و ترسناک شدهسکرد و چشمانش از خشم و غضب ان را کر میآسمگوش نعره و فریاد بلندش به آسمان برخاسته بود و ]دریا[  ←معنی 



 

  

 دریا. و هراسناک توصیف امواج متالطم و موّاج ← م هوم
 راسهههه  بههههه ماننههههد ینههههی  ل لههههه

 

 دادر تههههنش بههههر تههههن سههههاحر یلههههه 
 

 ی.ترکیب اضاف ل: هر دوراست: دقیقا، درست؛ قید/ یَله: رها، آزاد/ یله دادن: تکیه دادن/ تنش و نیز تن ساح ←قلمرو  بانی 
 ریالا( و نیالز تالن سالاحل:ه(/ تنش )تالن دبه، به مانند: ادات تشبیه، یله دادن: وجه شب، یکی زلزله: مشبّهٌتشبیه )او )دریا(: مشبّه ←قلمرو ادبی 
 ه و تشخیص.استعارۀ مکنیّ

 ه زده بود.ای بود که خود را بر ساحل رها کرده و به آن تکی]دریا[ دقیقاً مانند زلزله ←معنی 
 کوبندگی و عظمت دریا.توصیف ویرانگری و  ← م هوم

 چشههمک کوچههظ چههو بههه ینجهها رسههید
 

 وان  مهههههه  ن امهههههک دریههههها بدیهههههد 
 

 هنگامه: ازدحام، غوغا، شورش، آشوب. ←قلمرو  بانی 
 دیدن چشمه: استعارۀ مکنیّه و تشخیص. ←قلمرو ادبی 

 ]ادامۀ معنی در بیت بعد[ ....وغای دریا را دیدوقتی چشمۀ کوچک به آنجا رسید و آن آشوب و غ ←معنی 
 خواسههه  کههه ان ورمهههه  قهههدم درکشهههد

 

 خویشههههتن ا  حادرههههه برتههههر کشههههد 
 

 : گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری.ورطه ←قلمرو  بانی 
ه و رۀ مکنیّالاسالتعا قالدم در کشالیدن چشالمه:روی گردانالدن و اعالراک کالردن/  کنایه از باز ماندن از رفالتن، قدم در کشیدن: ←قلمرو ادبی 
 خود را از حادثه برتر کشیدن: کنایه از نجات دادن و از خطر گریختن.تشخیص/ 

 خود را از خطر نجات دهد.و و بگریزد از آن گرفتاری و مهلکه روی برگرداند ]چشمه[ قصد کرد که  ←معنی 
 سعی و تالش برای نجات و گریز. ← م هوم

 لیهههظ چنهههان خیهههرر و خهههامو  مانهههد
 

 سههینی  گههو  مانههد کهه   مههه هههیرین 
 

 ساز(/ خیره: سرگشته، حیران، فرومانده/ خاموش: ساکت و آرام.پایهلیک: امّا )حرف ربط هم ←قلمرو  بانی 
از  ی/ گوش: مجالازآمیزچشمه: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ شیرین سخنی: حس خیره و خاموش ماندن و نیز شیرین سخنیِ ←قلمرو ادبی 

 شنوا و شنونده.
نیدن شالفقالط باله انالد کاله چنان ]در مقابل عظمت و بزرگی دریا[ حیران و ساکت م، زبانیا ]چشمه[ با آن همه سخنوری و چیرهامّ ←معنی 

 [ گوش سپرد.آن خروشانامواج ]صدای 
 مبهوت و درمانده و متحیّر شدن در برابر حقیقتی بزرگ. ← م هوم

 
 

 درس دوم

 ا  یموختن  نن  مدار       

 
 قابوسنامه نام اثر:

 عنصرالمعالی کیکاووس )قرن پنجم( نده:سنوی
 نثر  قالب:

 ادبیّات تعلیمی  موضوع:
 
 ر م ا .نمود تا توانی ا  نینی کردن میاسا و خود را به نینی و نینوکارا به مردم نماا و چون نمودا به خال ا *

 

؛ فعالل امالر/ مالای: نشالان بالدهن /از مصدر آسودن ل نهیتوانی؛ مضارع اخباری/ میاسا: فعتوانی: می ساز/تا: حرف ربط وابسته ←قلمرو  بانی 
صالفت مفعالولی  آشکار کالرده، نشان داده، ارائه کرده،به خالف: حرف اضافۀ مرکب/ نموده:  /: نشان دادنننمودساز/ چون: حرف ربط وابسته

 جانشین موصوف، گروه اسمی و متمم/ به خالف نموده: مسند/ مباش: فعل نهی و اسنادی.
 .ی: مراعات نظیرنیکی: تکرار/ نیکی و نیکوکار /دست کشیدن و بازایستانکنایه از ترک کردن، : آسودن از کاری  ←قلمرو ادبی 

نشالان دادی،  د را نیکوکالارو خود را اهل نیکی و نیکوکاری به مردم نشان بده و چون خالو نکن ی را رهانیک تا توان داری خوبی و  ←معنی 
 نکن. ، رفتارآنبرخالف 
 رویی.تظاهر و دو از و پرهیز احسان و نیکیوت به دع ← م هوم

 به  بان دی ر م و  و  به دل دی ر مدار  تا گندم نماا جوفرو  ن اهی؛ *
 ند.و مس رکّب مرخم، گروه اسمیصفت فاعلی مهر دو نما و جوفروش: دیگر: ضمیر مبهم و مفعول/ گندم ←قلمرو  بانی 
چیالزی را  که خود یالا آندن )المثل و کنایه از ریاکار و دورو بونمای جوفروش بودن: ضربگندمنما و جوفروش: تضاد/ گندم ←قلمرو ادبی 

 (.و در واقع چنان نباشد نشان دهدخوب  ،ظاهرهب
زیبالاتر از  ا]کاله ظالاهرش ر برخالف باطنت، سخنی بر زبان نیاور ]و دل و زبانت یکی باشد[ تا مانند انسالان دورو و ریاکالار نباشالی ←معنی 
 .[دهدش نشان میباطن

 دعوت به گفتار صادقانه و پرهیز از تظاهر و دورویی و ریاکاری. ← م هوم
 ...و اندر  مه کارا داد ا  خویشهتن بهدر  کهه  هر کهه داد ا  خویشهتن بد هد  ا  داور م هتغنی باههد *

 

 نیاز.: بییمستغنانصاف/  عدل، و متمم/ داد: اندر: در؛ حرف اضافه/ همه کار: ترکیب وصفی )همه: صفت مبهم و کار: هسته( ←قلمرو  بانی 
ی تلمیح تکل عبار /ندکر نفس ۀسبمحاو نیز  داد را از خویشتن دادن: کنایه از رعایت انصاف و رفتار منصفانه داد: تکرار/ ←قلمرو ادبی 

 «ید.رسی کنحاسِبوا قَبلَ اَن تُحاسَبوا: قبل از این که بازخواست شوید، خود را حساب»به حدیث  است
ؤاخالذ و مواهالد بالود ]و خیالاز از داور ن، بالیدر همۀ کارها عدل و انصاف را رعایت کن؛ چراکه هرکس منصفانه و عادالنه عمل کند ←معنی 

 شود.[بازخواست و داوری نمی
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 خودحسابی و رعایت کردن عدل و انصاف قبل از بازخواست شدن. ← م هوم
مان  بر هادا ایش مرد او تیمار غ  و هادا تو دارد و ارر غ  و ک  گوا کهو اگر غ  و هادی  بُو د  به ین *

 .خود ایدا منن
محافظت از  وخواری شتن: غمتیمار داتیمار: غم، حمایت و نگهداشت، توجّه؛ ضمیر متّصل الَال ت در شادیت: متمم )برای تو(/  ←قلمرو  بانی 

شادی/  اثر غم، اثر رکیب اضافی:تغم و شادی: گروه اسمی و مفعول )دو  اثرِ /کسی که بیمار باشد؛ پرستاری و خدمت کردن/ اثر: نشان، ردّ پا
 پیدا: مسند.

 غم و شادی: تضاد و تکرار. ←قلمرو ادبی 
و شادیت  غم ،نزد مردم و ،نگران غم و شادی تو باشدغمخوار و و اگر ]از چیزی[ غمگین یا شادمان هستی، آن را به کسی بگو که  ←معنی 

 را آشکار نکن.
  در میان گذاشتن اسرار با دوستان غمخوار و کتمان آن از بیگانگان. ← م هوم

 فعر کودکان باهد.این  که     ود هادان و  ود اندو  ین مشونیظ و بدو به  ر  *
بعالد از  لفظالیبه قرینۀ  «مشو»زود: قید/ حذف فعل  هر نیک و بد: گروه اسمی و متمم )دو ترکیب وصفی: هر نیک، هر بد(/ ←قلمرو  بانی 

سالمی و ترکیالب اودکالان: گالروه )زود شادان مشو(/ شادان و اندوهگین: مسند/ این: ضمیر اشاره و نهاد/فعل: رفتار و کردار/ فعل ک« شادان»
 اضافی؛ مسند.
 (.2ین )نشر (، اندوهگ1 (/ شادان )نشر2(، بد )لفّ 1لفّ و نشر مرتب: نیک )لفّ  /یک و بد، شادان و اندوهگین: تضادن ←قلمرو ادبی 

  کانه است.غم تو[، رفتاری کود ی وشاد گونهغمگین نشو که این ]زود ، زود شادمان و خوش و ناخوشهر رویداد  در ←معنی 
 های زندگی.ها و سختیداری و صبوری در خوشیدعوت به خویشتن ← م هوم

 .وندحقه و باملی ا  جاا نش بدان کو  که به  ر م الی  ا  حال و نهاد خویش بان  ردا که ب رگان به  ر *
حی، شالیوه و ت جسمی یا رو، وضعیّاصل، ناممکن، اندیشۀ باطل/ حال: حالتبدان: به آن/ آن: ضمیر اشاره: متمم/ محال: بی ←قلمرو  بانی 

قّ و باطالل: هر ح ردیدن/گاز مصدر  نگردی؛ کاربرد تاریخی فعل مضارع التزامیبر، رسم و روش/ بِنگردی: روش/ نهاد: طبیعت، سرشت، ذات
  (.گروه اسمی و متمم؛ )دو ترکیب وصفی: هر حق، هر باطل

دن: کنایه از شحوال/ از جای اتغییر و عوک شدن رفتار و متحّول شدن و باطل: تضاد/ از حال و نهاد بنگردی: کنایه از   حقّ ←قلمرو ادبی 
 عصبانی و برانگیخته شدن.

بب هالر گفتالار ه بزرگان به سالای، روش و مَنِشَت تغییر نکند؛ چراککن و اندیشۀ باطل و بیهودهتالش کن که به خاطر هر امر نامم  ←معنی 
 شوند.حق ّو ناحقّی برانگیخته و خشمگین نمی

 .و حفظ آرامش در شرایط سخت داریدعوت به خویشتن ← م هوم
 .و  ر هادا که با گش ا ین به غ  اس  ین را هادا مشمُر *

میر ضالو  ر: فعل اسالنادیآن: مفعول/ شادی )دوم(: مسند/ مشمُ) ← مفعول و مسند: جملۀ چهار جزئی با شادی مشمُرآن را  ←قلمرو  بانی 
 (.نهاد« تو»پنهان 

 غم و شادی: تضاد/ شادی و آن: تکرار. ←قلمرو ادبی 
 شود، شادی به حساب نیاور.هر خوشی و شادمانی را که به غم و اندوه ختم می ←معنی 
 های گذرا و ناپایدار.از دل بستن به شادی و خوشی پرهیز ← م هوم

 امید را در نومیدا.و وارتر با  و نومیدا را در امید  ب ته دان میدا امیدو به وق  نو *
 .جملۀ پایانی بسته: وابسته؛ مسند/ بدان: فعل امر و اسنادی/  / حذف مسند و فعل اسنادی به قرینۀ لفظی در ←قلمرو  بانی 
 شرح( /5)« اِنّ مَعَ العُسرِ یُسرا». تلمیح به آیۀ شریفۀ امید و نومید: تضاد ←قلمرو ادبی 

 ته بدان.[]وابس یو به هنگام ناامیدی امیدوارتر باش و ناامیدی را در امید وابسته بدان و امید را در ناامید ←معنی 
  یگدیگر.میدی به ا؛ ب( وابستگی امید و ناهاالف( دعوت به امیدواری در سختی ← م هوم

ق  چندان که مارا؛ هناس با ؛ خایهه قراب  خویشس ا  حقرنج  یچ ک  ضایع منن و  مه ک  را به *
 .باهد با ایشان نینی کن

 

-قشناسِ همه کس )حقح ←فکّ اضافه  ←شناس: را شایسته، الیق، درخور/ همه کس را ...حقسزا: ضایع: تباه، تلف/ به ←قلمرو  بانی 
« یشاوندخو»رس، منظور دوی ه، بخصوص؛ قید/ قرابت: خویشی، خویشاوندی؛ در متن الیه( خاصّه: بهکس: مضافند/ همهشناس مضاف و مس

  است.
هالای[ تها و زحمخوبی]ی ه قدردان هیچ کس را تلف نکن و به اندازۀ الیقت، سپاسگزار و قدردان همه کس باش؛ به زحمت نتیجۀ ← معنی

 ها خوبی و نیکی کن. توانی به آنجایی که میخویشاوندان ]خود باش[؛ تا 
 ین نی بینی عع م ا  تا  م نان که  نر ایشان  میبه ایشان مول خویش را حرم  دار ولینن کن ق یلایرا *

 بتوانی دید؛
 

: ۀ مفعالول، پیالرانسالتهالیه و )حرمت: مضاف حرمتِ پیرانِ قبیلۀ خویش ←فکّ اضافه  ←را : خویش را حرمت ۀن قبیلپیرا ←قلمرو  بانی 
لیاقت/  ش و فضل ودان ،معرفتنر: مولع: بسیار مشتاق، آزمند، حریص، شیفته؛ مسند/ ه /الیهالیهِ مضافالیه، قبیلۀ خویش: هر دو مضافمضاف
 بینی؛ کاربرد تاریخی مضارع اخباری.بینی: میهمی

 عیب و هنر: تضاد. ←قلمرو ادبی 
بینالی، نقالص و یمالهالا را رفت آنها بسیار مشتاق نباش تا همان گونه که فضل و معگه دار، امّا به آناحترام بزرگان قبیلۀ خود را ن ←معنی 

  ها را نیز ببینی.ضعف آن
 ها.آندعوت به احترام به بزرگان و رعایت اعتدال در اشتیاق به  ← م هوم

 ...ردان ایمن هوا  ود به مقدار ناایمنی  خویش را ا  وا ایمن گو اگر ا  بی انه نا *
فعالول/ )خویش: م ←سند مفعول و م: جملۀ چهار جزئی با خویش را ایمن گردانزود: قید/  /ایمن: در امان، محفوظ و مصون ←قلمرو  بانی 

 (نهاد.« تو»ایمن: مسند/ گردان: فعل اسنادی و ضمیر پنهان 
 ناایمنی و ایمن: تضاد. ←قلمرو ادبی 



 

  

 ایمن گردان.   وبل او محفوظ خود را در مقا ترس و خطر،ناامنی و ترس کنی، به سرعت به اندازۀ  و اگر از بیگانه و غریبه احساسِ ←معنی 
  و حفظ امنیّت در برابر دشمن.احتیاط رعایت  ← م هوم

 و ا  یموختن نن  مدار تا ا  نن  ر سته باهی. *
 لتزامی.ننگ: عار، سرافکندگی و شرمساری، رسوایی/ رسته باشی: ماضی ا ←قلمرو  بانی 

 و از آموختن شرم نداشته باش تا از رسوایی و سرافکندگی رهایی یافته باشی. ←معنی 
 آموزی.دعوت به علم ← م هوم

 

 
 درس سوم 

 
 

 ااسدارا ا  حقیق         
 گوشوارۀ عرش )مجموعه کامل شعرهای آیینی( نام اثر:
 سیّد علی موسوی گرمارودی :شاعر
 شعر سپید قالب:

 ادبیّات پایداری ضوع:مو
 
  دارمدرختان را دوس  می *

 اندکه به احترام تو قیام کردر
 و یب را

 که م هرا مادر توس 
 ←و مسند  تو: گروه اسمی مَهر: کابین، صداق، مَهریّه/ مهر مادر / به قرینۀ لفظی در مصراع سوم« ارمدوست د»حذف فعل  ←قلمرو  بانی 

 (الیه.الیهِ مضافالیه/ تو: مضافمهر: هستۀ مسند/ مادر: مضاف)
الال 2، )معنالای اصاللی( ا ایستادنال برخاستن و برپ1اند: ایهام تناسب؛ قیام کرده /قیام کردن درختان: استعارۀ مکنیّه و تشخیص ←قلمرو ادبی 

ام امالام حسالین )ع( قیالام تالربه اح ،شاعر معتقد است که درختان که با مفهوم قیام امام حسین در شعر تناسب دارد/ شورش و اعتراک کردن
آب  سالن تعلیالل/حعرانه است: ، صرفاً شااند و آب را به این علّت دوست دارد که مهریّۀ حضرت زهرا )س( است، در حالی که این دالیلکرده

  .لمیحمهریّۀ حضرت زهرا )س( است: ت
ادر تالو ]حضالرت م[ که مهریالۀ مالا به این دلیل ]دوست دارو آب ر اندبرپاخاستهدرختان را به این علّت دوست دارم که به احترام تو  ←معنی 

 فاطمۀ زهرا )س([ است.
 عشق و عالقه به عناصر هستی به سبب احترام و ارادت به امام حسین )ع(. ← م هوم

 خون تو هر  را سرخ ون کردر اس  *
 دار نجابت ه ق یینه

 و فلق م رابی 
 که تو در ین 

 ااردرنما  ی ح ههادت گ ا
روه اسمی گخون تو: ) ←ند است: جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول و مسخون .... کرده شرف: آبرو، بزرگواری، ارجمندی/  ←بانی قلمرو  

ب آفتالاب؛ ق پس از غالروشفق: سرخی اف /(و ترکیب اضافی؛ نهاد/ شرف: مفعول/ سرخگون: مسند/ کرده است )گردانیده است(: فعل اسنادی
دار نجابتالت: گالروه هآینال زرگواری/بمنشی، نجابت: اصالت، پاک /نه در پیش دارد تا عروس و جز او خویشتن در آن بینندآنکه آی دار:آینه نهاد/

سالپیدۀ  ق:فل /به قرینۀ « است»حذف فعل اسنادی  الیه/الیهِ مضافالیه/ الَال ت: مضافدار: هستۀ مسند/ نجابت مضافآینه ← اسمی و مسند
 نمالاز: ←ی و مفعولنماز صبح شهادت: گروه اسم / «است»د/ حذف فعل اسنادی ؛ مسندمسج جماعت ی امامجا محراب: /؛ نهادصبح، فجر

  ای؛ ماضی نقلی.ای: به جا آوردهگزارده الیه الیه/ شهادت: مضافهستۀ مفعول/ صبح: مضاف
سالربلند و الال 1 گالون کالردن: ایهالام؛سرخ  شهادت و مرگ/ سرخگون شدن شرف: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/از خون مجاز  ←قلمرو ادبی 

ن برای آینه داشت /(بهدار: مشبّهٌهشفق: مشبّه و آین) ← دارتشبیه شفق به آینه /شرمنده و شرمسار کردن ال 2سرافراز کردن و اعتبار بخشیدن، 
: اب و نمالازاد/ صالبح و محالرتض (/ شفق و فلق:بهفلق: مشبّه و محراب: مشبّهٌ) ← بتشبیه فلق به محرا نجابت: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/

 مراعات نظیر. 
ام حسین شهادت ام شرف برتری ارزش وشرمنده و سرافکنده کرده است: یا شرف را سرافراز و ارزشمند گردانیده است ) ،شهادت تو ←معنی 
داری هماننالد آینال فقشال .( کندمی یاحساس شرمندگی و شرمسار ،به طوری که شرف در برابر ارزش و اعتبار شهادت او ؛شرف خودِ برحتی 

-ا به جا آوردهجدت را در آن آورد و سپیدۀ صبح مانند محرابی است که تو نماز صبح شهااست که اصالت و پاکی منش تو را به نمایش در می

 ای.
 توصیف شرافت و نجابت و پاکی امام حسین )ع(. ← م هوم

 در فنر ین گودال  *
 اس  را منیدر که خون تو

 نین رفیع ندیدر بودم یچ گودالی چ
 توان ع ی  بوددر حخیض    می

 ا  گودال بپرس
الیه؛ وابستۀ مضاف )فکر: هسته، آن: صفتِ ← ل: گروه اسمی و متمم )مسند(در فکر آن گودا گودال: قتلگاه امام حسین )ع(/ ←قلمرو  بانی 

هیچ گودالی چنین رفیع  /)هسته: صفت مبهم، گودال: چ)هی ترکیب وصفی ←هیچ گودال:  رفیع: بلند، مرتفع/الیه(/وابسته/ گودال: مضاف
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ندیده بودم: نیافته  / ←مسندرفیع: / ←گروه اسمی و مفعول  :هیچ گودالی)←: جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول و مسند ندیده بودم
چنین: قید/  /ایین کوه، پستی و نشیب زمینحضیض: جای پست در زمین یا پ (/نهاد پیوستهم:  بودم، نشناخته بودم؛ فعل اسنادی و شناسۀ الَال

 هم: نیز؛ قید.
رَف المکالانِ شالَ »ه مَثَل: برفیع بودن گودال و عزیز بودن در حضیض: پارادوکس و تلمیح گودال: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/  ←قلمرو ادبی 

  «.: ارزش هرجایی و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته استبالمکینِ
 زشمندن چنین بزرگ و ارایرا  ی؛ هیچ گودال[و در آنجا به شهادت رسیدی]تو در آن ریخته شد   خونفکر آن گودالی هستم که در  ←معنی 

  رس.مان گودال بپهشود، برو[ از توان عزیز و ارزشمند و بزرگ بود ]واگر باورت نمی. ]بنابراین[ در پستی هم میندیده بودم
 ام حسین )ع( مایۀ عزّت و بزرگی است.همراهی و همنشینی با ام ← م هوم

 همشیرا که بر گلوا تو یمد *
 چی  را در کاینات رچی  و  مه

 به دو اارر کردر
 نی هد یه در سوا تو ح چ ر

 دی ر سو ی یدا...
موجودات  ؛نائنه و ککائج ِ همه چیز: معطوف به مفعول/ کاینات: /؛ مفعولوصفیگروه اسمی و ترکیب  :هرچیزفرود آمد/  آمد: ←قلمرو  بانی 
ب وصفی و نهاد/ هرچه: ترکی /کرد: گردانید؛ فعل اسنادی /؛ ترکیب وصفی و متمم )مسند(دو بخش و قسمتجدا، مجزّا، دو پاره:  /و مخلوقات
 قلالوبمسو: ترکیب وصفی  به قرینۀ معنوی/ سوی تو: ترکیب اضافی و متمم/ دیگر« دیگر سو»و نیز  «در سوی تو»بعد از « بود»حذف فعل 

   .بعد از یزیدی به قرینۀ لفظی« شد»حسینی و یزیدی: مسند/ حذف فعل  /)دیگر: صفت مبهم، سو: هسته( ← و متمم
خیر و  نیکی،از  ی: کنایه: تضاد/ حسینحسینی و یزیدی /: کنایه از شهادت امام حسین )ع(شمشیری که بر گلوی تو آمد ←قلمرو ادبی 

 .اطل و ناحقب بدی، شر وحق/ یزیدی: کنایه از 
در  کاله[ی و کسال] ؛ هر چیزمجزا تقسیم کرد قسمتِ دو ها را بههمۀ آفریده ،]شهادت خونین تو[ بر گلوی تو فرود آمدشمشیری که  ←معنی 

و  ار گرفالت[ یزیالدیقرو در صف دیگر در سوی دیگر ] و هرچیز ]و کسی که[ شدشمرده  حققرار گرفت[ حسینی و و در صف تو  سوی تو ]
 شد. باطل

 .معیار و میزان تشخیص حقّ و باطل و خیر و شر استشهادت امام حسین )ع(،  ← م هوم
 یر  اا مرگ تو معیار! *

 یرر گرف مرگ  چنان  ندگی را به سُ
 و ین را بی قدر کرد

 که مردنی چنان
 ب رگ  ندگانی هد کغ ط
ۀ سالنادی باله قرینالا، محک؛ مسالند/ حالذف فعالل الک، مقیاس: ممعیارمحذوف/  یای: نقش نمای ندا؛ مناداآه: شبه جمله/  ←قلمرو  بانی 

کیالب وصالفی و ان مردنالی؛ ترقدر: مسند/ مردنی چنان: چنخره: مسخره کردن، ریشخند/ آن: ضمیر اشاره و مفعول/ بیمعنوی/ چنان: قید/ سُ
 ۀغبطال یم/زوال آن باشال که خواهان)چنان: صفت اشاره، مردن: هسته(/ غبطه: رشک بردن، حال و روز کسی را آرزو داشتن، بی آن  ←نهاد 

 )غبطۀ بزرگ: ترکیب وصفی و غبطۀ زندگانی: ترکیب اضافی.( ← : گروه اسمی و مسندبزرگ زندگانی
نالدگانی: زیز تضاد/ غبطالۀ نزندگی: استعارۀ مکنیّه و تشخیص و  مرگ وارزش کردن/ قدر و بیبه سخره گرفتن: کنایه از بی ←قلمرو ادبی 

 شخیص/ غبطۀ زندگانی بر مردن: پارادوکس.استعارۀ مکنیّه و ت
ه کالقدر کرد بی وارزش ت، شهادت تو آن گونه زندگی را بیآه، ای کسی که مرگ و شهادت تو مالک ]تشخیص حقّ و باطل[ اس ←معنی 

 این چنین مردن ]مرگ شهادت طلبانه[ مایۀ رشک و غبطۀ زندگانی شده است.
 زندگی با ذلّت.برتری و ترجیح مرگ با عزّت بر  ← م هوم

 خون  *
 حقیق   با خون بهای 

 در یظ ترا  ای تاد
 و ع م   ضامن دوام جهان هد

 ااهد هههه که جهان با دروو می
 اس .« راستی»وخون تو  امخاا

یزان، تسالاوی/ مبها(/ تراز: بها: تاوان و دیۀ ریخته شدن خون/ حقیقت: بدل از متمم )خونخونت: ترکیب اضافی و نهاد/ خون ←قلمرو  بانی 
سمی و مسند ا: گروه م جهانندۀ غرامت/ ضامن دوا: ضمانت کننده، کفیل، به عهده گیرضامنعزمت: ترکیب اضافی؛ نهاد/ عزم: قصد، اراده/ 

  الیه.(الیهِ مضافالیه، جهان: وابستۀ وابسته؛ مضاف)ضامن: هسته، دوام: مضاف ←و دو ترکیب اضافی 
در یک تراز  /به(بها: مشبّهٌ)حقیقت: مشبّه، خون ←بها؛ تشبیه بدلی تشبیه حقیقت به خونشهادت و مرگ/ خون: مجاز از  ←قلمرو ادبی 

عزم امام حسین )ع( و نیز صداقت  قدر یکسانی داشتن/ ضامن بودن عزم: تشخیص/ شاعر علّت پایداری دنیا راارزش و ن: کنایه از ایستاد
)راستی مانند نوشته و حکمی است  ← تعلیل/ دروغ و راست: تضاد/ امضای راستی: استعارۀ مکنیّهدانسته و این، دلیلی شاعرانه است: حسن 

شود(که امضا می  
و تضمین کننالدۀ ]صادقانۀ[ ت و ارادۀ قدر استبرابر و هم ،بها ]و دیه و تاوان ریخته شدنِ[ خون توستشهادت تو با حقیقت که خون ←معنی 

  ست.ا« راستی و صداقت»پاشد و شهادت خونین تو تأیید کنندۀ با دروغ از هم می ؛ چرا که دنیاهپایداری جهان شد
  ست.شهادت و عزم صادقانۀ آن حضرت موجب ماندگاری جهان انیز برابری شهادت امام حسین )ع( با حقیقت و  ← م هوم

 تو تنها تر ا  هجاع  *
 اا تادریروهنا وجدانا تاریخ ا کدر گوه

 به ااسدارا ا  حقیق 
 و یداق  



 

  

 ترین ل یندهیرین
 توس ۀ بر ل انا اراد

اریخ: ترکیالب تال)گوشۀ روشن: ترکیب وصفی، گوشالۀ وجالدان و وجالدان  ←گوشۀ روشن وجدان تاریخ: گروه اسمی و متمم  ←قلمرو  بانی 
 ادۀ تو.(ن اراده و اربا)دو ترکیب اضافی: ل ←ترین لبخند: مسند/ لبان ارادۀ تو: گروه اسمی؛ متمم صداقت: نهاد/ شیرین /اضافی(

تشالخیص/  وارۀ مکنیّاله اسالتع :تنها بودن شجاعت: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ گوشۀ وجدان: استعارۀ مکنیّه/ وجدان تالاریخ ←قلمرو ادبی 
لالب و  /تشالخیص وستعارۀ مکنیّه ن اراده: اآمیزی/ لباترین لبخند: حسبه(/ شیرین، لبخند: مشبّهٌ)صداقت: مشبّه ←تشبیه صداقت به لبخند 

 لبخند: مراعات نظیر.
قت و ای و صالدامانالده در حافظۀ روشن تاریخ به عنوان حافظ و پاسدار حقیقالت بالاقیترین کسی هستی که ترین و یگانهتو شجاع ←معنی 
 ی جذّاب بر لبان عزم و ارادۀ توست.دلبخن چونراستی 
  ین کار.اادقانۀ او در صاستوار و سداری از حقیقت و نیز عزم و ارادۀ امام حسین )ع( در پا همتایبی توصیف شجاعت و دالوری ← م هوم

 چندان تناورا و بلند *
 که به  ن ام تماها

 کالر ا  سر کود  عقر می افتد
  ناور.ند: معطوف به تو: واوعطف/ بل؛ مسند/ جسیمتناور: تنومند، قوی جثّه،  قید/ بدان قدر؛ چندان: بدان اندازه، ←قلمرو  بانی 

از سالر  کاله /ه و تشخیصکاله داشتن عقل: استعارۀ مکنیّ /به()عقل: مشبّه، کودک: مشبّهٌ ←کودک عقل: اضافۀ تشبیهی  ←لمرو ادبی ق
 .کاله و سر: مراعات نظیر /کسی افتادن: کنایه از دچار عجز و حیرت و شگفتی شدن

 زده است.ناتوان و شگفت ،شناخت توبدان اندازه تنومد و بزرگ هستی که عقل چون کودکی از درک و  ←معنی 
 مام حسین )ع(.و ناتوانی عقل از درک عظمت حضرت اعجز  ← م هوم

 برتاالبی ا  خون خویش *
 اادر گذرگه تاریخ ای تادر

 با جامی ا  فر ن 
 یهامانیرا می ار  ذو بشری  ر
 ههادت اس .... کتشنکه  رک  را 

اخباری و گذرا باله  امانی: مضارعآشمی /: به بشریّت رهگذار؛ متممرا افه/ بشریّت رهگذاره؛ حرف اضرا: ب /تاالب: آبگیر، برکه ←قلمرو  بانی 
شالهادت  ه هرکس که تشالنۀ، ببشریّت رهگذاربه به قرینۀ لفظی/ هرکس را: بدل از متمم )« آشامانیمی»حذف مفعولِ فعل مفعول و متمم/ 

 (آشامانیاست، می
رۀ مکنیّه رهنگ: استعافبه(/ شبّهٌم)تاریخ: مشبّه و گذرگه:  ←گذرگه تاریخ: اضافۀ تشبیهی  : اغراق/خویشبرتاالبی از خون  ←قلمرو ادبی 

دت: استعارۀ بودن/ شها مشتاق آن وآشامند(/ تشنۀ چیزی بودن: کنایه از شیفته و آرزومند ای است که از آن می)فرهنگ مانند نوشیدنی ←
 /عات نظیر: مرا(ت)خون و شهاد و تشنه(،آشامیدن مه تشنۀ آن هستند(/ )گذرگه و رهگذار(، )جام، )شهادت مانند آبی است که ه ←مکنیّه 
ندگانت را از نادانی بدر راه تو داد تا  (، خونش را، حسین )ع)او «.َلۀِالضَّال ۀِحَیرَ وِۀ الجَهالَ نَمِ کَبادَعِ ذَنقِک لیِستَو بذَل مُهجَتَهُ فی»به حدیث  تلمیح

 (. گمراهی نجات بخشدو سرگردانیِ
شالتاق و کاله م هالر کالس به به بشریت راهگذار الای و ایستاده بر آبگیری از خون خود تاریخ با جامی از فرهنگ شهادت گاهدر گذر ←معنی 

  آشامانی.فرهنگ شهادت می ال طالب شهادت است
 .نای تاریخ استخودگذشتگی در دراز بخش فرهنگ شهادت و ازامام حسین )ع( مبلّغ و الهام ← م هوم

 
 

 درس انج 

 انبیداد ظالم
 بیداد ظالمان نام اثر:
 سیف فرغانی )شاعر قرن هفتم( :شاعر
 قصیده قالب:

 و زوال ظلم و ستم( ادبیّات پایداری )ناپایداری دنیا موضوع:
 

  هه   مههرگ  بههر جهههان هههما نیهه  ب ههذرد .1
 

  مهههان ههههما نیههه  ب هههذرد ههه  رونهههقا  
 

؛ دارای دو ترکیالب روه اسمی و نهاد: گرونقِ زمان شما /رواج، رواییاعتبار، ساز/ نیز: قید/ رونق: پایههم.....هم: حرف ربط هم ←قلمرو  بانی 
 )رونق زمان، زمان شما.( ←اضافی 

کسالی  ی/ رونق زمالانعمر و زندگاز مرگ: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ گذر مرگ از جهان کسی: کنایه مردن/ جهان: مجاز  ←قلمرو ادبی 
 افتادن. اعتبار  از گذشتن: کنایه از

ما به زگار شو جالل رو شکوه و و هم  اعتبارشما پایان خواهد[ عمر و زندگی به  بر جهان شما خواهد گذشت ]و مرگ همسرانجام  ← معنی
  .[سر خواهد رسید ]و خاتمه خواهد یافت

 ری شکوه و ارج و اعتبار.احتمی بودن مرگ و ناپاید ← م هوم
 خهراب د  ا  اهی ین تها کُن هوین بهوما م نه .2

 

 لههه  یههههیان ههههما نیههه  ب هههذردبهههر دو 
 

طرِ/ مصراع اول یک بخابرای، ز پی: ا /نحَمِ .ج ؛رنج، سختیاندوه، غم،  ت:مِحنَمضارع التزامی/  ؛بگرداند د:کُنَد/وف، جغببوم:  ←قلمرو  بانی 
ه قرینالۀ فعالول محالذوف بالمآشیان: ین بومِ محنت: گروه اسمی و نهاد، خراب: مسند، دولتا) ←جملۀ اسنادی چهار جزئی با مفعول و مسند 

 ۀ مقلوب. و سعادت؛ اضاف یخوشبختۀ دولت سرا، آشیان دولت آشیان: /اقبال و بخت و سعادت ؛نعمت ،ثروت: دولت /لفظی، کند: فعل اسنادی(
یاله بالدبخت سرا: کنابومِ محنت: اضافۀ تشبیهی/ بوم و خراب: مراعات نظیر/ گذشتن بوم بر دولتنماد شومی و نحسی/  بوم: ←قلمرو ادبی 



 

 

10 

 شدن.
ز خواهالد وشبختی شما نیالآشیانۀ خبر شما را[ ویران کند، سرانجام  یسرااین غم و رنج که چون جغدی ]است[ برای آن که ] دولت ←معنی 

   بخت خواهد نمود.[گذشت ]و شما را نیز نگون
 گذرا و ناپایداری خوشبختی و سعادت. ← م هوم
 یب اجههر کههه   هه  گلههوگیر خهها  و عههام .3

 

 ر حلههق و بههر د ههانا هههما نیهه  ب ههذردبهه 
 

روه اص و عالام: گالخالگلالوگیر  صفت فاعلی مرکّب مالرخم/ اجل: مرگ/ آب اجل: گروه اسمی و ترکیب اضافی؛ نهاد/ گلوگیر: ←قلمرو  بانی 
  )گلوگیر عام، گلوگیر خاص( ← اسمی و مسند؛ دارای دو ترکیب اضافی 

ضاد و مجاز از خاص و عام: ت /شندهو کُ کننده، به سکوت وادارنده، اللخفه کنندهنایه از : کگلوگیرآب اجل: اضافۀ تشبیهی/  ←قلمرو ادبی 
لُّ کُال»ه آیالۀ لمیحی است باله از مردن/ مفهوم بیت تنایجل بر حلق و دهان: کگذشتن آب ا آب و حلق و دهان: مراعات نظیر/ همۀ موجودات/

   .«ۀٌ الموتِ ذائقنفسٍ
]و  یز خواهالد گذشالتاست؛ ]سرانجام[ از حلق و دهان شما ن عام و خاص ]همۀ مخلوقات[ه و کشندۀ خفه کنندمرگ که چون آبی  ←معنی 

 شما را نیز خواهد کشت.[
 فراگیری مرگ و گریزناپذیری از آن. ← م هوم
 در بقهها  ننههرد جهههانچههون داد عههادالن بههه  .4

 

 بیهههداد ظالمهههان ههههما نیههه    ب هههذرد 
 

 ک خراسانی.(داد: عدل و انصاف/ به....در: دو حرف اضافه برای یک متمم )وی گی سباز/ سچون: حرف ربط وابسته ←قلمرو  بانی 
 راعات نظیر.بیداد و ظالمان: مداد و بیداد، عادالن و ظالمان، بقا نکرد و بگذرد: تضاد/ داد و عادالن،  ←قلمرو ادبی 

  واهد رسید.خیز به پایان نفت[، ظلم و ستم حاکمان ظالم شما های عادل در جهان باقی نماند ]و از بین روقتی عدل و داد انسان ←معنی 
 همه چیز از جمله ظلم و ستم.پذیری گذرا بودن و زوال ← م هوم
 در مملن  چو غهره  ههیران گذهه  و رفه  .5

 

 ایههن عوعههوا سهه انا هههما نیهه  ب ههذرد 
 

سالم ؛ افریاد سگ و ارسپ، بانگعوعو: /مهیب، فریاد ترسناکصدای غرّش: ساز/ مملکت: کشور، سرزمین/ چو: حرف ربط وابسته ←قلمرو  بانی 
جیک جیک  شُر آب،؛ مانند شُرامندنآوا میصدای موجودات زنده و غیر زنده را نام معنای پیرامون ما یعنی)صدای طبیعی و بی ← آوا صوت یا نام
 ←اری ساله ترکیالب دسمی و نهاد؛ این عوعوِ سگانِ شما: گروه اآواها از مقولۀ اسم هستند و در جمله نقش گروه اسمی گیرند(/ . نامگنجشگ و..

 )این عوعو: ترکیب وصفی، عوعو سگان، سگان شما: ترکیب اضافی(
و سالگ(:  شیر(، )عوعالو )غرّش وغرّش: کنایه از ابّهت، شکوه و شوکت/ عوعو: کنایه از شکوه و شوکت ساختگی و تصنّعی/  ←قلمرو ادبی 

: اسالتعارۀ و عالادل/ سالگ غرّش و عوعو(: تضاد / شیران: استعارۀ مصرّحه از حاکمالان دالور و شالجاع و بالزرگمراعات نظیر )شیر و سگ(، )
  کمان ظالم ضعیف و ترسو و فرومایه.مصرّحه از عامالن و حا

و  ضالعیفدای صال، ایالن به پایان رسالید گذشت وحاکمان دالور و عادل  [شکوه و شوکت]صدای مهیب در این سرزمین وقتی که  ←معنی 
 از بین خواهد رفت. مایه و ناتوان و ظالم[ شما نیزحقیرانۀ حاکمان ]فرو

 فروپاشی و زوال شکوه و شوکت حاکمان ظالم حقیر و فرومایه. ← م هوم
  ها بنُشه بادا کهه در  مانهه ب هی ههمع .6

 

  ههه  بهههر چراغهههدان ههههما نیههه  ب هههذرد 
 

 قید. ، چراغ/ هم: همچنین؛جاچراغی دان:چراغزمانه: روزگار و دهر/ کشت: خاموش کرد/ ←قلمرو  بانی 
 مالر و زنالدگی/ عهالا: گ/ شالمع)باد و شمع(، )باد و چراغدان(: تضاد/ شمع و چراغ: مراعات نظیر/ باد استعارۀ مصرّحه از مالر ←قلمرو ادبی 

مفهالوم بیالت  /دیمرگ و نالابو از های پرزرق و برق و مرفّه/ گذشتن باد بر شمع و چراغدان کسی: کنایهچراغدان: استعارۀ مصرّحه از زندگی
 .«ۀٌ الموتِلُّ نفسٍ ذائقکُ»تلمیحی است به آیۀ 

ق زنالدگی اغ پالرزرق و بالرچر[، سرانجام بر ها را نابود نمودآن چون باد، شمع عمر و زندگی بسیاری را خاموش کرد ]وهممرگ که  ←معنی 
 نیز از بین خواهد برد.[ را شما شما نیز خواهد وزید ]و

 ه گیر بودن مرگ.هم ← م هوم
 ب هی کهاروان گذهه سهراا   ین کهاروان .7

 

 ب هههذرد  یهههناچهههار  کهههاروانا ههههما ن 
 

 اچار: قید.سرا: گروه اسمی و متمم؛ ترکیب وصفی/ بسی: صفت مبهم/ بسی کاروان: ترکیب وصفی/ ناین کاروان ←قلمرو  بانی 
هالا/ کالاروان ز انسانحه ااستعارۀ مصرّ کاروان )اوّل(: مراعات نظیر/: و کاروانسرا کاروان سرا: استعارۀ مصرّحه از دنیا/کاروان ←قلمرو ادبی 

 .«ۀٌ الموتِلُّ نفسٍ ذائقکُ»مفهوم بیت تلمیحی است به آیۀ  عمر و زندگی/)دوم(: 
یا شما نیز از این دن وانِ زندگیچار کاراند[، به نااند ]و از دنیا رفتههای زیادی گذشته، انسان[سرایی استچون کاروان]که در این دنیا  ←معنی 

 رد.[خواهد گذشت ]و شما نیز خواهید مُ
 گذرا بودن دنیا و فراگیری مرگ.  ← م هوم
 اا مُ ت ی ههر بههه مههالع م ههعود خویشههتن .8

 

 نیههه  ب هههذرد تهههأریر اختهههران ههههما 
 

طالالع  /نالده، فرخت، خجسالتهنیکبخال بخت/ مسالعود:مُفتَخَر: سربلند، سرافراز، صاحب افتخار/ طالع: سرنوشت،  ای: نشانۀ ندا/ ←قلمرو  بانی 
ان شالما: تأثیر اختالر / )طالع مسعود: ترکیب وصفی، طالع خویش: ترکیب اضافی( ←مسعود خویشتن: گروه اسمی و متمم؛ دارای دو ترکیب 

   .اختران شما( تأثیر اختران،) ←گروه اسمی و نهاد؛ دارای دو ترکیب اضافی 
سرنوشالت انسالان  د که ستارگان درقدما معتقد بودنتلمیح به این باور که تأثیر اختران:  /مراعات نظیر/ ختران:طالع، مسعود، ا ←قلمرو ادبی 

 گذشتن تأثیر اختران: کنایه از بدبخت و بیچاره شدن. /تأثیرگذار هستند
پایالان  دت شما نیز بالهختی و سعابکنی، ]سرانجام[ دوران نیکنازی و افتخار میای کسی که به سرنوشت نیک و فرخندۀ خود می ←معنی 

 خواهد رسید ]و بدبخت خواهید شد.[
 بختی و بدبختی )با هم بودن نوش و نیش و خوشی و ناخوشی روزگار( ناپایداری نیک ← م هوم
  یجورتههان   ت  مهههر سههپر کنهه ریههبههر ت .9

 

 تههها سهههیتی کمهههان ههههما نیههه  ب هههذرد 
 

سالختی ما(/ ورتان: جور شال)تیر جور، ج ←: گروه اسمی و متمم؛ دارای دو ترکیب اضافی جورتان ریت ، بیداد/ستم، ظلم جور: ←قلمرو  بانی 
 )سختی کمان، کمان شما.( ←دارای دو ترکیب اضافی کمان شما: گروه اسمی و نهاد؛ 



 

  

 تادگی/ کمان:و ایس اومتیه از مقتیر جور: اضافۀ تشبیهی/ تشبیه تحمّل به سپر: تشبیه/ از تحمّل سپر کردن در برابر تیر: کنا ←قلمرو ادبی 
 مجاز از سلطۀ ظلم و ستم/ تیر، سپر و کمان: مراعات نظیر.

نیم[ تالا ایالن کایستادگی می وسازیم ]و مقاومت بارد از تحمّل و بردباری سپری میمی ما در برابر ظلم و ستم شما که چو تیری بر ←معنی 
   سپری شود.نیز ]دوران[ سلطۀ ظلم و ستم شما 

 تادگی به امید سپری شدن سلطۀ ظلم و ستم.ایس ← م هوم
 اا تو رمهه سهپُردر بهه چواهان گهرگ م هع .10

 

 ردهههما نیهه  ب ههذایههن گرگههی ههه ان  
 

بان شالما: گالروه این گرگی شال /چوپان گرگ طبع: گروه اسمی و متمم و ترکیب وصفی /گاو و گوسفند و اسب ۀگلای: نشانۀ ندا/ رمه:  ←قلمرو  بانی 
 )این گرگی: ترکیب وصفی، گرگی شبان و شبان شما: ترکیب اضافی.( ←سه ترکیب اسمی و نهاد؛ دارای 

نایه از درّنده و کگرگ طبع:  /دولتی مصرّحه از حاکم و عامل و مأمور ان و شبان: استعارۀرمه: استعارۀ مصرّحه از مردم/ چوپ ←قلمرو ادبی 
رگ طبالع و گرگالی چوپالان گال گالری/رگی: کنایه از درندگی و وحشیگ /)طبع مانند گرگ است( ←ای واژهگرگ طبع: تشبیه درون وحشی/

 رمه، چوپان و شبان: مراعات نظیر/ رمه و گرگ: تضاد. /شبان: پارادوکس
نیالز ان شالما امالن و مالأمورای، این دوران درّندگی و ستمگری عپیشه سپردهای ]حاکمی[ که مردم را به عامالن درّنده خو و ستم ←معنی 

 سپری خواهد شد.
 ناپایداری ظلم و ستم. ← م هوم

 

 هعرخوانی

   ماا رحم 

  ماا رحم   نام اررر
  غ ل قالنر

  سیهد م مهد ح ین بهج  ت ری ا) ههریار( رسرایندر
 ادبیهات غنایی رگونه و نوع ادبی

 
 !یتههی خههدا رایعلههی اا  مههاا رحمهه  تههو چههه  .1

 

 را  مهههاک کهههه بهههه ماسهههوا فننهههدا  مهههه سهههای 

 

عنی فرخنده است و بان پهلوی به مای نسبتاً درشت. در زای از رستۀ شکاریان، دارای جثّهعلی: منادا و شبه جمله/ هما: پرنده ← بانی قلمرو 
ب چه آیالت: ترکیال آیت: نشانه/ا/  : ترکیب اضافی؛ بدل از منادهمای رحمتآید/ رحمت: مهربانی، بخشش/  به همین دلیل، نماد سعادت به شمار می

  .: برایارخدا : مخفّف ماسوی اللّه؛ آنچه غیر از خداست، همۀ مخلوقات/ ماسواصفت تعجّبی، آیت: هسته/  )چه: ←و مسند وصفی
توجّاله  ن: افکندسر کسی  به )بر(هما: تکرار/ سایه همای رحمت: اضافۀ تشبیهی/ هما: استعارۀ مصرّحه از حضرت علی )ع(/  ←قلمرو ادبی 

 .دتمند می شودتد آن شخص سعابر سر کسی بیف ای هماپرندۀ اسطوره اگر سایهکه باور قدما  تلمیح با این /او کردن به او؛ لطف داشتن به
همالۀ  بالر سالر خالود را هماگون انگیز خداوند هستی که سایۀ وجودمهربانی، تو آیه و نشانۀ بزرگ و شگفت علی، ای همای سعادت ←معنی 

  ای.مخلوقات افکنده
 های خدا.ه آفریدهبعلی )ع(  ( لطف و عنایت حضرت2انگیزترین آیه و مخلوق خداوند است؛ ترین و شگفتبزرگ( علی )ع( 1 ← م هوم

 ی  مهههه در رُرا علهههی بهههینسهههدل اگهههر خداهنا .2

 

 را علههی هههناخت  مههن  بههه خههدا ق هه  خدا بههه 

 

 نۀ معنوی. به قری« به خدا قسم»بعد از « خورممی»فعل همه: ضمیر یا اسم مبهم؛ مفعول/ به: با/ حذف دل: منادا و شبه جمله/  ←قلمرو  بانی 
 : تکرار.و خدا دل: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ رخ: مجاز از کردار و گفتار علی )ع(/ علی ←قلمرو ادبی 

ه خدا را با علی خورم[ کد ]میخواهی خدا را بشناسی به گفتار و رفتار علی )ع( توجّه کن، ]چراکه[ من به خدا سوگنای دل، اگر می ←معنی 
 )ع( شناختم.

 دقّت در گفتار و اعمال علی )ع( مهمترین را برای شناخت خداست.  ← م هوم
 علهههی  نک بهههرو اا گهههداا م هههنین درا خانههه .3

 

 کهههه ن هههینا اادهههها ی د هههد ا  کهههرم گهههدا را 

 

  .را: به گدا؛ متمم به؛ حرف اضافه/ گدا: ترکیب وصفی و مفعول/  را:  نگینِ پادشاهی /دستتهی ،فقیر، تنگدست: مسکین ←قلمرو  بانی 
کرار/ تلمیح ت: تضاد/ گدا: نگین: مجاز از انگشتر/ گدا و پادشاه و کمک خواستن/ وی بردن حاجت نزددر خانۀ کسی را زدن:  ←قلمرو ادبی 

لَاۀَ هُ وَرَسُولُهُ وَالَّالذِیُّکُمُ اللَّوَلِإِنَّمَا »به این واقعه که امیر المؤمنین در نماز انگشتری خود را به سائلی بخشید و نیز آیۀ شریفۀ  ینَ آمَنُالوا الَّالذِینَ یُقِیمُالونَ الصالَّ
 «  وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۀَ وَهُمْ رَاکِعُونَ.

خشالندگی انگشالتری او از روی ب ظهار نیاز کن و از او حاجالت بخالواه[؛ زیالراای گدای بینوا، برو در خانۀ علی )ع( را بزن ]و نزد او ا ←معنی 
  روایی خود را ]در نماز[ به نیازمندی بخشید.انفرم

 علی )ع(، مظهر احسان و بخشندگی است. ← م هوم
 مههن علههی کههه گویههد بههه ا ههر کههه قاتههرا  بههه جهه  ا .4

 

 اکنههون بههه اسههیر کههن مههدارا   چههو اسههیر توسهه 

 

مالدارا:  /ضالافیاترکیالب می مسندی؛ اسیر تو: گروه اس /ترکیب اضافی  : گروه اسمی نهادی؛من قاتلِکه )اوّل(: ضمیر پرسشی و نهاد/  ←قلمرو  بانی 
  ؟: استفهام انکاری.علی که گویدز به جز ا نرمی/سازش، مالیمت، 

-سن میحاز امام وردن پس از ضربت خ)ع( که: چه کسی )اوّل( و که )حرف ربط(: جناس تام/ تلمیح به این واقعه که علی  ←قلمرو ادبی 

 مدارا کنند.  ملجم مرادی،ضارب خود، ابن  خواهد، نسبت با
 کن. مالیمت رفتار ومهربانی  ارب و قاتل من اسیر توست با او باضکه گوید اکنون هیچ کس به جز علی )ع( به پسر خود نمی ←معنی 
  مدارا و مالیمت و سازش حتّی با دشمنان. ← م هوم
 علهههی کهههه یرد ا هههرا ابوالعجایهههنا   بهههه جههه   .5

 

 ا کهههربال را کهههه ع لههه  کنهههد بهههه عهههال  هههههدا 

 

: گالروه اسالمی مفعالولی؛ پسالری ابوالعجایالبانگیز؛ اعجوباله/ شگفت ها؛صاحب شگفتی: بوالعجایبآورد؛ مضارع اخباری/ : میآرد  ←قلمرو  بانی 
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 ترکیب وصفی.

دن، سرشناس ر کراز مشهو آرد: کنایه از تربیت کردن و پرورش دادن/ علم و عالم: جناس ناقص افزایشی/ علم کردن: کنایه ←قلمرو ادبی 
 های شهدای کربال.  کردن/ تلمیح به واقعه و رشادت

شهدای کربال  [ا بر پا کند ورآموز کربال ]واقعۀ شورانگیز و عبرت پرورش دهد که انگیزند شگفتیتواند فرزهیچ کس مانند علی نمی ←معنی 
 کند.مشهور می]به آزادگی، وفاداری و از خودگذشتگی[ را در جهان 

  های آزاده، مبارز و از خودگذشته.انسان پرورش ← م هوم

 بههه دوسهه  عهههد بنههدد   میههان اهها  بهها ان چههو .6

 

 بهه سهر ب هرد وفها را کهه توانهد چو علی کهه مهی 

 

  نکاری.وم: استفهام اکه )اوّل(: ضمیر پریشی و نهاد/ مصراع د)مصراع اوّل(: حرف ربط/ چو: حرف اضافه/ علی: متمم/  چو ←قلمرو  بانی 
: (ماننالد) و( و چالحالرف ربالط، لدوست، پاکباز، عهد و وفا: مراعات نظیر/ چو )اوّ /صادق و پاک نظر وارسته،عاشقِ پاکبازان:  ←قلمرو ادبی 

  مان.ه عهد و پیبو عمل کردن  به جا آوردن وعده به سر بردن وفا: و که )حرف ربط(: جناس تام/ (چه کسی اوّل،جناس تام/ که )
مالام و توانالد ]ت( نمالیبندد، هیچ کس همچالون علالی )عپاکباز و وارسته و صادق با دوست عهد و پیمان می انمیان عاشقوقتی در  ←معنی 

   کمال[ به عهد خود وفا و عمل کند.
 (بی مانندی در وفاداری و پاکبازیعلی )ع( مظهر وفاداری و پاکبازی است ) ← م هوم
 بشههر تههوانمش  گ هه   نههه نههه خههدا تههوانمش خوانههد  .7

 

 مت یههههرم چهههه نهههام  ههههه ملهههظ الفتهههی را  

 

ادی در : هالر ساله فعالل اسالندر توانمش: مفعول/ خواند، گفالت و نالامم« الَال ش»ساز/ ضمیر متّصل پایهنه....نه: حرف ربط هم ←قلمرو  بانی 
: گالروه اسالمی یلالک الفتالشاله مُد/ ، بشر، متحیّر، چه: هر چهار مورد، مسالنخداو درمانده/  سرگشته و آشفته و حیران: متحیّر«/ نامیدن»مفهوم 

 (.الفتی ، مُلکلکشه مُ) ←مفعولی؛ دارای دو ترکیب اضافی 
 علی السیفَ  الفتی االّ» : حدیث است بهتلمیحی  : اضافۀ تشبیهی/لک الفتیمُ شه: استعارۀ مصرّحه از علی )ع(/ : تکرار/توانمش ←قلمرو ادبی 
 الفتی: مجاز از حدیث باال. /«ذوالفقار وجود نداردو شمشیرى چون  چون على یانمرد: جواالّ ذوالفقار

پادشاه سرزمین م که اه و سرگشتهماندتوانم او را خدا و نه بشر بخوانم، در]از شناخت و درک مقام علی )ع( عاجز و ناتوانم و[ نه می ←معنی 
   چه بنامم؟! را جوانمردی

 عجز و ناتوانی از درک و شناخت حضرت علی )ع(. ← م هوم
 نههاا  ههردم   نههواا هههو  او دم    چههونههچههه   .8

 

 را کههه ل ههان غیههن خوهههتر بنههوا د ایههن نههوا 

 

: شالوق او نوای /، میلبترغ آرزومندی، ق:شو ؛ قید پرسش/ نای: نی/ هردم: هر لحظه؛ ترکیب وصفی و قید/؟ چگونه؟چه: چرا ←قلمرو  بانی 
 ؛ نهاد.: زبان غیب؛ لقب حافظلسان غیبو(/ نوای شوق، شوق ا) ←گروه اسمی متممی؛ دارای دو ترکیب اضافی 

سالخن و  از زبه(/ دم )دوم(: مجاشبه، دم زنم: وجه مشبّه، چو: ادات تشبیه، نای: مشبّهٌ«: زَنم» در« الَال م» )شناسۀ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 
الال 1هالام تناسالب؛ یادم )اوّل(:  اعالات نظیالر/نای، بنوازد، دم و نوا: مر نوای شوق: اضافۀ تشبیهی/ گفتار/ دم )لحظه( و دم )سخن(: جناس تام/

که با  گلو، حلقومال 2ای اصلی(، ال نی )معن1و نواختن و نوا تناسب دارد/ نای: ایهام تناسب؛  نفس و سخن که با نای( 2لحظه )معنای اصلی(، 
 دم )دوم( تناسب دارد/ نوا: استعارۀ مصرّحه از مدح علی )ع(.

 به علی( )شوق و اشتیاق گویم، در حالی که حافظ این نوا و آهنگاز شوق و اشتیاق او سخن می ههر لحظچرا و چگونه همچو نی،  ←معنی 
 زیباتر نواخته )و سروده است.( را

 .برتری شعر حافظ در وصف مقام علی )ع( ← م هوم
  ا ی  مههه هههن در ایههن امیههدم کههه ن ههی  یهه » .9

 

 «را یههههام  یهههههنایی  بنههههوا د   یهههههنابههههه  ا 
 

 صفی.ترکیب و : گروه اسمی نهادی؛گاهیحنسیم صب: ترکیب وصفی و قید/ همه شبهمه: هر، تمام؛ صفت مبهم/  ←قلمرو  بانی 
 کل این بیت تضمینی است از غزلی از حافظ با مطلع: /پیام رسانی نسیم: تشخیص ←قلمرو ادبی 

 بالالاله مالزمالالالان سالالاللطان کالالاله رسالالالاند ایالالالن دعالالالا را 
 

 کالالاله بالالاله شالالالکر پادشالالالاهی ز نظالالالر مالالالران گالالالدا را 
 

عاشق خود  و[ آشنا لی )ع(عپیام یار حافظ یا پیام حضرت ]هر شب و تمام شب در این انتظار هستم که نسیم سحرگاهی با پیام یار  ←معنی 
  ]حافظ یا شهریار[ را مورد مهر و محبّت قرار دهد.

 داری عاشق به امید رسیدن پیام یار.زندهشب ← م هوم
 هههن   دلدر  نههواا مههروا یهها حههق بشههنو کههه  .10

 

 غ  دل به دوس  گ تن چه خو  اس  ههریارا 

ش: چاله: قیالد/ خالو /داشهریار: منا /شب آویز ،مرغ شباهنگ است؛ «حق» ۀگونه ای جغد که آوازش شبیه به کلمحق: یامرغ  ←قلمرو  بانی 
  مسند.

 واج آرایی.«: ش» و شب: مراعات نظیر/ تکرار واج مرغِ یا حق /: استعارۀ مکنیّه و تشخیصدل شب  ←قلمرو ادبی 
قالدر چ ،هالای شالبنیماله درگساری بالا یالار[ نغمۀ مرغ شباهنگ بیاموز که گفتن غم دل به دوست ]و درد دل و اندوهای شهریار از  ←معنی 

   انگیز است.خوشایند و دل
 های شب.انگیزی غمگساری و راز و نیاز عاشقانه با یار در نیمهدل ← م هوم

 
 ی ا) ههریار( سیهد م مهد ح ین بهج  ت ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 درس هش 
 
 

 مهر و وفا

 مهر و وفا  نام اررر
  غزل قالنر

 حافظ ملقّب با لسان الغیب )قرن هشتم( رسرایندر
 ادبیّات غنایی رگونه و نوع ادبی

 ا ههر وفهها ن ههه داردکههه جانههن یننههه  ههر  .1
 

 حههال  ا  بههال  ن ههه دارد خههدا   در  مههه 
 

 یدی. قمفعول/ همه حال: گروه اسمی و ترکیب وصفی؛ متمم «: خداش»در « الَال ش»ضمیر هرآن که: نهاد/  ←قلمرو زبانی 
  ن.کنایه از یاری و حمایت کردجانب کسی را نگه داشتن: عاشقان/ وفاداران، اهل وفا: کنایه از   ←قلمرو ادبی 

 .داردنگه می در امان در هر حالی از بال و گرفتاریهرکس که از عاشقان و اهل وفا حمایت کند خداوند ]نیز[ او را  ←معنی 
 . از محبوب ری و حمایتدرخواست عنایت، جانبداهواداران و حامیانِ اهل وفا و عاشقان؛ ب(  عنایت و لطف خدا بهالف(  ← م هوم
 حدیث دوس  ن وی  م هر بهه حخهرت دوسه  .2

 

 ین یههههنا  ن هههه داردسهههکهههه یههههنا   
 

کاله  زیحترام آما یعنوان ؛ستانهروه اسمی و ترکیب اضافی؛ مفعول/  حضرت: درگاه، پیشگاه، آ: گحدیث دوست: ماجرا، روایت، سخن/ حدیث ←قلمرو  بانی 
حرف  مگر: جز، اال؛  /فتهگوار بخود گرو مهتر و بزر دیخواجه و بزرگ و آقا و س یشود. در اثر کثرت استعمال معن ینوشته م ایاز نام شخص بزرگ گفته  شیپ

 .گروه اسمی و ترکیب اضافی؛ مفعول:اخن آشنس: نهاد/ )اوّل( اضافه/ آشنا
 یت زیر از سعدی:مصراع اوّل تضمینی است از بتکرار/ مراعات نظیر و دوست و آشنا: حدیث و سخن: مراعات نظیر/  ←قلمرو ادبی 

 حالالالدیث دوسالالالت نگالالالویم مگالالالر بالالاله حضالالالرت دوسالالالت 
 

 یکالالالالالی تمالالالالالام بالالالالالود مطّلالالالالالع بالالالالالر اسالالالالالرارم 
 

از و اسالرار دارد ]و رگه مینرا آشنا ]ی به راز[، سخن و راز دوست  کهگویم؛ چرانمیزرگوار بمحبوب  خن ]و راز[ محبوب را جز بهس ←معنی 
 سازد.[محبوب فاش نمیرا 

 اسرار باشد.تواند الیق و محرم راز دوست را باید به خود دوست گفت؛ چرا که هر کس نمی ← م هوم
 کهه  گهر  بلغه د اهاادال معا   چنان کهن  .3

 

   دعهها  ن ههه داردسههد فرهههته ات بههه دو 

 

اسباب زندگانی و گذران  ،کنند آنچه بدان زندگانی ،دال: نشانۀ ندا و منادا و شبه جمله/ معاش: زندگی، زیست، زندگانی کردن ←قلمرو  بانی 
 ←کیالب و ترتمم؛ دارای دم: گروه اسمی و دو دست دعا مفعول/«: اتفرشته»در « الَال ت»چنان: ضمیر اشاره و قید/ ضمیر متّصل  /و روزی

 کیب وصفی، دست دعا: ترکیب اضافی.()دو دست: تر
و تعادل خود را از دست  غزیدن( ل2( کنایه از لغزش و گناه؛ 1 ؛خطاب کردن دل: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ لغزیدن پا: ایهام ←قلمرو ادبی 

ا و دُّ القضالا: دعالا، قضالالدُّعا، یَالرُ»تلمیح به حدیث  نظیر/تن: تضاد/ دست و پا: مراعات )گرفتار حادثه و بالیی شدن(/ لغزیدن و نگه داش دادن
 «گرداند.تقدیر ناگوار را برمی

رگالاه دردن دست دعا ]باله کفرشتگان با بلند شوی[،  ایدچار حادثهو سر زند ]]از تو[ ای دل چنان زندگی کن اگر لغزش و خطایی  ←معنی 
   خدا[ تو را ]از گزند حوادث[ حفظ کنند.

 ست.ا ( دعا، حافظ ِانسان ِنیکوکار از آسیب پیشامدهای ناگوارف( دعوت به احسان و نیکوکاری؛ بال ← م هوم
 کهه معشهو   ن  ل هلد ایمهان گرت  واسه  .4

 

 ههههته تههها ن هههه  داردر  ن هههار  دار  سهههرا 

 

روه : گالشالتهر  سالرِمفعالول/  پیمالان: : قطع  نکند/نَگْسلدمیل، آرزو، خواست/ متمم/ هوا: «: گَرَت»در « الَال ت»ضمیر متّصل  ←قلمرو  بانی 
 اسمی و ترکیب اضافی؛ مفعول.

سالت کاله آن را انند طنالابی ام)پیمان  ←: کنایه از وفا کردن به عهد و پیمان/ گسستن پیمان: استعارۀ مکنیّه نَگْسلد پیمان ←قلمرو ادبی 
خمیدگی  و شکن( 2)معنای اصلی(؛ « تا»( حرف ربط 1م تناسب؛ رشته: استعارۀ مصرّحه از پیمان مهر و وفا/ تا: ایها /(کنندگسلند و قطع میمی

تلمالیح ناقص اختالفالی/  ن/ سر و گر: جناسوفا کردن و بر عهد و پیمان بوداز تناسب دارد/ سر رشته نگه داشتن: کنایه « رشته»که با  کاغذ و پارچه رشته، 
 (40 /)بقره« کنید تا به پیمان شما وفا کنماَوفُوا بِعَهدی اُوفِ بعهدِکُم: به پیمان من وفا »به آیۀ شریفۀ 

تالا او  ن[کالو پیمانت عمل  سر رشتۀ مهر و محبّت را نگه دار ]و به عهد، تو را نشکندخود ی که معشوق عهد و پیمان اگر میل دار ←معنی 
 ]نیز[ به عهد و پیمان خود وفادار باشد.

  وفاداری شرط ماندگاری عهد و پیمان دو سویه است. ← م هوم
 یهه ا بههر ین سههر  لههف ار دل مههرا بینههی .5

 

 ن ههه داردجهها کههه ب ههویش     روا  لطههف  

 

در « الَالال ش»صل ضمیر متّاز/ ساگر؛ حرف ربط وابسته مخفّفِ صبا: بادی که از طرف شمال شرقی ورزد؛ باد بهاری؛ منادا/ ار: ←قلمرو  بانی 
 متمم/ جا: مفعول.«: بگویش »

( 2( قصد )معنای اصلی(، 1ا: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ دل و زلف: مراعات نظیر/ روی: ایهام تناسب؛ خطاب قرار دادن صب ←قلمرو ادبی 
 چهره و صورت که با سر و زلف تناسب دارد.

لف معشالوق[ زجای خود ]در  ]معشوق[ دیدی از روی لطف ]و به نرمی و مهربانی[ به او بگو مراقب ای صبا، اگر دلم را در سر زلف ←معنی 
  د ]و جای خود را محکم بچسبد و به رقیبان وانگذارد.[باش

 رسان عاشق و معشوق است؛ ب( دل عاشق درچین زلف معشوق مسکن دارد.الف( باد صبا قاصد و پیام ← م هوم

ن موی معشوق کو شر چین عاشق د که دلرسانی باد صبا و نیز این)باد صبا در ادبیّات نماد پیک و قاصد میان عاشق و معشوق است. پیام
 ترین مضامین شعر فارسی هستند.( ترین و شایعمسکن دارد، از رایج

 گ ه که دله   را ن هار دار چهه  چو  گ تمش .6
 

 چهه  خیه د  خهدا  ن هه  دارد  ر   دس   بند 
 

برآمالدن،  حاصالل شالدن، :یالزدخ /چه )دوم(: نهادچه )اوّل(: ضمیر پرسشی و مفعول/  /متمم«: گفتمش»در « الَال ش»ضمیر متّصل  ←قلمرو  بانی 
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 ممکن شدن.
سالتفهام ا؟: چاله  خیالزدند بدست ز  /او را دل آزرده نکردن و نرنجاندن ،پاس خاطر او داشتنشتن: کنایه را نگاه دا کسی دل ←قلمرو ادبی 

دا بالرای خالبه خالدا توکّالل کنالد،  که: هرکسبُهُو َمن یَتَوَکَّل عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَس»تلمیح به آیۀ شریفۀ  دست: مجاز از قدرت و توانایی/ انکاری/
 «اوکافی است.

از خته نیست ] و بنده کاری سا از دست]گفت:[ دانی[ چه جواب داد، م را بکن ]و او را آزرده نکن، میوقتی به او گفتم که مراعات دل ←معنی 
  دارد.خدا خود نگه می ،هده و توان من خارج است[عُ

 .نتظار از غیر اوبه جای ا توکّل به خدا ← م هوم
 سر  و   ر  و  دل  و  جهان   فهداا  ین  یهارا .7

 

 دارد کههه حههقه یهه    مهههر و وفهها  ن ههه 

 

 میروه اسال: گالیالارین فالدای آپس از یار، به قرینالۀ معنالوی/ « شود»: معطوف به نهاد/ حذف فعلجان زر و دل وسر: نهاد/  ←قلمرو  بانی 
ر و حقّ صحبت مه رت/نشینی، مصاحبت، معاشصحبت: هماضافی، آن یار: ترکیب وصفی(/  )فدای یار: ترکیب ← ؛ دارای دو ترکیبیمسند
    )حقّ صحبت، صحبت مهر، صحبت وفا.( ←؛ دارای سه ترکیب اضافی یمفعول: گروه اسمی وفا

دل و  وسالر  و زنالدگی/ د: مجاز از همالۀ وجالوجانسر و دل و  : مجاز از دارایی و ثروت/زر سر و زر: جناس ناقص اختالفی/ ←قلمرو ادبی 
 مراعات نظیر. :مهر و وفا، جان

  را رعایت کند. مصاحبت عشق و وفاداری حقّکه ]شود[ ، فدای آن محبوب و یاری و دل و جانم ]همۀ زندگیم[، دارایی سر ←معنی 
 دوستی و وفاداری از معشوق.نشینی، همدرخواست رعایت حقِّ  ← م هوم
 غ هههار را  هههذارت کجاسههه  تههها حهههاف  .8

 

 بهههه یادگهههارا  ن هههی   یههه ا ن هههه دارد 
 

گالذار، رهگالذارِ )غبار ره ←فی ؛ دارای دو ترکیب اضاینهاد : گروه اسمیغبار راهگذارت: عابر؛ معبر، راه و گذرگاه/ راهگذار ←قلمرو  بانی 
 (.نسیم صبا )یادگار نسیم، ←فی ؛ دارای دو ترکیب اضایمتمم: گروه اسمی صبانسیم یادگارِ  : فعل غیر اسنادی/ستتو(/ کجا: قید پرسش/ ا

 نب صبا: استعارۀ مکنیّه و تشخیص.یادگاری از جا ←قلمرو ادبی 
 رد.د خود[ نگه داای[ کجاست تا حافظ به یادگاری از باد صبا ]نزگرد و غبار راهی ]که بر آن قدم نهاده]ای معشوق[،  ←معنی 
 های معشوق نزد عاشق.ارزشمندی نشانه ← م هوم

 

 درس   ت 

 

 ل و کمالجما

 )ع( یوسف سورۀ تفسیر  نام اررر
  نثر م جهع قالنر

 طوسی زید محمّدبن احمدبن رنوی ندر
 ادبیّات غنایی رگونه و نوع ادبی 

حنم   وبدان که قرین مانند اس  به بهش  جاودان؛ در بهش  ا    ارگونه نعم  اس  و در قرین ا    ارگونه اند  
 .اس 
 «/ننالد بالهما»م اسم بالرای : ترکیب وصفی و متمبهشت جاودانبه: شبیه به/  مانندفعل امر؛  ،هوش باشه ، ببدان: آگاه باش ←قلمرو  بانی 

ارد؛ فعل دم و سوم(: وجود مانند: مسند، است فعل اسنادی(/ است )دو)قرآن: نهاد،  ← ۀ اسنادی سه جزئی با مسندلجم ←قرآن مانند است 
 .م: ترکیب وصفی و متمهزارگونه پندو  هزارگونه نعمت : علم، معرفت، دانایی، پند و اندرز/حکمت /غیر اسنادی
ت نظیالر/ مراعا: «ند و حکمتپ»، «و نعمت بهشت» به(/: مشبّهٌبهشت جاودان یه،: ادات تشبمانند به : مشبّه،قرآن) ←تشبیه  ← قلمرو ادبی 

 سجع/ بهشت، قرآن: تکرار.و حکمت:  نعمت
 دارد. عرفت زیادی وجودپند و اندرز و مو در قرآن  نهای فراوانعمت بهشت جاودان است، در بهشتبه هوش باش که قرآن شبیه  ← معنی
 .نو پند و اندرزهای قرآها و حکمت توصیف نعمت ←م هوم 

  ا بود.لد  ا بود و در قرین حیاتنت و م ث را قرین  م ث را یب اس  روان؛ در یب  حیات 

 ) ←ا مسند بسنادی سه جزئی جملۀ ا ← مَثَلِ قرآن، مَثَلِ آب است روانآب/ روان: صفت ِ /حکایت و تمثیل و داستانمَثَل:  ←بانی قلمرو  
: وجود دارد؛ فعالل دتن: جسم/ بو : زندگانی/حیاتفعل اسنادی(/  :است: گروه اسمی مسندی، ، مَثَلِ آب روان: ترکیب اضافی و نهادمَثَلِ قرآن
 ی.غیر اسناد

 ت: تکرار.آب، حیات : مراعات نظیر/ قرآن، مثل، آب، حیا /ها: تضاد و سجع/ دل: مجاز از روحها و دلتن ←قلمرو ادبی 
 ارد.ها وجود دها و در قرآن، زندگی روحمَثَل و حکایت قرآن، ]همان[ حکایت آب جاری است؛ در آب، زندگی جسم ← معنی
 ندگی و روح و روان انسان است.قرآن همچون آب مایۀ حیات و ز  ←م هوم 

 

 
  اس . ا ب یار اس  و لنن قصهک یوسف)ع (نینوترین قصهههدر قرین  قصه

ۀ یوسالف)ع () ← هاستنیکوترین قصّه ()عقصّۀ یوسف غیر اسنادی/ وجود دارد؛ )اوّل(: است ←قلمرو  بانی  هالاد، رکیالب اضالافی و ن: تقصالّ
 : فعل اسنادی.(ست: مسند، اهانیکوترین قصّه

 قصّه: تکرار. ←قلمرو ادبی 
  هاست.های بسیاری وجود دارد، امّا داستان یوسف )ع( زیباترین قصّهدر قرآن قصّه ← معنی

  داستان حضرت یوسف، زیباترین داستان قرآن است. ←هوم م 

   فُرق   بو د و    وُیل ؛    م ن  بهو د   ه  جمع بو در   ترین قصهه  اس ؛  یرا که در میان دو ضداین قصهه  عجن 
هادا؛    راح  بود     یف ؛    وفا بود     ج ا؛ در بدای ل بند و چار بو د  در نهای  تی  و گار بو د؛ ا  چون در او 



 

  

  .این چندین اندور و مرب بو د  در نهاد خود ه    و عجن بو د
باله قرینالۀ لفظالی/ « جفالا» ،«آفت»، «شادی»،«وُصلت»بعد از « بُود»حذف فعل  گیزترین/انترین، شگفت: عجیبترینعجب ←قلمرو  بانی 

م و نالاراحتی/ غ: اندوه و حنتم ی و پیوستگی، وصال/: پیوند و خویشوُصلت : جدایی، دوری، هجران/فُرقَتپایه ساز/ هم....هم: حرف ربط هم
: ذات و هالادن : شالادی/طرب/یرتخت، سر: گاه: آغاز/ تبدای وفایی و ستم/بی :جفا: بال، مصیبت، زیان/ آفت : سالمت، آرامش، شادمانی/راحت

 سرشت.
و  اندوه»، «تخت و گاه اب بند و چاه»« و نهایت تبدای»، «جفاو  وفا» ،«آفت و راحت»، «شادی ومحنت » ،«وُصلت و فُرقَت» ←قلمرو ادبی 

جالاز از سالجع/ بنالد: م «:و عجب طرب»، «چاه و گاه »، «جفا و وفا» ،«آفت و راحت»، «شادی ومحنت » ،«وُصلتو  فُرقَت»تضاد/ «: طرب
 روایی.زندان/ گاه: مجاز از فرمان

د و هالم دار دهم جدایی وجو ها جمع آمده است؛ ]در آن[[ تضاد]این قصّهدر هاست؛ چرا که ترین داستانانگیزاین داستان، شگفت ← معنی
د ت وجالوغاز اسارت و حقاروفایی و ستم، در آهم بیو گرفتاری؛ هم وفاداری هم بال و  وهم سالمتی و آرامش  و هم شادی؛غم  وصال؛ هم

-ر ذات خود شالگفتدع آمده است، همه غم و شادی ]در کنار هم[ جم ، اینوقتی که در آن ؛ بنابراین،رواییدارد و در پایان پادشاهی و فرمان

 انگیز و عجیب خواهد بود.
 آمده است. وسف آن است که در آن حوادث متناقض در کنار هم جمعی علّت زیبایی داستان ←م هوم 

ر دو د  و  لییها بو د و یعقوب خودل او را به یه رل یمو گهار به ا  بهر ین بو د که یوسف یدهیق  وفادار« نینوترین»اند گ ته 
 د.قرار بو د  و اندور و هادا در این قصهه ب یار بود  و خ رد ندر ا  او  م لظا ج هار بو عشق و درد او بی

ط، ادشاه/ جَبّار: مساللّو .../ مَلِک: پاارِ آموزگ ←: رای فکّ اضافه بوَد آموزگار.....او را  ← صدّیق: بسیار راستگو/ خود: بدل/ را ←قلمرو  بانی 
 : خداوند قادر.مَلکِ جبّاریکی از صفات خداوند تعالی است/ ،  قادر

 : سجع.جبّار ،بسیار ،قراری، بآموزگار ،وفادارتضاد/  :اندوه و شادیبی قرار بودن: کنایه از شیدا و شیفته بودن/  ←قلمرو ادبی 
عقالوب و یوفالادار اسالت  نیکوترین ]قصّه[ است که یوسف راستگو ]در ایالن داسالتان[ ن ]داستان یوسف[آ سبب به اند،روایت کرده ← معنی

انی در ایالن و غالم و شالادم تتاب و شیدا و شیفته اسبی داری است و زلیخا در عشق و درد ]دوری[ اوخودش، راهنمای او به صبر و خویشتن
 ت.داستان فراوان است و راوی آن، خداوند قادر و تواناس

یز و ن استاندی شادی ها وتابی زلیخا و غم داری حضرت یوسف و شیفتگی و بیجذّابیت داستان یوسف، در وفاداری، خویشتن ←م هوم 
 گری آن است.روایت

ار ا   ار ب خو  بهتر نوقصهک حال یوسف را نینو نه ا  حُ نا یورت او گ    بلنه ا  حُ ن سیرت او گ  ؛  یرا که نی 
   و چار ینو  حننینورو. ن ینی که یوسف را ا  روا نینو  بند و  ندان یمد و ا  خوا نینو  امر و فرمان یمد  ا  روا 

 و  تی  و گار یمد.یمد  و ا  خوا نین
 وسالف را نیکالو نالهیقصّۀ حال  ظاهر/ سیرت: خوی و خصلت و سرشت/، رخسار سیما،چهره، : صورت: زیبایی و جمال/ نحُس ←قلمرو  بانی 

حالذف ی(/ مید؛ فعل اسنادنیکو: مسند، گفت: نا: گروه اسمی مفعولی، قصّۀ حال یوسف) ←جملۀ  چهار جزئی با مفعول و مسند  ← گفت....
  به قرینۀ معنوی/ بهتر: مسند.« بهتر»بعد از « است»ل اسنادی فع

زنالدان و »، «یرتو سال صالورت»روایالی/ : مجالاز از فرمالانتخالت و گالاه ،فرمان ،امرتضاد/ «: چاه و گاه»، «صورت و سیرت» ←قلمرو ادبی 
 سجع.«: چاه و گاه»، «فرمان
خالوش انِ[ ]انسال؛ چراکاله ندخوازیبا  و ونیک ، بلکه به خاطر حُسن باطن،ی]خداوند[ داستان حال یوسف را نه به سبب زیبایی ظاهر ← معنی

و  لق نیکو به پادشاهیخاطر خُه و ب گرفتار اسارت و زندان شد ،بینی که یوسف به سبب چهرۀ زیبالق، هزاران بار از زیبارو بهتر ]است.[ نمیخُ
 د.شروایی نصیبش انپادشاهی و فرم ،لق نیکوشد و به سبب خُنصیبش حبس و چاه اسارت درروایی رسید؟ به خاطر چهرۀ زیبا، فرمان
  برتری حُسن سیرت بر حُسن صورت. ←م هوم 

ورت خود نی که یداد در این قصهه  ا  حُ ن سیرت او داد  نه ا  حُ ن یورت او داد  تا اگر نتوااادهار عال   خ ر که  
 .را چون یورت او گردانی؛ بارا  بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی

 ←ند ا مفعول و مسالئی ب: جملۀ چهار جزصورت خود را چون صورت او گردانی ؛ قید/به هرجهت، به هرحالخالصه،  باری: ←قلمرو  بانی 
 ل اسنادی.(: مضارع التزامی و فعگردانی : ترکیب اضافی و متمم )مسند(چون صورت او : ترکیب اضافی و مفعول،صورت خود)

 : تضاد و سجع.صورتو  سیرتپادشاه عالم: استعارۀ مصرّحه از خداوند متعال/  ←قلمرو ادبی 
تو یی ظاهر، تا رده نه از زیباکاو روایت  ]درواقع[ از زیبایی باطناست،  سخن گفتهیوسف[  که در این قصّه ]از زیباییخداوند عالم  ← معنی

 یبا[ کنی.اگر قادر نباشی ظاهر خود را چون ظاهر او ]زیبا[ بگردانی، به هرحال بتوانی باطن خود را چون باطن او ]ز
 برتری حُسن سیرت بر حُسن صورت. ←م هوم 

و در  کردهتی  ا بود  ا  بهر یننه در مقابلک ج ا  وفا کرد و در مقابلک  هتی  ییننه گ تی  سیرتش نینوترین سیرت 
 کرد.کریمی مقابلک لئیمی 

 .: پستی و فرومایگی/ کریمی: بخشندگی و بزرگواریلئیمی مقابله: مواجهه، رویارویی، تالفی/ ←ی قلمرو  بان
 شتی و لئیمی: سجع.آ تضاد/«: کریمیو  لئیمی» ،«آشتی و زشتی» : جناس و تضاد/وفا و جفا ←قلمرو ادبی 

بالا  رد و در رویالاروییکالوفالایی، وفالاداری رابر بالیکه در بچراها بود، که گفتیم خوی و خصلتش زیباترین سیرتدلیل آن ]سخن[  ← معنی
  بدرفتاری و بدکاری، صلح و آشتی کرد و در برابر فرومایگی، بزرگواری کرد.

 جویی و مدارا و بخشندگی.وفاداری، صلح ←م هوم 

 
ردند داوت کبرادران یوسف  چون او را  یادت نعم  دیدند و یعقوب را بدو میر و عنای  دیدند  ی ن  کید و منر و ع

و را ا تعالی . م لظاتا م ر او را  ال  کنند و عال  ا  یرار وجود او اا  کنند. تدبیر برادرانل برخال  تقدیر رحمان یمد
خواس ا  دان بادول  بر دول   یادت کرد و مملن  و ن وهت   یادت بر  یادت کرد  تا عالمیان بدانند که  رگ  کید کای

 دان برابر نیاید!خداوندا غین
 موسی  ید م مهدبن احمدبن  )ع(یوسف سورۀ ت  یر

نعمالت   ←رای فالکّ اضالافه  ←: را را زیادت نعمالت دیدنالداو روت، خوشی نعمت: مال و ث، فراوانی/ بیشی ،فزونی :زیادت ←قلمرو  بانی 
: فریب و نیرنگ/ مکر: حیله و فریب/ کیدمیل و عنایت یعقوب/   ←رای فکّ اضافه  ←: را یعقوب را بدو میل و عنایت دیدندزیادت او را.../ 

: گرداننالد؛ کننالد : مسند،پاک: مفعول، عالم) ←مسند : جملۀ چهار جزئی با مفعول و عالم از آثار وجود او پاک کنند؛ قید/ ، شایدباشد که: مگر
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، بخشالاینده: رحمالان /رمالان خالدا، سرنوشالت: فتقالدیر /به پایان کاری اندیشیدن ،اندیشیچاره :تدبیر«/ الَال ند»فعل اسنادی و نهاد آن شناسۀ 
دولت  دولت بر  ←رای فکّ اضافه  ←: را دولتاو را دولت بر  /ثروت و مال، اقبال و بخت و سعادت :دولت /تعالیهای خدایماز نا مهربان،

 .تمشیّاراده، گران/ خواست: کایدان: جِ کاید، حیله /، سلطنتپادشاهی: مملکت او.../
شریفۀ  میح به آیۀتلکشتن/  وسجع/ آثار از وجود کسی پاک کردن: کنایه از نابود کردن «: و پاک هالک» ،«عنایت و نعمت»←قلمرو ادبی 

العَبدُ یُدبّرُ »و « تجویان استرین چارهداوند بزرگرد و خجویی کمکر و حیله کردند و خداوند نیز چاره کَرَ اللّه وَ اللّهُ خیرُ الماکِرین:و مَکَروا و مَ»
 «.و اللّهُ یُقدّرُ :بنده تدبیر می کند و خدا تقدیر

و دشالمنی قصالد  یالببا حیله، فر یعقوب را نسبت به او دیدند،وانی رفاه و خوشی او را و نیز عالقه و توجّه ابرادران یوسف وقتی فر ← معنی
قالام تالر و ماو را افالزون متعالال سالعادت جویی برادران، برخالف قضای الهی بود، خداوندکردند تا شاید او را از میان بردارند و نابود کنند. چاره

دان تالاب ونالد غیالبخداشالیّت الهالی مگالران در برابالر اراده و یلالهروایی و پیامبری او را بیشتر کرد تا اهل عالم بدانند که هرگز حیلۀ حفرمان
  ایستادگی ندارد.

 ران.گغلبۀ تقدیر و خواست الهی بر مکر و تدبیر حیله( 2( خوشبختی و سعادت به ارادۀ الهی است؛ 1 ←م هوم 
 

 هعرخوانی
                         

  ابوا گر و ری ان

 
  هها ههتانرفهه  بههه بسههودایی  مههیوقتههی دل  .1

 

  ههابههی خویشههتن  کههردا  بههوا گههر و ری ههان 
 

 ه جامههه دریههدا گههره نعههرر  دا بل ر گ ههگ هه .2
 

  هههاین برفههه  تهههو افتهههادم  ا  یهههاد بههها یهههاد 
 

ر د « ی»؛ سالتمراریاماضی  سوم شخص مفردکرد؛ کردی: می: عاشق، شیفته، شیدا/ ریحان: هرگیاه سبز و خوشبو/ سودایی ←قلمرو  بانی 
ضالمیر  /(ی و نهالاد: ترکیالب اضالافبالوی گالل) ←جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول و مسند یک مصراع دو است/  «استمرارنشانۀ »کردی 
زد و یمزدی و دریدی:  /لندبفریاد، بانگ خروش،  :نعره /خویشتن: مسند: کردی: فعل اسنادی(مفعول/ بی«: بی خویشتن»در  « الَال م»متّصل 

    .ها نشانۀ استمرار استدر این فعل« ی»مراری، سوم شخص مفرد ماضی است ؛دریدمی
وش و از از مسالت و مالده : کنایالهیشتنخوبی: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ بستان، بو، گل و ریحان: مراعات نظیر/ سوداییدل  ←قلمرو ادبی 

 : استعارۀ مصرّحه ازایی/ جامۀ گلسراز نغمهگل و بلبل: مراعات نظیر و هر دو استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ نعره زدن بلبل: کنایه  /خودخود بی
 تکرار. قراری/ جامه دریدن گل: کنایه از شکوفایی/ گَه، یاد:تابی و بیبی ن: کنایه ازجامه درید /های گلگلبرگ

 وشرا مسالت و مالدهرفت، عطر گل و گیاهان خوشبو مال، به بوستان ]برای سیاحت و گردش[ میزمانی که دل عاشق و شیفته ام ← معنی
زیبایی و عشق[ تو اگهان[ به یاد ]شد، ]من نقراری شکوفا میگاه بلبل با بیکرد و سرایی میبلبل ]در بوستان به عشق گل[ نغمه ، گاهکردمی

  افتادم و ]همۀ[ آن زیبایی ها را فراموش کردم.
               ها و زیبایی های دیگر.یبرتری و ترجیح عشق و زیبایی محبوب بر همۀ خوش  ←م هوم 

 تههو در ب ههت  عهههد  مههه  بشن ههت تهها عهههد  .3
 

  ههانایمههاا  باهههد  نقههض   مههه  وبعههد ا  تههو  ر 
 

ملالۀ اسالنادی ساله جمصراع دوم یالک  روا: جایز/ ول/: ترکیب اضافی و مفععهد همه نقص: شکستن، شکستن عهد و پیمان/ ←قلمرو  بانی 
 مسند، باشد: فعل اسنادی(گروه اسمی نهادی، روا: ها: )نقض همه پیمان ←جزئی 

از نادیده  کستن عهد: کنایهعهد و پیمان: مراعات نظیر/ نقض پیمان و ش: تضاد فعلی/ بشکستمو در بستم عهد و همه: تکرار/  ←قلمرو ادبی 
  گرفتن و عمل نکردن به عهد و پیمان.

   ت.وا و جایز اسر ،عد از تو شکستن همۀ عهدهاهای دیگرم را شکستم ]چراکه[ بپیمان عشق بستم، عهد از زمانی که با تو ← معنی
  های دیگر.ترجیح عهد و پیمان محبوب بر همۀ دلبستگی ←م هوم 
 تهها  خههار  غهه   عشههق   یوییتههه  در  دامههن .4

 

  ههانبههرا  باهههد  رفههتن  بههه  گل ههتانکوتههه 
 

بینالی، ری: انالدکنظالکوته، غم عشق، عشق تو(/ )خار غم ←: گروه اسمی نهادی؛ دارای سه ترکیب اضافی عشقتغم  خار ←قلمرو  بانی 
 اندیش نبودن.عاقبت

 : گرفتار و اسیر کردن/ خار و گلستان: مراعات نظیر.دامن در نآویخت: اضافۀ تشبیهی/ غم خار ←قلمرو ادبی 
  فکری است.تهکو، ]نشانۀ[  هاغم عشق تو مانند خاری به دامنم آویخت ]و مرا اسیر و گرفتار کرد[ رفتن به گلستان که از زمانی ← معنی
 های دیگر. ها و خوشیترجیح غم عشق محبوب بر همۀ جاذبه ←م هوم 
 گههر در مل هه   رنجههی مهها را  برسههد  هههاید .5

 

  هاعشهق حهرم باهد سههر اسه  بیابهانن چو 
 

، گرداگالرد خانالهم: حالر /ایسالتنسوم شخص مفرد مضارع از ش : شایسته است،شاید : به ما/ما را /خواستن، جست وجو :طلب ←قلمرو  بانی 
 .علف بی آب وخشک و صحرای بیابان:  /گرداگرد کعبه و اماکنِ مقدس

)بیابان: مشالبّه،  ←عبه/ تشبیه کحرم: مجاز از  /زمین نرم و هموار( 2 اهمّیّت، ناچیز؛ متضاد صعب؛( آسان، کم1سهل: ایهام؛   ←قلمرو ادبی 
     وم مصراع اوّل.ای اثبات مفهای است بردارای اسلوب معادله است و مصراع دوم مصداق و نمونهبه(/ بیت سهل )زمین نرم و هموار(: مشبّهٌ

شالق عکاله  همالان طالور اگر در طلب ]وصال[ تو درد و رنج و محنتی به ما برسد، سزاوار و شایسته است ]و چندان مهم نیسالت[؛ ← معنی
    هموار است. و( مانند زمین نرم 2( آسان است؛ 1بی آب و علف، خشک و های رو[ باشد، گذر از بیابان ]زیارت[ کعبه ]پیش

  د.کنسان میهای راه را آهای راه عشق را تحمّل کند؛ ب( عشق، دشواریالف( شرط عشق است که عاشق، دشواری ←م هوم 
  ههاگههوی  و بعههد ا  مههن گوینههد بههه دورانمههی  قشگویند م و سعدا  چندین سین ا  عش .6

 

  دهر.روزگار،عهد، زمان، : دورانگویند؛ مضارع اخباری/ سعدی: منادا و شبه جمله/ : میگویند ← قلمرو  بانی
  آرایی.و...: واج« د»، «ن»، «گ»گویند: تکرار/ گویند و مگو: تضاد/ تکرار واج های  ←قلمرو ادبی 

 ر گالذرد از مالن ]نیالز[ گویم و پسق یارم سخن[ میسخن نگو، ]امّا من از عش او از عشق ، ای سعدی این همه[گویند]به من می ← معنی
  روزگار ]از عشق او سخن[ خواهند گفت.  

  جاودانگی و ماندگاری عشق. ←م هوم 



 

  

 درس  شت 

 

 س ر به بصرر
 س رنامه  نام اررر
  سادر )مرسهر( نثر قالنر

 نایر خ رو رنوی ندر
 س رنامه رو نوع ادبیگونه 

 

ودی  و ردر بهچون به بصرر رسیدی   ا  بر ن ی و عاج ا به دیوان ان مانندر بودی  و سه مار بود که موا سر  با  نن 
کهنهه  و جامه ن ود و من و برادرم  ر یهظ لنُ هی خواست  که در گرمابه ر وم؛ باهد که گرم هوم که  وا سرد بودمی

 اا در اش  ب ته ا  سرما. رو االس اار اوهیدر بودی 
د، ماننالده: مسالن ن: متمم اسم،)به دیوانگابه دیوانگان ماننده بودیم: یک جملۀ سه جزئی اسنادی  ناتوانی، درماندگی/عاجزی:  ←قلمرو  بانی 

 ایجاماله لنُالگ:نادی/ : فعل غیر اسنبودگرمابه: حمام/ باشد که: شاید، به امید آن که؛ قید/  /نهاد پیوسته(« یم»بودیم: فعل اسنادی و شناسۀ 
 .ندرویشان پوشکه د و ستبر جامۀ پشمینه و خشنبها، نوعی گلیم کمکه در رفتن به گرمابه بر کمر بندند/ پالس: 

سالر بالاز  مالوی /ه(مشالبّ«: یمبالود»: ادات تشبیه، شناسۀ ماننده به،: مشبّهٌدیوانگان: وجه شبه، از برهنگی و عاجزی ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 
 حمام نکردن.اصالح نکردن، کردن: 
خواسالتم م و میمام نکرده بودیحاصالح و ه ها بودیم و سه ماه بود کوقتی به بصره رسیدیم، از نظر برهنگی و ناتوانی شبیه دیوانه ← معنی

ای نهیمت[ سرما پشم و از ]شدّوشیده بودیکه به بروم؛ تا شاید گرم شوم که هوا سرد بود و لباس نداشتیم و من و برادرم هریک لنگی کهنه پ
 خشن و ستبر بر پشت بسته بودیم.

 عجز و ناتوانی و برهنگی بر اثر شدّت فقر و سرما.  ←م هوم 

 م نهی چنهد گ ت  اکنون ما را که در حمهام گذارد  خورجیننی بود که کتاب در ین می نهادم  ب روخت  و ا  بهاا ین دار  
 ر ا  خود بها تر در گرمابه ب ذارد که هو  تا باهد که ما را د م نی  یادتبان د  اغذا کردم که به گرمابهسیار  در ک

 کنی . 
 از پشالم ای کاله معمالوالً: خورجین کوچک، کیسالهخورجینک؟: استفهام انکاری/ گذارد... ما را که: ضمیر پرسشی و نهاد/ که ←قلمرو  بانی 
د چنال :سالیاه چنالد مَکدِرَ /مسکوک نقره: دِرَمدر خورچینک، کاف تصغیر و کوچکی است(/ « الَال ک)»است کنند و شامل دو جیب درست می
 ی.: چرک، آلودگوخش: لحظاتی/ دَمَک /درهم، درهم سیاه( )چند ← فی؛ دارای دو ترکیب وصارزشچند درهم ناچیز و بی درهم سیاه:

آن را[ ]، نهالادمتالاب مالیدهد. خورجین کوچکی داشالتم کاله در آن کمام راه نمیگفتم اکنون ]با این حال و روز[ ما را کسی به ح ← معنی
 از را ه چرک و کثیفالیام بمانیم کفروختم چند درهم ناچیز در کاغذ گذاشتم تا به حمّامی بدهم تا شاید به ما اجازه دهد لحظاتی بیشتر در حم

 بدنمان پاک کنیم.

ا   مهردمبرویهد کهه  ه  اکنهون »ای . گ  ر انداه  که ما دیوانه ا ایش او نهادم  در ما ن ری  ؛ چون ین دار مظ 
رفتی . ا  ینجا با خجال  بیهرون یمهدی  و بهه ههتاب به.   و ن ذاه  که ما به گرمابه در روی «ییندگرمابه بیرون می

-و بانه  مهی انداختندما افتادند و سن  می کردند؛ انداهتند که ما دیوان انی . در ایاکودکان بر در گرمابه  با ا می

 کردند.
  دنبال ما. :ما یِپاب: قید/ به شت در رویم: وارد شویم/ /وارسی کردن ن: کنایه از برانداز کردن،نگریستکسی در  ←قلمرو  بانی 

کنون مردم از حمّام ابروید که : »را پیش او نهادم، ما را برانداز کرد؛ فکر کرد که ما دیوانه هستیم. گفت وقتی آن چند درهم ناچیز ← معنی
کردنالد؛ مّام بالازی مالیح جلوی درِ انو اجازه نداد که وارد حمّام شویم. از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و باشتاب رفتیم. کودک« آیندبیرون می

 زدند.کردند و فریاد میدیوانه هستیم. به دنبال ما افتادند و سنگ پرتاب می خیال کردند که ما

 
یچ  اس   و خومی ین ری تی  و مُنارا ا  ما سی دینار مغربما به گوهه اا با  هدی  و به تعجهن در کار دنیا می

 ر داه  ا ود و فخگ تند  مردا ا ر بچارر ندان تی ؛ ج  یننه و یرا م لظا ا وا   که او را ابوال تح علی بن احمد می
بود  در بود؛ ا  مرا در ین حال با مردا اارسی که    ا  ا ر فخرهعر و ادب  و    کرمی تمام  به بصرر یم

را مه حال کیهنایی افتادر بود و او را با و یر  ی  تی بودا و این ]مرد[اارسی    دس  تن  بود و وسعتی نداه  
 تی  ان که نچ»مرمهتی کند. احوال مرا ن د و یر با گ  . چون و یر بشنید  مردا را با اس ی ن دیظ من فرستاد که 

 « .برنشین و ن دیظ من یا 
د پالول طالال/ حال؛ وامسالکوک زر سالکۀ طالال،دینار: ب، االغ و مانند آنها؛ چاروادار/ : رفتیم/ مُکاری: کرایه دهندۀ اسباز شدیم ←قلمرو  بانی 

زاً باله معنالی رد طالال مجالار مالومغربی: مربوط به مغرب )کشورهای آفریقا جز مصر؛ امروزه مراکش، کشوری در شمال غربی قالارّۀ آفریقالا(، د
 وزئی اسنادی با متمم ججملۀ چهار  :دگفتنابوالفتح علی بن احمد می او را : به او؛ متمم/او رامَلِک: امیر، حاکم/ «/ مرغوب به کار رفته است»

، ، دانالشرفالتمع: فضالل /زاوارسال شایسالته ونامیدند؛ فعل اسنادی(/ اهل: : میگفتندمی : مسند،ابوالفتح علی بن احمد او را: متمم،) ←مسند 
: توانالایی وسعتو/ گوو گفت همدمی: مصاحبت، همنشینی، صحبتبخشندگی/  ،، سخاوتجوانمردی: مرَکَبخشش و نیکویی/ احسان،  کمال؛
 : سوار شو. برنشین: اصالح و رسیدگی/ مرمّت /استطاعت و توانگری داشتنمالی، 
ی مغربالی ر[، سالی سالکۀ طالالخکرایۀ یم و کرایۀ دهندۀ خر از ما ]بابت نگریستمی ر روزگارتیم و با حیرت به کاای رفما به گوشه ← معنی

 تح علی بن احمدابوالفه به او ککمک بخواهیم[ ]ای ]برای پرداخت قرک او[ نداشتیم؛ جز آن که از وزیر حاکم اهواز کرد و هیچ چارهطلب می
ن ایّام [ به بصره ]و در ای، اشتو هم در جوانمردی و بخشندگی تمام و کامل د ۀ علمیو هم از شعر و ادب بهر الیق بودگفتند، ]او[ مردی می

رفیالق بالود و ایالن  وزیر همنشین و او با وز از فاضالن بود، آشنا و دوست شده بودم ؛ پس در آن شرایط من با مردی ایرانی که او نیآمده بود
زیر شنید، مردی وف کرد. وقتی مرا برطرف کند. وضعیت ]مالی[ مرا پیش وزیر تعری تا مشکل ایرانی نیز دست تنگ بود و توانایی مالی نداشت

  «همان طور که هستی سوار شو و به نزد من بیا.»نزد من فرستاد که را همراه اسبی 

بعهد ا  » هت  کهه اا نوهت  و عذرا خواست  و گهمن ا  بدحالی و بر ن ی  هرم داهت  و رفتن مناسن ندیدم. رقع 
ا تصوهر ههود کهه مهرا در فخهر  نوایی؛ دوی  گ ت   مانا او ر  و غرض من دو چی  بودر ینی بی«این به خدم  رس .



 

 

18 

ا چون بر رقعک من امهالع یابد  قیاس کند که مرا ا لیه  چی    تا چون به خدم  او حاضهر اا اس   یادت  تهمرت 
 هوم  خجال  ن رم. 

نادی و : فعالل اسالدیالدمن مسند، :مناسب : مفعول،رفتن) ←با مفعول و مسند  اسنادی : جملۀ چهار جزئیمناسب ندیدم ،رفتن ←قلمرو  بانی 
ن: کالرد قیالاسصالد و هالدف/ ق: غالرکنامۀ کوتاه، یادداشت/ : هرقع /بدی وضع و حالت ،فقر، تنگدستیبدحالی:  نهاد پیوسته(/« الَ م»شناسۀ 

 )اهلیّت من...( ←: رای فک اضافه مرا اهلیّت اهلیّت: شایستگی، لیاقت/ ورد کردن/حدس و تخمین زدن، برآ
دم و عالذرخواهی کالر ونوشالتم  ای کوتاهنامهستم. ی و برهنگی، احساس شرم کردم و رفتن را صالح ندانمن به سبب تنگدست ←قلمرو ادبی 

ای او ایالن تصالوّر برکه دم[ گفتم و قصدم ]از این کار[ دو چیز بود: یکی فقر و تنگدستی؛ دوم، ]نزد خو« رسم.بعد از این به خدمت می»گفتم 
[، ر نوشتن نامه ببینددایی من را شود ]و توان ایجاد شده است که من در فضل و دانش دارای مقامی بلند هستم، بنابراین وقتی بر نامۀ من آگاه
   منده نشوم.حاضر شوم، شراو حدس بزند و برآورد کند که شایستگی من ]در فضل و دانش در چه حد[ است، تا وقتی به خدمت 

وم بهه در حال  سی دینار فرستاد که این را به بهاا تنل جامه بد ید. ا  ین  دو دس  جامک نینهو سهاختی  و رو  سهی 
ظ و متواضع دیدم و متدیهن و خو  سین. ما را به ن دی مجل  و یر هدی . مردا ا ر و ادین و فاضر و نینومنبر

سهی  و ا  اوهل هع ان تا نیمک رمخان ینجا بودی   و ین ه  ین اعرابی کراا هتر بر مها داهه   بههخویش با گرف   
 دینار     این و یر ب رمود تا بدو دادند و مرا ا  ین رنج ی اد کردند.

 مارشالی،: صفت شدو) ← لی: گروه اسمی مفعودو دست جامۀ نیکو /لباس و پوشاک: تنْ جامه، بی درنگ؛ قید/ : فوراًدر حال ←قلمرو  بانی 
: کالومنظرنی و دانشالمند/ حکیم، خردمنالد: فاضل /شناسادیب: سخندان و سخن : صفت بیانی(/ شدیم: رفتیم/نیکو ه: هسته،جام : ممیّز،دست

 )مالرد فالت ترکیالب وصالفی: هو متواضع و متدیّن و خوش سخن مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر : دیندار/متدیّنچهره/ زیبارو، خوش
باله قرینالۀ ل ر را: حالذف مفعالو)وزی ←: جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول و مسند دیدم...مردی اهل و ادیب و ای و...(/ اهلی، مرد شایسته

، یابالانیبعالرب : اعرابالی /ن: پالذیرفتن، مهمالان کالردنبالازگرفت نهاد پیوسالته(« الَال م»لفظی، مردی اهل: مسند، دیدم: فعل اسنادی و شناسۀ 
 .تحمیل کردن ، طلب کردن،خواستن: بر ما داشت /کرای: کرایه /. اعرابج ؛ صحرانشین

اس زیبا دوختالیم بلغ[ دو دست لبدرنگ، سی دینار فرستاد که این ]مبلغ[ را برای خرید لباس و پوشاک بپردازید. از آن ]مبی ]وزیر[ ← معنی
فت حضور خود پذیربه ا یافتم. ما ر ند، زیبا، فروتن، دیندار و سخنورردم، خ]وزیر را[ مردی شایسته، بافرهنگو روز سوم به محفل وزیر رفتیم. 

-نشین میرب بادیهی را که آن عآن سی دینار داد تااین وزیر دستور ]و میهمان کرد[ و از اوّل شعبان تا نیمۀ رمضان آنجا بودیم و همچنین 

   و مرا از رنج و سختی آسوده کردند. به او بپردازندخواست، 

 
یواستی  چون ب و قِّ ال قه و ا  لاها  ا  عذاب قرض و دین فرر د اد  با خداا  ت ار  و ت عالی   مک بندگان خود را

ت ین   برکاانعام و ااکرام به رار دریا گ یر کرد؛ چنان که در کرام  و فراو به اارس رسیدی . رف   ما را به اا
 ی ادمرد  که خداا  ع  َّ و ج رَّ  ا  ی ادمردان خشنود باد.

قِّ الحالقّ و حالبِ ی/؛ فعالل دعالاینجات/ دهاد: بدهدرهایی، ، گشایش درکاردَین: وام/ فرج:  /بزرگ است و برتر: تبارک و تَعالی ←قلمرو  بانی 
ادن کسالی باله واناله کالردن، فرسالتن: رگسیل کرد: بزرگداشت/ اِکرام /احسان، بخشش ،پاداش: اِنعام اش/ : به حق خدا و بندگان شایستهاَهلِهِ

ت: جمعِ ابرکامش، آسودگی/ فراغ: آسایش و آر /سخاوت، جوانمردی، بخشندگیبزرگی و ارجمندی؛ بزرگواری، شرافت، احترام، : کرامتجایی/ 
 : آزادگان، جوانمردان.آزادمردانبرکت؛ خیر، خجستگی، نعمت، سعادت/ 

  : اضافۀ تشبیهی.عذاب قرک و دین ←قلمرو ادبی 
قتالی واش، و ن شایسالتهخالدا و بنالدگا به حالقّ بدهد، ت، همۀ بندگان خود را از عذاب قرک و وام نجاو برتراست خدا، که بزرگ  ← معنی

ه ایران رسیدیم کاله بو آسودگی زرگی از خیر آن جوانمرد در ب پاداش و بزرگداشت از راه دریا روانه کرد؛ به طوری کهبا را خواستیم برویم، ما 
    ، که عزیز است و ارجمند، از آزادگان خشنود باشد.خدا

ر ینجها بعد ا  یننه حال دنیاوا ما نیظ هدر بود و  ر یظ ل اسی اوهیدی   رو ا به در ین گرمابه هدی  کهه مها را د 
 ن کهه مها دربان و  ر که ینجا بودند   مه بر ااا خاستند و بای تادند؛ چنهداند. چون ا  در  در رفتی   گرمابهن ذاهت

 ود   مه بهرب  و قیه  دریمدند و خدم  کردند و به وقتی که بیرون یمدی    ر که در م  ل خ گرمابه احمهام هدی   و دله
 ااا خاسته بودند ونمی نش تند  تا ما جامه اوهیدی  و بیرون یمدی  

-جا کیسالهیناسرپرست؛ در  :قیّم و مال دهنده/کش حمّام، مشت : کیسهکادلّ : مادی و ظاهری/ دررفتیم: وارد شدیم/دنیاوی ←قلمرو  بانی 

  .رخت کنمَسلَخ: /انجام وظیفه کردن ،تعظیم کردن: خدمت کردن کش/
ا را در آنجا ی رفتیم که محمّام  همانبعد از این که وضع ظاهری ما خوب شده بود و هریک لباسی پوشیده بودیم، روزی مقابل درِ ← معنی

د حمّالام د؛ تااین که مالا وارد و ایستادنشدیم، حمّامی و هرکه در آنجا بود، همگی ]برای احترام[ از جا برخاستن نداده بودند. چون از در وارد هرا
ودنالد و ]بالرای ر پالا خاسالته بکش آمدند و احترام و انجام وظیفه کردند و هنگامی که بیرون آمدیم، همه بشدیم، و مشت مال دهنده و کیسه

    وشیدیم و بیرون آمدیم،نشستند تا ما لباس پاحترام[ نمی

 
ر حمهام یشان را داما  اند که فالن رو این جوانان ینان»گویدر حمهامی به یارا ا  ینا خود می [هنیدم]و در ین میانه 

االس  نانی  کها یگویی  مراس  می»و گمان بردند که ما  بان ایشان ندانی ؛ من به  بان تا ا گ ت  کهر « ن ذاهتی .
د و این ین مرد خ جر هد و عذر ا خواس  و این  ر دو حال در مدهت بی   رو  بو«  ا بر اش  ب ته بودی .اارر

لهُ  ج الرَّ ردگار  ج کهدهتی که ا  رو گار ایش یید  ن اید نالید و ا  فخر و رحم  ند که بهبدان یوردم تا مردم بدانفصر 
 اید هد که او  ت عالی  رحی  اس .امید ن   ناو ع  َّ نو الهُ

 هُجَلَّ جَالل اب/و عذ سختی :شدّتزبان تازی: زبان عربی/ فصل: بخش کتاب/  /یتازی: عرب /گرمابه بان، گرمابه دار :حمّامی ←قلمرو  بانی 
 ، بسیار مهربان.آمرزنده: رحیم /عام است کرم او: شکوه او بزرگ و وَعَمَّ نوَالهُ
ا به حمّالام رز ما آنها فالن رو کسانی هستند که این جوانان همان»گوید: دار، به یکی از دوستانش میو در آن میان شنیدم گرمابه ← معنی

تیم کاله پشالمینۀ ا همان کسان هسالگویی، مدانیم؛ من به زبان عربی گفتم که: راست میها را نمیبان آنز ما و تصوّر کردند که« .راه ندادیم
این فصل ]از  خ داده بود وآن مرد شرمنده شرمنده شد و عذرخواهی کرد و این دو حالت در مدّت بیست روز ر« ضخیمی بر پشت بسته بودیم.

ز بخشالش و عنایالت کایت کالرد و اشآید، نباید گله و سختی و عذابی که از روزگار پیش می ه ازدلیل آوردم تا مردم بدانند ک کتاب[ را به آن
 ست.، مأیوس نباید شد که او، خدای بلند مرتبه، بسیار مهربان اعام است کرم اوشکوه او بزرگ و آفریدگار، که 

 .داری و امیدواریخویشتن ←م هوم 
    س ر نامه  نایرخ رو                                                                                            



 

  

 

 درس نه 

 

 کالس نقهاهی
 اتا  یبی  نام اررر
  نثر قالنر

 سهراب سپهرا رنوی ندر
 خامرر  رگونه و نوع ادبی

 

 
یورتظ  ن ود. دور  هد. خندر در ین روا بود. معلهمی ن  نقهاهی  دلیوار و روان بود. خشنی نداه . به جاد گرفته ن

ر ین ی بود و دکار  ن ار نقشک قال .رسیددر و یا . سالش به چهر نمیمعله  ما بود؛ یدمی افتا« یاد»به رو نداه . 
ن ود. در  ا  ن ود و بهتر کهریی . یدم در نقشها  دل شا بود و رن  را ن ارین میبندادستی نا   داه . نقش

 ایچ و تاب عرفانیا اسلیمی  یدم چه کارر بود !
سالندی؛ گروه اسمی م :صاف آدمی افتاده و /دوست داشتنی ،محبوب ،دلپذیر ،مطلوب ،پسنددلمیل، موافق و باب طبع  :دلخواه ←قلمرو  بانی 

گارگری/ نرّاحی، نقّاشی، : طبندیقشن /«صاف»به قرینۀ لفظی بعد از « بود»)آدم افتاده، آدم صاف(/ حذف فعل  ← دارای دو ترکیب وصفی
هالایی طالرح تۀ کلمۀ اسالالمی،اسلیمی: تغییر شکل یاف /؛ قیدرنگ خوش آب و: زیبا، آراسته، نگارین /شادی آفرین و فرحبخشباصفا، : دلگشا

   .)ممال اسالمی( های متعدّد که شبیه عناصر طبیعت هستندمرکّب از پیچ و خم
ن: بالودنور داهمّیّت دادن/  گرفتن: کنایه ازبه جد جدی و خشن یا بدون عاطفه و لطافت/ روح بودن، بی بودن: کنایه از خشک ←قلمرو ادبی 

 /آالیشپاک، بیه، دسا  کنایه از ن: ریاکار و دور بودن/ افتاده: کنایه از فروتن و متواضع/ صاف:صورتک به رو داشتصمیمی و خودمانی بودن/ 
 مهارت/ از دست: مجاز 

میمی بالود. صالز بالود. معلّالم ایجشد. خنده در آن اهمّیّت داده نمیروح و خشن نبود. و ساده و روان بود. بی زنگ نقّاشی، خوشایند ← معنی
حی نقشۀ قالی بود و طرّاید. کارش، رسآالیش ]بود[. عمر و سنش به چهل نمیمعلّم ما بود؛ ]او[ آدمی فروتن و بی« صاد»ریاکار و دو رو نبود. 

فالت. آدم در گرکالار مالی ی بالهبخش بود و رنگ را باله زیبالایاش باصفا و آرامشتسلّط و مهارتی هنرمندانه و ظریفانۀ داشت. نگارگریدر آن 
    اش وجود نداشت و ]همان[ بهتر که نبود. در پیچ و خم عارفانۀ ]طرّاحی[ اسلیمی، آدم جایی نداشت.نگارگری
و  ( هنرمندی و مهارت3شی؛ رنگی، فروتنی معلّم نقّایّت، یکیم( صداقت، صم2( دلپذیری و شادابی، سادگی کالس نقّاشی؛ 1 ←م هوم 

  .تسلّط در نگارگری

 
 ریی ؛می ب  ؛ س  را روان گ رته د؛ خرگو  را چابظ میکشید؛ گو ن را رعنا رق  می  مرغان را گویا می معله

 در یاد اس .  و مرا حدیثی ا  اسن اردا ا معله یرن  اسن حرفی به کار  بودامها در ب

ظریالف،  بک:چا /نقش کردن ،نگاشتنن: زدرقم رفت(/ : زیبا و خوش قد و باال )در گذشته به معنی زن احمق به کار میرعنا ←قلمرو  بانی 
بالرداری از روی یا زغالال؛ نسالخه رّاحی چیزی به کمک گَرده یا خاکۀ زنگطبرداری: گرتهگویا، رعنا، چابک، روان: قید/ تند و تیز و چاالک/ 
ا کامالل ررد و سالپس آن آوبیرنگ: طرح اولیّه، نمونه و طرحی که نقّاش به صورت کم رنگ یا نقطه چین بر کاغالذ مالییک تصویر یا طرح/ 

 ن است(.)در یادِ م ←ی فکّ اضافه ، ماجرا، خاطره/ مرا... در یاد است: راحکایت ،داستانحدیث: کند/ آمیزی میرنگ
ره زدن و حالبس کالردن/ ال گ2ال کشیدن و نقش کردن؛ 1: ایهام؛ بستمی( ناطق و سخنگو/ 2ال واضح و روشن؛ 1گویا: ایهام؛  ←قلمرو ادبی 
 مشکل داشتن.ودن: به کار ب ن: طرّاحی و نگارگری کردن/ حرفیریختگَرته رونده، دوان/ ال 2؛ ، شیواال به سادگی و آسانی1روان: ایهام؛ 

 کالرد؛ش میوزن را زیبا، نقگرسیدند[، سرا به نظر میکشید که ناطق و نغمه]طوری می ؛کشیدمعلّم، پرندگان را واضح و روشن می ← معنی
 گ راسالکالرد؛ ]احی میآمد[، سگ را به آسانی طرّبست که چاالک به نظر میبست؛ ]طوری نقش میخرگوش را ظریفانه و چاالک نقش می

   اطر دارم.خاحی اسب در ای از طرّنمود[، امّا در طرح اولیّۀ اسب مشکل داشت و من خاطرهکرد که روان و دوان جلوه میطوری نقش می

 
« یاد».  علهو چش  به رار م در کالس نش ته بودی  سال دوم دبیرستان بودی . اوهل وق  بود و  ن  نقهاهی ما بود.

 تمام بود.د نابهنقشک قالی بود و ال .اا کاغذ  یر بغر داه . لوله را روا می  نهادیمد. بر اا هدی  و نش تی . لوله
رح ا گچ مبا با خود به کالس یورد و کار  ایوسته  مان بودر به تیتک سیار را عادت بود که نقشک نی  کار  معله

 نش  .چینی نقشک خود مینشاند و خود به نقطهن ارا ین میریی ؛ ما را به روجانورا می
 ش کردن.: طرح و نقنیچیهنقط /)عادتِ معلّم بود( ←: رای فکّ اضافه م را عادت بودمعلّشک/ ، بی، ناگزیرناچارالبّد:  ←قلمرو  بانی 
 ن.ایه از وادار کردکنن: نشاندکاری به  /آماده کشیدن از روی طرح و نقشی: رونگاری: کنایه از منتظر/ چشم به راه ←قلمرو ادبی 

ش ا گالچ، نقالتختۀ سیاه بال ....معلّم عادت داشت که طرح نیمه تمامی را با خود به کالس آورد و کارش همیشه همان بود: بر روی ← معنی
 شد.کرد و خود مشغول تکمیل طرح خود میکشید؛ ما را به طرّاحی از روی آن وادار میحیوانی را می

 
دا ی میال   هاگردا ا  درا« .کش  تا بنشیدخرگوهی می»گچ را گرف ؛ برگش  و گ  ر معله  ااا تیته رسید؛ 

یا   ا  خرگو   دنخ ته هدی»هان برخاس ر یو هیطن  دی ران را بران یی . یداا ین« خرگو  نه!»برداه ر 
  معله و« اسن!  اسن »یدا هدندر  و تنی چند با او   « اسن!»ا  ته کالس هاگردا بان   در «. اُرا حیوان اس 

  رار ای بردی«. اس  خورد؛ حیوان مشنلیچرا اسن  به درد هما نمی» مشوه  بود. ا  درا ناسا ا یدا برداه ر
در یاد کشیفر  که معله« اسن  اسن!»ر دس  خود     نی   و این بار  اتا  ا  جا کندر هد.  مه با    د م گرفتی 

 و مرهاحی یغا  کرد.  «کش .باهد  اسن می»  ر ی  ته گ  و معله و ما ساک  هدی « !ساک »

   یشان.و پر: آشفته مشوّش: از روی مخالفت و ناسازگاری/ از درِ مخالفته/ : از روی؛ حرف اضافاز درِ ←قلمرو  بانی 
الس و کالآمالوزان دانالشز ااتاق: مجاز کسی نبودن: کنایه از عاجز بودن و مهارت نداشتن/ راه دست زد/  : فریادصدا برداشت ←قلمرو ادبی 

 فریاد کشیدن. و هم آواز شدناز ن: کنایه دَم گرفتاز جا کنده شدن اتاق: کنایه از سر و صدا و فریاد بلند و شدید/ اتاق/ 

در بهر   رگ  جانورا ج  ا  اهلو ننشید. خ ل فا ید ا نیاکانا  نرورا خود بود و نمهایش نهی  رر  نهدگان را ا« یاد» 
 داه  و ا  سر نیا ا بود. اسن ا  اهلو  اس یا خود را به کمال نشان می داد.

 .: جاندارانزندگان؛ جِ نیا/ رانپد اجداد، ،آباخَلَف صدق: جانشین راستین/ نیاکان:  ←قلمرو  بانی 
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[ ارائاله و بالرای هنرمنالدان همواره ]چراکه راستین نیاکان هنرمند خود بود. جانشین کشیدهمیشه جانوران را از نیم رخ می« صاد» ← معنی
ر امیّت اسالب را باله طالوخ، تمنیم ر و به دلیل نیاز و ضرورتی بود. ]نگارگریِ[ اسب از نگارگری نیم رخ جانداران زنده، رمز و رازی در برداشت

  دهد.کامل نشان می

 
ند؛ ا  خُرر مای  یرین را ایمود و در لن را به اهارر یورت داد. فظه و ق ن حیوان روان هد؛ فرود یمد. ا  دس  معل 

م ریورد؛ دُبدر را باال رف   چش  را نشاند؛ دو گو  را باال برد؛ ا  یال و غاراب به  یر یمد؛ ا  ا تی اش  گذه ؛ گُر
ن انمای هلهکُفرا   را رف  و دو دس  را تارا یویی ؛ ا  به جاا گردن با  یمد. به اایین رو نهاد؛ ا  خ ا کتف و سینه ف

  انو گرته  د.  ساخ . سپ  هن  را کشید و دو اا را تا  یر

پشت، بالاالی  کتف/ گُرده: آخُره: چنبرۀ گردن، قوس زیر گردن/ غارب: میان دووَقَب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم/  ←قلمرو  بانی 
 : مفعالول،ادو دسالت ر) ←د اسنادی با مفعالول و مسالن : جملۀ چهار جزئینمایان ساخت ....دو دست را کُلّه: برآمدگی پشت پای اسب/  /کمر

 (ست.اعلم نقّاشی : گردانید؛ فعل اسنادی و نهاد آن شناسۀ تهی )ضمیر مستتر( در فعل ساخت که مرجع آن مساخت : مسند،نمایان
تناسالب « صورت»و « لب»ا بکه ایما، گوشه و کنایه ( 2( حرکت قلم مو؛ 1صورت داد: کنایه از کشیدن/ اشاره: ایهام تناسب؛  ←قلمرو ادبی 

  از کشیدن. پیمودن: کنایه /تناسب دارد« لب»( چهره که با 2( طرح و کشیدن؛ 1صورت: ایهام تناسب؛ دارد/ 

اس . خوود میخمل ید؛ تمام  ا  کار با  ماند. دستش را اایین برد و مردهد ماندر بود. یورت ا  او چی ا می« یاد» 
-  خ ر میاماندگی  درسرااا  ا«. یاد »ا  مشنرا   ا  و ما چش  به رار یخرا کار و با خ راا ا ماندر بود  با سُ  ککُله

اخ  و سل  ارا  ایی در   کشید و ع ا رندانه  د که به سود اسن انجامید؛ هتابان خطدرنماند. گری  داد  امها معله
  اکه   و معله« چ اا ندارد  س  ندارد.حیوان م»حیوان را تا سا  اا به علف نشاند. هیطن  هاگردا گُر کرد؛ یدا  در 

  «در علف اس ؛ حیوان باید ب رد.»ن ردا گ  ر م یمصه ر سته بود  به خو
یوۀ دگی به هاند  چارۀ درمانمنقهاهی مرا خ ر سا ید که هاگرد وفادار حقیرت   ر جا به کار یورت را درمی  معله
 کند.خود می  معله

بالر خنقّاشالی مالرا  ممعلّال /مَخمصه: گرفتاری، سختی، دشالواری: دو دل و مشکوک/ مردّدصورت: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/  ←قلمرو  بانی 
و نهاد آن شناسالۀ  د؛ فعل اسنادی: مفعول، خبر: مسند، سازید: گردانینقّاشی مرا ممعلّ) ←چهار جزئی با مفعول و مسند : جملۀ اسنادی سازید

 «(ید»
ل کالرد(/ گُالل ای گالانند بوتاله)شیطنت م ←رندانه: زیرکانه/ گُل کردن شیطنت: استعارۀ مکنیّه : کنایه از انتظار/ چشم به راه ←قلمرو ادبی 

  .بردباری ،شکیباییآشکار شدن/ خونسردی: کنایه از یجانی و برانگیخته شدن، کنایه از هکردن: 
 اتا  یبی  سهراب سپهرا

 
 

 رس د  د

 هنندریادالن یف    
 شکندریادالن صف  نام اررر
  نثر قالنر

 مرتضی آوینی رنوی ندر
 ادبیات انقالب اسالمی رگونه

 
ج  این  گردد و م ر به راستیهود و تو گویی تقدیر تاریییا  مین در حاهیک اروندرود جارا مین دیظ میغروب 

ک ن به وسیلرسد و تاریخ فرداا کرۀ  می ا به انجام میان ان تعالی اس  که ا  مریقی اس   تاریخ  م شیه ا بار
ن   تند   منتبر هاند و با اهتیااروندرود گارد یمدر  ایی که اکنون در حاهیکیابد؛  مین ب ههاین جوانان ت قهق می
 .تا به قلن دهمن بتا ند

: تقالدیر  )← وه اسالمی نهالاد: گالرتقدیر تالاریخیِ زمالین /ت الهیسرنوشت، قدر، قضا، مشیّ تو گویی: گویا، انگار؛ قید/ تقدیر: ←قلمرو  بانی 
فریننده، آفریدگار، آای تعالی/ باری: : اراده، خواست خدتمشیّ /کنار، کناره، لبهکرانه، الیه(/ حاشیه: : مضافزمین، : صفت نسبیتاریخیِهسته، 
 .به حقیقت پیوستن :تحقّق ه: حرف اضافه؛ با/لیبه وس /باری تعالی: خداوند بزرگ /خالق

تِ باری تعالالی تاریخ، مَشیّن/ یگردد(/ زمین: مجاز از اهل و ساکنان زم)تقدیر مانند رودی جاری می ←تقدیر: استعارۀ مکنیّه  ←قلمرو ادبی 
دی تو نبالودی کاله تیالر زامی که تیر میکنّ اهلل رَمی: هنگو ما رَمیتَ اِذ رمیتَ ول»تلمیح به آیۀ : رسدها به انجام میانسان است که از طریق

 سپاه. کزال مر2ال دل، 1: ایهام؛ قلبفردا: مجاز از آینده/ «/ کردی بلکه این خدا بود که تیر پرتاب کرد.پرتاب می
 د.(بخشقّق میلهی را تحاهمۀ امور و کارها به خواست و ارادۀ خداست و انسان مشیّت و تقدیر گرایی )تقدیرباوری و مشیّت ←م هوم 

 
ساعات  نییخر ود اروندر یکحاه ا انیل تان انینجات  در م ا اهقیو اتو و جل یاشت ا  یمادر و م لهح  با کولهب هه

 انشیا که رور ییبند ایشانیا  رید یبعخ رند ویگی ا وضو می. بعخکنندیم یخو ا انتبار م انیاا ارو  را به سو
 را با شیخو کاند و گذهتهافتی یخلوت ک ا گوها  ب هه  رید ی. بعخبندندیم یشانیا بر«  ائران کربال»اند نوهته

 را خدا حقه اهلل»ر  ندینوینامه م یه و وی کنندیرا م اس ه م شیخو ی ندگ او سرااا کاوندیم یقاض ظیوسواس 
  ااردکر  یات را تنبهنام یهوی ایر ی لر دیو تو به ناگار دل  م« النهاس!  حقه ا  اامها وا بیشدیم

  ، برآورد.نحساب کرد ارزیابی، :محاسبه /زیارت کننده، دیدارکننده: زائر، تردید/ دودلی، بدگمانیوسواس:  ←قلمرو  بانی 
ل/ مه و کُه از : مجازسراپاسی کردن/ بررالت یدن: کنایه از بادقّ کاوبا وسواس  /(به: مشبّهٌقاضی : مشبّه،رزمندگان) ← تشبیه ←قلمرو ادبی 

ه کقبل از این  «:حاسَبوالَ اَن تُحاسِبوا قَب»تلمیح به حدیث  محاسبه و خودحسابی رزمندگان /نگران و مضطرب شدندل لرزیدن: کنایه از 
 .رسی کنیدبازخواست شوید، خود را حساب

 از بازخواست شدن.رسی قبل حسابالف( آمادگی و اشتیاق برای مبارزه و پایداری؛ ب(  ←م هوم 

 
 دار انسنها کنند و ا  مر  دی ر اا مهندسیا جهاد  یخرین کار اا ماندر را راس  و ری  میا  یظ مر   ب هه

 ... کنندهویند و با دقهتی عجین  مه چی  را وارسی میرا می ایشان قایق
اند تا به م ض هن تن ررا بارا هناور ا کرد سا ا  ماسظ را بلدا  وسایر سن ین رارراستی تو مر  است ادر ا



 

  

لهف و تن  اا یمیمی و بیهب ه  ا نی   مانهاروند حمر کنند و ب ه خطوط مقدهم دهمن  ینها را به ین سوا رودخانک
بینی ... امها در اینجا و در اا   تند که  میشه در م جد و نما  جمعه و م رِّ کارت و اینجا و ینجا میرمتواضع و ساد

 ایی ا  را  اا ه    خلق  یابند. تو گویی اهیا گنجینهاین ساعات   مک چی  اا معمولی حقیقتی دی ر می
 .اایافته  تند  امها تو تا به حال در نمی

های شالناور  هدایت وسیله مأموردار: سکّان: ابزاری در دنبالۀ کشتی برای حرکت دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر/ سکّان ←قلمرو  بانی 
دنمالایی و ود نهالادن، خوخالتکلّالف: رنالج بالر  خطّ مقدّم: جلوترین منطقۀ درگیری با دشمن/ /آب حرکت کند یکه رو یزیچشناور:  /یا پرنده
 . نقلی استمراری ماضی: اییافتهدر نمی تجمّل/

مانند  مقدّم دشمنخطوط ) ← : استعارۀ مکنیّهشکستن خطوط مقدّم دشمنکردن: کنایه از آماده و مهیّا کردن/  راست و ریس ←قلمرو ادبی 
  (.بهمشبّهٌ: ینهگنج اشیا: مشبّه،) ← ریا، صمیمی/ تشبیهتکلّف: کنایه از بیبیشکنند(/ سد یا دیواری هستند که آن را می

 رینش.ی شگفت آفدرک حقایق اشیا و رازها( آمادگی برای مبارزه؛ ب( سادگی، صمیمیّت و فروتنی و تواضع؛ ب( الف ←م هوم 

 
 وکه گندم  یابند که ویف ین ممنن نی  . ین روستاییا جوانی ا ین چنان ی ایی میلل بات  د ینا در اینجا و در

 سول اهللسربا ان ر خوا یاس   امشن سربا ا اس  در خدم  ولیاه امر. به راستی ییا میکاهتهبرنج و خرب ر می
م  در اس  و این یظ مل ه اس  و ین دی را در یظ مغا ۀ گمناکشاور  ین ر مندر  بشناسی  بیا و ب ین را ) (

 در این فروهی دارد و به راستی ین چی   که  مک ما را در اینجا  اا دورافتادۀ مشهد ل نیاتینی ا  خیابان
  ا گردیوردر اس  ننیل تا

 دانیر عشق.تو خود جواب را می
 /م دینیمحصل علوعِ طالب؛ : جمطلبه: رهبر و حاکم/ ولیِّ امر: ماضی نقلی استمراری/ استکاشتهمیو یکرنگی/  پاکیصفا:  ←قلمرو  بانی 

 خود: بدل از  نهاد )تو(.
  عشق: استعارۀ مکنیّه و تشخیص. ←قلمرو ادبی 

 ب( عشق مایۀ انسجام و اتّحاد و وحدت است. الف( پاکی و صفا و یکرنگی؛ ←م هوم 

 
  .گذرانندیرا در ین م اتیل باتا ق ر ا  هروع عمل نیاس  که گُردان ع داهلل یخر ااهسول نجایا
رُعن و  ا  طان رای  تند که دل ه ییف هنن نادالیدر  ند یریهظ ما اند وهرا در یغو  گرفت  ریندیکه  نهایا

-رمله نماندبه هروع ح شیب یساعت .ندارد یی تایا اارای یقدرت چیینان   یااله ۀو در برابر قوه لر انندیوحش  م
. نجاس یان ان  ا  ییجویجاس . چه م نی م عشق   ییجویاس . چه م خیتار ک م یتجله کنییی نجایاس  و ا

 .نجاس یا و عاهورا نیحاضر اس ؛ بدر و حُن نجایا خیتار ک م
ظامی کاله معمالوالً ن: واحد ردانگُشود/ : ساختمان فلزی با سقف بلند که بیشتر به عنوان انبار و کارگاه از آن استفاده میسوله ←قلمرو  بانی 

 ،قالدرت ،تقوّ: یاران و قدرت/ س/ قوّه: توا: ترس، دلهره، هرارُعب /اقدام نظامی یا اجرای مأموریت نظامی: اتیعملشامل سه گروهان است/ 
ل جالوییم؛ حالذف فعالیمالرا )عشق  ←: مفعول عشق : ضمیر پرسشی و مفعول/چهتجلّی: آشکار شدن، جلوه کردن/  جرئت/هره و زَ ؛توانایی

دی اسالت در : نالام نبالرنینالحُ /نام چاهی است میان مکه و مدیناله ار، و اصالًرسول اکرم با کفّ معروف ۀغزوبدر:  /بعد از عشق(« جوییممی»
 منطقۀ حنین )بین مکّه و طائف( که میان مسلمانان و کافران پس از فتح مکّه روی داد.

؛ ایدرون واژهیهتشالب ؛یر، قالویشجاع، دلدر این درس کنایه از  ذشت، وارسته و آزادمنش؛ بخشنده؛دریادل: کنایه از بردبار، باگ ←قلمرو ادبی 
را لرزنالدان:  دلحه از دشالمن/ شیطان: استعارۀ مصرّ شکن: برهم زننده صف دشمن؛ کنایه از بسیار شجاع/صف / دلی مانند دریا دارد؛ که آن

ی: تجلّال ۀنالییآشالبّه و اینجالا: م) ← تشالبیهقدرتمندان و توانمندان/  از : مجازقدرتکنایه از ترساندن/ ایستایی: کنایه از ایستادگی و پایداری/ 
   تشخیص. راعات نظیر وم: و عاشورا نیبدر و حُن حاضر بودن: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/عارۀ مکنیّه/ تجلّی تاریخ: است /(بهمشبّهٌ

  نگ.ر میدان ججدال کل تاریخ )خیر و شر( دباکی رزمندگان؛ ب( حضور و تجلّی عشق و الف( شجاعت، دالوری و بی ←م هوم 

 اروند ۀبهمن مار کنار ن یو    یی ح رو  ب 
ن ر  ماد شنی. دن داردیعج یدرخشش نیمؤمن کنیفخا ا  ن  باران یکندر اس   امها یفتابا فتح در یسمانا س  نو 

 ا در سنوت هن  بعد ا   غوها ا   مه شی. ای یفرور ن رریدهمن  یدفاعخطوط  ات یهعمل یکساعات اوهل
و   اقیقا ریو خط را گشودند و ین گار خ  دند )س(  به یب هیهمرض اف ر ر و توسهر به حخرت   را اخواندن دعا

  اس  انمیاکه حایر  ینانیتا ر ن    با یرامش و امم ر ر مندگانیاروند روان هدند. یف مو اهناور ا به ین سو
-طخا   یرو گ. گار به گار رسانندیو خود را به خطه مقدهم م کنندیم یم ندریی فتوحات افتح را به سو کوسع  ج ه

 گردند یم با  ارحادره یغرور  بعد ا  ه  یب  یش ی م یاکه فات انه  امها با  مان تواضع و سادگ ینیبیم را  اهنن
 نین اسرد مدارا انیدر م و جهان خیت وهالت تار نیتر ین ان در متن عبیور اس  که اچقدر ه    یراستو به

 .کندیم   ی  ی مان چه که در کجا و در ابدیو غ ل    رگ  در ن انیکند و ا  ن ا یت وهل  ندگ
: گروه/ لیخ /پسندیده :هیّمرض /مشهور ۀیکی از ادعی نام :لتوسّ دعاین/ دست به دامان شد :توسّلآکنده: پر و مملو؛ مسند/  ←قلمرو  بانی 

 .: فراموشیانینسِ: سردسته، رئیس/ سردَمدار طویل: طوالنی/
حصار و  فاعی مانند)خطوط د ← ن خطوط دفاعی: استعارۀ مکنیّه: اضافۀ تشبیهی/ فرویختنیمؤمن ۀنیآسمانِ سو  آفتابِ فتح ←قلمرو ادبی 

 / شمندطوط دفاعی ختح کردن ف: کنایه از شکستن و خط را گشودن: کنایه از وارد آب شدن؛ اقدام کردن/ زدن به آبدیواری فروریخت(/ 
نایه از ک: تازه نفس«/ شوند.یمها آرام لاد خدا دیباشید که با اَال بِذِکرِ اهللِ تطمئنُّ القلوب: آگاه »تلمیح به آیۀ شریفۀ آرامش حاصل از ایمان: 

: تحواّلت نیترمیتن عظم /بارزمجنگاور، سلحشور، شجاع، صفدر، خط شکن: کنایه از  /کسی که تازه وارد کاری شده و هنوزخسته نشده است
 استعارۀ مکنیّه.

 خبری.بی امش است؛ ج( نکوهش و انتقاد از غفلت وایمان و توکل به خدا موجب آرو فتح؛ ب(  پیروزیالف(  ←م هوم 

 
ا به و ساحر ر رسانندیم  اقید را به قااس   خو« خور»که حایر ج ر و م ده یب  ییگار و ال نیا  ب ا یبا اهت ینها
 ادی ن وس را با اوجدان جمع  فخا    م ونیدست ابلندگو ظیبا  یجوان ک. مل کنندیفتح تر  م ا اج هه اسو

جن   ۀدی یا نیبه ماه یجنود خدا متهن مانایدر برابر ا دهمن .ردیگی ا یلوات مو دائ  ا  ب هه کندیخدا معطره م
قلوب  کحال یننه در معرک ند؛یییهن   بر م یتالف یدهمن در ا اما ای واا ساعات فتح  نینی تاس . ا   مان 
 ا  ی در اس  که چ ونه ممنن اس  ک تریاس   حنوم  دارد. دهمن ح مانیکه حایر ا ییرامش مجا دان خدا 

 نیحق یگار اس   و ادر جوار رحم   شیروح خو یین ک  که به جاودان   راسدیمرگ نهراسد ! کجا ا  مرگ م
 ی. وقتیابهتی ا مبه ج هه اس   یکه باق ا ریرار خدا هود  با     با ین دس  د یک د  یدس  تو ن ظیاگر  نیچن
 نهایهود  ا رار خدا یک د  یاگر  ر دو دس  تو ن با  ) ع( باهد  چهی  ع هاس بن عل«اوفادار ریتمث»تو ین « ۀاسو»

 اس .  تادریا« خور»در کنار   یخال نییست ظیدس  و  ظی با اس  که ااام  ویف حال ر مندرکه نوهته

https://abadis.ir/fatofa/دعا/
https://abadis.ir/fatofa/دعا/
https://abadis.ir/fatofa/نام/
https://abadis.ir/fatofa/نام/
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-یم او ین سو اسو نیکه با باد ا ا  یخال نیاس  و ین یست راندا یتظ ت د د کهیدار  نشان منیت ن  دورب
 ین عهد ر   یکه با ابوال خر )ع( ب ته  وفادار اس . چ ااو به عهد ننهیو ا اس  یمردان  کنشان هود 

 .«! ا ادا امام را تنها ب ذارم»
اننالد خالور ای از دریا مخهخور: زمین پست، شا ، کشش/باال آمدن سطح آب دریامد:  /فرونشستن و پایین رفتن آب دریا :جزر ←قلمرو  بانی 

، سالربازان، دجِ جُنال جنالود: هالا، موجالودات زنالده/ طالب؛ محصّل علوم دینی/ نفوس: جمعِ نَفس؛ مجالازاً انسالانطلبه: جِ موسی و خور میناب/
ثَل آوردن، الگو، مَ :لیتمثیروی/ اسوه: پیشوا، سرمشق، نمونۀ پ /، نزدیکیهمسایگیجوار:  /دریافتن ، جبران کردنتالفی: سپاهیان، لشکریان/ 

 : بدل از مسند.) ع(یعبّاس بن عل نمونه، نماد/
نایه از کردن فضای نفوس: کآمیزی/ معطر : حسکندیخدا معطرّ م داینفوس را با  یفضای،...دست یبلندگو کیبا  یجوان ۀطلب ←قلمرو ادبی 

ایاله دن: کناه خالدا شالر یالۀهد : اسالتعارۀ مکنیّاله/جوار رحمالت: اضافۀ تشبیهی/ قلوب ۀمعرک و جنگ نیماشایجاد فضای معنوی و روحانی/  
د خالدا ه بالا یالاکآگاه باشید  ئنُّ القلوب:مَ بِذِکرِ اهللِ تطاَال»تلمیح به آیۀ شریفۀ آرامش حاصل از ایمان: فداکاری و از خودگذشتگی در راه خدا/ 

 «/شوند.ها آرام میدل
داکاری و اداری و فباکی و شجاعت و مردانگی؛ ج( وفالف( توکّل و تکیه به ایمان و آرامش حاصل از ایمان؛ ب( بی ←م هوم 

 ازخودگذشتگی.

 
 .اادریمان کشیرا در خدم  ا نیاس  و تو ماه نیماه ۀبا دهمن ادامه دارد. دهمن  برد اریدر خط  درگ

 به جا را جا خا  ا  یاس  و کو  ا  یتش نش ته ی. بر کو  ندیم  یجهاد خاکر یابولدو رچ د یین یتش هد ریدر  
 . یدهمن باه یتش ده ا با  گرفتار ظی انیکه در م هودیم  ی   ین گار ت ه  یخاکر او معنا کندیم

  خط: محل استقرار دشمن. ←قلمرو  بانی 
تعارۀ شالخیص/ آتالش: اسالن: تبرده داشتن ماشین: تشخیص/ در خدمت ایمان گرفت /به()دشمن: مشبّه، برده: مشبّهٌ ← تشبیه ←قلمرو ادبی 

  آتش: استعارۀ مصرّحه از بولدوزر. مصرّحه از گلوله و خمپاره/ کوهی از
 باکی و شهامت.بی ←م هوم 

چه  . ینهاسا دیم اخود سن ر ابرا یدست ریب ظیخا  نش ته اس  و با  انیدر م یمانیفر ییروستا ۀر مند ظی 
ر خا  ب یشانییننه در نما  ا اخالق اس . معنا ااغ نا اند و خا   مبهر فقرا میلو  در برابربا خا  گرفته یانُ 
 ستشان را. برو به ینها سالم کن؛ دااتنا قُرب نداربه مر یرا   ارین  اس  و تا با خا  اُن  نی م  اگذاریم

مرو  را ان انا   تند که ا یمیداران ین ت وهل عب ن. ینها مجا دان رار خدا و ع ل ب  بوسه اهنشان کب شار و بر هان
 .اس  یاله ۀندیی   یبشر ۀندیو ی سا ندیرا م  یبشر ۀندیی خای. ینها تارد دیم رییان تغیا  بن

 یداستان اتیادب کبه نقر ا  مجل  ینییو یمرتخ

زدیکی/ مراتب: ننیازی/ قرب: یبفقر: نیازمندی، تنگدستی/ غَنا:  /نماد، نشانه: مظهر اُنس: الفت و دوستی/ چه: صفت تعجّبی/ ←قلمرو  بانی 
 .هاها، درجهدرجات، پایه
یه ؛ کناپرچمدار :دارملَ عَ : تضاد/اده و خاکی بودن/ غنا و فقرخاک: تشخیص/ با خاک انس گرفتن: کنایه متواضع، فروتن و افت ←قلمرو ادبی 
 : تقدیر و تشکر و تحسین کردن.ندز بوسه کسی ۀو بر شان دنرا فشرکسی دست از پیشرو/ 

د و خالاک ن هسالتنفتاده و فروتاها خاکی، : آنخالق است یِغَنا اند و خاک، مظهر فقرِ مخلوق در برابربا خاک گرفته یآنها چه انُس ← معنی
 نیازی آفریدگار است.نماد نیازمندی آفریده، در برابر بی

 نداری. : تا فروتن و افتاده نشوی راهی به نزدیکی و وصال خدایبه مراتبِ قُرب ندار یراه ،یرینگ تا با خاک انُس
قدیر و تشکّر یاز؛ د( تندای بیبه خ الف( تواضع و فروتنی؛ ب( تواضع و فروتنی شرط وصال و قرب الهی است؛ ج( نیازمندی انسان ←م هوم 

 کنند.از مجاهدان و مبارزانی که تاریخ بشر را دگرگون می
 
 

 درس یا د  

 خا  ی ادگان
 خاک آزادگان  نام اررر
  غ ل قالنر
  هانی )سُرور اعب  باکوجی(سپیدر کا رهاعر
 ادبیات انقالب اسالمی رگونه

    
 مههن   دهههمنخهها  مههن گههر کشههی خههون بههه .1

 

 مهههن ا  گلشهههن رانهههدر گُههه ربجوههههد گُههه 
 

 زار.: گلستان، گلگلشن: ترکیب اضافی و منادا/ من دشمن /یمفعولگروه : ترکیب اضافی و خاک من ←قلمرو  بانی 
: کنایاله از انبالوهی و  لاندر گُال لگُ /ساکنان آنکشیدن: کشتن و نابود کردن، قتل عام کردن/ خاک: مجاز از سرزمین و  به خون ←قلمرو ادبی 

ز ا: استعارۀ مصالرّحه گلشناز خودگذشته/  و: استعارۀ مصرّحه از مبارزان تازه نفس لگُجوشد/ گل مانند آبی می ←استعارۀ مکنیّه  :بجوشد ... گلاوانی/ فر
 خاک، گل و گلشن: مراعات نظیر.  /کشور
نالی از ایالن اواودگذشالتۀ فرخمبارزان تازه نفالس و از ، [ای دشمن، اگر سرزمینم را به خاک و خون بکشی ]و هموطنانم را نابود کنی ← معنی

 خواهند خاست ]و برای مبارزه آماده خواهند شد.[سرزمین بر

 کشور. قیام عمومی و گستردۀ مبارزان برای دفاع از ←م هوم 
 بههههدو ا تیههههرم   بهههههگههههر ب ههههو ا تههههن  .2

 

 مهههن   سهههر ا  تهههنخصههه  اا جهههدا سههها ا 
 

مفعول/ «: رمتی»در « الَ م»ضمیر متّصل سوختن: سوزاندن؛ فعل گذرا به مفعول/ تنم: تنِ من؛ ترکیب اضافی و گروه مفعولی/  ←قلمرو  بانی 
ل اسالنادی و ی: گردانی؛ فع)سر: مفعول، جدا: مسند، ساز ←ا به مفعول و مسند جزئی گذرسر را جدا سازی: جملۀ چهار /؛ مناداخصم: دشمن

 (.نهاد پیوسته« ی»شناسۀ 
از تالن جالدا سالاختن: کنایاله از  سالربسوزی، بدوزی: جناس/  /و کشتن سوختن: کنایه از نابود کردن / به تیر دوختن: تیر زدن ←قلمرو ادبی 



 

  

  ظیر.مراعات نسر، تن:  /ناقص تن، من: جناس /کشتن
 د[ادامۀ معنی در بیت بع]دانی......ای دشمن، اگر بدنم را به آتش بکشی ]و نابود کنی[ و مرا با تیر هدف قرار دهی و سر از تنم جدا گر ← معنی
 ربههههههایی   قلهههههه   تههههههوانیکجهههههها می .3

 

 مههههن و مههههیهن مههههن میههههان تههههو عشههههق 
 

: گالروه اسالمی من و میهن من میان عشقربایی: مضارع التزامی/ تو: نهاد/ م انکاری/ : استفها؟توانی...کجا میکجا: قید پرسش/  ←قلمرو  بانی 
 .مفعولی

: استعارۀ مکنیّه و من و میهن من میان عشقربوده شدن عشق: استعارۀ مکنیّه/ ربودن: کنایه از بین بردن و نابود کردن/  ←قلمرو ادبی 
  تشخیص/ قلب و عشق: مراعات نظیر.

    توانی عشق میان من و وطنم را از بین ببری و نابود کنی.نمی تو هرگز.... ← معنی

 وطن. عشق بهوطن دوستی و پایداری و ایستادگی در  ←م هوم 
   ههههههههادت  یرمههههههان   مههههههن ایرانههههههی ام .4

 

 مهههن کنهههدن   جهههانسههه  تجلههههیا   هههتی 
 

 فی و گالروه اسالمی نهالاد/نم: ترکیب اضاروشنی/ آرما یدار شدن چیزی درخشان مانند نور،دگری، پ: جلوهتجلّی آرمان: آرزو، عقیده، امید/ ←قلمرو  بانی 
ی و نهالاد/ : ترکیالب اضالافمالن کنالدن جالان: ترکیب اضافی و مسالند/  تجلّیِ هستیبه قرینۀ معنوی/ « شهادت»بعد از « است»شهادت: مسند/ حذف فعل 
  .ستا تجلّیِ هستی، من کندن جان ←مصراع دوم شیوۀ بالغی 

لّذینَ قُتِلُوا فی حسَبَنَّ اواَلتَ »فۀ تلمیح به آیۀ شریجان کندن: کنایه از مرگ/ جان کندن )مرگ( تجلّی هستی است: پارادوکس/  ←قلمرو ادبی 
-نزد پروردگارشان روزی می آن ها زنده هستند و ارید، بلکهه مپندشوند، مردسَبیلِ اهللِ اَمواتاً بَل اَحیاء عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون: کسانی را که در راه خدا کشته می

 (.169)آل عمران/ « خورند
 شهادت( من، عین زندگی و هستی یافتن است. و من ایرانی هستم و آرزویم شهادت است، مرگ ) ← معنی

 هایش.ها و اندیشهجاودانگی شهید و ماندگاری آرمان ←م هوم 
 گههههردد اف ههههردر  هههههعله مپنههههدار ایههههن .5

 

 مهههن ندف افهههرو د ا  م ههه عهههد ا  مهههنب کهههه 
 

-: شالعلهفروزدال دفن، گور و قبر/ ؛ مسند/ مدفن: محسردشده ،یخ بسته افسرده: : گروه اسمی و ترکیب وصفی و نهاد/شعله این ←قلمرو  بانی 

  شود.ور می
  ق/ افسرده: کنایه از خاموش و سرد.شعله: استعارۀ مصرّحه از عش ←قلمرو ادبی 

ور خواهد علهشبرم افروخته و بعد از ]مرگم[ از قرود، بلکه شود و از بین میمبر که این شعلۀ عشق ]من به وطنم[ خاموش می گمان ← معنی
 شد ]و باقی و جاودان خواهد ماند.[

 جاودانگی وطن دوستی. ←م هوم 
 و خهههوا ش تنهههری    نههههو سههها   ت هههلی  نهههه .6

 

 مههههن تههههو  توسههههن نیرنهههه  بتهههها د بههههه 
 

شالت، بالزرگ داتکالریم: ا/ مالدار، صلح آشتی، توافق، سازگاری،سازش: ی/ اطاعت و فرمانبردار ،گردن نهادن، پذیرفتنتسلیم:  ←رو  بانی قلم
وسالن: اسالب تحیلاله/ ریب، مکالر و : ف نیرنگ /به قرینۀ معنویمصراع اوّل های حذف فعلپایه ساز/ نه....نه: حرف ربط هم /تجلیلگرامی داشت، 
  ام.سرکش، متضاد ر

 توسالن: اسالتعاره از /تاختن به نیرنگ: کنایه خنثی کردن فریب و حیله و از بین بالردن آن /ت نظیر: مراعاو خواهش ، تکریمو سازش تسلیم ←قلمرو ادبی 
 ناپذیر.سرکش و سازشوجود خشمگین و 

هم داشت، واهشی خوارخواست و خمرد و از تو دخواهم ش تسلیم و سازگاری ]پیشه خواهم کرد[ و نه ]ترا[ بزرگ]در مقابل تو[ نه  ← معنی
و از بین  خواهد کرد را خنثی وت هایو توطئه هاهای تو خواهد تاخت ]و  نقشهناپذیر من همچون اسبی سرکش به حیله]بلکه[ وجود سازش

 خواهد برد.[

 .ها اوناپذیری در مقابل دشمن و ایستادگی در مقابل او و خنثی کردن نقشهسازش ←م هوم 
   جوهههههان دریههههاا اسهههه  رود خلههههق کنههههون .7

 

 مهههن ههههد خهههرمن خشههه  کخوهههه  مهههه 
 

گالروه اسالمی و  :خشالم ۀخوشالسالند/ م: گروه اسمی و ترکیب وصفی و جوشان دریای: گروه اسمی و ترکیب اضافی و نهاد/ رود خلق ←قلمرو  بانی 
 نهاد. : گروه اسمی و ترکیب اضافی ومن خرمنترکیب اضافی و مسند/ 

 خالرمن /باله()خلق: مشبّه، دریای جوشان: مشالبّهٌ ← : تشبیه است نجوشا دریای خلقرود  : اضافۀ تشبیهی/ و خوشۀ خشم رود خلق ←قلمرو ادبی 
 .مراعات نظیر: «دریا رود و»و « خرمن و خوشه» /به(/ : مشبّهٌخرمن من: مشبّه، خوشۀ خشم) ← اسنادی : تشبیهشد خشم ۀخوش ،من

ر که خرمن ستند، همان طوهپارچه و متحّد[ ای بودند[، همچون دریای خروشان ]یکاکنون خلق و مردم ]که مانند رودهای پراکنده ← معنی
  پر از خوشه است، سراسر وجودم سراسر و مملوّ از خشم ]دشمن[ است.

 اتّحاد و یکپارچکی مردم و خشم و کینه علیه دشمن.  ←م هوم 

   خهههههههها  ی ادگههههههههان ا ی ادر مههههههههن .8
 

 مهههههن اهههههرورد دامهههههنیههههه ر می گهههههر 
 

 می و ترکیب اضافی و متمم )مسند(.: گروه اسخاک آزادگانآزاده: بدل از نهاد )من(/  ←قلمرو  بانی 
  اضافۀ تشبیهی/ دامن: مجاز از وجود.: صبر گلخاک: مجاز از سرزمین/  ←قلمرو ادبی 

  دهد.ش میصبر و شکیبایی را همچون گلی پرور ،هستم، وجودم اده و وارستههای آزمن، آزاده، از سرزمین انسان ← معنی
 آزادگی و صبر و شکیبایی. ←م هوم 
 توحیههههد  رگهههه  ننوههههه  جهههه  ا  جههههام .9

 

 مهههن گهههردن سهههت  تیههه  گهههر بهههه  نهههی 
 

 ل.هرگز: قید/ تیغ: شمشیر/ حذف مفعول در مصراع اوّل/ گردن من: گروه اسمی و مفعو ←قلمرو  بانی 
 : اضافۀ تشبیهی/ کردن زدن: کنایه از کشتن.ستم تیغو  توحید جام ←قلمرو ادبی 

 حتّی اگر با شمشیر ستم گردنم را بزنی ]و مرا بکشی[ هرگز جز از پیالۀ توحید نخواهم نوشید. ← معنی

 یکتاپرستی و پایداری در ایمان.  ←م هوم 
 سپیده کاشانی )سُرور اعظم باکوجی(
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 درس دوا د    

 رست  و اهن وس      
 ها نامه  نام اررر
  مثنوا قالنر
  حنی  ابوالقاس  فردوسی رهاعر
 حماسیادبیات  رگونه

 نسهر می در افراسهیاب تی  نش ه   بر ایران در کیی رو که  ن امی .اس  تورانیان و ایرانیان میان اینار سرا بر سین
 رست   کیی رو. تا دمی ایران به دی ر  اا سر مین سردارانی ا  یارا به توران سپار .بود نش ته اادها ی تی  بر توران

 میدان به ااا ایران سپار ا  تن دو ینی. جویدمی م ار  و ییدمی میدان به توران سپار اهلوان هن وس . اخواندمی یارا به را

 کهه اس  تن به تن  اا ن ردی نه ترینیعال ا  اهن وس با رست  ن رد .رودیم میدان به ایادر رست  سرانجام  نهند  امهامی

 .اس  یمییته    با یورا  بان و دالورا و چاالکی و من گویی ین در
  

 خههههرو ا سههههواران و اسههههپان  دههههه  .1
 

   می بههههر گذههههه ن  بهههههرام و کیههههوا 
 

 ی استمراری.: کاربرد تاریخی ماضهمی بر گذشتبهرام: سیارۀ مریخ/ کیوان: سیّارۀ زُحَل/ ها/ اسپان: اسب ←قلمرو  بانی 
غالراق و کنایاله از م و کیوان: اشتن صدا از بهراگذ /ن: مراعات نظیر و مجاز از آسمانبهرام و کیواسوار و اسب: مراعات نظیر/  ←قلمرو ادبی 

 شدّت و بلندی صدا و همهمۀ جنگ.
 گذشت.ها در دشت نبرد از بهرام و کیوان ]آسمان[ نیز می]جنگجو[ و اسبفریاد و صدای سواران  ← معنی

 بلندی همهمه و خروش و غرّش جنگجویان و اسبان. ←م هوم 
  مهههه تیههه  و سهههاعد   خهههون بهههود لعهههر .2

 

 خروههههههان دلا خههههها  در  یهههههر نعهههههر 
 

 /سالرخ رانبهالا باله رنالگهالای گاز سالنگلعالل:  /مچ و آرنج نیساق دست، فاصله ب تیغ: شمشیر، هر چیز تیز و برّنده/ ساعد: ←قلمرو  بانی 
 در مصراع دوم.« بود»خروشان: مسند/ دلِ خاک: گروه اسمی نهاد، ترکیب اضافی/ حذف فعل اسنادی 

نیز خروشالان  زمین/ دل خاک وز اخاک: مجاز  به(/: مشبّهٌلعل: مشبّه، تیغ و ساعد) ←: تشبیه اسنادی لعل بود ...عد تیغ و سا ←قلمرو ادبی 
  لعل و نعل: جناس. بودن خاک: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/

 لرزید.د و میتپیبان[ میاسشمشیر و ساعد ]جنگجویان[، تماماً از خون ]کشتگان[ همچون لعل ]سرخ[ بود و دل زمین در زیر نعل ] ← معنی

  شدّت جنگ و کشتار. ←م هوم 
 نمانههههد ایههههچ بهههها روا خورهههههید  رنهههه  .3

 

 بههه جههو  یمههدر خهها  بههر کههور و سههن    
 

 و خاک: نهاد. رنگهیچ/  ایچ: ←قلمرو  بانی 
اس نالگ و سالنگ: جنالرنیّه/ : استعارۀ مکخاک رو نماندن: کنایه از ترسیدن/ به جوش آمدنبه روی خورشید: تشخیص/ رنگ  ←قلمرو ادبی 

جوش و  ایه از جنب وجوشیدن خاک: کنرنگ بر روی خورشیدن و جوشیدن خاک: اغراق/  ، کوه و سنگ: مراعات نظیر/ نماندنِناقص/ خاک
 برخاستن گرد و غبار.

نگ به جنب و ار از کوه و س]و به شدّت  ترسیده بود[ و گرد و غب رنگی بر روی خورشید نمانده]از شدّت و عظمت سپاهیان دو سو[  ← معنی
  جوش افتاده ]و به آسمان برخاسته بود.[

 هراسناکی و شدّت جنگ و درگیری. ←م هوم 
 نر چنهههین گ ههه  کهههاموسا گُهههردلشهههبهههه  .4

 

 یسههههمان را  ب ایههههد  سههههپرد کههههه گههههر 
 

   طی کردن. ،پیمودن : نسپرد کاموس: یکی از فرماندهان زیردست افراسیاب تورانی/ گُرد: پهلوان، یل، دلیر/ ←قلمرو  بانی 
  آسمان را سپردن: کنایه از انجام کار محال و ناممکن و بسیار دشوار. ←قلمرو ادبی 

 عد[عنی در بیت بکاموس دالور به لشکر ]سپاه تورانی[ این گونه گفت که اگر قرار باشد از آسمان بگذرید....]ادامۀ م ← معنی

  مههههه تیهههه  و گههههر  و کمنههههد یوریههههد .5
 

 ان  تنهههه  و بنههههد یوریههههدبههههه  ایرانیهههه 
 

ای که باله مهتس تنگ:   /رندبیسمان و طنابی که برای اسیر کردن انسان یا حیوان به کار ر کمند: /، کوپالعمود آهنین :گرز ←قلمرو  بانی 
   .دوال ،کمر اسب یا االغ بندند

 و به بند کشیدن. از به اسارت در آوردن ن: کنایهتنگ و بند آوردبه : مراعات نظیر/ بند ،تنگ ،کمند ،گرز ،تیغ ←قلمرو ادبی 
نگ و محدود کنیالد ت[ بر ایرانیان ها جنگی[ را فراهم آورید ]و تداراک ببینید و عرصۀ مبارزه راشمشیر و گرز و کمند ]سالحفقط ....  ← معنی

  ها را[ به بند و اسارت درآورید.]آن و
 تداراک مهمّات جنگی برای اسارت ایرانیان. ←م هوم 
 دلیهههههرا کجههههها نهههههام او   اههههههن وس .6

 

  مههههی  بههههر خروهههههید  برسههههانا کههههوس 
 

نالام دالور  در مصالراع اوّل/ اشالکبوس:« بالود»ساز )وی گی سبکی خراسانی(/ حذف فعل اسنادی کجا: که؛ حرف ربط وابسته ←قلمرو  بانی 
 ؛ مسند/ کوس: طبل.کشته شد رستم تورانی از کوشان که به دست

 : وجه شبه(خروشیدهمی بر به،: مشبّهٌکوس: ادات تشبیه، برسانِ : مشبّه،دلیر) ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 
 کرد.بانگ و فریاد می چون طبلهم ،دالوری که نامش اشکبوس بود ← معنی

 ن ههههرد   نبیامههههد کههههه جویههههد   ایههههرا .7
 

 بههههه گههههرد یرد انههههدر  ن ههههردسههههرا  هههه  
 

 گرد: غبار. ؛ مفعول/هماورد: حریف، نبردهمبیامد: ماضی ساده/ جوید: بجوید؛ مضارع التزامی/  ←قلمرو  بانی 
 .کردن ست دادن و نابودوردن: کنایه از شکآ به گرد رانبرد سرِ همگرد: مجاز از زمین/  ایران: مجاز از سپاه ایران/ ←قلمرو ادبی 

 ابود کند.[و ن دهد حریفی بطلبد و او را به زمین بکوبد ]و شکست از سپاه ایران به میدان جنگ[ آمد تا ]اشکبوس ← معنی
 بهههها خههههود و گ ههههر بشههههد تیهههه   رُ هههههام .8

 

 بههههه ابههههر یمههههدی گههههرد ر م انههههدر مهههه  
 

خود: کاله  /کیخسروو  کیکاووس زماننام پسر گودرز پهلوان ایرانی در : رُهّامتیز: تند و سریع؛ قید/  /ماضی ساده ؛رفتبشد:  ←قلمرو  بانی 

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85/
https://abadis.ir/fatofa/%DA%A9%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3/
https://abadis.ir/fatofa/%DA%A9%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3/


 

  

  ند/ گبر: نوعی جامۀ جنگی، خِفتان.گذارفلزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات نظامی، بر سر می
ت جنگ/ کنایه از شدّ :ابر آمد گرد رزم بهابر: مجاز از آسمان/ راعات نظیر/ گبر و ابر: جناس ناقص/ و رزم: م خود و گبر ←قلمرو ادبی 

 .و رزم مصراع دوم: اغراق در وصف شدّت جنگ
غبالار جنالگ باله  [ گالرد وهلواناز شدّت مبارزۀ دو پ رهّام ]مسلّح و آماده[ با کاله جنگی و لباس رزم به سرعت ]به میدان[ رفت ]و ← معنی

  آسمان بلند شد.
  وسبهههها اهههههن بههههر یوییهههه  رُ هههههام .9

 

 بهههر یمهههد    هههر دو سهههپه بهههو  و کهههوس 
 

  : درگیر شد، گالویز شد، جنگید/ بوق: شیپور.بر آویخت ←قلمرو  بانی 
 : مجاز از صدای بوق و کوس.بوق و کوس: مراعات نظیر/ بوق و کوس ←قلمرو ادبی 

  گ شیپور و طبل جنگی از هردو سپاه بلند شد.رهّام با اشکبوس درگیر جنگ شد و بان ← معنی
 شدّت و ایجاد شور و حرارت برای جنگیدن. ←م هوم 
 بهههه گهههر  گهههران  دسههه  بهههرد اههههن وس .10

 

 یبنههههوس هرسههههپ مههههین  ی نههههین هههههد   
 

جالازاً میر است؛ پذیقلمسند/ آبنوس: درختی است که چوب سیاه رنگِ آن سخت و صمنسوبه به آهن؛ گران: سنگین/ آهنین:  ←قلمرو  بانی 
 بعد از آبنوس به قرینۀ لفظی.« شد»به معنی تیره و سیاه/ حذف فعل 

مصالراع  /(بالهنالوس: مشالبّهٌ)سپهر: مشبّه، آب ←دست بردن: کنایه از برداشتن و به دست گرفتن/ زمین و سپهر: تضاد/ تشبیه  ←قلمرو ادبی 
 دوم: اغراق.

رس و آسمان ]از تال های او[ از جنس آهنزمین ]برای تحمّل ضربههمۀ برداشت،  اشکبوس گرز سنگین خود را ]به محض آن که[ ← معنی
 او[ همانند آبنوس تیره و تار شد.

 هیبت و عظمت اشکبوس. ←م هوم 
 گههههران  هههههام  گههههر رُ بههههر ی ییهههه   .11

 

 غمههههی هههههد   اینههههار  دسهههه  سههههران 
 

  بزرگان. ن: فرماندهان،سرا پیکار: جنگ/ /مسند ؛ن، اندوهگینغمی: خسته، آزرده، ناتوابرکشید، باال آورد/ : بر آهیخت ←قلمرو  بانی 
 ه با دست تناسب دارد.کها ال سر2ال فرماندهان )معنی اصلی(، 1 سران: ایهام تناسب؛ /گرز و پیکار و سران: مراعات نظیر ←قلمرو ادبی 

 وان شد.]شدّت[ جنگ خسته و ناتفرماندهان ]جنگجو[ از رهّام گرز سنگینش را بیرون کشید و باال آورد و دست  ← معنی
 شدّت و سختی جنگ. ←م هوم 
 چههههو رُ هههههام گشهههه  ا  کُشههههانی سههههتور .12

 

 بپی یهههههد   روا و ههههههد سهههههوا کهههههور 
 

اینجالا ؛ در شتهسند قرار دا یغد سمرقند و در شمال وادبوده است از بالد سُ یو آن شهر هیکشان ایشان منسوب به کُ: شانیکُ ←قلمرو  بانی 
  شد: رفت؛ فعل غیر اسنادی. /ستوه: خسته، درمانده، رنجور کشانی است/منظور اشکبوس 

 روی پیچیدن: کنایه از فرار کردن و گریختن/ روی و سوی: جناس ناقص. ←قلمرو ادبی 
   وقتی رهّام در برابر اشکبوس کشانی درماند، روی برگرداند و به سوی کوه گریخت. ← معنی

 شکبوس و گریختن او.ناتوانی رهام در برابر  ا ←م هوم 
 ههههه   مههههوسی  قلههههنا سههههپار انههههدر  .13

 

 اسهههههد کاید بهههههرا اههههههن وس دبههههه  
 

و  قبالادیک ۀدر دور رانیالاپهلوان و سردار بزرگ  ،نوذرطوس: پسر آشفت: پریشان و خشمگین شد/  /لشکر ۀمیان و مرکز :قلب ←قلمرو  بانی 
 .پیش، نزدکاید: که بیاید/ بر: کنار،  /خسرویو ک کاوسیک

 قلب و سپاه: مراعات نظیر/ زدن اسب: کنایه از راندن اسب. ←و ادبی قلمر
 پریشان و خشمگین شد و اسبش را راند تا به جنگ با اشکبوس برود. ،در مرکز فرماندهی سپاه طوس ← معنی
 یهههه   و بههها مهههوس گ ههه تهمهههتن بهههر .14

 

 کهههه رُ ههههام را جهههاما بهههادر اسههه  جُ ههه  
 

ت: همالراه و جفالتِ رهّام اسالت/ جف جام باده، ←اضافه با: به/ را: نشانۀ فکّ د؛ لقب رستم/ ه، نیرومنجثّ تنومند، قویتهمتن:  ←قلمرو  بانی 
 همنشین.

 بودن. ذران و اهل بزمگکنایه از خوشتشخیص و نیز جفت بودن با جام باده: استعارۀ مکنیّه و گفت و جفت: جناس ناقص/  ←قلمرو ادبی 
م باله م و جنالگ ]رسالتنه رز گذرانی استس[؛ چراکه رهّام اهل بزم و خوشفت ]از فرار رهّام نترو به طوس گرستم خشمگین شد  ← معنی

هّالام در جنالگ رخالودِ نالاتوانی  بیانگر شجاعت و توانایی اشکبوس نیست، بلکه به خاطراز میدان رزم، فرار رّهام  که گویدکنایه به طوس می
  است.[
 تههههو قلههههن سههههپار را بههههه ییههههین بههههدار .15

 

 ن  ایههههادر  کههههن  کههههار ار  مههههن اکنههههو 
 

 و جدال. کارزار: جنگپیاده: قید/  : چنان که باید، مرتّب، منظّم؛ قید/به آیین ←قلمرو  بانی 
 : مراعات نظیر.قلب و سپاه و کارزار ←قلمرو ادبی 

  جنگم.هدایت کن، من اکنون پیاده می و الزم است، تو مرکز فرماندهی سپاه را آن گونه که باید ← معنی
 کمههههانا بههههه  ر را بههههه  بهههها و  ف نههههد .16

 

 بهههه بنهههد کمهههر بهههر  بههه د تیهههر چنهههد 
 

سبک خراسالانی(/  )وی گی« کمر بند»زه: چلّۀ کمان، وتر/ کمانِ به زه: ترکیب وصفی و مفعول/ به....بر: دو حرف اضافه برای  ←قلمرو  بانی 
 )چند: صفت مبهم، تیر: هسته( ←تیر چند: چند تیر؛ ترکیب وصفی مقلوب 

 )کمان، زه، تیر( و )بازو و کمر(: مراعات نظیر/ کمانِ به زه: کنایه از آماده. ←مرو ادبی قل
 خود افکند و چند تیر در کمربند خود قرار داد. دوشآماده را بر  کمان]رستم[  ← معنی

 یدر کهههههاا مهههههردا ر م ی مهههههااههههههخرو .17
 

  مههههتوردت یمههههد  مشههههو بهههها ا جههههاا 
 

باله  «شالدن»عل نهالی از ف نبرد/ مشو:همرقیب، جنگ آزموده؛ صفت فاعلی مرکّب مرخّم/ هماورد: حریف، : جنگجو، رزم آزما ←قلمرو  بانی 
  «.از»معنی رفتن/ بازِ: حرف اضافه؛ به سوی، به طرف، در اینجا به معنی 

 مشو باز جای: کنایه از فرار نکن، بایست. ←قلمرو ادبی 
 حریفت آمد، فرار نکن.آزموده، ای مرد جنگ ]رستم[ فریاد کشید که ← معنی

 کُشهههههانی بیندیهههههد و خیهههههرر بمانهههههد .18
 

 عنهههههان را گاهههههران کهههههرد او را بیوانهههههد 
 

  عنان: افسار، زمام، دهنه؛ مفعول. زده/خیره: متعجّب و متحیّر و شگفت ←قلمرو  بانی 
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 .و توقّف کردن ن: کنایه از ایستادنعنان را گِران کرد ←قلمرو ادبی 
 را خواند.زده شد، افسار اسب را کشید و ایستاد و او را فد و ]از پیاده بودن رستم[ شگفتاشکبوس کشانی خندی ← معنی

 نههام تههو چی هه  کههه  دو گ هه  خنههدانبهه .19
 

 سهههرت را کهههه خوا هههد گری ههه  تهههن بهههی 
 

-افه/ تن بالیحرف اض ی، بر؛را: برانام تو: نهاد )ترکیب اضافی(، چه: ضمیر پرسشی؛ مسند/ است: فعل اسنادی/ خندان: قید/  ←قلمرو  بانی 

 سرت: گروه اسمی و متمم.
نالز و مصالراع دوم: ط /: کنایاله از پیکالر مالرده و بالی جالانسرت تن بیجناس تام/  ؛که )اوّل(: حرف ربط، که )دوم(: چه کسی ←قلمرو ادبی 
 ریشخنده.

نالز و ریشالخند و ط اشالکبوس بالاگریه خواهد کالرد ]جانت بی پیکربر چه کسی ]اشکبوس[ خندان به او گفت که اسم تو چیست و  ← معنی
 گوید که مرگت به دست من قطعی و حتمی است.[تمسخر به رستم می

 نههههام تهمههههتن چنههههین داد ااسههههخ  کههههه .20
 

 ی تههو کههامنههچههه ارسههی کهه ین اهه  ن ی 
 

 چه: چرا؛ قید پرسش/ نام: مفعول/ کام: مراد، آرزو، قصد، نیّت؛ مفعول. ←قلمرو  بانی 
 ناقص/ کام ندیدن: ناکام ماندن و مردن. کام و نام: جناس ←قلمرو ادبی 

 .اهی ماندزنده نخوتو  ،پرسی که بعد از ایناین گونه پاسخ داد که چرا اسمم را می]با تمسخر و قطعیّت[ رستم  ← معنی
 مههههرگ تههههو کههههرد نههههام  ممههههرا مههههادر .21

 

  مانههههه مههههرا اُتههههظ ت ههههرگا تههههو کههههرد 
 

ی/ مفعالولسالمی ام مرا: گالروه انادر: نهاد، م) ←جملۀ چهار جزئی با مفعول و مسند  /.را..مادر، نام م ←را: نشانۀ فکّ اضافه  ←قلمرو  بانی 
 ود.خرگ: کالهکوب/ تَ، کرد: نامید؛ فعل اسنادی/ زمانه: روزگار/ پُتک: چکش بزرگ فوالدین، آهنیمسند مرگ تو: گروه اسمی

 به(.تک ترگ: مشبّهٌپ)مرا: مشبّه،  ←گ: مجاز از سر/ تشبیه زمانه: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ مرگ و ترگ: جناس/ تر ←قلمرو ادبی 
سالت[ و اباله دنیالا آورده  برای کشتن تومرا مادرم نامِ مرا مرگ تو گذشته ]و [، گفت:در جواب اشکبوس  ]رستم با تهدید و تمسخر ← معنی

 [.است ادهپرورش دتو ]و برای نابودی  قرار داده روزگار مرا همچون پتکی برای کوبیدن بر سر تو
 کُشههههانی بههههدو گ هههه ر بههههی بههههارگی .22

 

 بهههه کشهههتن د هههی سهههر بهههه ین هههارگی 
 

 .ی: در دم، ناگزیر، ناچار؛ قیدگنیز به همین معنی است/ به یکبار« باره»بارگی: اسب،  ←قلمرو  بانی 
 سر: مجاز از وجود. ←قلمرو ادبی 

 د.[]و کشته خواهی ش داد را به کشتن خواهیاشکبوس کشانی به او گفت: بدون اسب به ناگزیر و قطعاً خود  ← معنی
 تهمهههههتن چنهههههین ااسهههههخ داد بهههههدوار .23

 

 کهههههه اا بیهُهههههدر مهههههرد ارخاههههههجوا 
 

خاشالجو: جنگجالو؛ صالوف مقلالوب/ پرگو؛ صفت و مو، نادان/ بیهُده مرد: مرد بیهوده و یاوهبیهُده: مخفّف بیهوده: باطل و یاوه ←قلمرو  بانی 
  صفت فاعلی مرکّب مرخّم.

  یت بعد[گوی جنگجو.... ]ادامۀ معنی در بای مرد یاوهاین گونه پاسخ داد که  ]با لحن تمسخر و تهدید[ رستم ← معنی
 ایهههههادر  ندیهههههدا کهههههه جنههههه  یورد .24

 

 سههههههر سرکشههههههان  یر سهههههههن  یورد 
 

ت نایاله از شکسال: ککش، عصیانگر/ زیر سنگ آوردنو گردن نافرمان و مغرورجنگ و سنگ: جناس ناقص/ سرکش: کنایه از  ←قلمرو ادبی 
   دادن و نابود کردن.

 شکست دهد و نابود کند. را کشان مغرور...]تاکنون[ ندیدی کسی پیاده بجنگد و گردن ← معنی
 سههههوار ر هههه  اکنههههون تههههو را  اا ن ههههرد .25

 

 ایههههههههادر بیامو مهههههههه  کههههههههار ار 
 

 .موزم(آ)به تو می ←: متمم در بیاموزمت« الَ ت»پیاده: قید/ ضمیر متّصل  /دلیر ،جنگجونبرده:  ←قلمرو  بانی 
 پیاده و سوار: تضاد. ←قلمرو ادبی 

 آموزد. ای سوار جنگجو، پیاده جنگ کردن را به تو میاکنون  ← معنی
 ایهههههههادر مهههههههرا  ان فرسهههههههتاد موس .26

 

 کههههه تهههها اسههههن ب ههههتان  ا  اهههههن وس 
 

 پیاده: قید/ طوس: نهاد. ←قلمرو  بانی 
 ه جنگ، گرفتن اسب از اشکبوس دانسته شده: حسن تعلیل.پیاده رفتن رستم ب علّتِ ←قلمرو ادبی 

  طوس بدان سبب مرا پیاده ]به میدان رزم[ فرستاده که اسب را از اشکبوس بگیرم. ← معنی
 دو گ هههه ر بهههها تههههو سههههلیحکُشههههانی بهههه .27

 

 جهههه  ف ههههوس و مهههه یح مههههی ن یههههن   
 

 ممالال تبالدیل ← ممال /، شوخیل سالح/ مزیح: ممال مزاحسلیح: مما /؛ متممریشخند، مسخره فسوس: جز: حرف اضافه/ ←قلمرو  بانی 
  های نظیرِ رکیب، حجیب، جهیزیه و... .در واژه« ای»به « آ»مصوّت بلند 
 به()سلیح: مشبّه، فسوس و مزیح: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 بینم.نمی شوخیتمسخر و سالحی جز ریشخند و  اشکبوس به او گفت همراه تو ← معنی

 و گ ههه  رسهههت  کهههه تیهههر و کمهههاندبههه .28
 

 ب هههین تههها  ههه  اکنهههون  سهههریرا  مهههان 
 

 عمالر و سالیدنبه پایالان ر ،: مراعات نظیر/ کمان و زمان: جناس ناقص/ سر آوردن زمان: کنایه از  فرارسیدن اجلتیر و کمان ←قلمرو ادبی 
 زندگی.
  و کشته خواهی شد. رسدرستم به او گفت که تیر و کمان مرا ببین که اکنون مرگت فرا می ← معنی
 چهههو نههها   بهههه اسهههد گهههران مایهههه دیهههد .29

 

 کمهههان را بهههه  ر کهههرد و انهههدر برکشهههید 
 

 ، عزیز.گرانقدر، ارزشمندمایه: گران ←قلمرو  بانی 
 به زه کردن: آماده کردن/ کمان و زه مراعات نظیر. ←قلمرو ادبی 

 د و کشید.نازد کمان را آماده کروقتی دید که او به اسب عزیزش می ← معنی

 ینههههی تیههههر کههههرد ب ههههر ب ههههرا اسههههد اوا .30
 

 کهههه اسهههد انهههدر یمهههد   بهههاال بهههه روا 
 

   فه/ بر )دوم(: پهلو و سینه؛ متمم.یکی: نشانۀ نکره: یکی تیر: تیری/ بر )اوّل(: حرف اضا ←قلمرو  بانی 
  رنگون شدن.ن: کنایه از سمدآ ویز باال به رابر )اوّل(: حرف اضافه، بر )دوم(: پهلو و سینه: جناس تام/  ←قلمرو ادبی 

 ]رستم[ تیری بر سینۀ اسب او زد که اسب سرنگون گشت و با صورت به زمین خورد. ← معنی

 یوا  گ هههههه  هبیندیههههههد رسههههههت  بهههههه .31
 

 کهههه بنشهههین بهههه اهههیش گرانمایهههه جُ ههه  
 



 

  

  : جفت گرانمایه؛ صفت و موصوف مقلوب.گرانمایه جُفتبا صدای بلند/ به آواز:  ←قلمرو  بانی 
 گفت و جفت: جناس ناقص/ طنز و ریشخند. ←قلمرو ادبی 

 قدرت بنشین.نرستم خندید و با صدای بلند ]برای تمسخر و تحقیر اشکبوس[ گفت که نزد دوست و رفیق گرا ← معنی

 سهههه د گههههر بههههدارا  سههههر  در کنههههار .32
 

 کههههههههار  ار   مههههههههانی بریسههههههههایی ا 
 

  آغوش. سزد: شایسته و سرزاوار است/ کنار: ←قلمرو  بانی 
 بردن جنگ. دکل بیت: طنز/ برآسودن از کارزار: کنایه از یا ←قلمرو ادبی 

   ای جنگ را فراموش کنی.شایسته و سزاوار است که سر اسب را در آغوش بگیر و لحظه ← معنی

 کمههههان را بههههه  ر کههههرد  ود اهههههن وس .33
 

 روستنههههی  لههههر ان لههههر ان و رُر  سههههند 
 

 شد.: صمغی زردرنگ که از نوعی سرو کوهی گرفته میسندروسصراع دوم: قید/ زود: قید/ کل م ←قلمرو  بانی 
 سیدن.تن: کنایه از هرا و.../ لرزان بودن« ر»، «ز»به(/ واج آرایی: تکرار واج )رخ: مشبّه، سندروس: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 ماده کرد.شده بود، کمان را به سرعت آ [زرد] مانند سندروس اشرزید و چهرهلاشکبوس در حالی که ]از ترس[ می ← معنی

 بههههه رسههههت  بههههر ین ههههه ب اریههههد تیههههر .34
 

 تهمهههتن بهههدو گ ههه ر بهههر خیهههرر خیهههر 
 

 به....بر: دو حرف اضافه برای یک متمم/ رستم: متمم/ خیره خیر: بیهوده؛ قید. ←قلمرو  بانی 
 باریدن تیر: استعارۀ مکنیّه و اغراق. ←قلمرو ادبی 

 گفت: بیهوده.... ]ادامۀ معنی در بیت بعد[او م تیرهای فراوانی پرتاب کرد و رستم به به سوی رست ← معنی
 ا تهههههن خهههههویش رار مهههههی رنجهههههه دا .35

 

 دو بههههههها وا و جهههههههان بدانهههههههدیش را 
 

   روح و روان بدگمان و بدخواه.رنجه داشتن: آزردن/ جان بداندیش:  ←قلمرو  بانی 
 بازو: مجاز از دست و اندام. ←قلمرو ادبی 

ی است و بیهوده که مرگت حتم گویددهی ]رستم با کنایه در این دو بیت به او می....تن و دستان و روح و جان بدخواهت را آزار می ← عنیم
 کنی.[خود را دچار زحمت می

 تهمههههتن بههههه بنههههدا کمههههر بُههههرد چنهههه  .36
 

 گُههه ین کهههرد یهههظ چوبهههه تیهههر خهههدن  
 

یالر، زیالن ب آن نیالزه، تحد شمارش تیر/ خدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از چوچوبه: ممیز؛ وابستۀ وابسته؛ وا ←قلمرو  بانی 
  ساختند.اسب و مانند آنها می

 چوبه، خدنگ، تیر: مراعات نظیر. /دستاز چنگ: مجاز  ←قلمرو ادبی 
 عدد تیر از جنس خدنگ انتخاب کرد. یکرستم دست به کمربندش برد و  ← معنی

 ن چههههو یب  ینههههی تیههههر المههههاس اینهههها .37
 

 نههههههادر  بهههههر او چهههههار اههههههرا  عقهههههاب 
 

یالر لمالاس پیکالان: تااست/ پیکان: نوک تیالر/ از سنگ های گرانبها و کمیاب که دارای سختی و درخشندگی خاصی الماس:  ←قلمرو  بانی 
 و بسیار تیز. برّنده

چالو:  )تیالر: مشالبّه، ← تشبیه مچون الماس است(/)پیکان تیر از نظر تیزی و سختی ه ←ای واژهالماس پیکان: تشبیه درون ←قلمرو ادبی 
 ، )پر و عقاب(: مراعات نظیر.(و پر به(/ )تیر و پیکانادات تشبیه، آب: مشبّهٌ

های آن[ ود و ]بر انتبتیز و سخت و همچون آب صاف و صیقلی و روان  ،]رستم[ تیری ]را انتخاب کرد[ که پیکانش همچون الماس ← معنی
 بستند.[که تیر راست به هدف اصابت کند بر انتهای آن پر میاین بود. ]برای  چهار پر عقاب بسته شده

 کمههههان را بمالیههههد رسههههت  بههههه چنهههه  .38
 

 بههههه ه  هههه  انههههدر یوردر  تیههههر خ ههههد ن  
 

ت شسالت تیر در انگش که برای پرتاب زهگیر که انگشترمانندی است از استخوانبمالید: لمس کرد، در دست گرفت/ شست:  ←قلمرو  بانی 
  کردند.یم

 ردن.هیّای پرتاب کبه شست در آوردن تیر: کنایه از آماده و م از دست/ کمان، شست، تیر: مراعات نظیر/چنگ: مجاز  ←قلمرو ادبی 
  رستم کمان را در دست و تیر را با زهگیر گرفت ]و آمادۀ پرتاب کردن شد.[ ← معنی
 و سهههههینه اههههههن وس بههههه د ب هههههر ب هههههر .39

 

 داد بههههوسسههههپهر ین  مههههان  دسهههه  او  
 

از ن دست: کنایه شخیص/ بوس دادت)پهلو(: جناس تام/ بر و سینه: مراعات نظیر/ سپهر: استعارۀ مکنیّه و  بَر /)حرف اضافه(بَر  ←قلمرو ادبی 
  تقدیر و تشکّر کردن/ مصراع دوم: اغراق.

 ر کرد.[و تقدیر و تشکّا]و از سینۀ اشکبوس زد و در همان لحظه آسمان دست او را بوسید و ]تیر را[ بر پهلو  ← معنی
 کُشهههانی  ههه  انهههدر  مهههان  جهههان بهههداد 40

 

 چنهههان ههههد کهههه گ تهههی  مهههادر نههه اد 
 

 : بالفاصله؛ قید/ گفتی: گویا، انگار؛ قید.هم اندر زمان ←قلمرو  بانی 
 جان دادن: مردن/ مصراع دوم: اغراق. ←قلمرو ادبی 

  دنیا نیامده بود. اشکبوس در دم جان سپرد گویا هرگز از مادر به ← معنی
 ا نامه فردوسیه                                                                                مرگ قطعی و حتمی. ←م هوم 
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 درس سی د  
 
 

 گُردیفرید
 ها نامه  نام اررر
  مثنوا قالنر
  حنی  ابوالقاس  فردوسی رهاعر
 ادبیات حماسی رگونه
 

 سهراب و رست  نداستا در با ایننه دالور گردیفریدا .اس  گُژد     دختر ایران ملهی  حماسک  نهیر اهلوان گُردیفرید 

 ورانت ا  سهراب ر  پارا در اس . ها نامه  نان ا  گیراترین یین و برج ته ب یار دارد  کوتار حخورا ها نامه

 دژا  ایران و توران مر  در .هوی می یهنا او با اس   رست  ادر   وجوا ج   وا در که  ن امی ایران  سوا به

 دهمن  بربرا  موارر در و راندمی فرمان دژ ین بر اس   سالیوردر ایرانی یظ که گُژد      .اس  دژ نام سپید به

 ایش اس  اچارن سهراب. سا دمی دژ امیدوار ین به را ایرانیان  مک دل کار  این با و ور دمی  ااهسرسیتان اایدارا

 هود.می و ایر او بر سهراب دژ  فرماندر  ُجیر  و سهراب ن رد میان در ب ذرد. دژ این ا  ایران خا  به دریمدن ا 
 دژنشینان  رویداد این ا  یگا ی .کندمی خود سپار را ی کردر  اسیر را او ماا بنشد  را او خوا دمی نی   سهراب 

 سهراب .رودیاو م ن رد به خود و یهوبدبرمی و داندمی  نن  مایک را واقعه این یفرید گرد امها سا دمی را سراسیمه

 :گیرددرمی دو ین میان ن رد و ییدمی در ر م ار به هیر ن ین رویارویی براا

کاله در جنالگ از  درزپسالر گالو یرانالین انام پهلالوا: ریهُج /حصار ، بارو،رکا، پدر گُردآفرید/ دژ: قلعه، یرانینام دژدار ا: گُ دَهَم ←و  بانی قلمر
  رمانده دژ: بدل از هجیر.فخورد/ سهراب شکست می

 
 چهههههو یگهههههار ههههههد دختهههههر گُهههههژد    .1

 

 ین انجمن گشههههه  کههههه  کهههههه سهههههاالرا 
 

بی رفیالع باشالد، ی بزرگ و منصالساالر: سردار، سپهساالر، حاکم، آن که دارای شغل : گردآفرید، گروه اسمی نهاد/مدختر گُ دهَ ←قلمرو  بانی 
ی، آن نجمن: ترکیب اضافا)ساالر  ←گروه اسمی نهادی؛ دارای دو ترکیب : آن انجمن ساالرِ /گروهمجمع، جمع، منظور هجیر است/ انجمن: 

 : ترکیب وصفی(.انجمن
  م گشتن: کنایه از اسیر شدن.ک ←قلمرو ادبی 

 یت بعد[بوقتی گُرد آفرید، دختر گ دهم باخبر شد که فرمانده آن سپاه ]ایران[ اسیر شد.... ]ادامۀ معنی در  ← معنی
  نههههی بههههود ب ههههر سههههان گُههههردا سههههوار .2

 

  میشههههه بههههه جنهههه  انههههدرون نامههههدار 
 

؛ مالتمم/ پهلوان، دلیالرد: برسان: حرف اضافه/ گرُ در بیت قبل است/« مدختر گ ده»که مرجع آن « او»زنی: مسند و نهاد آن  ←قلمرو  بانی 
نامالدار: «/ جنالگ»م برای یک متم به....اندرون: دو حرف اضافه«/ گرد»سوار: سوارکار، این واژه به معنی چیره و مسلّط نیز آمده است؛ صفتِ 

 ۀ لفظی.در مصراع دوم به قرین« بود»ادی ؛ مسند/ حذف فعل اسنآور، نامورسرشناس، شهره، مشهور، معروف، نامبنام، 
 به(.)زن: مشبّه، برسان: ادات تشبیه، گرد: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 و معروف بود. ]به جنگاوری و دالوری[ شهره همواره ،هابود که در جنگای سواره ان]گرد آفرید،[ زنی همچون دالور ← معنی

 «گردیفریههههههد»کجهههههها نههههههام او بههههههود  .3
 

   مههههههادر چنههههههین نتوریههههههد مانههههههه  
 

 اورید: نیاورد.نچنین: قید/  /؛ نهاددوران، روزگارهای سبک خراسانی(/ زمانه: ساز )یکی از وی گیکجا: که؛ حرف ربط وابسته ←قلمرو  بانی 
  نظیر و بی مانند بودن گردآفرید است. زمانه: تشخیص/ مصراع دوم: کنایه از بی ←قلمرو ادبی 

   کسی را به دنیا نیاورده بود. ، روزگاربود ر[ که نامش گردآفریدن دالواین ز]همچون  ← معنی

 بی مانندی و استثنابودن گردآفرید. ←م هوم 
 چنههههان نههههن ش یمههههد   کههههار  ُجیههههر .4

 

 کهههه ههههد اللهههه رن هههش بهههه کهههردارا قیهههر 
 

  به کردار: حرف اضافه: قیر: متمم. /شرمساری و سرافکندگی ننگ: عار، شرم، ←قلمرو  بانی 
 باله/هٌقیالر: مشالبّ تشالبیه،ات ، به کردار: اد)رنگ: مشبّه ←)رنگ مانند الله است(/ تشبیه  ←ای تشبیه درون واژهالله رنگ:  ←لمرو ادبی ق

  ننگ و رنگ: جناس ناقص/ الله رنگ و قیر: تضاد. 
 ه[ شد.]سیاه و تیر گون ]و سرخش[ همانند قیرحساس شرم کرد که رنگ الله]گردآفرید[ چنان از اسارت هجیر ا ← معنی

 بپوههههههههید دارعا سهههههههواران جنههههههه  .5
 

 جههههاا درنهههه  ن ههههود انههههدر ین کههههار  
 

 ←اضالافی  ارای دو ترکیالب: گروه اسمی مفعالولی؛ ددِرعِ سواران جنگهای آهنی سازند/ دِرع: زره، جامۀ جنگی که از حلقه ←قلمرو  بانی 
 گروه اسمی نهادی/ کار: پیکار و جنگ.: جای درنگ: فعل غیر اسنادی/ نبودران جنگ(/ ا)درع سواران، سو

 درع و سواران و جنگ: مراعات نظیر. ←قلمرو ادبی 
 وجود نداشت.  جنگ و پیکار جایی برای درنگ و تأخیرآن ]گردآفرید[، لباس رزم سواران جنگی را پوشید؛ ]چراکه[ در  ← معنی

 ضروت و اهمّیّت جنگ و پیکار. ←م هوم 
 هههههیرفههههرود یمههههد ا  دژ بههههه کههههردار  .6

 

 باداههههایی بههههه  یههههر کمههههر بههههر میههههان  
 

   مصراع دوم: قید. /میان: کمر /بندکمربند، میان : متمم/ کمر:شیر ←قلمرو  بانی 
ه از مهیّا/ بادپالا: کنایال ایه از آماده وبه(/ کمر بر میان داشتن: کن)گردآفرید: مشبّه، به کردار: ادات تشبیه، شیر: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 .تیزتک و دروتناسب 
 . لعه فرود آمد]گردآفرید[، آماده و مهیّا در حالی که کمربندی بر کمر بسته و بر اسبی سوار بود، همچون شیر از ق ← معنی

 ردچهههو گ هههیمهههد  انهههدر بهههه اهههیش سهههپار .7
 

 چهههو رعهههد خروههههان ینهههی و یل هههه کهههرد 
 



 

  

: صالدا، آواز، هوَیلَکیب وصفی/ : تررعد خروشان ، تندر، آسمان غرنبه/بانگ ابر رعد: : دو حرف اضافه برای یک متمم/...اندربه ←قلمرو  بانی 
 ناله/ ویله کردن: فریاد زدن، نعره زدن، ناله کردن.

گرد و  تاب/شز سرعت و ن: کنایه اچو گرد آمد به(/)گردآفرید: مشبّه، چو: ادات تشبیه، گرد و رعد خروشان: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 
 یله کردن رعد: تشخیص. وکرد: جناس ناقص/ 

 ی در بیت بعد[ن.. ]ادامۀ معای کشید.سپاه ]دشمن[ آمد و مانند رعد غرّان نعره]گردآفرید[، چون گرد به سرعت و شتاب به مقابلۀ  ← معنی

 جنههههه  یورانو کهههههه گُهههههردان کدامنهههههد  .8
 

 کههههههار ی مههههههودر سههههههران و دلیههههههران 
 

 .: صفت و موصوف مقلوبکار آزموده سران بزرگان/: انسر /کدام: مسند /: پهلوانانگُردان  ←قلمرو  بانی 
 آوران، دلیران: مراعات نظیر/ کارآزموده: کنایه از باتجربه.گردان و جنگ ←قلمرو ادبی  

 و بزرگان باتجربۀ شما کجا هستند؟ که پهلوانان و جنگاوران و دالوران ...  ← معنی
   نبرد خواستن.مبارز و هم ←م هوم 
 را بدیههههد او راوژن چههههو سهههههراب هههههی .9

 

 بیندیههههد و لههههن را بههههه دنههههدان گ یههههد 
 

 شیراوژن: شیرافکن. ←قلمرو  بانی 
  ده شدن.زشیراوژن: کنایه از بسیار دالور و قدرتمند/ لب را به دندان گزیدن: کنایه از متعجّب و شگفت ←قلمرو ادبی 

 وقتی سهراب دالور او را دید، خندید و شگفت زده شد. ← معنی

 د دمههههههان اههههههیش گردیفریههههههدبیامهههههه .10
 

 خههههه  کمنهههههدافنن او را بدیهههههدچهههههو دُ 
 

: ترکیالب ندخالت کمنالدافک انالداز.: خروشنده، غرّنده، مهیب، هولناک؛ قید/ دُخت: دختر، بنت؛ نهاد/ کمنالدافکن: کمالاندمان ←قلمرو  بانی 
 وصفی.

 .کمندافکن: کنایه از جنگاور ←قلمرو ادبی 
 د[دختر جنگاور او را دید... ]ادامۀ معنی در بیت بع فرید آمد، وقتی]سهراب[، خروشان به مقابلۀ گردآ ← معنی

 شههههاد بههههر ب و کمههههان را بههههه  ر کههههرد .11
 

 د مههههرو را اههههیش تیههههر  گههههذر ُههههن  
 

  بر: سینه و پهلو.زه: چلّۀ کمان/  ←قلمرو  بانی 
: یش تیالرش گالذربُالد مالرغ را پالنَ برای پرتاب تیر/ آماده شدناز کمان را به زه کردن: کنایه از آماده کردن/ بر گشودن: کنایه  ←قلمرو ادبی 

  کنایه از مهارت و دقّت در تیراندازی/ زه، کمان و تیر: مراعات نظیر.
وانسالت از تیالر او تای نمیرنده]گردآفرید[، زه را بر کمان بست ]و آن را آماده کرد، آن چنان در تیراندازی مهارت داشت که[ هیچ پ ← معنی

  رهایی داشته باشد.
  دقّت و مهارت در تیراندازی. ←م هوم 
 بهههه سههههراب بهههر  تیهههر بهههاران گرفههه  .12

 

 راسههه   جنههه  سهههواران گرفههه  وچهههد  
 

 ل آغازی.؛ فعشروع کرد گرفت: /فروریختن تیرهای پی درپی از هر سوتیرباران:  /برای یک متمم دو حرف اضافه: بر ...به ←قلمرو  بانی 

از ضاد و مجاز تچپ و راست:  /سواران جنگی ای دلیرانه و درخور و سزاوارِه از انجام جنگ و مبارزهجنگ سواران گرفتن: کنای ←قلمرو ادبی 
 هر سو.
اران جنگاور انه همچون سوگردآفرید سهراب را مورد هدف تیرهای پی در پی خود قرار داد و ]در مصاف با او[ از چپ و راست دلیر ← معنی

 به تاخت و تاز پرداخت.

 هراب و یمههههد  ننهههه ن ههههه کههههرد سهههه .13
 

 بریهههه   و تیههه  انهههدر یمهههد بهههه جنههه  
 

 .تیز: قید /ازکوره دررفتن، خشمگین شدن، خشم گرفتنبرآشفت:  ←قلمرو  بانی 
 ننگ و جنگ: جناس ناقص. ←قلمرو ادبی 

 .شد جنگ واردسهراب ]به حرکات دالورانۀ گردآفرید[ نگریست و احساس شرمساری کرد و خشمگین شد و به تندی  ← معنی
 دیهههههد گُردیفریهههههد چهههههو سههههههراب را .14

 

 کهههه بهههر سهههانا یتهههش  مهههی بردمیهههد 
 

 بردمید: ماضی استمراری.همیبردمیدن: خروشیدن، برخاستن/  ←قلمرو  بانی 
ت خشالمگین نایاله از باله شالدّبه، بردمید: وجه شبه(/ بردمیالدن: ک)سهراب: مشبّه، برسان: ادات تشبیه، آتش: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

  و خروش برآوردن، از کوره در رفتن.جوش  شدن،
 و خشمگین است....]ادامۀ معنی در بیت بعد[ کشدمی وقتی گردآفرید دید که سهراب همچون آتش شعله ← معنی

 نیهههه ر را سههههوا سهههههراب کههههرد سههههر .15
 

 تههههاب کههههرد ا  عنههههان و سههههنان را اُههههر 
 

اشالد، پالیچ و بمند و زُلف مالیکتاب: چرخ و پیچ که در طناب و  /تیزی هرچیز، سرنیزهسنان:  /افسار، دهنه، زمام، مهارعنان:  ←قلمرو  بانی 
: مسالند، بمفعول، پرتالا )عنان: ←مصراع دوم: جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول و مسند  شکن، در این بیت به معنی شور و هیجان است/

  آن گردآفرید است.نهاد، که مرجع « او»کرد: گردانید؛ فعل اسنادی، شناسۀ تهی )ضمیر مستتر( 
 ر نبرد.کوشش و جوشش دشور و هیجان و عنان و سنان: جناس ناقص/ پُر تاب کردن عنان و سنان: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

نیالزه  وفتاد و[ افسار ابه جنب و جوش با شور و هیجان ]برای شورش بر سهراب ]گردآفرید[، سر نیزه را به سوی سهراب گرفت و  ← معنی
 درآورد.را به حرکت 

 راب و ههههد چهههون النههه هبریهههه   سههه .16
 

 گهههر بُهههد بهههه جنههه خوار او چهههاررچهههو بهههد 
 

 د: مخفّف بود.بُ /؛ مسندسازجو، چارهچاره، مدبّرکسی که با حیله و تدبیر، کارها را بسامان کند؛ گر: چاره ←قلمرو  بانی 
 بدخواه: کنایه از دشمن.به(/ )سهراب: مشبّه، چون: ادات تشبیه، پلنگ: مشّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 جو و ماهر بود.ور شد؛ چرا که دشمن او در جنگ چارهسهراب خشمگین شد و چون پلنگ حمله ← معنی

 بنههههههدا گُردیفریههههههدکمر بهههههه د بههههههر .17
 

   ب ردریههههدر بههههر بر  یههههظ بههههه یههههظ ار 
 

های دیگالر سنگ بر روی لباجدی که آن را به هنگام های ریز فوالای جنگی دارای آستین کوتاه و مرکّب از حلقهزره: جامه ←قلمرو  بانی 
  ؛ قید. ، تماماًکالً، تمام ،همهیک به یک: پوشند/ می

 بر )اوّل(؛ حرف اضافه و بر )دوم(؛ پهلو و سینه: جناس تام. ←قلمرو ادبی 
 به کمربندِ گردآفرید زد و زره را بر اندام او تماماً از هم درید.]سهراب با نیزه[،  ← معنی
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 چههههو بههههر  یههههن بپی یههههد گُههههرد یفریههههد .18
 

 ینههههی تیهههه  تیهههه  ا  میههههان برکشههههید 
 

  تیغ: شمشیر.میان: کمر/  ←قلمرو  بانی 
   تیغ و تیز: جناس ناقص. /و افتادن دست دادن تعادلاز از پیچیدن: کنایه  ←قلمرو ادبی 

 ید.بند بیرون کش، شمشیری از کمرو افتاد ددابر روی زین تعادل خود را از دست  ]بر اثر هجوم سهراب[ وقتی گردآفرید ← معنی

 او بهههههه دو نهههههی  کهههههرد ۀبههههه د نیههههه  .19
 

 اسهههد و برخاسهههه  گههههرد شههه  ا  بههههران 
 

 از بر: حرف اضافه، اسپ: متمم. ←قلمرو  بانی 
 .رخاست: تضادببه دو نیم کرد: کنایه از خرد کردن و شکستن/ برخاستن گرد: کنایه از به تندی تاختن/ نشست و  ←قلمرو ادبی 

 بلند شد. رد و غبارگنشست و ]به سرعت تاخت، به طوری که[ اسب  هراب زد و آن را شکست و  بر]گردآفرید[، بر نیزۀ س ← معنی

 بههههههه یورد بهههههها او ب ههههههندر ن ههههههود .20
 

 بپی یههههههههد ا  او روا و برگاههههههههه   ود 
 

؛ امّالا در «گشالتبر»ذرای فعل ؛ شکل گبرگردانیدنشتن: آورد: جنگ، نبرد، کارزار/ بسنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل/ برگا ←قلمرو  بانی 
 اینجا به معنی برگشت به کار رفته است.

  کسی.ریختن از گروی از کسی پیچیدن: روی برگرداندن و بسنده بودن با چیزی: کنایه از توانایی مقابله داشتن/  ←قلمرو ادبی 
 ین[، روی برگرداند و گریخت و به سرعت برگشت.توان مقابله با سهراب را نداشت؛ ]بنابر ]گردآفرید[، ← معنی

 سهههههپه د  عنهههههان  اژد ههههها را سهههههپُرد .21
 

 روهههههنایی ب ههههرد بههههه خشهههه  ا  جهههههان  
 

  را: حرف اضافه؛ به اژدها. نهاد/؛ سردار لشکر ،سپه ساالر سپهبد: ←قلمرو  بانی 
روشنایی ی تاختن/ یه از به تندکنا ؛ا سپردن: رها کردن افساراژدها: استعارۀ مصرّحه از اسب/ عنان رکنایه از سهراب/  سپهبد: ←قلمرو ادبی 

  مصراع دوم: اغراق.از جهان بردن: کنایه از سیاه شدن از ترس و وحشت/ 
  سیاه شد. ه و]از ترس و وحشت[ تیر ، رنگ و روی جهاناو خشم ازسهراب افسار اسب را رها کرد ]و به سرعت تاخت[ و  ← معنی
 تنههه  انهههدر چهههو یمهههد خروههههان بهههه  .22

 

 د ا  سههههر ویههههد و برداههههه  خُهههه بجن 
 

الیه مضاف در اندرش:« ش»ضمیر متّصل ؛ متمم/ نزدیک، بی فاصله به....اندر: کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم/ تنگ: ←قلمرو  بانی 
 «.  تنگ»

  اشت. خود را از سرش بردهوقتی که سهراب خروشان به نزد گردآفرید رسید، حرکت کرد و کال ← معنی
 ر هههههها هههههههد   بنههههههدا  رر مههههههوا او .23

 

 روا او شههههان چههههو خورهههههید هههههد فدر 
 

 درفشان: درخشان؛ مسند. ←قلمرو  بانی 
 وی: جناس ناقص.به، درفشان: وجه شبه(/ روی و موی و ا)روی او: مشبّه، چو: ادات تشبیه، خورشید: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 درخشان و آشکار گشت. ،چهرۀ او چون خورشیدموی او از بند زره جدا شد و  ← معنی
 بدان ههه  سههههراب  کههههاو دختهههر اسهههه    .24

 

 اف راسهههههه  مههههههوا او ا  د راو سههههههر  
 

 .: سزاوار، الیق، شایسته، درخور/ افسر: تاجرِکاو: که او/ از دَ ←قلمرو  بانی 
  سر و مو و تاج: مراعات نظیر. ←قلمرو ادبی 

 نه جنگ و مبارزه[.در خور و سزاوار زینت و تاج است ]و موی او  سهراب فهمید که او دختر و سر ← معنی

 گردآفرید الیق زینت و محبّت است نه در خور خشونت و جنگ. ←م هوم 
 ههههه    یمههههد ؛گ   ا  ایههههران سههههپار .25

 

 گههههار !چنههههین دختههههر ییههههد بههههه یورد 
 

 .معرکهنگ، رزمگاه، : میدان رزم و جآوردگاهوصفی/ : ترکیب چنین دختر)سپاه ایران(/  ←: اضافۀ مقلوب ایران سپاه ←قلمرو  بانی 
 سپاه و آوردگاه: مراعات نظیر. ←قلمرو ادبی 

 آید.شگفت زده شد؛ گفت از سپاه ایران چنین دختری ]برای مبارزه[ به رزمگاه می ← معنی

 کمنهههههد ای هههههان  فتهههههرا  ب شهههههود  .26
 

 بینههههداخ  و یمههههد میههههانش بههههه بنههههد 
 

: ترکیالب نالدکم پیچان /ندبند یرا به ترک م یزیو با آن چ زندیآو یاسب م نیکه از عقب ز یند، تسمه و دوالترک ب: فتراک ←قلمرو  بانی 
 .وصفی مقلوب/ میان: کمر

 فتراک و کمند، بند: مراعات نظیر/ به بند آمدن: کنایه از گرفتار و اسیر شدن. ←قلمرو ادبی 
 کرد و کمر او به بند درآمد. سهراب کمند پیچانی را از ترک بند گشود و پرتاب ← معنی

 بهههدو گ ههه  کههه  مهههن ر هههایی مجهههوا .27
 

 چهههرا جنههه  جهههویی  تهههو اا مهههار روا  
 

 روی: منادا.مجوی: فعل نهی/ جنگ: مفعول/ ماه ←قلمرو  بانی 
  ای.واژهرهایی جستن: کنایه از گریختن/ ماه روی: تشبیه میان ←قلمرو ادبی 

 رو، چرا دنبال جنگ هستی؟زیبابه او گفت از من نگریز،  تو ای  ← معنی

 نیامهههد بهههه دامههه  بهههه سهههانا تهههو گهههور .28
 

   چهههههن   ر هههههایی نیهههههابی  مشهههههور 
 

  الیه.مضاف«: چنگ»و « دام»در « الَ م»گور: گور خر؛ نهاد/ ضمیر متّصل  ←قلمرو  بانی 
ید و شالکار/ صالاز گالور: مجالاز  /باله(گور: مشبّهٌ)تو: مشبّه، به سان: ادات تشبیه،  ←تشبیه به دام آمدن: کنایه از اسیر شدن/  ←قلمرو ادبی 

 .نکن تالش و کوشش و تقلّای بیهودهاز چنگ: مجاز از دست/ مشور: کنایه 
 الش نکن.توانی بگریزی، بیهوده تام[، از دستم نمینیفتاده ]و نگرفتهمن همچون تو ]تاکنون[ به دام  یشکار ← معنی

 بدان ههههههه  کاوییههههههه  گُردیفریهههههههد   .29
 

 جهههه  ا  چههههارر درمههههان ندیههههدمههههر ین را  
 

  حالرفه همالراهِرفته کالار می: حرفی است که برای تحسین و تزئین قبل از کلماتی به کچاره: زیرکی، تدبیر، حیله، فریب/ مر ←قلمرو  بانی 
 فعل اسنادی. ؛آمدند/ جز از چاره: متمم و مسند/ درمان: مفعول/ ندید: نیافتمی« را»

 درمان: کنایه از راه حل و نجات. /گرفتار شدن، اسیر شدن آویختن: کنایه از ←قلمرو ادبی 
  اسیر شده و راه گریز آن را به جز فریب ندانست. گرفتار و گردآفرید دانست که ← معنی

 
 اا دلیهههههر» نمهههههود و گ ههههه  بهههههدو روا  .30

 

 میهههههان دلیهههههران بهههههه کهههههردار ههههههیر 
 

 به کردار: حرف اضافه/ شیر: متمم. ←قلمرو  بانی 



 

  

ه، باله کالردار: ادات تشالبیه، )تو: مشبّ ←ال روی آوردن و توجّه کردن/ تشبیه 2ال چهرۀ خود را نشان داد، 1روی نمودن: ایهام؛  ←قلمرو ادبی 
   به(.شیر: مشبّهٌ

عنالی در می[....]ادامۀ ای دالوری که میان دلیران همچون شیر ]شالجاعی هسالت»و گفت:  روی آورد و چهرۀ خود را نشان داد او به ← معنی
 د[بیت بع

 بهههههرین جنههههه  مههههها دو لشهههههنرنبارر .31
 

 بههههرین گههههر  و همشههههیر و ی نهههه  مهههها 
 

ل و دوم در مصالراع اوّ« دهسالتن»تصمیم و قصد/ حذف فعل اسنادی عزم، نظاره: تماشاگر، بیننده/ گرز: عمود آهنین/ آهنگ:  ←قلمرو  بانی 
  به قرینۀ معنوی.

 : مراعات نظیر.گرز و شمشیر جنگ، ←قلمرو ادبی 
 عد[ما هستند... ]ادامۀ معنی در بیت ب جنگ و شیوۀ مبارزه و قصد و عزمناظر بر  ،سپاهیان دو لشکر ... ← معنی

 کنهههون مهههن گشهههای  چنهههین روا و مهههوا .32
 

 تهههو گهههردد اهههر ا  گ ههه  و گهههوا رسهههپا 
 

 بگشایم/ روی: مفعول.گشایم:  ←قلمرو  بانی 
 و بدگویی و طعنه.: کنایه از سر و صدا به نشانۀ سرزنش گفت و گوی ←قلمرو ادبی 

رد[....]ادامالۀ خره خواهنالد کگردد ]و تو را مالمت و مسالاکنون اگر من این گونه روی و مویم را بگشایم، سپاه تو پر از سرزنش می ← معنی
 معنی در بیت بعد[

 کهههه بهههها دختههههرا او بهههه دههههه  ن ههههرد .33
 

 انهههدر یورد گهههرد بهههدین سهههان بهههه ابهههر  
 

 شدّت و جدیّت جنگ/ مصراع دوم اغراق.کنایه از ن: ردگرد به ابر  اندر آو ←قلمرو ادبی 
 .جنگدکه او در میدان جنگ با دختری این گونه سخت و به شدّت می...  ← معنی
 کنهههون لشهههنر و دژ بهههه فرمهههان توسههه  .34

 

 ن ایهههد بهههر ایهههن یههههتی  جنههه  جُ ههه  
 

 .قلعه، کبرج، ار بارو، دژ: ←قلمرو  بانی 
 شتی: تضاد.تسلیم و تحت ارادۀ کسی بودن/ جنگ و آکنایه از دژ/ به فرمان کسی بودن:  دژ: مجاز از ساکنان ←قلمرو ادبی 

 تسلیم تو هستند، نباید در برابر این صلح جویی، طالب جنگ باشی. ،اکنون سپاه و ساکنان دژ ← معنی

 یفریههههههد بپی یههههههد گُههههههرد عنههههههان را .35
 

 سهههههمند سهههههرافرا  بهههههر دژ کشهههههید 
 

 .سربلند مفتخر، راز: سرافه رنگش مایل به زردی باشد، زرده )در متن درس، مطلق اسب مورد نظر است(/ سَمَند: اسبی ک ←قلمرو  بانی 
  ظیر.ناسب/ عنان و سمند: مراعات  از سمند: مجاز /روی برتافتن، بازگشتنکنایه از عنان را پیچیدن:  ←قلمرو ادبی 

 ربلندش را به سمت قلعه راند.اسب سگردآفرید، افسار اسب را برگرداند ]و بازگشت[ و  ← معنی

  مهههی رفههه  و سههههراب بههها او بهههه  ههه  .36
 

 بیامههههههد بههههههه در گههههههار دژ  گههههههژد   
 

 رفت: ماضی استمراری/ با او به هم: همراه او.همی ←قلمرو  بانی 
 ود، گ دهم به آستانۀ در قلعه آمد.رفت و سهراب همراه او بگرد آفرید می ← معنی

 در  بههههههههارر ب شههههههههاد گُردیفریههههههههد .37
 

   بههههر دژ کشههههیدتههههن خ ههههته و ب ههههته 
 

 .زخمی و مجروحخسته:  ←قلمرو  بانی 
 خسته و بسته: جناس ناقص. ←قلمرو ادبی 

 ]گ دهم[ در قلعه را باز کرد ]و[ گردآفرید بدن زخمی و بسته و در بندش را بر باالی قلعه کشاند. ← معنی

 و غم هههههههین ههههههههدند در دژ ب  هههههههتند .38
 

 ههههدنداُهههر ا  غههه  دل و دیهههدر خهههونین  
 

 گریستن و ناراحت شدن.کنایه از  دیده خونین شدن: ←قلمرو ادبی 
 د.شپر از اشک خونین  ،پر از غم و اندوه و چشمانشان ،آنان[را بستند و اندوهگین شدند و دل ] در قلعه ← معنی

   ی ار گُردیفریههههههههههههد و  جیههههههههههههر .39
 

   بُرنهههههها و ایههههههرداُههههههر ا  درد بودنهههههه 
 

 صدمه. آزار: آسیب،  ←قلمرو  بانی 
 : تضاد و مجاز از همه.بُرنا و پیراندوهگین بودن/ کنایه از پر از درد بودن:  ←قلمرو ادبی 

  هجیر، اندوهگین بودند. دآفرید و ]اسارت[از آسیب گرپیر و جوان ]همه[  ← معنی
 کهههههاا نینهههههدل ههههههیر  ن رب  تنهههههد .40

 

 اُههههر ا  غهههه  بُههههد ا  تههههو دل انجمههههن 
 

  : جمع و مردم.انجمنخاطر تو/ از تو: برای تو، به /خیرخواه ،مهربان، بخوش قلنیکدل:  ←قلمرو  بانی 
  وجود.از ای/ دل: مجاز واژه: تشبیه درونشیر زن ←قلمرو ادبی 

 «زن دالور خیرخواه، همۀ جمع به خاطر تو ناراحت و نگران بودند.ای »گفتند:  ← معنی
  ههتی  هه  اف ههون و رنهه کههه  هه  ر م جُ .41

 

 و بههههر دودر ننهههه نیامههههد   کههههار تهههه 
 

، عالار، ان/ ننالگ: شالرمافسون: حیله کردن، سحر کردن، جادو کردن/ رنگ: نیرنگ و فریالب/ دوده: خالانواده، خانالدان، دودمال ←قلمرو  بانی 
 خجالت، سرافکندگی، شرمساری.

 جنگیدن/ رنگ و ننگ: جناس ناقص.از رزم جستن: کنایه  ←قلمرو ادبی 
 رمسار نیست.شخاندان تو از ]این شیوۀ[ جنگ تو و فریب را ]به موقع[ به کار گرفتی،  که هم جنگیدی و هم حیله...  ← معنی
 بیندیههههههههد ب ههههههههیار گُردیفریههههههههد .42

 

 بههههه بههههارر بههههر یمههههد سههههپه بن ریههههد 
 

 بسیار: قید. ←قلمرو  بانی 
 گردآفرید بسیار خندید و بر باالی قلعه آمد و به سپاه نگریست. ← معنی

 یهههنچهههو سههههراب را دیهههد بهههر اشههه    .43
 

   کهههاا ههههار تُرکهههان چهههین هههچنهههین گ 
 

 : تورانیان.تُرکان چین ←قلمرو  بانی 
 .زین و چین: جناس ناقص ←قلمرو ادبی 

 ت بعد[سرور و ساالر تورانیان....]ادامۀ معنی در بیگفت که ای چنین وقتی سهراب را بر پشت زین دید، این  ← معنی

 چهههرا رنجهههه گشهههتی  کنهههون بههها  گهههرد .44
 

  هههه    دههههه  ن ههههرد هههه  ا  یمههههدن  
 

 .طعنه و طنزرنجه گشتن: کنایه از زحمت کشیدن، قدم رنجه کردن/  ←قلمرو ادبی 
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 ای، اکنون هم از این جا و هم از میدان جنگ بازگرد....چرا قدم رنجه کرده ← معنی
 تههههو را بهتههههر ییههههد کههههه فرمههههان کُنههههی .45

 

 رر نهههههامور  سهههههوا تهههههوران کُنهههههی 
 

 را: برای تو. تو ←قلمرو  بانی 
 فرمان کردن: کنایه از پذیرفتن و اطاعت کردن/ رُخ به سوی جایی کردن: باز گشتن. ←قلمرو ادبی 

  برای تو بهتر است که اطاعت کنی ]و سخنم را بپذیری[ و به توران برگردی.  ← معنی
 ن اههههی بههه  ایمهههن بهههه بههها وا خهههویش .46

 

 «خهههور د گهههاو  نهههادان   اهلهههوا خهههویش» 
 

 بس: قید. ←قلمرو  بانی 
 المثل )مَثَل(قدرت و زور/ مصراع دوم: ضرب از بازو: مجاز ←قلمرو ادبی 

و آسالیب رد خالومالیلطمه  ودخ مطمئن باشی؛ همان طور که گاو نادان از جانب خود و از پهلویبسیار نباید به قدرت و زور بازوانت  ← معنی
 بیند.  می

  رد.ریشه در رفتار و کردار خود او دا ،های آدمیشکست ←م هوم 
 

        یانهعرخو

 نی م رانیو مردان ا رانیدل

 نی م رانیو مردان ا رانیدل  نام اررر
  مثنوا قالنر
  م مود ها رخی رهاعر
 و اایدارا ادبیات حماسی رگونه

 
 

 ی مهههههون تههههها ر ههههههد کچهههههو  ن امههههه .1
 

 دگربهههههارر ایههههههران  اههههههریوا ر هههههههد 
 

شهور، م بنام، شهره، :پرآوازه /هرتاشتهار، شرباره: بار دیگر؛ قید/ آوازه: دگ /جمعیت مردم، یشلوغ اد،یهنگامه: غوغا، داد و فر ←قلمرو  بانی 
 ؛ مسند.معروف، نامور
 .تادنها افسخن کسی یا داستانی بر زبان /سر و صدا به راه افتادنهنگامۀ چیزی تازه شدن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

  د و معروف شد.ها افتازبان تاد، بار دیگر نام ایران ]در جهان[ بر سرراه اف امتحان و آزمون ]پس دادن[ بهوقتی که سر و صدای  ← معنی
 اههههدرام اهههها  غهههه ن کا   ایههههن خطهههه .2

 

 و یههههن خهههها  جههههان اههههرور تابنهههها  
 

-زا، روحفالبخش، جانجانرور: پجان /پدرام: سرسبز و خرّم ، هرچیز عجیب و زیبا/بدیع زیبا، نیک، خوب،نغز:  /سرزمین :خِطّه ←قلمرو  بانی 

طالۀ خ غالز،نخطۀ  ه،طاین خ) ← : گروه اسمی متممی؛ دارای چهار ترکیب وصفیپدرام پاک غزن ۀاین خط /فاعلی مرکّب مرخّم؛ صفتبخش
 ، خالاکان پالرورخالاک جالخالاک،  ایالن) ← : گروه اسمی متممی؛ دارای سه ترکیب وصالفی ن خاک جان پرور تابناکای  /(پاکخطۀ  ،پدرام

 (.تابناک
 پاک و خاک: جناس.ز سرزمین و کشور/ خاک: مجاز ا ←قلمرو ادبی 

 ...]ادامۀ معنی در بیت بعد[فروزان بخشروحاز این سرزمین زیبای سرسبز پاک و از این کشور  ← معنی
 خیهههههه مردۀ فرخنههههههدا  ایههههههن مههههههر   .3

 

 کُنههههههام الن ههههههانا دهههههههمن سههههههتی  
 

روه اسالمی گ :مردخیزۀ رخندفاین مرز  /پرورد د و پهلوانکه مر یارید: مردخیزفرخنده: مبارک و خجسته/  /سرحد، قلمرو: مرز ←قلمرو  بانی 
ایالن آغالاز ر د« از»ف اضالافۀ )حالر ، منزل/آرامگاه و آشیانهکُنام:  /(مرز، مرز فرخنده، مرز مردخیز این) ← متممی؛ دارای سه ترکیب وصفی

سالتیز: ضافی، پلنگان دشالمناپلنگان: ترکیب  نام)کُ ←دو ترکیب دارای ؛  گروه اسمی بدلی :ستیزدشمنام پلنگانِ کُن مصراع محذوف است(
  ترکیب وصفی.(

   مرز: مجاز از کشور و سرزمین/ پلنگان: استعارۀ مصرّحه از دالوران و پهلوانان. ←قلمرو ادبی 
  عد[دشمن ستیز... ]ادامۀ معنی در بیت ب پرور و ]از این[ آشیانِ دالوراناز این قلمروِ خجستۀ قهرمان ← معنی
 چنههههان هههههد  نههههر یهههههنار دگههههر رر  .4

 

 رو گههههار ۀکهههه  ین خیههههرر هههههد دیههههد 
 

 آشکار و خیره: مسند. /اقتیل ،یستگیاستعداد، شا لت،یفض: هنر: بار دیگر/ دگر ره ←قلمرو  بانی 
 .دیدۀ روزگار: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ روزگار: مجاز از مردم ←قلمرو ادبی 

 شدند. حیّر و متعجّبی ]دالوران سرزمین ایران[ آشکار گشت که مردم روزگار متهاها و فضلیتآن چنان شایستگی ،گریبار د ← معنی

 دلیهههههران و مهههههردان ایهههههران  مهههههین .5
 

  ژیهههههههران جنههههههه  یور رو  کهههههههین 
 

دشالمنی و  وعداوت : کین /هستود ،چابک، چاالک ده؛ی: خوب، پسندریه : معطوف به نهاد/ بیت بعد/ مرداندلیران: نهاد برای  ←قلمرو  بانی 
یالران روز: رکیب وصفی، ه تآور: )ه یران جنگ ←: گروه اسمی بدلی؛ دارای سه ترکیب آور روز کینه یران جنگ /، انتقامو بدخواهی کینه

 ترکیب اضافی، روز کین: ترکیب اضافی.(
 آرایی.و ...: واج« ن»و « الِ»تکرار مصوّت  ←قلمرو ادبی 

 د[نی در بیت بعتقام.....]ادامۀ معانِ[ چاالک و جنگاور روز جنگ و اندالوران و پهلوانان سرزمین ایران و ]رزمندگ ← معنی

 خروههههان و جوههههان بهههه کهههردار مهههور .6
 

 کههههران فههههور فههههور  فههههرا  یمدنههههد ا 
 

فالوج فالوج:  /وه، دسالتهفوج: گر /، کنارطرف :کران /آمدن نزدیک سیدن،: رآمدن فراز: صفت فاعلی؛ قید/ خروشان و جوشان ←قلمرو  بانی 
 قید. گروه گروه؛
  س ناقص.وج و فوج: جنام به، خروشان و جوشان: وجه شبه/)دلیران: مشبّه، به کردار: ادات تشبیه، موج: مشبّه ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 شدند.[  خشمگین[، گروه گروه، همچون موج از هر گوشه و کنار ]به هم[ رسیدند ]و جمع و....خروشان و جوشان ] ← معنی
 رزمندگان ایرانی. وحدت و اتّحاد ←م هوم 



 

  

 بههههه مههههردا بههههه میههههدان نهادنههههد روا .7
 

 جهههان هههد ا  ایشههان اُههر ا  گ هه  و گههوا 
 

  جهان: نهاد/ پُر: مسند. /مردی: مردانگی ←قلمرو  بانی 
پرآوازه، مشالهور ، نایه از زبانزدکجهان: مجاز از اهل جهان/ مصراع دوم: میدان مبارزه رفتن/ : کنایه از به نهادن به میدان روی ←قلمرو ادبی 

 و معروف شدن.
  با مردانگی به میدان ]جنگ[ شتافتند و زبانزد همۀ اهل جهان شدند. ← معنی

 زبانزد و معروف شدن به شجاعت و قهرمانی. ←م هوم 
 کهههههه اینهههههان   یب و گهههههر دی رنهههههد .8

 

   حهههههاف  کشهههههورندن دیهههههنن ه ههههها 
 

  ه مسندی.اضافی و گرو م و مسند/ نگهبان دین و حافظ کشور: هر دو ترکیباینان: ضمیر اشاره، نهاد/ از آب و گل: متم ←قلمرو  بانی 
 مراعات نظیر.«: نگهبان و حافظ»، «آب و گل» : مجاز از  وجود  و سرشت/ آب و گل ←قلمرو ادبی 

سدار و مدافع پاو حافظ دین، قب مرانظیر هستند[، مانند و بیاند ]و بیکه اینان از حقیقت دیگری آفریده شدهگویند[ ]اهل جهان می ← معنی
 کشور هستند.

 ها از دین و کشور.همتایی دالوران ایرانی و نگهبانی و پاسداری آنبی ←م هوم 
 من انهههههدانهههههدیش را یتهههههش خهههههربد .9

 

 خههههدن ی گههههران بههههر دل دهههههمن انههههد 
 

 ی: درختخدنگ /مسنددنگ: آتش و خ /(بداندیش)آتشِ خرمن  ←را: نشانۀ فکّ اضافه  الیه/مضافالیهِ بداندیش: مضاف ←قلمرو  بانی 
 خت.سگران: سنگین،  /ساختندیاسب و مانند آنها م نیز ر،یت زه،یآن، ن چوب سخت، محکم و صاف که از اریبس

ن و خدنگی شبّه، آتش خرمم)اینان:  ←تشبیه  /و زندگی ه/ خرمن: استعارۀ مصرّحه از وجود: کنایه از دشمن و بدخوابداندیش ←قلمرو ادبی 
  .به( خدنگ: مجاز از تیرن: مشبّهٌگرا

  نده هستند.ی کشکنند[ و بر دل دشمن همچون تیرمی ستی دشمن را نابودخرمن دشمن هستند ]و ه ]اینان[ همچون آتشِ ← معنی
 دستیزی.ستیزی و دشمنبیگانه ←م هوم 
  کههه  جهههه  خداوندهههههان بههههی  نی هههه  .10

 

 بهههه فر ن شهههان حهههر  ت هههلی  نی ههه  
 

 غیراسنادی. بیم: ترس و هراس/ نیست: فعلجز: حرف اضافه، خداوند: متمم/  ←قلمرو  بانی 
  ال کتاب لغت/ حرف: مجاز از سخن.2ال آداب و سنت و روش؛ 1فرهنگ: ایهام؛  ←قلمرو ادبی 

  هراسند و در آداب و رسوم یا کتاب لغتشان سخن تسلیم وجود ندارد.از هیچ کس به جز خداوند نمی ← معنی
 ناپذیری دالوران ایرانی.کی و تسلیمبابی ←م هوم 
 فلههههظ در ههههه  تی   عهههه م هماسهههه  .11

 

 ظ  یفههههرین گههههوا ر م هماسهههه م ل هههه 
 

 فاعلی مرکّب مرخّم؛ مسند.: صفتآفرین گویمَلَک: فرشته/  ←قلمرو  بانی 
  س ناقص.زم: جنافلک و ملک، عزم و ر: کنایه از ستایشگر/ آفرین گویفلک: مجاز از ساکنان آسمان و فلک/  ←قلمرو ادبی 

  ری شماست.عزم و ارادۀ ]آهنین و محکم[ شما در حیرت و شگفتی هستند و فرشته، ستایشگر جنگاو ساکنان آسمان از ← معنی
 همتایی اراده و جنگاوری دالوران ایرانی.بی ←م هوم 
 را چههههو بههههاور بههههه یهههه دان بههههو د امههههه .12

 

  هههه  او مههههر هههههما را ن ه ههههان بههههود 
 

  .اد)باورِ شما، نگهبانِ شما( / باور: ایمان و اعتق ←نشانۀ فکّ اضافه )هر دومصراع اوّل(  را: ←قلمرو  بانی 
 واهد بود.وقتی که ایمان شما به خداوند باشد، او نیز حافظ شما خ ← معنی

 خداوند حافظ مؤمنان است. ←م هوم 
 یم مود ها رخ

 
 
 

 د    درس چهار
 

 مومی و بقهال
 مثنوا معنوا نام اررر
  مثنوا قالنر
 الدهین مولواجالل رهاعر
 داستانیادبیات  رگونه
 

 را مهههههههومی اا ابهههههههود بقههههههههالی و و .1
 

 نهههوایی  سههه    گویههها مهههومی ااخهههو  
 

  سنادی/ابود: فعل غیر  /خوش آواز ،خوش صدا: نواخوش؛ در اصل تره و سبزی فروش/ خواربارفروش بقّال: ←قلمرو  بانی 
 نگر و ظاهربین.های سطحیطوطی: نماد انسان ←قلمرو ادبی 

 صدا، سبز و گویایی داشت.بقّالی بود و طوطیِ خوش ← معنی

 در دکهههههان بهههههودا ن ه هههههان دکهههههان .2
 

 ی بهههها  مههههه سههههوداگرانننتههههه گ تهههه 
 

   گفت.یمبود و می ←و گفتی: ماضی استمراری  بودی /سوداگر: آنکه کارش داد و ستد است، بازرگان، تاجر ←قلمرو  بانی 
  لطیفه گفتن، شوخی کردن.نکته گفتن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

 زد.[های بامزه میف]و حر کردها شوخی می]طوطی[ در دکان، نگهبان بود و با همۀ مشتری ← معنی
 در خطهههههاب یدمهههههی  نهههههامق بُهههههدا .3

 

 در نهههههواا مومیهههههان حههههها   بهههههدا 
 

 ؛ مسند.دسترهیحاذق: ماهر، چ /خاطب قرار دادن کسیم ،سخن رویاروی :خطاب ←قلمرو  بانی 
 در رویارویی با انسان سخنگو بود و در نغمه و آوای طوطیان ماهر بود. ← معنی
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 یههه سهههویی گری نکههها یهههدر  ج  ههه  ا .4
 

  ههههاا روغههههن گُههههر را برییهههه هیشههههه 
 

 ←و ترکیالب اضالافی: گالروه اسالمی مفعالولی؛ دارای دهای روغن گُاللشیشه /باالی مجلسباال،  صدر:: جهید، پرید/ ستجَ ←قلمرو  بانی 
  های روغن، روغن گل(.)شیشه
  ها روغن گل را ریخت.]طوطی[ از باالی دکان به سوی ]دیگر[ پرید و گریخت و شیشه ← معنی
 ا ا  سهههههوا خانهههههه بیامهههههد خواجهههههه .5

 

 دکهههان بنش ههه  فهههارو  خواجهههه و  بهههر 
 

 د.؛ قیمنشوش: کدخداخواجه ؛ قید/رها شده ،آسوده :فارغ /آقا، مهترَ صاحب،، بزرگ، سرور: خواجه ←قلمرو  بانی 
  منشانه بر دکان نشست.آسوده و بزرگ]با فکرِ [ صاحبش از خانه آمد و  ← معنی
 دکهههان و جامهههه چهههرب دیهههد اُهههر روغهههن .6

 

 بههر سههر   د گشهه  مههومی ک ههر   ضههرب 
 

هالار چجملالۀ اسالنادی  وّلمصالراع ا«/ چرب»رینۀ لفظی بعد از به ق« یافت»و: واو ربط/ حذف فعل دید: یافت؛ فعل اسنادی/  ←قلمرو  بانی 
در فعالل  هالی )مسالتتر(ت سالۀانهالاد آن شدکان و جامه: مفعول، پُرروغن و چرب: مسند، یافت: فعل اسالنادی و ن)  ←جزئی با مفعول و مسند 

 ؛ مسند.کَل: مخفف کچلطوطی: نهاد/   /(«یافت»
 )روغن و چرب(، )سر، کل(: مراعات نظیر. ←قلمرو ادبی 

 د.شچربی و روغنی یافت، بر سر او زد و طوطی بر اثر ضربه کچل را های ]خود[ )خواجه(، دکان را پر روغن و لباس ← معنی

 ار کههههردرو کههههی چنههههدا سههههین کوتهههه .7
 

 ل ا  نههههههدام  یر کههههههردامههههههرد بقههههههه 
 

نالدامت:  ه قیالدی/: چند روزی؛ ترکیب وصالفی؛ گالروروزکی چندیبه کار رفته است/ « تقلیل»در معنای  «روزک»در « ک» ←قلمرو  بانی 
 .تأسف ،یمانیپش

   سکوت کردن، سخن نگفتن. کنایه از ن:سخن کوتاه کرد ←قلمرو ادبی 
   کشید.موش ماند و سخن نگفت، مرد بقّال از پشیمانی آه میمدتّ کوتاهی خا ]طوطی[ ← معنی

 اا دریهه »گ هه  کنههد و مههیریههش بههر مههی .8
 

 میههههه  رکافتههههاب نعمهههههت  ههههههد  یههههه 
 

و ددارای  ←هالادی ن: گالروه اسالمی فتالاب نعمالتمآنعمت: مال، ثروت، دارایالی، روزی/ دریغ: افسوس/ ای دریغ: شبه جمله/  ←قلمرو  بانی 
 نعمت، نعمت من(/ شد: رفت؛ فعل غیر اسنادی/ میغ: ابر.)آفتاب  ←ترکیب اضافی
ه از دست : کناینعمت ر( رفتنزیر میغ )اب /افسوس خوردناندوه و در اینجا  فایده کشیدنمحنت بی کنایه از رنج و کندن: شیر ←قلمرو ادبی 

: آفتاب و میغ افۀ تشبیهی/: اضفتاب نعمتاطق/ آآفتاب: استعارۀ مصرّحه از طوطی سخنگو و ن /و تباه شدن نعمت و محروم شدن از آن رفتن
 تضاد. 
ت نهالان شالد و از دسالپافسوس که خورشید روزیم پشت ابالر »گفت: و می خورد[]حسرت می کندموهایش را می ،از ناراحتی و رنج ← معنی
 «رفت.

 تأسّف و حسرت اندوه، اظهار ←م هوم 
 دسههه  مهههن بشن هههته بهههودا ین  مهههان .9

 

 «و   بههههانچههههو  دم بههههر سههههر ین خهههه 
 

ی دو متممالی؛ دارا : گالروه اسالمیسر آن خوش زبالان /)کاربرد تاریخی ماضی بعید( : ماضی بعید مستمر یاییبشکسته بودی ←قلمرو  بانی 
  زبان: ترکیب وصفی.زبان: ترکیب اضافی، آن خوشسرِ خوش ←ترکیب 

 زبان: مجاز از سخن. /اریاز انجام ک بودناز ناتوان و عاجز  : کنایهشکسته بودندست  ←قلمرو ادبی 

 ین کار راوان انجام اشکست ]تا من قدرت و تزدم، دستم میزبان میای کاش در آن لحظه که من بر سر آن ]طوطیِ[ خوش ← معنی
 نداشتم.[

 اظهار ندامت و تأسّف. ←م هوم 
  هههههردرویش را   ددا ههههها مهههههی دیهههههه .10

 

 خههههویش را روتهههها بیابههههد نطههههق مهههه 
 

 .را: به هر درویش؛ ترکیب وصفی متممی درویش هر؛ مفعول/ پیشکش، ارمغان هدیه: ←قلمرو  بانی 
  را بازیابد. خودطوطی سخن گفتن داد ]به امید آن که[ ها میبه هر درویش و تنگدستی صدقه ← معنی

 بعهههد سهههه رو  و سهههه ههههن حیهههران و  ار .11
 

 میههههدواربههههر دکههههان بنش ههههته بُههههد نو 
 

 نومیدوار: قید. /؛ ماضی بعیدبود : نشستهبنشسته بُد ؛ قید/ زبون، درمانده ،ناتوان، ضعیف: زار؛ قید/ رگشتهسرگردان، س: حیران ←قلمرو  بانی 
  روز و شب: تضاد. ←قلمرو ادبی 

  روز، سرگشته، درمانده و ناامید بر دکان نشسته بود.پس از سه شبانه ← معنی
 نمهههود ین مهههرو را  رگهههون هههه   مهههی .12

 

 گ ههه ه یهههد او بهههتههها کهههه باههههد کانهههدر ی 
 

مصالدر  ه؛ قیالد/ گفالت:: شاید، باله امیالد آن کالکه : عجیب و غریب/ باشدشگفت: به آن مرغ؛ گروه اسمی متممی/ آن مرغ را ←قلمرو  بانی 
 مرخّم؛ متمم.

 سخن گفتن کند.به داد تا شاید او شروع به طوطی نشان می ]ادا و شکلکی[ انگیزیهرنوع کار شگفت ← معنی

 گذههههه بر نههههه مههههی جههههولقی اا سههههر .13
 

   چههو اُشهه  مههاس و مشهه مههو بهها سههر بههی 
 

 .یمس ۀطاس:کاس: بدون کالوه و عمامه/ سر برهنه /شیپوش، درونهی: پشمیجولق ←قلمرو  بانی 
 ت نظیر.به(/ طاس و تشت: مراعا: مشبّهُپُشت طاس و طشت: ادات تشبیه، چو مو: مشبّه، سر بی) ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

  کرد.مو همچون پشت طاس و تشت ]از جلوی مغازه[ عبور میپوش، سربرهنه با سری بیشمینهدرویشی پ ← معنی
 مههههومی انههههدر گ هههه  یمههههد در  مههههان .14

 

   فهههالن!درویهههش  د کههههر  هههیبهههر بانههه   
 

 فالن: منادا. /(آگاهی و هشدار) تبیه و تحذیردرنگ، فوراً؛ قید/ هی: شبه جمله در زمان: بی ←قلمرو  بانی 
 و خطاب به درویش گفت که: هی فالنی! گفتن درآمدبه سخن  درنگ،طی بیطو ← معنی

 ک ههههر  بهههها کههههالن یمییتههههی   اا ا  چههههه .15
 

 تههههو م ههههر ا  هیشههههه روغههههن رییتههههی ! 
 

  کل: منادا/ روغن: مفعول. ←قلمرو  بانی 
 .، معاشرت کردننشست و برخاست کردن، همنشین شدنکنایه از  ن:آمیخت ←قلمرو ادبی 

 ای؟ای؟ ]یا[ شاید ]مانند من[ از شیشه، روغن ریختهها همنشین شدهچل، به چه سبب ]کچلی[؟ با کچلای ک ← معنی
 ا  قیاسهههههش خنهههههدر یمهههههد خلهههههق را .16

 

 انداهههه  یهههاحن دلهههق را خهههود کهههاو چهههو 
 



 

  

جامالۀ  ،خرقهند(/ دلق: مسخود: متمم ) چوکاو: که او/  /رسی چیزی با چیز دیگر از روی مشابهترب ،سنجش ،مقایسه قیاس:  ←قلمرو  بانی 
 ان/ صاحب دلق: جولقی، درویش.درویش

  خلق و دلق: جناس ناقص. ←قلمرو ادبی 
 ود.طوطی خندیدند؛ چرا که او درویش را چون خودش تصوّر کرده بجا و ظاهربینانۀ[ ]نابهمرد از مقایسۀ  ← معنی

 کههههار ااکههههان را قیههههاس ا  خههههود م یههههر .17
 

 رهههههیر و هههههین شههههتن چهههه مان ههههد در گر 
 

    .یدنی: نوشتن/ شیر )اوّل(: شیر درّنده/ شیر )دوم(: شیر نوشنبشتن ماند؛ مضارع اخباری/ماند: می ←قلمرو  بانی 
ماله[ یکسالان تن ]و ظالاهر کلهرچند شیر درّنده و شیرنوشالیدنی در نوشال]چراکه[ رفتار و کردار مردان کامل را با خود مقایسه نکن،  ← معنی

 [هم متفاوتند. هستند ]امّا در حقیقت با
 الف( پرهیز از سطحی نگری؛ ب( شباهت ظاهری دلیل بر شباهت حقیقی نیست. ←م هوم 
 جملهههه عهههال   یهههن سههه ن گمهههرار ههههد .18

 

 کههه  ک هههی   ابهههدالا حهههق یگهههار ههههد 

 

 گاه: مسند.راه و آگم /لمردان کام ؛دَلو بَ لیدابَدال: جِ بَجمله: همه؛ صفت مبهم/ جمله عالم: ترکیب وصفی و نهاد/  ←قلمرو  بانی 
  عالم: مجاز از اهل عالم/ گمراه و آگاه: تضاد. ←قلمرو ادبی 

]و  استدان خدا باخبر شدهاند و کمتر کسی از مرنگری[ گمراه شدهظاهربینی و سطحیسببِ به و  همۀ اهل عالم به همین دلیل ] ← معنی
 د.[ها را بشناسآن مقام و منزلت استتوانسته
 .های آنو آسیب نگریظاهربینی و سطحی نکوهش ←م هوم 
  ههههر دو گههههون  ن ههههور خوردنههههد ا  م ههههر .19

 

 لیههظ هههد   ین نههیش و  یههن دی ههر ع ههر 
 

 در مصراع دوم به قرینۀ لفظی.« شد»و: واو ربط/ حذف فعل  ←قلمرو  بانی 
 : تضاد.نیش و عسل زنبور و نیش و عسل: مراعات نظیر/ ←قلمرو ادبی 

  امّا از آن ]یکی[ نیش و از این دیگری عسل حاصل شد.از یک محل تغذیه کردند،  هر دو نوع زنبور ← معنی
 الف( پرهیز از سطحی نگری؛ ب( شباهت ظاهری دلیل بر شباهت حقیقی نیست. ←م هوم 
 بیخورنههههد و  گیهههها   ههههردو گههههون ی ههههو .20

 

 نههاب مُشههظ  یههن ینههی سههرگین هههد و  ان  
 

-یهوی مشک تولیالد مالمادۀ خوش بو و سیاه رنگی که در ناف آ: شکمُ /…مانند اسب و  ان،یچهارپا یبرخ ۀ: فضلنیسرگ ←قلمرو  بانی 
 .شود

 آب و ناب: جناس ناقص/ سرگین و مشک: تضاد. ←قلمرو ادبی 
   هر دو نوع آهو گیاه و آب خوردند، ]امّا[ از یکی فضله و از آن دیگری مشک خالص به دست آمد. ← معنی

 حی نگری؛ ب( شباهت ظاهری دلیل بر شباهت حقیقی نیست.الف( پرهیز از سط ←م هوم 
  ههههر دو نههههی خوردنههههد ا  یههههظ یبیههههور .21

 

 ر ا  هههههنری و ین اههههایههههن ینههههی خههههال 
 

ینالۀ باله قر صالراع دوممدر « شالد»حذف فعل اسنادی  /سرچشمه و محلی که از آن جا آب برگیرند و بنوشند، آبشخور :آبخور ←قلمرو  بانی 
  خالی و پُر: مسند. /«رشک»و « خالی»معنوی پس از 

  نی و شکر: مراعات نظیر/ خالی و پر: تضاد. ←قلمرو ادبی 
 د.شهر دو نوع نی از یک سرچشمه و آبشخور آب خوردند، ]اما[ یکی خالی از شکر و آن ]دیگری[ پر از شکر  ← معنی

 الف( پرهیز از سطحی نگری؛ ب( شباهت ظاهری دلیل بر شباهت حقیقی نیست. ←م هوم 
 یههههد  اران ایههههن چنههههین اههههه ار بههههین .22

 

 فرقشهههههان   تهههههاد سهههههاله رار بهههههین 
 

 .باه: جِ شِبْه و شَبَه، مانندها، همانندانشاَ ←قلمرو  بانی 
 .: کنایه از بسیار متفاوتهفتاد ساله راه ←قلمرو ادبی 

  ی دارند.تفاوت ]ذاتی[ بسیار یکسان، امّا[]هرچند در ظاهر  که توان یافتمی را های ظاهری[]شباهت این چنین  صدها هزار نمونه ← معنی
 چههههون ب ههههی ابلههههی  یدم روا   هههه  .23

 

 اههه  بهههه  هههر دسهههتی نشهههاید داد دسههه  
 

 نادی.فعل غیر اسنما/ هست: وجود دارد؛ : شیطانِ انسانابلیس آدم روی /دیو، شیطان اهریمن، ابلیس: ←قلمرو  بانی 

ایاله از کندسالت دادن: سالان/ فرد و اناز دست )اوّل(: مجاز  که رویش مانند آدم است(/ ) آن ←ای واژه: تشبیه درونآدم روی ←قلمرو ادبی 
 هست و دست: جناس ناقص. /عهد و پیمان بستن و بیعت کردن

پیمالان  با هرکس عهالد و ستشایسته نی ؛ بنابرینندوجود داربسیاری [ یخوو اهریمن عیان دروغینمدّو ] ]در دنیا[ دیوسیرتانچون  ← معنی
   و به او اعتماد نمود.[بست ]

 .پرهیز از دیوسیرتان و مدّعیانِ دروغین و فریبکار ←م هوم 
 

 گنج حنم 

 فیقاا ر                                                
 
 
 گذه . ابلهی با وا دچار هد و ا  حخرت عی ی سینی ارسهید؛ بهر سه یر تلطههف رو ا حخرت عی ی روح اهلل می

کهرد  عی هی ت  هین جوابش با  داد و ین هیص م له  نداه  و یغا  عربدر و س ا   نهاد. چندان که او ن رین می
 نمود.می

سالبیل:  دن/، روبه رو شسیدنرهم ه ب ،برخوردنن: دچار شد؛ نهاد/ نادان، نابخردل/ ابله: : لقب حضرت عیسی )ع(؛ بدروح اهلل ←قلمرو  بانی 
داشتن: باور کردن،  ممُسلّ /دنکر نرمی ،کردن مهربانی و لطف اظهار مهربانی، تلطّف: : به شیوۀ، به روشِ/لیسب بر ، شیوه، روش/طریق ،راه
 /ینالادان ،یعقلالمک ،یخردیب: اهتسف /(تندخویی، بدخلقی) ،ادینعره و فر اهو،یه و دعوا ختنیبرانگ یبرا انهیپرخاشجو ادیفر: عربده /رفتنیپذ

 .، تعریف و تمجیدستایش کردن، کردن کوین ،گفتن نیآفرتحسین: 
 نفرین و تحسین: تضاد. ←قلمرو ادبی 

شد و از حضرت عیسی سالخنی پرسالید. باله گذشت. جاهل و نادانی با او رو به رو روزی حضرت عیسی )ع(، روح اهلل ]از راهی[ می ← معنی
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گفالت، داد و فریاد و تندخویی و کارهای نابخردانه دست زد. هرقدرکه او ناسزا می و پاسخ داد و آن شخص نپذیرفت و بهنرمی و مهربانی به ا
  کرد.]حضرت[ عیسی )ع( ]از او[ تعریف و تمجید می

  مهایی و فرکند  تو لطف میاا و  ر چند او قهر میاین ناک  هدراا روح اهلل  چرا  بون »ع ی ا بدان جا رسید؛ گ  ر
 «نمایی  برد  تو مهر و وفا بیش میبا یننه او جور و ج ا ایش می

مهالری یبالجفالا:  /ر: خشم، غضالبقَه /میرذل، سفله، لئ: فرومایه ناکس /زبون: خوار، ناتوانو بزرگوار/ محترم ،گرانمایه :عزیز ←قلمرو  بانی 
 .وفایی کردنبی ،کردن

 وکند می» /ناس ناقصج«: بیش و پیش»، «جفا و وفا»تضاد/ «: جفا و وفا»، «جور و مهر»، «قهر و لطف»، «عزیز و ناکس» ←قلمرو ادبی 
  سجع.«: نماییفرمایی و میمی»، «بردمی

گیالرد، تالو لطالف و در او خشم میو هرق ایده شدهای روح اهلل، چرا ]در برابرِ[ این فرومایه، درمان»بزرگواری به آن جا رسید؛ گفت:  ← معنی
 کنی؟ت میو محبّ تو بیشتر مهر ،داردکنی و با وجود آن که او ستم و بی مهری روا میمهربانی می

 ا  من  و اید   میا فیه  ا  کو ر  مان برون تراود که در اوس ؛ ا  او ین ی ما رفیق! کُره اناءٍ ی ت رهَّح باعی ی گ  ر  ا
و گردم و اهود. من ا  سین او جا ر نمیهوم و او ا  من یاحن ادب مییید. من ا  وا در غخن نمیورت میاین ی

 «گردد.ا  خلق و خوا من عاقر می
 .تراوش کردن و چکیدن آب و مانند آنن: دیتراو ، ظرف/کوزه سبو، اناء: ←قلمرو  بانی 
، «شالومود و مالیشالنمی»و تضمین/  ضرب المثل«: در اوست که از کوزه همان برون تراود ه،یا فمبِ تَرشَّحیَ کُلّ اناءٍ »عبارت:  ←قلمرو ادبی 

 سجع.  :«آیدزاید و میمی» /تضاد«: جاهل و عاقل»
کنالد و یمالن اسالت تالراوش ]از کوزه همان چیزی که در آ که در اوست ل[ از کوزه همان برون تراودثَای رفیق! مطابق ]کالم و مَ ← معنی
ن گیرد. مالمن[ ادب می از ]رفتار او ا[شوم و ]امّآید. من از او خشمگین نمیآید و از من این رفتار برمیز او آن برخورد به وجود میاچکد[؛ می

  شود. شوم و ]امّا[ او از منش من دانا میاز کالم ]ناسزای او[ نادان نمی
  وب بر بدان. خب( تأثیر همنشین  شود؛ا آشکار میههای درونی افراد در گفتار و رفتار ظاهری آنخصلتالف(  ←م هوم 

 یواعظ کاشف نیحس ،یمحسن اخالق
 
 

  هان د  درس 
 

 خ رو
 خ رو نام اررر
  داستان کوتار قالنر
  ع دال  ین وجدانی رهاعر
 داستانی ادبیات رگونه

 

 دا به یظ رو  کاغذ و مدا کهمدهتا سه سال نشد  ا  سال چهارم تا هش  ابتدایی با خ رو    کالس بودم. در تمام این
خ هرو را   خواندنا انشها براا  معله بی   بود. وقتی  ایشنمرر کالس بیاورد یا تنلی ی انجام د د. با این حال  بیشتر

داهه  و یه  ک یبرمه مصط ی را که در دو مر  او روا نیمن  نش ته بودی   کرد  دفترچک من یایتیته یدا م ااا
یهظ  و« کهردیاجرا مه»  ا ساخ  و با یداا گرم و رسا به ایطالح امرو ایم ارتجاالً انشاییکرد و یبا  م را س یدا

  نش  !یخود  م یمد و سرا جااایهمشاد م هار رو مث گرف یم نمرۀ بی   با م لغی یفرین و اح  ن  ت ویر
ا او در انشه« تقریهر» سه ظا نوه ؛ بایهد ب هوی ینم توان گ  ؛  یرا خ رو  رگ  چی ایکه نم« ن ار »و امها س ظ 

اعرانا ههکردی  و منتی هی ا  اههعارا یم ا  بر را تقلیدا بود کودکانه ا  گل تانا سعدا. در ین  مان ما گل تان سعدا
سهرا   ها راس هرو تمهام دردادنهد. خیبه ما درس م چهارم ابتدایی را ا  کالس ابُ الصه یانصمشهور و متون ادبی و نا

 کرد و دی ر احتیاجی به مرور نداه .می ح  و  گرف یم کالس یاد
 /کالردن انیالب ان،یال: بریتقر ندازه/امبلغ: مقدار، رسا: بلند، شیوا/  /سرودن شعر ایسخن گفتن  شهیدرنگ، بدون اند یاِرتجاالً: ب ←قلمرو  بانی 

بز کاله سای همیشه درختچه: شمشاد / ، مرحبازه، احسنت: آفرین /زیاز هر چ نیمقدار معتقلیدی کودکانه/ نصاب:  ←تقلید   کودکانه: صفتِ
نصالابُ  /اطفالال ،، کودکانیبصجِ صبیان:  /روش، شیوه، طرز اسلوب، سبک: /شودها کاشته میع آن زینتی بوده و در کنار باغچهیکی از انوا

 ی.ابونصر فراهاز  یبه فارس یاست در لغت عرب یمنظومه ا: الصّبیان
از  حال و سرحال/ز خوشا: کنایه شاخ شمشادبه(/  مثل : مشبّهًشاخ شمشاد)خسرو: مشبّه،  ←ی/ تشبیه آمیز: حسصدای گرم ←قلمرو ادبی 

 بر کردن: به خاطر سپردن، حفظ کردن. 
 

 شهایش را انیدا کرد که  راکردر بود  خ رو  را براا ما معیهن« ع رت»انشا  که موضوعا  خان  معله  یظ رو  میر ا م یح
و  اس یدا ا  ین را با  کرد و بها  مهان ی نه  گیهر ابق معمول  دفتر انشاا مرا برداه  و ی  کبیواند. خ رو    مط

ا ببین بود و حتهی  خان سی  ن دیظ هروع به خواندن کرد. میر ا م یحچش  و ابرو   ااتحرکات سر و دس  و اهار
ا  کهه خ هرو  ههدیو ملت   نم دیدینم اا کل    ن ارا  درس  و ح ابی دسته م تولی و هیشه عینظ دور بیخی و

 خواند.یخود را م روا کاغذ س ید  انشااا
 بارا  خ رو انشاا خود را چنین یغا  کردر

  یمییته و  افراهته  در  ربال و ا   ن  دو خروس را دیدم کهرا  ب  هدم  در کُنجا خلوتیدا که ا  دب تان به سراا می»
 اند... .گ رد بران ییته

: منسالوب یزَنگالار /کیز و باردرا یفلز ۀرشت م،یس: مفتولقید/ بسیار؛ سخت: معلّم انشا: بدل از نهاد/ میرزا و خان: شاخص/  ←قلمرو  بانی 
 کالوی،: رزنبَفتم/ رشدم: میمی /بزرگ ۀخانه، منزل، خان: سرا /روزیروز گذشته، ددی:  /: القصّه، به هرحال، خالصهیبار /به زنگار، سبزرنگ

 .محله کوچه،
کنایاله از : نتگَرد برانگیخدن/ درگیر شدن، گالویز شکنایه از ن: هم آمیختجنگ شدن/ در بال و پر برافراشتن: کنایه از آمادۀ  ←مرو ادبی قل

 پردازی )تقلید از آثار ادبی(.به شدّت جنگیدن/ نقیضه



 

  

 

 حتهی و داه  رخام در ب یار کلمات نوع این ا  خ رو و ن ود متداول امرو  مانندا «بر  ن»و  «دب تان» کلمات  مان  ین در 
 عین در و راوانف و گوناگون استعداد اا ا  ینی این و بردمی کار به را  این نی  خود رو مرهۀ و عادا م اورۀ و ی    در

 .بود او رن ارن   اااخوهم گی ا  ااچشمه حال
 .، مرسوممعمول ج،یرا: متداول /گفت و شنود جواب، و الؤس ،گفتگوه: محاور ←قلمرو  بانی 
-خوشالمزگیسالب دارد/ تنا« ایچشمه» ال چشمه  که با2ان )معنای اصلی( ؛ ، همذات و نفس هر چیزال 1عین: ایهام تناسب؛  ←قلمرو ادبی 

ری و نکا، شالیریهنرنمالاییه از به(/ خوشالمزگی: کنایالهای کم کاربرد(: مشبّه، چشمه: مشبّهٌ)واژه)این  ←آمیزی/ تشبیه : حسرنگارنگ هایِ
 .ادهاها و استعدو اندکی از توانایی های رنگارنگ: کنایه از گوشهای از خوشمزگیو شوخ طبعی/ چشمه زبانیخوش

 

 ا  این بودرهکردم. دن الیلیا خ رو را عرض مانشاا ارتجا 
جهرم سهپر ال« نامدار. ین جهان تیرر هد ایش»ینی ا  خروسان  ضربتی سی  بر دیدۀ حریف نواخ  به ی دمتی که »

  حال درویشان. بر حریفا مغلوب کهه ت هلیکرد نه مناسنا  بینداخ  و ا  میدان ب ریی . لینن خروسا غالن  حرکتی
 «ان.اوالد کوبند ی ن ر»که  کوف یو ین چنان او را م نیاورد رح  کرد یکردر  میذول و ناالن استرحام م اختیار

ضالربت  ←فت صالمحکالم؛ سالخت:  /ضربت: ضالربه /کندینى و بدون فکر قبلى عمل مآ زهیاز روى انگ کهی کسارتجالی:  ←قلمرو  بانی 
مغلالوب:   /نالدرعالارف، قل ،ی، صالوفسالکدرویش:  غالب: پیروز و چیره/ /ریناچار، ناگزالجرم:   /به هم زی، کوفتن دو چکوفتنضربه،  :دمتص سختی/ 

  .تن، طلب رحم کردناسِترحام: رحم خواس /دهیمَخذول: خوار، زبون گردشکسته خورده/ 
الف منش درویشان: برخ نه مناسب حالسپر انداختن: کنایه از تسلیم شدن/ تیره شدن جهان پیش کسی: کنایه از کور شدن/  ←قلمرو ادبی 

 : داستان رستم و اسفندیار از فردوسی درزیر  مردانه/ تضمین بیتو آیین سالکان؛ ناجوان
 ه شد پیش آن نامدارجهان تیر بزد راست بر چشم اسفندیار 

 بکالالالالالوبم بالالالالاله گالالالالالرز گالالالالالران تچنانالالالالال 

 

 نکالالالالالاله پالالالالالالوالد کوبنالالالالالالد آهنگالالالالالالرا 
 

گشالت.[  و چشمانش کالورای که دنیا در مقابل آن نامدار تیره و تار گشت ]یکی از خروسان ضربۀ سختی بر چشم حریف زد؛ ضربه ← معنی
ورده کاله خالت بر حریف شکس درویشان کرد. خالف منشای برنهمرداناجوانحرکتی  ،ناگزیر تسلیم شد و از میدان گریخت. امّا خروس پیروز

 د.کوبنالد را میزد که آهنگران پوکرد، رحم نکرد و آن چنان به او ضربه میو درمانده، طلب رحم میتسلیم شده بود و خوار 
 

 ا   داههت  جیهن رد که اادهنه با را مغلوب خروسا نی    . ج ت میدان میان به بر  چون. نماند دیدن  ماق  دی ر 
 تهن  ا سر  ا ناجوانمردانه عمر س ااا به و ارداخت  سن دل خروس به ن ار. یکردم حاللش و بر انیدم عذاب و رنج
 و چهرب  به ساخت   لیمی ینان ا  و بردم سراا به را دوان  ر ا . گردد  م ان ع رتا تا کردم مر با نی  را او و جدا
 .نرم
 

ه: کارد دشنبرای من/  ←متمم «: دیدن»در « الَ م»: گروه اسمی نهادی؛ ترکیب اضافی/ ضمیر طاقت دیدن دیگر: قید/ ←قلمرو  بانی 
دراصل  میهل پزند. نده وگوشتازگندم پوست ک که ییغذاهلیم:  /رود، خنجریو زخم زدن به کار م دنیسر بر یکه برا زیبرنده و نوک ت

 .است بروزن طعام «هالم»
ز ذبح ن: کنایه احالل کرد /به(شبه، جستم: وجه در جستم: مشبّه، چون: ادات تشبیه، برق: مشبّهٌ« الَ م»شناسۀ ) ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

ا که ز آنجا دن،یر جانور را برسکنایه از ل کردن: سمِبِ /رحمبی سخت دل وکنایه از ای و واژهتشبیه درونسنگدل:  کردن و سر بریدن/
چرب  /شود یگفته م« دنکر بسمل» نبه عمل ذبح کرد ل،یدل نیبه هم ند،یگویم «میاهلل الرّحمن الرّح سمبِ»وقت ذبح جانور  در مسلمانان

 و نرم: کنایه از لذیذ.
 

 خههور  خ ههروانی جهه  معمههه میههور» 

 

 «اههرور  خههور    ان یابههدت جههان کههه 
 

؛ هشاهان یورش و غذاخخورش:  یخسرواناضافه/ جز: حرف  /شاهانه :خسروانی /، غذا و طعام؛ مفعول، خوراکیخوردن: طعمه ←قلمرو  بانی 
 جانِ تو. ←« جان»مضاف الیه برای «: یابدت»در « الَ ت»گروه اسمی متممی/ ضمیر 

   واج آرایی/ جان: مجاز از وجود.«: خ»تکرار واج  ←قلمرو ادبی 
      گردد. از آن غذا پرورده میطعامی جز خوراک شاهانه نخور؛ چرا که وجودت  ← معنی

 
 کردم جان نو ا سیر هنمی و نش ت  راح  دلا به:   

 بدسههه ال ا  اههه  خهههوردن یب دمهههی» 

 

 «سهههال  شهههتاد و   تهههاد عمهههرا ا  بهههها 
 

مصراع دوم  در« است»ادی بِه: مسند/ حذف فعل اسن /بدخواه، دشمن ش،یبداند کوتاه؛ قید/ بدسگال: یتدمی: یک لحظه، مدّ ←قلمرو  بانی 
 به قرینۀ لفظی.

دون بالزنالدگی آسالوده و  آب خالودن: کنایاله از /خالوردن لیبه رغبت و منوشِ جان کردن: کنایه از فکر و خیال/ از دل: مجاز  ←بی قلمرو اد
  عمر طوالنی/ تضمین بیتی از سعدی.از نگرانی/ عمر هفتاد و هشتاد سال: کنایه 

 .ای زندگی آسوده پس از مرگ دشمن بهتر از عمر و زندگی طوالنی استلحظه ← معنی
   ارزش زندگی آرام و بدون دشمن. ←م هوم 

 

 شه ا افروبهرد و ا   اا میر ا م یح خان با چهرۀ گشادر و خشنود  قل  ی نینا فرسودر را در دواتا چر  گرفتک هیشهه
ک أنینهقهار و مموو اش ا سرا قل  را بها  عینظا  ن ارا  نو ا قل  را وراندا  کرد و با دو ان ش ا بلند و استیوانی خود کُر 

    ایرادا ن رفه  کهه اًخ رو گذاه  و ابد بن ش براا تمام اا  کرد و ا  ا  یظ ربع ساع   نمرۀ بی   با جو ر
باهد؛ دی هر ایننهه  خهروس غالهن چهه « مناسن حال درویشان»حرکاتش  ب هه جان  اوهالً خروس چه ال امی دارد که

بهه  ع رتا چه ک انی بشود  و ا   مک اینها گذههته ایهالًسر ا  تنش جدا کردا  خروس   بدس الی به تو کردر بود که
 اساسهاً  ها ایهن م هائردا و خوردا  خیر  به قولا امرو ا اا مردم را سر بریدا و  لی  درس  کرخروس چه حق 

 مطرح ن ود.
 دن،یزم گردانزام: ضرورت، الاِل /ر: آرامش،سکون و قرانهیطمأن /ی، بزرگوارینی، سنگیآهستگوقار:  /دوات: مرکّب دان، جوهر ←قلمرو  بانی 
  ای مردم.هسر خروس ←نشانۀ فکّ اضافه « یدیمردم را سر بر یخروس ها»را: در عبارت بدسگالی: دشمنی/  /دنیواجب گردان
 .کردنو بررسی ورانداز کردن: ارزیابی  /اشبشّ خندان، خوشرو،گشاده: کنایه از  ←قلمرو ادبی 
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  ند؛ بها الاا کتاب را با  ک دس  کاغذ و یظ بند ان ش  مداد که خ رو به مدرسه بیاورد یاعرض کردمر حرام ا  یظ کفا

و «  کُمایهت ش لنه  بهود...»م ر در ریاضی که  گرف ؛یم این حال  هاگردا ممتا ا بود و ا   مک درس  اا ح بی بی  
 را ب یرد. نامک دورۀ ابتدایی مین باعث هد که نتواند تصدیق

ناماله،  یماله: گالواهنا قیتصالد /تهکف: ممیّز؛ وابستۀ وابسته/ بند انگشت: ممیّز؛ وابستۀ وابس /اهیبه س لی: اسب سرخ ماتیکُمِ ←قلمرو  بانی 
 .مدرک

ز کنالد: مطالعاله کتاب را بالا الی /و انجام ندادن حرام از یک کف دست کاغذ...:  کنایه از  بر خود حرام کردن و بهره نگرفتن ←قلمرو ادبی 
 .: کنایه از ضعیف و ناتوان بود، مهارت و تسلط نداشتش لنگ بودمِیتَکند/ کُ
ادی به مدرساله ای کاغذ و مدهار بر خود حرام کرده بود که تکّآورد ]انگتکه کاغذ و مدادی به مدرسه نمی هیچگفتم: خسرو با خود  ← معنی

رفت؛ به جز در گی حفظی بیست میهاممتازی بود و در همۀ درس ای بکند[؛ با این وجود، شاگردباز کند ]و مطالعهرا الی کتاب یا بیاورد[ و 
 و همین موجب شد که نتواند مدرک دورۀ ابتدایی را بگیرد.« ریاضی که ضعیف و ناتوان بود....

 

 اهدر  یقها رضهاخان  هناخت . ینها ایالً ههرستانی بودند. خ رو در کوچنی بی مهادر ههد.یخ رو را م من خانوادۀ 
و  لیوههی. دداهه یو دل دوسه  مه جهان ا  را ا ا را ۀمادرب رگا او بود که نو ربی  او نداه ؛ فقطتوجههی به ت

ه خ هرو را قربان و ی د قبود؛  نی باخدا  نما خوان  مقدهس. با  ل رمی و تنها انار خ رو    در  ندگی  مین مادرب رگد
 برایش بیواند. کرد قرینیو وادار م نشاندی ر رو  م

 : بدل از نهاد.آقا رضاخان ←بانی قلمرو  
 .انحبّت و عشق فراوم با مهربانی و  :با قربان و صَدَقهی: کنایه از امیدواری/ دلگرم : مجاز از همۀ وجود/ جان و دل ←قلمرو ادبی 

  
 .دی ر ا  استعداد اا خداداد خ رو  یوا   بود 

-یکه م  ن  قرین«  دمی خش »امها به قول نبامی  ؛گ  ی   م گ  ؛  یادیع هاس بود. هعر    م قرین ما میر ا  معله
 خواند.ی   م خ رو «ب هه! بیوان.»ر گ  یبه خ رو م رسید یبه کالس م هد  تا اایش

 ا  مرحوم درویش خان یموخته بود. خ رو  موسیقی ایرانی  یعنی یوا  را
 .آجر خام و ناپختهخشت:  ←قلمرو  بانی 
 ربه این بیت نظامی تضمینینایه از پرگویی کردن/ خشت زدن: ک ←قلمرو ادبی 

   الف از سالالالالالالالخن چالالالالالالالو دُر تالالالالالالالوان زد» 

 

 «آن خشالالالالت بالالالالود کالالالاله پالالالالر تالالالالوان زد 
        

 یرد مه  هاسبرا کال ا  هورا به اا کردر بود  مدیر مدرسه که در ایوانا درا « ههنا »رو  که خ رو  ن  قرین  در  یظ-
« سه !ا تالوتا قرین نی ه . یوا خهوانی این»ع هاس عاتاب کرد که  د و به میر اهد  یوا  خ رو را هنید. وارد کالس ه

 را با یوا  خو   هش دان  خواندر میر ا ع هاس تا خواس  جوابی بد د  خ رو این بی ا سعدا
 

 /رزنش کردنس ،یکستن بر عِتاب کردن: خشم گرف /دستگاه شور دری اگوشه ،یرانیا یقیموس یاز آهنگ ها یکیشهناز:  ←قلمرو  بانی 
 ی.زیششم چ کیدانگ: بخش، 

بالر تناسب دارد/ « شهناز»ی که با قیموس یاز دستگاه هاال 2ال شور، شوق، وجد و هیجان )معنای اصلی(؛ 1شور: ایهام تناسب؛  ←قلمرو ادبی 
  .شش دانگ: کنایه از تمام و کاملپا کردن: کنایه از به وجود آوردن، برانگیختن/ 

 

 عههرب در حالهه  اسهه  و م ههر ب هههتر بههه هههعرااُ» 

 

 «گهههر  و  نی ههه  تهههو را کژم هههع جهههانورا 
 

 /وشالی و شالادمانیی، وجالد و طالرب/ طالرب: خ، سرمستیخوش :حالتخواندند/ شعر عرب: آواز حدی که برای راندن شتر می ←قلمرو  بانی 
  نیست: فعل غیر اسنادی. /شور، شوق حه،یاستعداد، قرذوق: 

مشالبّه/  «:الالی»ناسۀ فعالل  به، ش طبع جانور: مشبّهٌ)ک ←تشبیه  /منحرف و ناراست دارد یکه طبعذوق، ز بیک طبع: کنایه ا ←قلمرو ادبی 
 شعر، حالت، طرب، ذوق: مراعات نظیر/ عرب و طرب: جناس ناقص.

 ی هستی. ذوقن بی، حیواشود، گر ]این[ شوق و شور در تو وجود نداردسرخوش و شادمان می [حدی]نغمه و آواز  شتر با ]شنیدن[ ← معنی
 .عشقیذوق و بینکوهش بی ←م هوم 

 

 د کهه خهود  بهرداد و لذهت میخواند و مدیر ا  اش  در گو  میمدیر ی  ته ا  کالس بیرون رف  و د م برنیاورد. خ رو  م نان می
 مردا ادین و یاحن دل بود.

بهه  بتُهه نقهاههی ههدر بهود  ناهیانه گُر و یظ رو  خ رو برخال  عادت مألو  یظ کیف حل ی که روا ین با رن  روغن
 کیف  مرار یوردر اس ! مدرسه یورد.  مه حیرت کردند که یفتاب ا  کدام سم  بریمدر که خ رو

« جناب سهرتید»او را  هار بود و ما     اا دورانا نایرالدهین ن  اوهل  نقهاهی داهتی . معل ه نقهاهی ما ینی ا  سرتید
 گ تی .یم

در « اتضهمای  و تعلیقه» نه کیف  مرار یوردر بود  دفتر نقهاهی و مداد مرا برداه  و تصهویرا سهرتید را بهاخ رو با ین
ر ام؛ چطهوکشهیدر« م یعه  »را من ا  روا  جناب سرتید  این»نهای  مهارت و استادا کشید و ن د او برد و ارسیدر 

 «خوب کشیدا؛ دست  خیلی قوهت دارر! »کرد و گ  ر  مرحوم سرتید ی  ته اندکی خود را جمع و جور« اس  
  انهواع ابود اهر  رن ارن ا کوچنی اا این کو ر خ رو درا کیف را با  کرد. من که اهلوا او نش ته بودم  دیدم م توااا

 «.جاتامربه»
کو ر  ترینگب ر خ رو  ا را یوردر بود.رو کو  ایته و در با گش  ا   یارتا ق  ین کیف حل ی امعلوم هد مادرب رگش مربه

کهرد. سهرتید  ه  کهه ر هاوردا بهابا دنهدان  ا بها داه   خدم ا جناب سرتید برد و دو دستی تقدیمشرا که مربها
-ینم ونا  کو ر بیر و  ر وق  مربها ین را گرف  و باال کشید جن و فروتنیرویی و در عینا حُخو نصی ش هدر بود  با 

د  ه ار مرت هه الها! ی»ر گ  یبلند م داد و به یدااایو با لذهت تمام فرو م کردمی یمد  با سر ان ش ا تدبیر ین را خارر
 «نعم   نعمت  اف ون کند. هنرا»  که «هُنر

 

دل: خالود: نهالاد، مالردی ادیالب و صالاحب /صاحبدل: عارف، آگاه /بافرهنگ ،دانای علم و ادبشناس، سخندان، سخن ادیب: ←قلمرو  بانی 
-یو بال یگالریناشال یاز رو ،یگالریبا ناش: ناشیانه /باشد شده آن قلع اندود ی: ورق آهن نازک که هر دو رویحلَب /مألوف: خو گرفتهمسند/ 
مرحالوم:  /: عادت، طبع و سرشالت، خالوعتیطبگفتیم: فعل اسنادی/ جناب سرتیپ: مسند/ می /ل در جامه و غیرهنقش گ :هتّگل و بُی/ تجربگ



 

  

مطالب  ادداشتیها و وستیپ ق،ی: جِ تعلقاتیتعل /است یدولت ینشان ها مقصود تن درس،در م وست؛یهمراه و پ مه،ی: جِ ضممیضماشاخص/ 
 /بهالره ، قسالمتنصالیب:  /هیالارمغان، تحفه، سوغات، هد: رهاورد /است یارتش یهانشان کتاب؛ در متن درس، مقصود ایدر رساله  اتیجزئ و

   .یا/ سرانگشت تدبیر: اضافی اقترانیحُجب: شرم و ح

ن: رد کالا جمالع و جالور خود ر منتظره/: کنایه رخداد عجیب و شگفت و غیر دم: مجاز از سخن/ آفتاب از کدام سمت در آمدن ← قلمرو ادبی
بق ندان: کنایاله از مطالاترام/ باب داح با دو دستی: کنایه ازکنایه از بر خود مسلط شدن/  قوّت داشتن دست: کنایه از توانمند و تسلّط داشتن/ 

 تضمین بیت زیر از مولوی:شیدن: خوردن، قورت دادن/ باال ک میل و کام/
   شالالالالکرِ نعمالالالالت، نعمتالالالالت افالالالالزون کنالالالالد » 

 

 « کفالالالالرِ نعمالالالالت از کفالالالالت بیالالالالرون کنالالالالد 
 

 گردد.شکرنعمت....: شکرگزاری موجب افزونی نعمت و کفران نعمت، سبب از دست رفتن نعمت می ←م هوم 
 

  ش  عهدۀ امت انا سال ه در فراگرفتنا موسیقی. وقتی که ا گ ت  خ رو  یوا ا ب یار خو  داه  و استعدادا فیهاض
کهه بهه  ا  ما جلوتر بود  به خ رو توییه کرد ابتدایی برنیامد  ینی ا  دوستان موسیقی هناس که در ین اوان دو کالس

گش گ ه   ب ردن ال موسیقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادر میر ن ود کهبرود. خ رو بی یدن ال یموختنا موسیقیا مله
ک  مه ق یله»سا ا که ساخ  که اا فر ند  حالل  ننن  که مطربی و م یرگی ایشه به قول خ رو  اهظ ا  دیدر روان

و اهیا  نیدخ رو    با یننه خودرُو و خودسر بود  اندر  مادرب رگا ناتوان را به گو  اماع  هه «بودند. دین من عالمانا
 موسیقی نرف .

اللت ح /وقت، هنگام :وانا /گردن گرفتنه ب ،متقبل شدن، ، ضمانکفالته: عهد /دهنده ضیف اریسرشار و فراوان، بس: کایّف ←قلمرو  بانی 
 ۀشیپو خواندن آواز را  ساز نواختن که ی: عمل و شغل مطرب؛ مطرب: کسیمُطربمفعول/  «: الَ ت» ضمیر متّصل  ←: ترا حالل نکنم نکنم 

  من؛ متمم/ مرا: به: اضافۀ اقترانی/ گوش اطاعت /خودسر، لجوج ،یخودرو: خودرأی/ کدلق ،ییگوفهیلط ی:مسخرگ /خود سازد
 : وریان مطربی و مسخرگی: اشاره به بیت زیر ازاز عهده بر نیامدن: توانایی انجام کاری را نداشتن/  ←قلمرو ادبی 

 رو مسالالخرگی پیشالاله کالالن و مطربالالی آمالالالوز » 

 

 
 

 «تالالالا داد خالالالود از کهتالالالر و مهتالالالر بسالالالتانی
 

 معلّم عشق: اضافۀ تشبیهی/ تضمین بیت زیر از سعدی: 
 دیالالالن بودنالالالد قبیلالالالۀ مالالالن عالمالالالانِ ۀهمالالال » 

 

 « مالالالرا معلّالالالم عشالالالق تالالالو شالالالاعری آموخالالالت 
 

وخالت ]و باله مالن شالاعری آم همۀ خاندان من از عالمان و دانشمند دینی بودند، ]امّا بر خالف خانواده[ عشق تو همچون معلّمی به ← معنی
 شاعری سوق داد.[

 ها.هنجارگریزی عشق و بارور کردن توانایی ←هوم م 
  
 و نهه  ه   هاا  شهت السو سال با هاگردان ک ا ین سنهخ رو در ور      استعدادا ه ر  داه . ب

ی  د؛ به مورا که در مدرسه حری هگرف  و  مه را  مین میکشتی میه بیشتر نداه   مدرسک ما نُه کالس
 بها رد بیاو     ٔەرو در ریاضیات ضعیف بود و چون نتوان   در این درس نمردر برابر او نماند. گ ت  که خ 

ا  امت ان هش  ابتهدایی رد ههد؛ اه   بود  75/15  ایشنمرر معدل و عالی  مه دی ر   ااانمرر یننه
 .ت صیر کرد و دن ال ور   را گرف  تر 

ا حری ی ظ بتُش میان کشور برگ ار هد. خ رو را در دیدم تا رو ا که اوهلین م ابقک قهرمانیا کشتییاو را نم من دی ر
ه و در چش  به« فرو کوف »قول خود   به قوا انجه که ا  خراسان بود  دیدم. خ رو حریف را با چاالکی و ح اب را

 ختندهنایرا  مه م« خ رو اهلوان» و با وبند مال گرف . دی ر     دنی اش  او را به خا  رسانید. قهرمان کشور هد
ههو لوا را به می و معشو  و « ح ودان تن  نبر و عنودانا بدگهر»ولی چه سود که  کردندیم ستودند و تنریمشیو م

یی رسهوا به مورا که در م ابقات سال بعد با هاین عین گ تک خود اوس   در رو گار هن   و خا ه   ه و لعن کشیدند
 نمهرد میهدا» گذاه  که دی ر ور   را کنار یو به کله اا خ ید و رو نهان کردهسر و یدا به گوه هن   خورد و بی

د و الجمله نمانهد ا  معایهی مُننهرا کهه ننهرفی» این هن   او را ا  میدان قهرمانی به منجالب ف اد کشید.« ن ود.
 کار  به ول ردا کشید. اا هد وتریاکی و هیرر« که نیورد. مُ نرا
در تکالریم: « ش الالَ »ضالمیر  /داشالتی: بزرگداشالت، گراممیتکالر /بیالو غر بیعج ،زیانگفتشگ، رفهطُ، ابیکم ،نادر: شگرف ←قلمرو  بانی 

خالوش  کنالد، لمردم را مشالغو آنچه ،یو سرگرم یلهو و لَعب: باز /؛ صفتبداصل و بدذاتبدگهر:  /کار، دشمن و بدخواههزیعَنود: ست مفعول/
: معاصالی، بالاری/ المکال ۀ، خالصالخالصه: الجملهفی /و بدبو فیثک یهامنجالب: محل جمع شدن آب /ذلّت ،یخوار ،یخفّت: سبکی/ گذران

 .استعمال کند اکتری ۀریآنکه شی: ارهیش /؛ مشروبات مست کنندهآورمستیمسکر:  /مُنکَر: زشت، ناپسندگناهان، جمعِ معصیت/ 
و  از زمان کوتاه شم به زدن: کنایهچاز قدرتمند/ : کنایه قوی پنجه  ناپذیر/رقیب و شکستحریفی در برابر او نماند: کنایه از بی ←قلمرو ادبی 

سالت و اش، نادره داوریآن ک خسیس؛ کوته نظر، ،بخیلتنگ نظر: کنایه از ن: کنایه از شکست دادن/  را به خاک رسانید کسیپشت  /اندک
پنهان شالدن/  ومنزوی  ایه ازن: کنردای خزید و رو نهان کبه گوشه: تضمین کالم سعدی/ حسودان تنگ نظر و عنودانِ بدگهر بدبینانه باشد/

 : تضالمین کالالم....ه نمانالد الجملالفیمرد میدان نبودن: توان و قدرت مبارزه نداشتن، ضعیف و ناتوان شدن/ منجالب فساد: اضافۀ تشبیهی/ 
 : سجعنماند، نکرد، نخورد سعدی/ 
ری که نکرد از معاصی مُنک الجمله نماندفی ....لعب کشیدندوی را به می و معشوق و لهو و « حسودان تنگ نظر و عنودانِ بدگهر»  ← معنی

هالان زشالت و نا.خالصه همۀ گحسودان کوته فکر و دشمنان بدذات او را به گناه و فساد و خوش گذرانی کشاندند..: «  و مُسکری که نخورد.
 ناپسند را مرتکب و هر نوع سکرآوری را نوشید.

 نشینی با بداننکوهش هم ←م هوم 
 

  سهردا و بهی مههرا  ا در خیابان او را دیدم؛ هادا کردم و به سویش دویدم. ین خ رو مهربان و خون گرم بهارو
  هااهو ار فروغش چون چشهم دره   ااا. چش باریدیم ا  بدبیتی و سیه رو اب یار ن ا   کرد. ا  چهرۀ تن یدر

 چون اسنلتی وحشتنا  ساخته بود. خداا من!هیر بی با  را  خشظ هدر  سرد و بی حال  هدر بود. هیرۀ تریا   ین
 این  مان خ رو اس  !

  بها یمهدیچهار در مه تهه ا  حالش ارسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حر   دم؛ با یدایی که به قول معرو   گویی ا 
ا ا  رچی  خهود    هدر اس . با یننه  مه  فهمیدم ک ر« تق ول. من گو  استماع ندارم  لمان»  رخندا گ  ر داد ن ن؛ 

 تراویهد. ا  اهدر و مهادرب رگشیخشهظ نشهدر بهود و مه او دس  دادر بود   نو  چشمک  و  و قری ه و استعداد ادبیا
 ارسیدم.
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 «دان  کجاس .یاس . بابام راستش نممادرب رگ  دو سال اس  که مردر »ی ی کشید و گ  ر 
 «ات کجاس   خانه»گ ت ر 

 ندریر سو ناکی کشید و در جواب  خوا
 

ذوق:  /؟ییگالو یم یچه کس یراقول: بن تَمَلِ /گوش دادن دن،یاستماع: شن /فروغ: نور، روشنایی /اندام کی: الغر و باردهیتک ←قلمرو  بانی 
 .سرنوشت، قدر ر،یتقد: قضا /طبع ، ذوقاستعداد، : حهیقر /شور، شوق حه،یاستعداد، قر
-از نگالاه بالی ایهرد: کننگاه س /و بی مهری عتناییبی اب صمیمی / با سردی: کنایه از ن و مهربابا محبّت، خون گرم: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

هالای درشالت و چشالم) ← تشالبیه /استعارۀ مکنیّاله: روزیباریدن سیه/  ؛ پارادوکسسیه روزی: کنایه از بدبختی /حس آمیزی ؛مهر و محبت
/  خسالرو از اسالتعارۀ مصالرّحه: کبالابی شیر /(شبه وجه: حالت بی و سرد ،بههٌمشبّ: شده خشک هایچشمه تشبیه، ادات: چون ،همشبّ: پرفروغ
 /آرام و یفضعآمد: کنایه از صدای با صدایی که گویی از ته چاه در می /(بههٌمشبّ: اسکلتی تشبیه، ادات: چون : مشبّه،باکبی شیر) ← تشبیه

.و بالود ... نشالده خشالک او ادبالیِ اسالتعداد/  تشالبیهی اضافۀ: ادی ادبیدعذوق و است چشمه /بین رفتن و نابودن شدن از کنایه: دادن دست از
 تضمین مصراعی است از سعدی: ۀ مکنیّه/ستعارا :تراویدمی

 بالالی دل گمالالان مبالالر کالاله نصالالیحت کنالالد قبالالول » 

 

 «تقالالول  لمالالن نالالدارم اسالالتماع گالالالوش مالالالن 
 

 و اندرز( توجّهی عاشق به پند)بی    ←سعدی  مفهوم  بیتها، ضعف و نانوانی و از دست دادن توانایی    ←م هوم      
 ک هههوترا کهههه دگهههر یههههیان نیوا هههد دیهههد» 

 

 «د  تهها بههه سههوا دانههه و دامر قخهها  مههی ب هه 
 

 برد: مفعول. در همی« الَ ش»قضا: سرنوشت و تقدیر، ضمیر متّصل  ←قلمرو  بانی 
باله  تلمیحت نظیر/ و دام: مراعا دانه  کنایه از اسیر و گرفتار کردن/قضا: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ به سوی دانه و دام رفتن:  ←قلمرو ادبی 

 «هنگامی که قضای می آید، چشم کور می شود. اِذا جاءَ القَضا عَمی البَصَر:»مَثَل:
  .ردک سیر دام خواهدافریبد و[ گرفتار و ]تقدیر شده بار[ دیگر آشیانش را نبیند، سرنوشت او را ]با دانه میکبوتری که  ← معنی

 عجز تدبیر و تالش بنده در برابر سرنوشت و تقدیر. ←م هوم 
 

 . و بدون خداحافبی  رار خود گرف  و رف 
جهان سهپرد و ین  مهه  اا   یر االسی مُندرس  بی سر و یهدا هن ذه  که خ رو در گوه ا  این مالقات  چند رو ا

 قری ه را با خود به  یر خا  برد.استعداد و 
  /مُندرس: کهنه، فرسوده /فتلُدرشت و کُ میارزش، گلکم یاجامهپالس:  ←قلمرو  بانی 
خالاک بالرد:  ریز / به نمرد زا هیکنا / جان سپرد: متوجّه شود یکس نکهیبدون ا ،هیاهواز ساکت؛ آرام؛ بی هیسر و صدا: کنا یب ←قلمرو ادبی 

  نابود کردن و از بین بردن.
 ع دال  ین وجدانی

 
 
 

     د   درس

 سپیدر دم
 سپیدر دم  نام اررر
  ترجمک هعر قالنر
  نا ار ق هانی رهاعر
 ادبیات  اایدارا رگونه
 ادبیات جهان فصرر
 ایشهه فهداکارا که سرر گر دارا/ اا بر در را کربال خورهید دو / و بر را ح ین رداا که نامیدم/ اا « جنوب»را تو 

 خاک  ک  سر مینی اا/ ااخوردر بر ین/ ایوند یسمان انقالب با که ین م انقالب کردا/ اا
 .خی ندمی بر ایام ران روید/ ومی گندم  ااخوهه

؛ برتالر ن،یی: باالنریبَ؛ مفعول/ دکمه یلباس بلند، جلوباز و بردا: تو: مفعول/ جنوب: مسند/ نامیدم: ماضی ساده، فعل اسنادی/  ←قلمرو  بانی 
 قالالب آسالمان: ترکیالبان) ←ترکیالب : گروه اسمی دارای دو برَین آسمان انقالبسرخ گل: ترکیب وصفی مقلوب؛ منادا/  /الیهصفت مضاف

 (اضافی، آسمان بریین: ترکیب وصفی.
اسالتعارۀ  ورشالید کالربال:ردای کسی را بر دوش داشتن: کنایاله از پیالروی/ خجنوب لبنان: نماد جنبش و مقاومت و ایستادگی/  ←قلمرو ادبی 

دم جنالوب قصالود جنالبش مالرمانقالب زمین: مصرّحه از امام حسین )ع(/ سرخ گل: استعارۀ مصرّحه از مردم جنوب لبنان و امام موسی صدر/ 
یام کردن/ زمین بعوث شدن و قمبرخاستن: کنایه از  /های گندم: نماد خیر و برکتلبنان/ انقالب آسمان: مقصود قیام آمام حسین )ع(/ خوشه

 مراعات نظیر.«: گندم»و « خوشه»و « خاک»، «دوش»و « ردا» /و آسمان: تضاد
ای مبالارزانی  /کنیا دنبال میکربال ر و جنبش های قیامها و اندیشهو آرمان /که پیرو امام حسینای سرزمینی  /تو را جنوب نامیدم ← معنی

خالاک تالو خیالر و  ازکاله رزمینی ساید/ ای ین[ پیوند خوردهاید/ ای انقالبیونی که با انقالب آسمانی ]امام حسکه از خودگذشتگی پیشه گرفته
 اند.اند و به پاخاستهمبعوث شده و پیامبران ]از آن به رسالت[ /رویدبرکت می

 اا /ااکهردر ایشهه مقاومه  کهه دریها ما ی اید/ ااکردر ایشه مقاوم  که ییهادا  ااکشتی نامیدم/ اا جنوب را تو 
 !عاهورا رو  اا اید/ ااکردر هایش مقاوم  که هعرا دفتر اا
 .کشتی، ماهی، دفتر، روزها: منادا ←قلمرو  بانی 

 مقاومالت پیشاله از مبالارزان/ ماهی: استعارۀ مصالرّحه کشتی: مجاز از ساکنان مبارز کشتی/ دفتر شعر: مجاز از شاعران مبارز/ ←قلمرو ادبی  
 و ارزه و قیاموزهای سخت مبکنایه از رریا: مراعات نظیر/ روزهای عاشورا: کشتی، ماهی، د تشخیص/استعارۀ مکنیّه و و ماهی:  کردن کشتی

  «کُلُّ یومٍ عاشورا و کُلُّ ارکٍ کربال»تلمیح به واقعۀ کربال و عبارت 
ی( که جاهدمو ماهی دریا )و ای اید/ که مبارزه را پیشۀ خود قرار داده[ دالورانیو ]های صیّادی کشتیتو را جنوب نام گذاشتم/ ای  ← معنی



 

  

همالراه بالا قیالام و اید/ ای روزهایی که همچون روزهای کالربال شاعران مبارزی که مقاومت در پیش گرفته ای و ای/ دست به ایستادگی زده
  فشانی است.ایستادگی و جان

 .مقاومت و ایستادگی و پایداری در برابر دشمن ←م هوم 
 در اینهرا و /ههدن ادر انتبهار در دمیسپیدر را تو /نامیدم غروب تارۀس و / اخوهه و  ایب را تو /نامیدم جنوب را تو 

 دمنامی توانا و ارجمند و ااکی ر و اا  را تو /نامیدم تغییر و ه  تی و انقالب را تو /نامیدم ههادت اهتیا 
  دم، پیکری، انقالب، پاک: مسند.ها، ستاره، سپیدهجنوب، آب ←قلمرو  بانی 
دم: تشخیص/ ستاره، غالروب: پیدهبه/  انتظار س: مشبّهٌپیکر و، دمسپیده، غروب ستارۀ و هاخوشه و هاآب تو: مشبّه، ← تشبیه ←قلمرو ادبی 

 و پاکی/ خوشه: نماد خیر و برکت/ ستاره: نماد روشنگری و امیدواری. مراعات نظیر/ آب: نماد حیات و زندگی

[، ظهر هالدایتارۀ غروب ]ما سترنامیدم/ تو  ،نماد خیر و برکت[] اکی و زندگی[ و  خوشه]مظهر پ تو را جنوب نام گذاشتم/ تو را آب ← معنی
امیدم که مشالتاق و ]شهیدی[ نیکر پ که در انتظار طلوع و روشنگری است/ ]تو را[ نامیدم[روشنگری امید و  نماد] نام گذاشتم/ تو را سپیده دم

  وانایی نامیدم.ترزشمندی، و اگرگونی نام گذاشتم/ تو را ]مظهر[ طهارت و پاکیزگی، آرزومند شهادت است/ تو را جنبش انقالبی، شگفتی و د
 فهرو ان رستار چون اا /درد و خار روا بر دیرین م افر اا /رو گاران دفتر ا  بریمدر س  ر چون اا /نامیدم جنوب را تو/ 

 برگیری  را  ای قدم خا  و گرد  ذارب /توس  دستان در که همشیرا بر  نی  بوسه ب ذار /درخشان همشیر چون اا
 ، چهارم و پنجم/ دیرین: صفت نسبی.های دومحذف منادا در مصراع ←قلمرو  بانی 
ار: اسالتعارۀ خالی/ اضالافۀ تشالبیه به(/ دفتر روزگالاران:، سبزه، مسافر، ستاره، شمشیر: مشبّهٌ: مشبّه)تو )جنوب لبنان( ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

های کسی دمقگرد و خاک  /بوسه زدن بر شمشیر کسی: کنایه از تقدیر و تحسین از دالوری و شجاعت مبارزو سختی/ مصرّحه از درد و رنج 
 را برگرفتن: کنایه از ارج و احترام قایل شدن، بزرگ داشتن

کاله[ هماننالد  مرز و بالومی یاتو را جنوب نام گذاشتم/ ای ]سرزمینی[ که همچون سبزه ]با طراوات[ از دفتر روزگار روئیده ای/ ]و  ← معنی
شالیر تابالان ن/ و هماننالد شم[ که همچون ستاره درخشالاسرزمینیای[/ ای ]]پشت سر گذارده را هاها و رنجها[، سختیمسافری دیرینه ]قرن

 اک کنیم ]و تالو راا پهایت رر قدمبگذار بر شمشیری که در دستان توست بوسه بزنیم ]و از تو تقدیر و تشکّر کنیم[/ بگذار گرد و غبا]هستی[/ 
  عزیز و بزرگ بداریم.[

 اا /سهروران  سرور اا /نامیدم ارستو را تو /دارد خانه  اغن ه در که نامیدم عطرا را تو / ا فصر و  اباران سرور اا 
 ! حماسه برترین
-یسخن مال هایدالور ها ودر آن از جنگاز شعر که  ینوع ،یریحماسه: دل؛ منادا/ عطر و پرستو: مسند/  سیرئ ،مهترسرور:  ←قلمرو  بانی 

  ؛ منادا.رود
انه داشتن عطر: ماد دگرگونی/ خبه(/  باران: نماد طراوت، سرسبزی و پاکی/ فصل: ن)تو: مشبّه، عطر و پرستو: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

  جنوب لبنان.استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ پرستو: پیک بهار و عشق و آزادی/ حماسه: استعارۀ مصرّحه از 
در غنچاله  ند عطری هستی کهتو مانها ]که مایۀ حیات و طراوت و دگرگونی هستند[/ ها و فصلترو سرور و برتر از بارانای بزرگ ← معنی

 .ریماسه و دالوترین حسروران/ ای بزرگ پنهان است/ تو را پرستو ]پیک بهار و آزادی و عشق[ نام گذاشتم/ ای برتر و بزرگِ
  پاکی،عظمت و بزرگی و دگرگونی و عشق و آزادی و دالوری. ←م هوم 

 یی را  هارگ ونشیند/ به انتبار مهدا می ا/ هنروا هن   ر مری  نوی د/ ومی را ین علی اس / که نیل ون متنی دریا
 رویندمی ههیدان ان شتان ا  د/ کهینچمی

   متنی نیلگون: ترکیب وصفی و مسند. ←قلمرو  بانی 
زمندگان، پیالروزی رتالش  از نتیجۀ ها: استعارهدریا: نماد بزرگی و پویایی/ گل /به(: مشبّهٌنیلگون )دریا: مشبّه، متن ← تشبیه ←لمرو ادبی ق

ز اصحاب مهدی نگام ظهور اها هبرای ظهور حضرت مهدی به امید دیدار فرزندش که بنا بر روایت و موفّقیت/ تلمیح به انتظار حضرت مریم
  .( خواهد بود)عج

ار هالا/ باله انتظالهالا، روی شالنعظمت و بزرگی[ همچون متن نیلی رنگ است/ که علی )ع( آن را نوشته است/ و مریم شالبدریا ] ← معنی
  ورد که  ]حاصل تالش[ شهدا است.و گل هایی را فراهم می نشیند]ظهور[ حضرت مهدی )ع( می

 .ر ظهور موعودتالش شهدا مقدمۀ ظهور امام زمان؛ انتظا ←م هوم 
  بها که یروستای /.هودخواندر می «معرکه» یورد/ که خوا د یاد به جنوب روستا اا را/ ا  کوچنی روستاا رو ا  تاریخ 

 کرد دفاع بودن ان ان کرام  و خا  هراف  ا / ا سینه با   «یدر»
 ،یارجمنالد شرافت: /صدور مجلس . جِ یباال، باال ،بزرگ ،شوایپ ،نهیس /؛ مسندروستای در جنوب لبنانمعرکه: میدان جنگ؛  ←قلمرو  بانی 

   ی.، بخشندگیسخاوت، جوانمردی، و ارجمند یبزرگ :کرامت /با شرف بودن
شالخیص/ صالدر: ارۀ مکنیّاله و تتاریخ: تشخیص/ دفاع کردن روستا: استع مردم ناریخ و روزگاران/ به یاد آوردناز تاریخ: مجاز  ←قلمرو ادبی 

 .رۀ مکنیّه و تشخیصال امام موسی صدر/ سینه: مجاز از وجود/ خاک: مجاز از سرزمین/ شرافت خاک: استعا2بزرگ،  ایهام؛ اال سینه،
شالود/ یمالعرکاله نامیالده م مردم تاریخ و روزگاران، روزی روستای کوچکی را/ از روستاهای جنوب لبنان به یاد خواهنالد آورد، کاله  ← معنی

  مرز و بوم و بزرگی انسانیت پاسداری کرد. وسی صدر/ از اعتبارِا امام مروستایی که با همۀ وجودش و ب

 مردم جنوب لبنان برای دفاع از شرافت و کرامت انسانیت.  تالش الگو بودن و جاودانگی ←م هوم 
 و نعان ه و نیهر مها  نهدگی در اسه / کهه نماندر ک ی تو  ویرانی/ ج  و سقوط  مانک در /!ی ادگان سرور اا !س رورم 

 !ب شاا ما روا به را روهنایی و امید در اا ا  /!تو م ر /!تو اس ؛/ م ر نماندر ک ی تو بنارد/ ج  انتاک ت
  .ک کاشته باشندکه در آن تا یغتاکستان: باغ انگور، با /انگور جز: حرف اضافه/ تو: متمم/ مگر: حرف اضافه/ تو: متمم/ عنب: ←قلمرو  بانی 
زی و شالادمانی/ درهالای امیالد: ماد آبادانی و سرسالبن: مراعات نظیر و تاکستان و عِنَب و نخلاک و انگور/ تاز تاکستان: مجاز  ←قلمرو ادبی 

 ای است که در دارد()امید مانند خانه ←استعارۀ مکنیّه 
سرزندگی ندگی ما زاست که در  سرور و بزرگم، ای سرور و بزرگ آزادگان!/ در روزگار زوال و ویرانی/ به جز تو، کسی ]زنده[ نمانده ← معنی

ا ری و شادی به روی بید و امیدوااقی نمانده است/ به جز تو/ به جز تو/ پس درهای امادمانی ایجاد کند/ به جز تو کسی بو آبادی و نشاط و ش
 باز کن.

 انتظار منجی برای نجات و رهایی از ویرانی و زوال و نیستی. ←م هوم 
 م(1923ه  1998سم ونی انج  جنوب  نا ار ق هانی )
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  جد  درس 

 عبم  ن ار
  اا تا رمائدر  اا  مینی و مائدر  نام اررر
  نثر قالنر
  یندرر ژیدر رهاعر
 غنایی رگونه
 ادبیات جهان فصرر
 ا  کتاب  به ک د.تاب  هو  اروا  را در تو بران ی خوا د که این کناتانائیر ین ار که کتاب  را خواندا  دل  می

 .تو بیامو د که بیشتر ا  این کتاب  به خود بپردا ا
  منادا. ، یا احسان اهلل است؛بخش، یا عطاءاهللعنای خداداد، یا یزداندر عهد عتیق به مناتانائیل:  ←قلمرو  بانی 
ه حقیقالت وجالودی و بیه از توجّه کتاب: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ پرواز: استعاره از ارتقا و کمال طلبی/ به خود پرداختن: کنا ←قلمرو ادبی 
  عالم درون.

 عالم درون. خودشناسی و توجّه بهطلبی و کمالتوصیّه به  ←م هوم 
  اایهدرکهه یفر  مین نی  . او د ندۀ نشان اایفریدر  یچ امها اس  خداوند نشانک اایفریدر  ر ناتانائیر 

 .گرداندمی  با  یفریدگار رار ا  را ما کند  معطو  خویش به را ن ا مان
 .مایل شده پیچیده شده،، شده واقعمورد توجه و نظر نشانه: آیه، اثر/ معطوف:  ←قلمرو  بانی 
التُدرکُه االبصالار »آیۀ شریفۀ  مرتبط به /نیست: پارادوکس او دهندۀ نشان ایآفریده هیچ امّا است خداوند نشانۀ ایآفریده هر ←قلمرو ادبی 

 (103نعام/)ا« کنند در حالی که او چشم ها را می بیند.ها( او را درک نمی)انسان و هُوَ یُدرِکُ االبصار: چشم ها
بشناسالد ا نشان دهد ]و رتواند خداوند کار است[، امّا هیچ آفریدۀ نمیهای خود آش-ریدۀ خدا هستند ]و خدا در آفریدهمۀ آفریده آیه و آفه ← معنی

  کند.ب کند، ما را از خدا دور میرا به خود جلنگاه ]و فکر[ ما  ایمحض این که آفریدهتوصیف کند[. به و 

  کند.دا دور میخسان را از ان دنیوی؛ ج( تعلّقات ؛از درک و شناخت خدا هاعجز آفریده ها؛ ب(تجلّی خدا در آفریده الف( ←م هوم 
 
 خوا ی ک ی مانند به ناتانائیر  تو و اس  «نایافتنی» و دریید  تصوهر به که  رجا در    ؛ جا  مه در خدا 

 دارد. دس  به خود که رودمی نورا ای در خویش  دای  براا که بود
 ناتانائیل: منادا. ←و  بانی قلمر

  .است: پارادوکس« نایافتنی»و  هست؛... جا همه در خدا ←قلمرو ادبی 
 ش.وجوی حقیقت در وجود خویتوصیه به جست ب( ؛تجلّی خدا در همۀ هستی )پیدایی و ناپیدایی خدا( الف( ←م هوم 

 رن  د جا  یچ در و کن ن ار چی   مه هب گذرا می که  م نان ناتانائیر  دید. نیوا ی خدا بروا  ج   رجا
  .نی   گذرا که خداس  تنها که ب و خود به منن.

 تنها: قید. ←قلمرو  بانی 
ست فانی است و ذات مین از هرکه بر روی کُلُّ مَن عَلیها فان * و یبقی وَجهُ ربّکَ ذوالجالل و االکرام:»مرتبط با آیۀ شریفۀ  ←قلمرو ادبی 

 (27و  26)الرّحمن/« ماند.باقی می و وجهِ خداوندِ بزرگ
 ی مخلوقات.رتجلّی خدا در هستی؛ جاودانگی خدا و ناپایدا ←م هوم 

 کنیمی ن ار بدان که ین چی ا در نه و باهد تو ن ار در «عبم »کا  اا. 
 بینش و نگرش.از نگاه: مجاز  ←قلمرو ادبی 

 ها.آفریدهبینانه به دعوت به نگرش و نگاه عاشقانه و خوش ←م هوم 
 بهه  ف  ر ییخوا   یموخ . اعمال ما واب ته به ماس ؛  م نان که روهنا یمن به تو هور و هوق ر یناتانائ

  .ف  ر
 گردد.یمشتعل م هوا با رنگ زرد روشن که در مجاورت ییایمیعنصر شفسفر:  ←قلمرو  بانی 
  به(.هٌ: مشبّفسفر به فسفر ییروشنا : ادات تشبیه،که همچنان : مشبّه،عمال ما وابسته به ما)ا ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 اعمال و رفتار بیرونی انسان برآمده و متناسب با درون و ذات اوست. ←م هوم 
 ان مها جو اگر  یورد یهنور و درخشش به ارمغان م مانیامها برا سو اندیراس  اس  که ما را م[  ما ]اعمال

 . سوخته اس  رید  ااجان برخی ا  ترسی  اس  که نیا اداهته باهد  برا یار ه
 .سوزاندن: کنایه از دچار آزار و اذیّت کردن، رنج و عذاب دادن/ سوختن: کنایه از رنج بردن ←قلمرو ادبی 

-ینجام ماست که ا ه اعمالیبارزش و اعتبار هر انسانی تحمّلِ رنج و دلسوختگی، مقدّمۀ درخشندگی و ارزشمندی انسان است ) ←م هوم 
 (کند.دهد و به سبب رنجی است که برای رسیدن به هدف تحمّل می

 گرفتن دو  به را بشر بار اس  ممنن که ینجا تا » :اس  این من  اندر  نینوترین .» 
 .رنج و اندوه کسی را کم کردنبار کسی را به دوش گرفتن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

  ارهای بشر )خدمت به خلق(ها و گرفتنیکوکاری و کم کردن سختی ←م هوم 
  !بهه یسهمان بیشهتر  رچهه که کن  کارا و ب یش  تا ر بینشی چشمان  به توان ت می اگر هدمی  چهیر 

 .اس  روهن و یا  باران  بار  ا  ا  که یسمانی ن رند؛می بدان که هوند مانند نیل ونی
 .آه: شبه جمله ←قلمرو  بانی 
 ت تشبیه(به، گون: ادابه و آسمان: مشبّه، نیل: مشبّهٌمشبّه، آسمان نیلگون: مشبّهٌ)چشمان:  ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 طلب نگرش تازه و نو به هستی. ←م هوم 
 کشهید؛ ام کهه انتبهار مهیناتانائیر  با تو ا  انتبار سین خوا   گ  . من ده  را به  ن ام تاب تان دیدر



 

  

خاس .  مهین در س ظ هدر بود و به کمترین ن یمی به  وا برمی ا  یاانتبار اندکی باران. گرد و غ ار جادر
 .خواس  اذیراا یبی بیشتر هودداه ؛ گویی میا  خشنی تر  بر می

ر  در باختنهد. چمن ار ها غه ا یظ یظ  رن  مهیلر ید. ستارردم میام که در انتبار سپیدریسمان را دیدر
 .ه ن  بودند

  زیاده: قید. ←قلمرو  بانی 
-دن سالتارهو ناپدید ش روبرنگ باختن: کنایه از غ آسمان و خواستن زمین: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/لرزیدن انتظار دشت و  ←و ادبی قلمر

  غرق در شبنم بودن: اغراق.ها/ 
 .انتظار ←م هوم 

  اهذیر  یمادگی بهراا تنها بلنه ن یرد  خود به  وس رن  حتهی وجودت در انتبارا  یچ کا  ناتانائیر 

 ل بهه در کهه بهدان .منن یر و یید می سوی  به ین ه ج  و با  یید می سوی  به ین ه  ر منتبر. باهد

 باههد و عشهق سهر یر وی  ا  کا  .باهی داهته خویش تملهظ در تمامی به را خدا توانیمی رو  ل بک

 یید می کار چه به ناکاریمد یر ویی عاهقانه؛  یرا تصاح  
  .: مالک شدن، دارا شدنتملّک ←قلمرو  بانی 
  .آمیزیرنگ هوس: حس ←قلمرو ادبی 

 های غیرعاشقانه.پرهیز از آرزو و خواهشنکوهش انتظار؛ ب( تسلیم و پذیرش؛ ج(  الف( ←م هوم 
 و را  ه  اتوان در انتبار  بود. در انتبار خدا بودن  یعنهی درنیهافتن ایننهه ناتانائیر  تنها خداس  که نمی

  خود را در  مهین دم خوه یتی مکمیان خدا و خوه یتی قائر مشو و  خود دارا. تمای ا  اکنون در وجود
 .قرار در
 .: فرق گذاشتن، جدا کردنزیتما ←قلمرو  بانی 

  .فرصت و حال اغتنامج( انتظار نشانۀ بی اعتقادی به حضور خداست؛  ان ب(حضور دائمی خدا در وجود انس الف( ← م هوم 
 یه  در ین ن بن ر که گویی رو  بای تی در ین فرو میرد و به بامداد ا ار چنان که گویی  مه چبه هام ار  چنا

 چی ا به ه    دریید. هود. ن ر  تو باید در  ر ل به نو هود. خردمند ک ی اس  که ا   ر  ادر می
 پگاه: سحرگاه، صبح زود. ←قلمرو  بانی 
 تضاد و کنایه از طلوع و غروب.«: ده شودفرومیرد و زا»، «شامگاه و پگاه» ←قلمرو ادبی 

 نگرش تازه و نو. ←م هوم 
 میان  دانی که ا  ینی نمیتهدارا؛ ح که اس  چی  ایی گوناگونی ناتانائیر  اا تو  دردسر اا  مک مکسرچش

 .یابی که ی انه دارایی یدمی   ندگی اس نمیتر دارا و این را درکدامین را دوس 
ارایالی: دنالدگی: مشالبّه، )ز ←تشالبیه  /: استعارۀ مصرّحه مشکالت و گرفتاری هاهادردسرها: استعارۀ مکنیّه، دردسر مۀسرچش ←قلمرو ادبی 

 به(مشبّهٌ
 دعوت به الف( ترک تعلّقات؛ ب( اغتنام فرصت. ← م هوم 

 ام ین را حه  خوا   که اا اا بر نهه اا ساحر نرم اس   ب  نی  ؛ میایننه هن« خواندن» براا من
 .نند؛ به چش  من  ر هناختی که م تنی بر اح اس ن اهد  بیهودر اس ک

 .بناشده، بنانهاده شده، نهاده شدهمبتنی:  ←قلمرو  بانی 
 نگرش و بینش/ شن و ساحل: مراعات نظیر. از چشم: مجاز ←قلمرو ادبی 

است؛   ثار دیگرانآهای واندهخها و ، حاصل شنیدهها و شناخت انسان از جهاناغلب آگاهیواسطه )تأکید بر تجربه و شناخت بی ←م هوم 
 (کند.واسطه و تجربۀ شخصی دعوت مینویسنده، ما را به شناخت بی

 ن . کهرم را نثار  درن  نیواسته باه   تمامی مهام که بی رگ   یچ  ی ایی لطی ی را در این جهان ندیدر
 ! اس ان ی دل تو ۀگ تر هنوفایی  مین  نکاا  ی اا عاهقا

 شخیص.ۀ مکنیّه و تآمیزی/ نثار کردن مهر: کنایه از عشق ورزیدن/ شکوفایی گسترۀ زیبایی: استعارزیبای لطیف: حس ←قلمرو ادبی 
 های هستی.دعوت به عشق به همۀ زیبایی ←م هوم 

 ژید  اا تا ر  یندرر اا  مینی و مائدرمائدر 
 

 

 


