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 در امواج سند سوم:درس 

 ( یفعولن )رشته انسان لنیمفاع  لنیوزن: مفاعادبیات پایداری               : ی نوع ادب                   وستهیپ یتیدوب ایچهارپاره قالب: 

 :اتیّادب خیتار

 ی رازی ش یدیحم  یدکتر مهد  

 معاصر است. ی* از شاعران توانا 

                 خوارزمشاه در برابر هجوم مغوالن است  نیالدّجالل  یداریشهامت و پا  میشعر »در امواج سند«: ترس  ی* محتوا 

 پشت کوهساران  گشتی/ نهان م  دیماالن قرص خورش  نهیبه مغرب، س -۱

 داران زه یو ن هازهی ن ی زعفران رنگ / به رو  یگرد ختیریفروم -۲

جِرم، گِرده / قرص   ، ی شکار / قُرص: گردآضدّ   ، ی / نهان: پنهان، مخف  زیخ  نهیبا حالت س  ز، یخ  نهی ماالن: س نهیس    قلمرو زبانی:

 به:  رنگ باشد / زعفران  اریبس  یهاکه کوه یی / کوهساران: جا  شدی: م گشتی/ به مغرب: هنگام غروب / م   دیخورش  ی: گرددیخورش

/ نهان: مسند /   دقی: ماالن  نهی( / سیدی)متمّم ق  دیبه مغرب: ق /در دست دارند.  زهی که ن  انی: سپاهدارانزهنی/    رنگ  زرد  زعفران،  رنگ

 : »ان« جمعداران«زه»نی  در  حالت؛  »ان«:  ماالن« نهی»ان« در »س

از  هکنای:  ماالن   نهیاستعاره / س  ص،ی: تشخدیماالن« پنهان شدن خورش نهی/ »س  دارانزهی: کوهساران و نهیقاف  یهاواژه   قلمرو ادبی:

)گرد: مشبّه؛    ه یبه هنگام غروب / تشب  دیاستعاره از نور کم فروغ و زرد رنگ خورش  هکنای:  رنگ زعفران  گرد/    آهسته  آرام،  آرام

 آوران، نامداران، سلحشوران: رزمهی: کنا دارزهی/ ن  رنظی : مراعاتدارزهیو ن  زه یو کوهساران، ن  دیبه( / مغرب و خورشزعفران: مشبّه

رو به   انیعظمت حکومت خوارزمشاه  دی. )خورششدیها پنهان م و آرام در پشت کوه  زیخ  نهیهنگام غروب س  دیخورش   ی:بازگردان

داشتند   زه یکه ن  یو سربازان  هازهی ن  یزعفران رنگ بررو  ینور زرد رنگ خود را مانند گرد  دیخورش  بود.(  ینابود

 یز ، فضا سازی برای داستان غم انگ  توصیف غروب آفتاب: مفهوم.دیپاشیم 

 :واژگان امالیی

 –  شفق  خوناب  –  حونجی  رود  –   کتازی  و  ترک   –  خوارزمشاهی  خرگه  فروغ   –  رنگ  زعفران  –   دخورشی  قرص  –»رود سند   

 راهِ  –خُرد    لشکری  –  رهاند  –  گون مابسی  –  مناهری  –اشک و رخسار    -  دیغلتمی  –  دیرقصمی  –سوز    تعافی  –  پوالد  برق

 «تاج  و   افسر  –  ارزش  و   قدر  –  تازی
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 خورده   ریت یاسب نی خورد / تن سنگ  یغلت م ی ز هر سو بر سوار -۳

 مرده میسوار زخم دار ن     از درد / د ینال ی باره م ریبه ز -۴

 باره: اسب  :قلمرو زبانی

زخم:   دن، یو مجروح / درد، نال  یاز به شدت زخم  ه ی: کنامردهمی ز هر سو: اغراق / سوار: تکرار / اسب و باره: ترادف / ن : قلمرو ادبی

 ه ی: قافمردهمی خورده و ن  ر ی/ ت  ریمراعات نظ

و سوار که از شدت زخم در حال   افتادیسوارش م   کر یپ  ی رو  یایو زخم  رخوردهی اسب ت  ی کردیهر طرف را که نگاه م    ی:بازگردان

 مبالغه در جراحات و تلفات نبرد توصیف میدان نبرد و    مفهوم:   .دینالیاسب خود از درد م   ریجان دادن بود ز

 ی اهیدامن شب در س ریروشن روز / به ز ی رو گشت ینهان م -۵

 ی پنهان / فروغ خرگه خوارزمشاه گشتیشب م  ک یدر آن تار -۶

/ خرگه: مخفّف »خرگاه«،   یی پرتو، روشنا  ،ی: چهره، رخسار / فروغ: روشنی/ رو   شدی: م گشتی/ م   ینهان: پنهان، مخف  قلمرو زبانی

و   کردیم   یحکمران   رانیهـ.ق( بر ا  ۶۱۸)سال   رانی مغول به ا  ۀکه تا هنگام حمل  ی ا: سلسلهیبزرگ / خوارزمشاه  ۀ میبزرگ، خ  ۀسراپرد

 ( کیمقلوب )شبِ تار  ی وصف  بیشب: ترک  کی/ تار  ی وصف  بیروشن: ترک  یور   /.دیبه دست مغوالن فرو پاش

 هامی: ایشب / رو  دنرسی  فرا  هوا،   شدن کیاز تار  ه ی: کنانیزم   یاستعاره / نهان شدن رو  ص،یروز، دامن شب: تشخ  یرو  قلمرو ادبی:

 ک،یروشن و تار  اه،یاوّل / روشن و س  تی: تکرار صامت »ر« در بییآرا تناسب دارد / واج  ر«ی( باال، فوق که با »ز۲( چهره  ۱تناسب دارد  

)ناهمسان( / پنهان   یو روز: جناس ناقص اختالف  ی / رو  ر نظی : مراعاتیاهیاد / روز و روشن، شب و سو فروغ، روز و شب: تض   کیتار

/ خرگه: مجازاً قدرت و عظمت، شکوه   «یخوارزمشاه  ۀ رفتن قدرت و عظمت سلسل  ن یاز »از ب هی: کنایگشتن فروغ خرگه خوارزمشاه 

 و جالل، حکومت

)شب   گشتینابود م   زین  انیشکوه و عظمت خوارزمشاه  شد، یم   دیشب ناپد  یاهیدرخشان آفتاب در س  ۀهمانگونه چهر  ی:بازگردان

 یحکومت خوارزمشاه  یشب، زوال و نابود   دنیفرا رس مفهوم: ( رفتیم  نی از ب  انیو درخشش و عظمت خوارزمشاه  دیرسیفرا م 

 د یکهن د رانیبه خوناب شفق در دامن شام / به خون آلوده ا  -۷

 دید شتنی/ غروب آفتاب خو د ی خون در قرص خورش یایدر آن در -۸

آسمان هنگام و بعد از غروب آفتاب / شام: آغاز شب / قرص   یبه آب / شفق: سرخ  ختهیخوناب: خون و آب، خون آم   قلمرو زبانی

 نیالدّ: جاللشتن«ی»خو  ریمرجع ضم  /دیخورش  ی: گرددیخورش
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 یخون: استعاره از سرخ  ی ایاستعاره / در  ص،یبه( / دامن شام: تشخ)شفق: مشبّه؛ خوناب: مشبّه  هیخوناب شفق: تشب  قلمرو ادبی:       

/ آفتاب: استعاره از »قدرت و حکومت«، »عمر« /   رانای مردم  شدن از کشته  هی: کنادنیکهن را به خون آلوده د  رانیشفق و آسمان / ا

غروب و آفتاب:    د، یقدرت خود را نظاره کردن / شفق و شام، خورش  یمرگ و نابود زا  هی: کنادنیرا د  شتنیغروب آفتاب خو

 ر صامت »د« : تکراییآرا/ واج  رنظی مراعات

 یِو در گرد ی. او در آن سرخدید  ی زیرا در جنگ و خونر  یباستان رانیبه هنگام غروب، ا  دیخورش  یِدر سرخ  نیالدّجالل  ی:بازگردان

 خود  ی حکومت / نابود  انی پا  مفهوم:د. خود را مشاهده کر  یحکومت و نابود  انیپا  د، یخورش

 تر شد دهیآن  دم، کس ندانست / که مژگانش به خون د د یشیچه اند  -۹

 سوزنده تر شد یچو آتش در سپاه دشمن افتاد / ز آتش هم کم -۱۰

 سی: چشم / تر: خدهیپلک چشم / د ز یر  یها، موها/ مژگان: مژه  یشخص   ، یکس: کس  قلمرو زبانی:

کردن«، اغراق در »شدّت    ه یاز »گر  هی: کنادهیشدن مژگان به خون د: استعاره از اشک / تر  دهیدم: مجازاً لحظه / خون د قلمرو ادبی:

: وجه شبه( / تکرار »آتش« / یدر سپاه افتادن، سوزندگ  ه؛یبه؛ چو: ادات تشب: مشبّه محذوف، آتش: مشبّهنیالدّ)جالل  ه ی/ تشب  ه«یگر

 )تناسب(  رنظی : مراعاتدهیمژگان و د

او مانند آتش به  د؟یشیاندیم   ی زیدر آن لحظه که چشمانش پر از اشک )خون( شد به چه چ  نیالدّکه جالل  دینفهم  یکس  ی:بازگردان

 کشور   ی بودن برا  نیغمگ هن، یدفاع از م  مفهوم:  بود.  ترکنندهرانیتر و وسوزاننده  زیسپاه دشمن حمله کرد و از آتش ن

 گشت یم زیشام رستاخ انیو برق پوالد / م ر یدر آن باران ت -۱۱

 گشت یم زی/ به  دنبال سر چنگ ک یخون در دشت تار اىیدر آن در -۱۲

 د، یچرخی: م گشتی/ م   ز یمحشر، رستخ امت، ی: قزیفلز / رستاخ  یجال  ، یپوالد: فوالد / برق: درخشش، درخشندگ  قلمرو زبانی:

 و ناگذر  اسنادی  ر ی: فعل غگشتیم  /در گردش بود.  د، یگردیم 

و... /   زه ین  ر، یشمش  ر یاز جنس فوالد نظ  یجنگ  لیبه( / پوالد: مجازاً وسا: مشبّه؛ باران: مشبّهری)ت  هی: اغراق، تشبریباران ت  قلمرو ادبی:

: تکرار ییآراجنگ«، »رزمگاه که غرق در خون بود« / واج  دانیخون: استعاره از »م   یایجنگ« / در  دانی: استعاره از »م زیرستاخ

 را داشت«.   زیاز »قصد کُشتن چنگ  ه ی: کناگشتیم  زیدنبال سر چنگ  ه»د« و »ر« / ب  یهاصامت

نبرد که   دانی. در آن م کردیوجو م جنگ جست  دانیدر م   ،یفوالد   یرهایفراوان و برق شمش  یرهایت  انیدر م   نیالدّجالل  ی:بازگردان

 نیالدّرشادت و شجاعت جالل  انیب  مفهوم:.  پرداختیوجو م به جست  ز یو کشتن چنگ  افتن یغرق در خون بود به قصد   ییایمانند در
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 کردیدر آن انبوه، کار مرگ م  /   سوز  تیعاف ز یت ریبدان شمش -۱۳

 کردیو برگ م شکفت ی/ دو چندان م خت یریچندان که برگ از شاخه م یول -۱۴

: انبوه/   سوزنده تعافی:  سوز تی/ عاف  ی سالمت  ، ی: تندرستتی: بُرّنده / عافزیآن / ت  ۀ لوسی بدان: مخفّف »به آن«، به  قلمرو زبانی:

 یفاعل: صفت  سوزتیعاف  / فمضاع  برابر،  دو :  چندان دو/    لحظه  آن  در  که،  قدر  هر:  که ازدحام / چندان  ،یشلوغ  اد،یفراوان، ز  ار، بسی

 سوزنده(  تیمرکّب مرخّم )عاف

از »مشغول کشتن بود« / برگ: استعاره از سربازان مغول / برگ از   هی: کناکردیاز کُشنده / کار مرگ م  هی: کناسوزت یعاف قلمرو ادبی:

 دایحضور پ دانیاز ظاهر شدن، در م   هیاز »کشته شدن هر سرباز از سپاه مغول« / »شکفتن« و »برگ کردن«: کنا  ه ی: کناختنیشاخه ر

 ر نظی : مراعاتکردیو برگ م   شکفتیو م   هو مرگ، برگ و شاخ  ر یکردن / شمش

هرچه از آنان را نابود   یول  پرداختیها م انبوه مغوالن به کشتن آن  انیخود، در م   ۀبرّان و کشند  ریبا شمش  نیالدّجالل  ی:بازگردان

  ی/ انبوه  نیالدّرشادت و شجاعت جالل  انیب  مفهوم: . گرفتندیاو را م  ی نفر جا  نی( چندشدیکه کشته م   ی)هر سرباز مغول  کردیم 

 سپاه مغول 

 انبوه  یدر آب / به رقص مرگ، اخترها دیرقصیموج م انیم -۱۵

 کوه  یبر هم / ز امواج گران کوه از پ د ی غلتیبه رود سند م -۱۶

 یوصف  بیانبوه، امواج گران: ترک یاخترها  /میعظ ن، یاختر: ستاره، نجم / گران: سنگ قلمرو زبانی:

/   رنظی : اشتقاق / آب و موج و رود و امواج: مراعاتدیرقصیاستعاره / رقص و م  ص، یاختر، رقص مرگ: تشخ  دنیرقص قلمرو ادبی:

 »کوه«   ۀبه( / تکرار واژ)امواج گران: مشبّه؛ کوه: مشبّه  هیتشب

 یبه رقص و شاد   انیجومرگ جنگ  ی انگار برا  شد؛یو محو م   افتادیفراوان بر سطح امواج )رود سند( م  یها ستاره  ریتصو  ی:بازگردان

 رودِ سند  ی متالطم بودن و ناآرام  مفهوم: .کردیو حرکت م   دیغلتیهم م  ی مانند کوه بر رو  زیرود سند ن نیسنگ  ی ها. موجپرداختیم 

 رفت یم  شیو پ د یدریپهنا، کف آلود / دل  شب م  یخروشان، ژرف، ب -۱۷

 ت رفیم شیهزاران ن  یشاه / ز هر موج دهیسدّ روان، در د نیاز ا -۱۸

عرض، گسترده / روان:   ی پهن، دارا  ع، یوس  اری بس  کران،ی: بپهنایگود / ب  ق،عمی:  ژرف/    ناالن  زنان، ادیخروشان: غرّنده، فر قلمرو زبانی:

 ز تی  نوک  زی: هر چشی: چشم / ندهی/ د  یجار

سند« که سدّ راه   ۀاستعاره / سدّ روان: استعاره از »رودخان  ص، یاستعاره / »خروشان بودن« رود: تشخ  ص، یدلِ شب: تشخ قلمرو ادبی:

فراوان( /  ش ی)ن  ی کثرت و فراوان  ۀ: اغراق، نشانشیروان باشد / هزاران ن  تواندیسد نم  رایشده بود، تناقض )پارادوکس( ز  نیالدّجالل
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: هیخوارزمشاه / تشب  نیالدّ/ شاه: مجازاً شاهزاده، جالل  دنیو آزار د  یاز سخت  ه یرفتن: کنا  دهیدر د  شی : استعاره از رنج و آزار / نشین

 )ناهمسان(  ی: جناس ناقص اختالفشیو پ  شی: تکرار صامت »هـ« / ن ییآرابه / واج: مشبّهشی)موج: مشبّه؛ ن

 ن یاز ا  ی. هر موجکردیو حرکت م   شکافتیشب را م   یکیآلود تارو گسترده و کف  قیعم  ادزنان، ی رود سند، خروشان و فر  ی:بازگردان

اندوه جالالدین از دیدن امواج سند که مانع فرار او و خانواده اش  مفهوم: مانع حرکت او بود.  یهم چون خار  نیالدّرود در برابر جالل

 بود.

 دیدیبر آب م یزندگ ی / بنا  یاشک ختیریز رخسارش فروم -۱۹

 دیدیدر خواب م یتازه ا الیگون امواج لرزان / خ مابیدر آن س -۲۰

: به رنگ گونمابی/ گون: رنگ، نوع / س  وهی: جمابی/ س  ادی ( اساس، بن۲( ساختمان، بنا  ۱رخسار: چهره، صورت / بنا:   قلمرو زبانی:

 نیالدّ»ش« در مصراع اوّل: جالل  ر ی( / مرجع ضمگونمابیمقلوب )امواج س  یوصف  بی امواج: ترک  گونمابیس  /وهیج

و    ی( زندگ۲کرد    یاز زندگ  دیقطع ام   د، ی دیم   داریرا سُست و ناپا  یاز زندگ  ه ی( کنا۱دارد    هام ی: ادنیبر آب د  یزندگ  یبنا قلمرو ادبی:

: وجه شبه( / آب: دیو سف  ی قراریبه؛ ب: مشبّهمابی)امواج: مشبّه، س  ه ی/ تشب  دیدیخود را در گرو عبور از رود سند م   اتیح  ۀادام 

به   یاست )زندگ  ی استعار  ۀ اضاف  هایبه( و در نظر برخ : مشبّه؛ بنا ]ساختمان[: مشبّهی)زندگ  هی: تشبیدگزن  یمجازاً رودخانه / بنا 

در سر داشتن« / اشک و   یدیاز »فکر جد  ه ی: کنادنیدر خواب د  یاتازه  الیو اساس است( / خ  ادیبن   ی مانند شده که دارا  یعمارت

 )تناسب(   رنظی : مراعاتالیرخسار، خواب و خ

و   دیبه امواج لرزان و سف  ستنیبا نگر  دی دیم   داریرا نابود شده و ناپا  یو زندگ   شدیم  ریاشک سراز  نی الدّجالل  ۀاز چهر  ی:بازگردان

 ناپایداری زندگی و بی اعتباری دنیا ، نزدیک دیدن زمان مرگ  مفهوم:  .دیبه ذهنش رس  ی ارودخانه، فکر تازه  قراریب

 ریزره پوش و کمان گ ی/ سواران ایدر یخواهم از آن سو ی اریبه  -۲۱

 ریهاشان به شمشغوالن کشم سخت / بسوزم خانمان نیدمار از جان ا -۲۲

 دیدرس[ رود / بسوزم: نابود کنم / سخت: ق  نی: ]در اایدر قلمرو زبانی:

کردن /   ران یاز و  ه ی/ خانمان سوختن: کنا  ی از نابود کردن کس  هیدرآوردن: کنا  یدمار از کس  ای  دنی کش  یدمار از کس قلمرو ادبی:

/ زره و کمان و   ه ی: قافریو شمش  ریگاز مجهز و آماده به رزم / کمان  هی: کناریگپوش و کمان/ زره  ، مغوالنغوالن: استعاره از دشمنان 

 ر ی: مراعات نظریشمش

را   شانی هاو خانه  کنمیدشمنان را نابود م   ۀ هم  ، رود  ی نبرد از آن سو  ی مجهز و آماده برا ییروهایگرفتن از ن  ی اریبعد از    ی:بازگردان

 ی دواریگرفتن بر دشمن غلبه خواهند کرد. / ام   ی اری با    مفهوم:. سازمیم  رانیو
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 فدا کرد / به راه مملکت فرزند و زن را  دیبایآمد که م یشب -۲۳

 وطن را  من،ی/ رهاند از بند اهر دیدشمنان استاد و جنگ شیبه پ -۲۴

بود / رهاند: نجات داد، آزاد   داریکرد، پا  یستادگی ا  ستاد«، ی/ اِستاد: مخفّف »ا  ن ی/ مملکت: کشور، سرزم   دیآمد: فرا رس قلمرو زبانی:

 س یابل  طان، ی : شمنی/ اهر  ر یکرد / بند: زنج

 اسارت / دشمنان و وطن: تضاد ( / بند: مجازاً  رنظی : استعاره از سپاه مغول، دشمن / فرزند و زن: تناسب )مراعاتمنیاهر  قلمرو ادبی:

کرد و   یداریپا  ستاد، یفدا کرد. در مقابل دشمنان ا  دیزن و فرزند را با  یاست که در راه نجات کشور، حت   دهیفرا رس  یشب  ی:بازگردان

استقالل میهن در برابر مقاومت و پایداری برای    مفهوم:. .  دیبخش  ییصفت رها  طانیوطن خود را از بند اسارت دشمن ش بیترت  ن یبه ا

 بیگانگان ، ایثار و فداکاری و غیرت در راه وطن ، ارزش وطن

 ها خود افکندها  سر، ز سرخرد  / ز تن یبا لشکر ی را تا شب یشب -۲۵

 بادپا در رود افکند  ،یچو لشکر گرد بر گردش گرفتند / چو کشت  -۲۶

از    یخود، کاله جنگو چهار ساعت / خُرد: اندک، کوچک / خود: کاله ستیروز«، بشبانه  کی: معادل »یرا تا شب  یشب قلمرو زبانی:

( »مانند، مثل« ۴که«؛ در مصراع )   ی( »زمان۳/ چو: در مصراع )   گذارندیبر سر م  ینظام   فات یجنس فلز که سربازان هنگام جنگ و تشر

 اطراف، دور   رامون، یگِرد: پ  /

از »او را   ه یاز کُشتن، نابود کردن / گرد بر گردش گرفتند: کنا هی«، »خُود از سرها افکندن«: کنا»سر از تنها افکندن  قلمرو ادبی:

در رود    ه؛ی به؛ چو: ادات تشب: مشبّهی)بادپا: مشبّه؛ کشت هیمقصود اسب است / تشب  نجا یاز تندرو، در ا هیمحاصره کردند« / بادپا: کنا

و رود، بادپا و لشکر:   یکه؛ چو )دوم(: مانندِ / تن و سر، سر و خود، کشت  ی )همسان(: چو )اوّل(: زمان  تام افکندن: وجه شبه / جناس  

 : تکرار صامت »گ« ییآرا/ واج  رنظی مراعات

را سپاه مغول او    یها را نابود کرد اّما وقتاز آن یاریو بس  دیاندک با مغوالن جنگ  یروز با سپاهشبانه  کی  نیالدّجالل  ی:بازگردان

در    یستادگیبا سپاه مغوالن و ا  نیالدّجالل  دنیجنگ مفهوم: نبرد فرار کرد.  دانیبه رود انداخت و از م   عیمحاصره کرد. اسبش را سر

 ها برابر آن

 آسان اب، یپا یب یایچو بگذشت، از پس آن جنگ دشوار / از آن در -۲۷

 سان  نیا دیبا د، ی/ که گر فرزند با  زیگفت چنگ  ارانیبه فرزندان و  -۲۸

: نام زی/ چنگ  گُداریب  ق،ی: عمابیپایاز رودخانه که بتوان از آن گذشت، گُدار / ب  یی : جاابپای/    که زمانی  که،  یچو: وقت قلمرو زبانی:

 هگون  نای :  سان ن یهـ.ق درگذشت / ا  ۶۲۴بود. او در تمام عمر خود به غارت کشورها پرداخت و در سال    ن«ی»تموج  ی و  یاصل
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 ه ی)ناهمسان(، قاف یشی: استعاره از »رود سند« / آسان و سان: جناس ناقص افزاابیپا یب  ی ایدشوار و آسان: تضاد / در  قلمرو ادبی:

و فرزندان    ارانیخطاب به    زیعبور کرد؛ چنگ  ی به آسان  قیعم  ۀاز آن رودخان  نیالدّجالل  یبعد از آن جنگ دشوار، وقت  ی:بازگردان

تحسین  مفهوم: . .باشد  دالور  و   شجاع  گونه  ن ی( انیالدّ)چون جالل  دیبخواهد داشته باشد، آن فرزند با  یفرزند  یخود گفت که اگر کس

 و توصیف شجاعت و دالوری جالاللدین از زبان دشمن 

 است، آن سرها که رفته اریملک / چه بس  نیاز ا یپاس هر وجب خاکبه   -۲۹

 خاک /  خدا داند چه افسرها که رفته  نیبر سر هر قطعه ز  یز مست -۳۰

انگشت بزرگ و انگشت کوچک دست در حالت باز / ُملک:   انیم ۀ حراست / وَجَب: فاصل  ، ینگهبان  ،یدارپاس: نگه قلمرو زبانی:

 : عشق، عالقه، محبّت / افسر: تاج و کاله پادشاهان، صاحب منصب یمملکت / مست  ن،یحکومت، سرزم   ، یپادشاه

وطن / سر )اوّل(: مجازاً تن، وجود، انسان / افسر: مجازاً شاهان، دالوران، فرماندهان / هر و  ن، یخاک )دم(: مجازاً سرزم   قلمرو ادبی:

 استعاره  ص، ی از فدا شده، مرده / سرِ قطعه: تشخ هی)ناهمسان( / رفته: کنا یسر و بر: جناس ناقص اختالف

که از سر عشق و عالقه به   داندیاند. خدا م جان باخته  یاریچه سرداران بس  ن،یسرزم   ن یاز هر وجب خاک ا  ی پاسدار  یرا  ی:بازگردان

 هنی فدا کردن جان در راه حفظ م  مفهوم:  شده است.  ختهیر  نیکه بر زم   یوطن خود، خون چه تعداد شاهان و فرماندهان دالور

 متن پژوهی کارگاه 

 قلمرو زبانی 

  به کار رفته است؟ ر،یز ی( در متن درس، کدام واژه ها در معان۱

 )ژرف(                     قیعم(           سوزتی)عاف نابودکننده)بادپا، باره(        اسب

 آ .  دیرا مشخص کن دها ینهم و دهم، ق یها  تی( در ب۲

 کمی /    )نیز( هم/    دم   ن

 قلمرو ادبی 

   ست؟یهشتم و دوازدهم استعاره از چ یها  تیخون در ب یا ی( در۱

 جنگ  دانیدوازدهم: استعاره از م   تیشفق هنگام غروب / ب  یهشتم: سرخ  تبی 
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 . دیکن یبررس هیو کنا هیرا از نظر کاربرد تشب ریز اتی( اب۲

 دیدیبر آب م یزندگ ی/ بنا  یاشک ختی ریز رخسارش فروم

 د یدیدر خواب م یتازه ا الیگون امواج لرزان / خ مابیدر آن س

در   الی/ خ دنید  ی را در معرض نابود  یزی از چ  ه ی: کنادنیرا بر آب د  یزی چ  ی / بنا  هیگون: تشب  مابی/س  یهی: اضافه تشبیزندگ  یبنا

 فکر تازه ای به ذهن رسیدن   /دنیاز نقشه کش  هی: کنادنیخواب د

 . دیها در چهارپاره را به کمک شکل نشان ده هینحوه قرار گرفتن قاف  (۳

————————–       /————————–   ■ 

————————–       /————————–   ■ 

                                              *** 

————————–       /————————–  ▲ 

————————–       /————————–  ▲ 

 

 قلمرو فکری 

 را دارد؟  یچه نکته ا انیقصد ب ر،ی ز تی( شاعر در ب۱

 . یگشت پنهان/  فروغ خرگه خوارزمشاه یشب م کیدر آن تار

  انیخوارزمشاه  و نابودی قدرت و شکوه    یفروپاش

 کند؟ یوصف م  ییها  یژگیرا و با چه و یچه کس ر،یز اتیدر اب یرازیش یدی( حم۲

 تر شد           دهیآن  دم، کس ندانست / که مژگانش به خون د دیشیچه اند

 سوزنده تر شد یآتش در سپاه دشمن افتاد / زآتش هم کم چو

 است و مانند آتشی بر سپاه دشمن حمله می کند.دالور و جنگجو    ن، یکند که اندوهگ  ی م   فیمحمد خوارزمشاه را توص جالل الدین
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 . دیده حیدرس توض امیو پ  ریز یی( درباره ارتباط معنا ۳

   (یریمع ی)رهره چه کند همّت مردانه ما     نی/  تا در ا میدر راه عشق وطن از سر و جان برخاسته ا

    که با دوبیت آخر ارتباط بیشتری دارد  جان فشانی در راه وطنتاکید بر میهن دوستی و  

 از نبرد را وصف شده است؟  یچه صحنه ا ر،ی ز تی( شاعر در ب۴

 کرد   یشکفت و برگ م ی/ دو چندان م ختیر یچندان که برگ از شاخه م یول

) تعداد زیاد سپاه مغول نسبت به سپاه گرفتند.  یآنها را م  یجا  گریکند که با مردن سربازان مغول گروه د  ی م   ف یرا توص  ی صحنه ا

 ایران( 

 پیام: بخشندگی و آزدگی                                     چو سرو باش                                           گنج حکمت

 تاریخ ادبّیات  

 ی قرن هفتم هجر :یرازی ش یسعد 

 ( نامهی( بوستان )سعد۲( گلستان     ۱:  اثر

را آزاد نخوانده اند؛ مگر سرو   کی چیاست و برومند ه دهیعزّ و جلّ آفر یدرخت نامور که خدا   نی: »چنددندیرا پرس یمیحک

معلوم، به وجود آن تازه   یاسـت که به وقت نیمع یرا ثمره ا یچه حکمت اسـت؟ گفت: هر درخت نیندارد. در ا یرا که ثمره ا

 دگان.اسـت صفت آزا نیخوش اسـت و ا یو همه وقت  ستین نیاز ا چیبه عدم آن پژمرده شود و سرو را ه یو گاه دیآ

 به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد - ۱

 گرت ز دست برآید، چو نخل باشد کریم / ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد - ۲

است و بزرگ / برومند: بارور،  زیآور، نامدار / عزّ و جل: عز: دانشمند، انسان فاضل / نامور: معروف، مشهور، ناممیحک قلمرو زبانی:

: نیّ/ مع  یی بر، بار / حکمت: علم، دانش، دانا  جه، ینت  وه، می:  ثمره/    جز  اند / مگر: به اند، ندانستهاند: نشمرده/ نخوانده  داروهیباثمر، م 

/ خوش: خرّم، شاد،  یدنابو ، یستی: تازه شود / عدم: ندیمشخّص / تازه آ  ن،یّ / معلوم: مع  ی: زمانی/ وقت   مقرّرمشخّص، مخصوص،  

: حاکمان فهیدر کشور عراق / خل  یوارسته / دجله: نام رود  یها/ آزادگان: جمعِ آزاده، انسان  صهی خص  ، ی ژگیشادمان / صفت: و

: بخشنده، بزرگوار / گرت: مخفّف »اگر تو« / ورت:  می ها، شهر بغداد بود / نخل: درخت خرما / کرآن ییکه مرکز فرمانروا  یعباس

است. »اگر از دستِ تو    ه«یالدارد و »مضاف  ریجهش ضم  د«یایو »ورت ز دست ن  د«ی»ت« در »گرت ز دست برآ  /و اگر تو  مخفّف: 

 (دندیپرس  یمی»از« )از حک  ی: حرف اضافه به معندند«یرا پرس  یمی.« / »را« در »حکدیای در ز دستِ تو ن  د«، یبرآ
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بودن نخل،   م ی: تضاد / سرخوش بودنِ درخت سرو، کرستیو شود: سجع / وجود و عدم، تازه و پژمرده، است و ن  دیآ قلمرو ادبی:

)تناسب( / »دل نهاده«:    رنظی و دجله و بغداد، نخل و سرو: مراعات  فهیاستعاره / درخت، ثمره، سرو، خل ص، یآزاده بودن سرو: تشخ

: تضاد / دست: مجازاً قدرت / »ز دست برآمدن«: د«یایو »ز دست ن  د«ی / »ز دست برآ  نکردن، عالقمند شد  دایپ  یبستگاز دل  هیکنا

بودن: وجه شبه / »تو«   میکر  به؛یبه؛ چو: ادات تش)»تو« محذوف: مشبّه، نخل: مشبّه  ه یرا داشتن / تشب  یانجام کار  یی از توانا  هیکنا

 قطعه  :قالب دو بیتشبه(    جهآزاد بودن: و   ه؛یببه؛ چو: ادات تشمحذوف: مشبّه؛ سرو: مشبّه

در شهر بغداد   فهیاست دل نبند و وابسته نشو همانگونه که رود دجله پس از مرگ خل داریبه آنچه که ناپا (:۱)  ت یب  یمعن  ی:بازگردان

 ا یو تعلّق به دن  یعدم وابستگ:  مفهومخواهد بود.  انیدر جر

مانند درخت سرو آزاده و   ،یبخشش کن  یتوانیباش و اگر نم  داروهیمانند درخت خرما سخاوتمند و م  ی توانیاگر م (:  ۲) تیب  یمعن

 ی و آزادگ  یسفارش به بخشندگ  : مفهوموارسته باش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


