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درامواج سند

د1 �ی و�سش �ز �ص  �ت �زـه ماالن  ـی س ��ب ،  م�ز به  �
�گ ��ز �ان  ع�ز �ز �دی 

َ گ
� �ز�ت  می ��ی �و  �ز

وه�ا�ان
�ک �ت  �چسش �ت 

�ش
می �گ هان  �ز

ه دا�ان رـز �ی
�ز و  ه ها  �ز �ی �ز �وی  به  �

***
و�د می �ز ل�ت  عز سوا�ی   � �ب ه�سو  �ز 

ردد ا�ز  د  ا��ی می �ز ا�ه  �ب  � �ی �ز به  �

و�ده ��ز �ی �ت ی  ا��ب ن  �ی
�گ س�ز ن  �ت

�یم م�ده �ز م داِ� 
�ز �ز سوا� 

***
�و�ز٥ ن  �و�ش �وی  �ت 

�ش
می �گ هان  �ز

هان �ز �چ �ت   سش
�ب می �گ

�ک سش ا��ی �ت ن  رد اآ

اهی س�ی رد  �ب 
سش دامن   � �ی �ز به  �

اـهی م�ش وا��ز �ز رـ�گه  �ز �و�ز  �ز

***
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اـم �ش دامن  رد  �ت  �ز �ش ا�ب  و�ز �ز به  �

د ـی
و�سش �ص �ز ون ، رد �ت ای �ز ن رد�ی رد اآ

د د�ی ـهن  �ک �ان  �وده،  ا�ی اآ ون  �ز به  �

د د�ی ن  �ت
و�ی�ش �ز ا�ب  �ت �ز اآ �و�ب  عز

***

10

س�ت دا�ز �ز  �
�ک دم ،  ن  اآ د  ـی سش د�ی ا�ز �چه 

اد �ت ا�ز من 
د�ش اه  ـچ س رد  �ش 

�ت اآ و  �چ

دـ �ش  � �ت ده  د�ی وِن  �ز به  � �ش 
گا�ز م�ش �که    

دـ �ش  � ده �ت �ز می سو�ز
�ک همـ  �ش 

�ت اآ �ز 

***
والد  �چ ��ت  �ب و  رـ  �ی

�ت ا�ان  �ب ن  اآ رد 
�ک ا��ی �ت �ت

ون ، رد دسش ای �ز ن رد�ی رد اآ

�ت سش
می �گ �ز  �ی

ا�ز ـت �س ام  �ش ان   م�ی

�ت سش
می �گ �ز  �ی

�گ �ز �چ سرـ  ال  �ب د�ز به  �

***
سو�ز     �ت  �ی

عا�ز �ز  �ی �ت  �ِ �ی
م�ش �ش

دان  �ب
�ت �ز ه می ��ی ا�ز   ا�ز �ش

گ
دان �که �ب�� �ز ولی �چ

�د
ک

می �  
گ

م�� کا�  وه،  �ب ا�ز ن  اآ  رد 

�د
ک

می �  
گ

�ب�� و  �ت  �ز �ک می �ش دان  �ز �چ دو 

***

�ب1٥ اآ رد  د  ص�ی می ��ت مو�ب  ان  م�ی

همـ  � �ب د  �ی
ل�ت می عز د  ـز س �ود  به  �

وه �ب ا�ز �های  �ت
ا�ز  ، 

گ
م�� ص 

��ت به  �   

وه
�ک ی  �چ ا�ز  وه 

�ک �ان ،  ِ
گ

� اموا�ب  �ز 

***
�ود �ز اآ

لک ا،  ه�ز ی �چ �ب ��ز ــ،  �ش ان ،  �و�ش �ز

اـه �ش دٔۀ  د�ی رد  �وان ،  �دّـ  ن  ا�ز ا�ی

�ت
می ��ز �ی�ش  �چ و  د  می رد�ی �ب 

سش  دل 

�ت
می ��ز �یـ�ش 

�ز ا�ان  ه�ز ی  مو�ب ه�ـ  �ز 

***
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مهدي حمیدي شیرازی

20

ی 
ک

�
ش

ا� �ز�ت  �و می ��ی �ز ــ  
ش

�ا�� �حز �ز 

ان ���ز اموا�ب  ون 
��یما�ب �گ ن  اآ رد 

د می د�ی �ب  اآ  � �ب ی 
گ

دل �ز �ز ای  �ز  �ب

د: می د�ی وا�ب  �ز رد  ه ای  ا�ز �ت ال  �ی
�ز

***
ا  رد�ی سوی  ن  اآ ا�ز  واهم  �ز ا�ی  �ی به  �

�ت س�ز م 
�ش �ک والن 

�ز ن  ا�ی ان  �ب ا�ز  دما� 

� �ی
�کمان �گ و  و�ش  �ه �چ �ز ی 

ز
سوا�ا�

� �ی
م�ش �ش

به  � ان  مان ها�ش ا�ز �ز م  �بسو�ز

***
�د

ک
دا  � �ز د  ا�ی می �ب �که  مد  اآ ی  �ب �ش

د �ی
لگ �ز �ب و  اد  ـت ِاس ان  م�ز د�ش �ی�ش  �چ به  �

�ا ن  �ز و  د  �ز ��ز �ت ،  �ز
ممللک �اه  به  � 

�ا وطن  من ،  اه��ی دـ  �ب�ز ا�ز  د  �ها�زْ

***
�د   2٥

�زُ �ی 
ک

� ��ش ا  �ب ی  ـب
سش ا  �ت �ا  ی  �ب �ش

د   �ز �ت ��ز
گ

�  
ش

�دـ� ِ
گ

�  � �ب �د  ِ
گ

�  �
ک

� ��ش و  �چ

د  �ز
لک ا�ز ود 

�زُ سرـها  �ز  س�،  ن ها  �ت  �ز 

دـ! �ز
�ک ا�ز �ود  رد  ا  اد�چ �ب ی  ،  �ت

سش �ک و  �چ

***
وا�   دسش  ِ

�گ �ز �ب ن  اآ �چِ�  ا�ز  �ت  ـ،  سش دز لگ �ب و  �چ
�ز �ی

�گ �ز �چ �ت 
�ز لگ ا�ان  �ی و  دان  �ز ��ز �ز به  �

�ان اآ ا�یا�ب ،  ی �چ �ب ای  رد�ی ن  اآ  ا�ز 

ن �اـن! د  ا�ی ا�ی �ب د،  ا�ی �ب د  �ز ��ز �ز  �
گ

� �که 

***

٣0

ُمل�ک ن  ا�ز ا�ی ی 
ک

ال �ز �ب  و�ب ه�  �چا�  به  �

   
ک

ا� �ز ن  �ی �ز طعه  �ت ه�  سرـ   � �ب ی  مس�ت �ز 

�ته!  ��ز �که  ن سرـها  ، اآ ا� اس�ت  �ب��ی  �چه 

�تــه! ��ز �که  س�ها 
ا�ز ـــهــ  ـ�چ د  دا�ز دـا  حز
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 کارگاه    متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  در متن درس، واژه هايی را بيابيد که معانی زير را دارا باشند.   

اسب )....................(               نابودکننده )....................(                عميق)....................( 

2  جمله های زير را با هم می خوانيم و به نقش های مختلف کلمۀ »امروز« توّجه می کنيم:   
نقش: مفعول امروز را غنيمت دان.

نقش: نهاد امروز، روز شادی است.
نقش: مسند گنجينۀ عمر، امروز است.

نقش: مضاٌف اليه برنامۀ امروز، تأييد شد.
نقش: قيد امروز، به کتابخانۀ ملّی می روم.

در همۀ جمله های باال به جز جملۀ آخر، کلمۀ »امروز«، نقش های اسم را گرفته است.
کلمۀ »امروز« در جملۀ آخر، هيچ يک از نقش های اسم را ندارد.
منادا هم نيست. »امروز« در جملۀ مذکور، »  گروه قيدی« است.

گـروه قيـدی، بخشـی از جمله اسـت که جمله يـا جزئی از آن را مقّيـد می کند يا توضيحی 
نظيـِر مفهـوم حالـت، زمان، مكان، ترديـد، يقين، تكرار و ... را بـه جمله می افزايد.

قيد می تواند از نظر »نوع«، اسم، صفت يا قيد باشد.
  در بيت های نهم و دهم، قيدها را مشّخص کنيد.

قلمرو ادبی 
1  » درياي خون«، در بيت های هشتم و دوازدهم، استعاره از چيست؟

2  ابيات زير را از نظر کاربرد » تشبيه« و »کنايه« بررسی کنيد. 
مي ديد ز  رخسارش فرو مي ريخت اشكي آب  بر  زندگي  بناي 

لرزان امواج  سيماب گون  آن  ی 2خيال  تازه اي در خواب مي ديددر 
رس
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٣   به شعر»  در امواج سند« دّقت کنيد؛ اين شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشكيل شده است.
هر بند، شـامل چهار مصراع اسـت؛ به اين نوع شـعر »چهارپاره« يا »دوبيتی های پيوسـته« 
می گويند؛ چهارپاره، بيشـتر برای طرح مضامين اجتماعی و سياسـی به کار می رود و رواج 

آن، از دورة مشـروطه  بوده و تاکنون ادامه يافته اسـت.
ملک الّشعرای بهار، فريدون مشيری و فريدون تولّلی سروده هايی در اين قالب دارند.

 اکنـون، نحـوة قـرار گرفتـن قافيه ها را در اين چهار پارة حميدی شـيرازی به کمک شـكل 
نشان دهيد. 

قلمرو فکری 
1  شاعر در بيت زير، قصد بيان چه نكته اي را دارد؟

خوارزمشـاهيدر آن تاريک شـب مي گشـت پنهان خرگـه  فـروغ 

2 حميدي شيرازي در ابيات زير،چه کسي را و با چه ويژگي هايي وصف مي کند؟
کـه مژگانـش بـه خون ديده  تر  شـدچـه انديشـيد آن  دم، کـس ندانسـت
زآتـش هـم کمـي سـوزنده تـر  شـدچـو آتـش در سـپاه دشـمن افتـاد

٣  دربارة ارتباط معنايي بيت  زير و متن درس توضيح دهيد.
تـا در ايـن ره چـه کنـد هّمـت مردانۀ مادر ره عشـق وطن از سِر  جان خاسته ايم

رهی معیّری

4  شاعر در بيت زير، چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟
 دو چنـدان مي شـكفت و برگ مي کرد  ولي چندان که برگ از شاخه مي ريخت  

. ................................................................................................................ ٥
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گنــج   حکمــت    چو سرو باش

حكيمی را پرسيدند: »چندين درخت نامور که خدای َعزَّ و َجل آفريده است و برومند، 
هيچ يک را آزاد نخوانده اند؛ مگر سـرو را که ثمره ای ندارد. در اين چه حكمت اسـت؟«

گفـت: »      هـر درختـی را ثمره معّين اسـت که به وقتی معلـوم، به وجوِد آن تـازه آيد و 
گاهی به عدِم آن پژمرده شـود و سـرو  را هيچ  از اين نيسـت و همه وقتی خوش اسـت و 

اين اسـت صفت آزادگان.«

�بسی لـــه  د�ب �که  م�زــــهـ  دل  �د  دز �گ می  �چـه 
�ز اآ به  �

��یم
ک

ل �با�ش �
ز

�
و �ز د،  �چ �ی

� اآ ��ت   �ز  دس�ت  �ب
گ

�

داد �ز �ت رد �ب
سش دز واهد �گ �ز ل�ی�زه �ب

�چ� ا�ز �ز

اد �ز و س�و �با�ش اآ د،  �چ ا�ی �ی و��ت    �ز دس�ت �ز
 گلستان،سعدی
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 گشت پشت کوهساراننهان می     ماالن قرص خورشید                                     سینه ،به مغرب .1

 مسند. ماالن و پشت کوهساران: نقش قید / نهان: نقشخیز / قرص: هر چیز گِرد / بیت: یک جمله / به مغرب و سینهسینه ماالن:سینه قلمرو زبانی:

ماالن: کنایه از آهسته و از روی ناتوانی حرکت کردن /           ماالن حرکت کردن برای خورشید: تشخیص و استعاره / سینهسینه قلمرو ادبی:

 کوهساران: مراعات نظیر.مغرب و خورشید و 

 شد.ها پنهان میخورشید هنگام غروب به آرامی پشت کوه قلمرو فکری:

 دارانها و نیزهبه روی نیزه                         نگ                       رریخت گَردی زعفرانفرومی .2

 داران: جنگجویان /بیت: یک جمله/مصراع دوم: نقش قید.خورشید / نیزهرنگ غروب رنگ: نور طالییگَرد: غبار / گردی زعفران قلمرو زبانی:

 ات نظیر.داران: مراعها / نیزه و نیزهها: مجاز از سالحرنگ: استعاره از نور خورشید / نیزهگَرد مانند زعفران: تشبیه / گَردی زعفران قلمرو ادبی:

 پاشید.هایشان میدر( زردرنگی بر جنگجویان و نیزهخورشید، نور طالیی خود را مانندِ گَرد )پو قلمرو فکری:

 تن سنگین اسبی تیر خورده             خورد                                  ز هر سو بر سواری غلت می .3

 الیه.ب: مضافسغلتید، به روی خود چرخیدن / بیت: یک جمله/تن: نقش نهاد/سنگین و تیرخورده: نقش صفت/اخورد: میغلت می قلمرو زبانی:

 غلتید.افتاد و میاز هر سوی میدان جنگ، جُثّۀ سنگین اسبی زخمی بر صاحبش که سرنگون شده بود، می قلمرو فکری:

 مُردهدارِ نیمسوار زخم                                                    نالید از درد            به زیر باره می .4

 مُرده: نقش صفت.دار و نیممُرده: در حال مرگ / بیت: یک جمله به شیوۀ بالغی / سوار: نقش نهاد / زخماسب / نیم*باره:  قلمرو زبانی:

 نالید.پیچید و میجان، از شدّت درد و تحمّل وزن اسب، به خود میسوار نیز با تن مجروح و نیمه قلمرو فکری:

 به زیر دامن شب در سیاهی                                  گشت روی روشن روز                 نهان می .5

 روی روز و دامن شب:اضافۀاستعاری و تشخیص/روز و شب:تضاد و تناسب/روز:مجاز از خورشید/روی و روز:جناس ناقص اختالفیقلمرو ادبی:

 گرفت.جا را فرا میرسید و تاریکی شب همهآرام به پایان میروز آرام قلمرو فکری:

 فروغ خرگه خوارزمشاهی                                     گشت پنهان           ریک شب میدر آن تا .6

 شب: شبِ تاریک / فروغ: نور، روشنی، پرتو / *خرگه: خرگاه، خیمه به ویژه خیمۀ بزرگ / بیت: یک جمله به شیوۀ بالغی.تاریک قلمرو زبانی:

 گشت: کنایه از پایان یافتن قدرت و حکومت خوارزمشاهیان.ه خوارزمشاهی پنهان میخرگه: مجاز از قدرت / فروغ خرگ قلمرو ادبی:

 در آن شبِ تاریک، اوج و اقتدار پادشاهی خوارزمشاهی نیز رو به پایان بود. قلمرو فکری:

 یدآلوده، ایران کهن دبه خون                                        به خوناب شفق در دامن شام           .7

 خوناب: خون آمیخته با آب / شفق: سرخی خورشید هنگام غروب / بیت: یک جمله / آلوده: نقش مسند / ایران: نقش مفعول. قلمرو زبانی:

 شخیص / خون و خوناب: مراعات نظیر )تناسب(خوناب شفق: تشبیه / دامن شام: اضافۀ استعاری و ت قلمرو ادبی:

 نگاه کرد و در ذهنش مجسّم شد که ایران باستانی و شکوهمند به زودی غرق در خون خواهدشد. الدین به سرخی غروبجالل قلمرو فکری:

 غروب آفتاب خویشتن دید                      شید                  در آن دریای خون، در قرص خور .8

 از نابودی حکومت / آفتاب: استعاره از بخت و عُمر.دریای خون: اضافۀ تشبیهی و استعاره از شفق و اغراق / مصراع دوم: کنایه  قلمرو ادبی:

 اش( را احساس کرد.با دیدن غروبِ خورشید، غروب عمر خود )پایان زندگی قلمرو فکری:

 که مژگانش به خونِ دیده تر شد                              چه اندیشید آن دم، کس ندانست           .9

 یه.النقش مضاف«: ش-َ»های چشم / دیده: چشم / تر: خیس / بیت: سه جمله / مژگان: نقش نهاد / مژگان: مژهآن دم: آن لحظه /  قلمرو زبانی:

 مصراع دوم: کنایه از به شدّت گریه کردن / مژگان: مجاز از چشم / مژگان و دیده: مراعات نظیر / خون: استعاره از اشک. قلمرو ادبی:

 ای فکر کرد که باعث شد، گریه کند.الدّین به چه چیز آزاردهندهجالل داند در آن لحظه،کسی نمی قلمرو فکری:

 تر شدز آتش هم کمی سوزنده                                  چو آتش در سپاه دشمن افتاد               .11

 سب(.تر شدن از آتش: اغراق / آتش و سوزنده: مراعات نظیر )تناچو آتش: تشبیه / سوزنده قلمرو ادبی:

 ها پرداخت.به میان سپاهیان مغول افتاد و به کشتار آن –تر از آن حتّی سوزنده –سپس همانندِ آتشی سوزان  قلمرو فکری:

 

 درس سوم: در امواج سند
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 گشتمیان شام رستاخیز می                               در آن باران تیر و برق پوالد                         .11

 / پوالد: فوالد / شام: شامگاه / رستاخیز: قیامت، محشر / بیت: یک جمله. برق: درخشش، درخشندگی قلمرو زبانی:

 «.ر»آرایی باران تیر: اضافۀ تشبیهی و اغراق / شام رستاخیز: استعاره از میدان جنگ / پوالد: مجاز از شمشیر/تیر و پوالد: تناسب/واج قلمرو ادبی:

 کرد.قیامت شده بود، میان بارانِ تیر و برقِ شمشیر، مبارزه می الدین در آن شب که میدان جنگ همچونجالل قلمرو فکری:

 گشتبه دنبال سر چنگیز می                                     در آن دریای خون، در دشت تاریک     .12

 الیه.نقش مضافالیه / تاریک: نقش صفت / چنگیز: چنگیز: فرماندۀ سپاه مغول / بیت: یک جمله / خون: نقش مضاف قلمرو زبانی:

 دریای خون:اضافۀتشبیهی و استعاره از میدان جنگ و اغراق/دنبال سر کسی گشتن:کنایه از به فکر کشتن کسی بودن/در و سر:جناس.قلمرو ادبی:

 وجوی چنگیز بود تا او را پیدا کند و سر از تنش جدا نماید.در میدان جنگ در جست قلمرو فکری:

 کرددر آن انبوه، کار مرگ می                                                 سوز   بدان شمشیر تیز عافیت .13

 الیه.بدان: با آن / عافیت سوز: نابودکننده، کُشنده / انبوه: شلوغی / بیت: یک جمله / کار: نقش مفعول / مرگ: نقش مضاف قلمرو زبانی:

 «.ر»آرایی : کنایه از کشتن / مرگ: مجاز از عزرائیل / واجسوز: کنایه از کُشنده / کار مرگ کردنعافیت قلمرو ادبی:

 برد.کرد و سربازان دشمن را از بین میاش، نقش مرگ را ایفا میالدّین با شمشیر کُشندهجالل قلمرو فکری:

 کردشکفت و برگ میدو چندان می                   ریخت    ولی چندان که برگ از شاخه می .14

ریخت: کنایه از کشتن سربازان مغول /         برگ: استعاره از سرباز مغول / شاخه: استعاره از لشکر مغول / برگ از شاخه می قلمرو ادبی:

 ریختن و شکفتن: تضاد / برگ و شاخه و شکفتن: مراعات نظیر.کرد: کنایه از زیاد شدن / برگشکفت و برگ میمی

 آمدند.کُشت، دو برابرِ آن افراد، به جنگِ او میمی اما هرچه از سربازان مغول را قلمرو فکری:

 به رقص مرگ، اخترهای انبوه                                            رقصید در آب       میان موج می .15

 «.ر»آرایی رقصیدن ستارگان: تشخیص و استعاره / رقص مرگ: تناقض )پارادوکس( / واج قلمرو ادبی:

 اس تصویر ستارگان در تالطم امواج، مانند رقصِ مرگ بود.انعک قلمرو فکری:

 ران، کوه از پی کوهز امواج گِ                               غلتید بر هم                     به رود سند می .16

 : نقش صفت.الیه / گِرانچرخید / *گِران: سنگین، عظیم / بیت: یک جمله / سند: نقش مضافغلتید: میمی قلمرو زبانی:

 سند و امواج: مراعات نظیر )تناسب( / موج مانند کوه: تشبیه و اغراق / کوه: آرایۀ تکرار. قلمرو ادبی:

 غلتیدند.های بزرگی روی هم میهای رود سند همچون کوهموج قلمرو فکری:

 رفتدرید و پیش میدل شب می                         لود              آپهنا، کفخروشان، ژرف، بی .17

 الیه.پهنا: وسیع، گسترده / بیت: دو جمله / مصراع اول: نقش قید / دل: نقش مفعول / شب: نقش مضافژرف: گُود، عمیق / بی قلمرو زبانی:

 .تناسب: آلودپهنا، کفخروشان، ژرف، بیاریکی / در ترفتن دل شب: اضافۀ استعاری و تشخیص / دل شب دریدن: کنایه از پیش قلمرو ادبی:

 رفت.شکافت و پیش میآلود بود. سیاهی شب را میو کف وخروش، عمیق، وسیعرود سند، پُرجوش قلمرو فکری:

 رفتز هر موجی هزاران نیش می                                           از این سدّ روان، در دیدۀ شاه .18

 تیز مانند سوزن و خنجر / بیت: یک جمله / نیش: نقش نهاد.دیده: چشم / نیش: نوک هر چیز نوک قلمرو زبانی:

سدّ روان: استعاره از رود سند و تناقض )پارادوکس( / موج مانند نیش: تشبیه / دیده: مجاز از چشم / سد و موج: مراعات نظیر /  قلمرو ادبی:

 اران: نماد کثرت و مجاز از زیادی و اغراق.ه رفتن: کنایه از آزار دیدن / هزدنیش در دی

 زد.الدّین مانند سدّی بود که هر موجش هزار نیش بر جان او میرود سند در چشم جالل قلمرو فکری:

 دیدبنای زندگی بر آب می                                             ریخت اشکی     ز رخسارش فرومی .19

 الیه / اشک: نقش نهاد / بنا: نقش مفعول.در رخسارش: نقش مضاف« ش-َ»چهره / بیت: دو جمله / رخسار: صورت،  قلمرو زبانی:

 چشم رخسار و اشک:تناسب/رخسار:مجاز از«/ر»آراییوپادشاهی/واجاز ناپایداری زندگیبنای زندگی:اضافۀتشبیهی/مصراع دوم:کنایهقلمرو ادبی:

 دید.زندگی خود را در حال نابودی میاشک بر صورتش جاری شد؛ زیرا  قلمرو فکری:
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 دید:ای در خواب میخیال تازه                                     گون امواج لرزان    در آن سیماب .21

 ای؛ سیماب: جیوه / خیال: گُمان، اندیشه / بیت: یک جمله / خیال: نقش مفعول.رنگ جیوه، جیوهگون: به*سیماب قلمرو زبانی:

 ای به ذهنش رسید / خیال و خواب: مراعات نظیر.امواج مانند جیوه: تشبیه / مصراع دوم: کنایه از اینکه فکر تازه ادبی:قلمرو 

 ای به ذهنش رسید.با نگاه کردن به امواج لرزان رود سند، فکر تازه قلمرو فکری:

 گیرپوش و کمانسوارانی زره                                         به یاری خواهم از آن سوی دریا     .21

 گیر: تیرانداز / بیت: یک جمله.پوش: جنجگو / کمان*دریا: در متن درس رود بزرگ مانند دریای نیل / زره قلمرو زبانی:

 گیر: مراعات نظیر )تناسب(.پوش و کماندریا: استعاره از رود سند / سواران و زره قلمرو ادبی:

 طلبم.سند، سربازانی جنگجو و تیرانداز به یاری میاز آن سوی رود  قلمرو فکری:

 هاشان به شمشیربسوزم خانمان                                    دمار از جان این غوالن کشم سخت     .22

 *دمار از کسی کشیدن: دمار از کسی برآوردن؛ کنایه از نابود کردن کسی / غوالن: مغوالن / بیت: دو جمله. قلمرو زبانی:

 دمار از کسی کشیدن: کنایه از نابود کردن کسی / غوالن: استعاره از مغوالن. لمرو ادبی:ق

 صفت، انتقام سختی بگیرم و دشمنان را نابود کنم.ها از این مغوالن غولبا آن قلمرو فکری:

 فرزند و زن را به راه مملکت،                                      باید فدا کرد            شبی آمد که می .23

 فرزند و زن: مراعات نظیر )تناسب( / را و راه: جناس ناقص افزایشی. قلمرو ادبی:

 شبی رسید که باید زن و فرزند را در راه میهن فدا کرد. قلمرو فکری:

 ارهاند از بند اهریمن، وطن ر                                       به پیش دشمنان اِستاد و جنگید          .24

 الیه.اِستاد: مخفّف ایستاد / رهاند: نجات داد / اهریمن: شیطان، در اینجا منظور مغوالن / بیت: سه جمله / اهریمن: نقش مضاف قلمرو زبانی:

 ناسبت و اهریمن:دشمنان«/ن»آراییاز مقاومت/اهریمن:استعاره از مغوالن/وطن:مجاز از مردم وطن/واجدر مقابل کسی ایستادن:کنایهقلمرو ادبی:

 این زمان باید در مقابل دشمنان مقاومت کرد و برای رهایی مردم وطن از دست دشمنان، دالورانه جنگید. قلمرو فکری:

 ها سر، ز سرها خُود افکندز تن               شبی را تا شبی با لشکری خُرد                                   .25

 خود، کاله جنگی / بیت: دو جمله / شبی را تا شبی: نقش قید.روز / خُرد: کوچک / خُود: کاله شبی را تا شبی: در طول یک قلمرو زبانی:

 «.ا»آرایی مصوّت ها سر افکندن و ز سرها خُود افکندن: کنایه از کشتن / تن و سر و خُود: مراعات نظیر )تناسب( / واجز تن قلمرو ادبی:

 در مقابل دشمنان با شجاعت جنگید و بسیاری از آنان را کُشت. روز با لشکر کوچک خوددر طول یک قلمرو فکری:

 چو کشتی، بادپا در رود افکند!                                  چو لشکر گِرد بر گِردش گرفتند             .26

 مله.دن / بادپا: اسب تندرو / بیت: دو جکه / چو در مصراع دوم: مانندِ / گِرد بر گِرد گرفتن: محاصره کرچو در مصراع اول: وقتی قلمرو زبانی:

 کردناز محاصرهاز اسب تندرو/کشتی و رود:تناسب/چو و چو: جناس تام/گِرد بر گِرد گرفتن:کنایهبادپا مانند کشتی:تشبیه/بادپا:کنایهقلمرو ادبی:

 ز رود سند بگذرد.اش کردند، اسب خود را مانند کشتی به آب زد تا اهنگامی که لشکر مغول محاصره قلمرو فکری:

 پایاب، آساناز آن دریای بی           ر                             چو بگذشت، از پسِ آن جنگِ دشوا .27

 گذر، عمیق / بیت: یک جمله / دریا: نقش متمم / آسان: نقش قید.پایاب: بی*دریا: در متن درس رود بزرگ مانند دریای نیل / بی قلمرو زبانی:

 پایاب: مراعات نظیر )تناسب(.دریا و بی« / ا»آرایی مصوّت دشوار و آسان: تضاد / دریا: استعاره از رود سند / واج قلمرو ادبی:

 وقتی آن جنگ سخت به پایان رسید ... قلمرو فکری:

 نساکه گر فرزند باید، باید این                                      به فرزندان و یاران گفت چنگیز        .28

 گونه / باید: الزم است / بیت: سه جمله / چنگیز و فرزند: نقش نهاد / این سان: نقش مسند.سان: ایناین قلمرو زبانی:

 فرزندان و یاران: مراعات نظیر )تناسب(.« / ن»آرایی الدّین: تشبیه / واجفرزند و باید: آرایۀ تکرار / فرزندان مانند جالل قلمرو ادبی:

 یز به فرزندانش گفت: فرزند باید اینگونه شجاع و باغیرت باشد.چنگ قلمرو فکری:

 چه بسیار است، آن سرها که رفته                                    به پاس هر وجب خاکی از این مُلک .29

 مله./ بیت: دو جپاس: پاسداری، حراست، نگهبانی / مُلک: پادشاهی، بزرگی، عظمت / رفته: از بین رفته، کشته شده  قلمرو زبانی:

 رزمیناز مقدار کم/خاک:مجاز از ساز کشته شدن/هر و سر: جناس ناقص اختالفی/هر وجب: کنایهسر: مجاز از انسان/سر رفتن: کنایهقلمرو ادبی:

 اند.های بسیاری جان خود را فدا کردهبرای دفاع از هر وجبِ این مرز و بوم، انسان قلمرو فکری:
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 خدا داند چه افسرها که رفته!                                           ین خاک    ز مستی بر سر هر قطعه ز .31

 *افسر: تاج و کاله پادشاهان / رفته: از بین رفته، کشته شده / بیت: دو جمله. قلمرو زبانی:

 از از وطناز کشته شدن بزرگان/خاک:مجافسر:کنایهسر و هر:جناس ناقص اختالفی/ رفتن  -بزرگ/بر و سر هایافسر:مجاز از انسانقلمرو ادبی:

 اند.به خاطر عشق به وطن، سرداران و پادشاهان زیادی کشته شده قلمرو فکری:

 

 قلمرو زبانی:

 هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند.در متن درس، واژه 

 ( پایاب و ژرفبی (                                  عمیق )  سوزعافیت (                                          نابودکننده ) بادپا  اسب )    

 کنیم:توجّه می« امروز»های مختلف کلمۀ خوانیم و به نقشهای زیر را با هم میجمله 

                          .نقش: مفعول                               امروز را غنیمت دان 

                                     .نقش: نهاد               امروز، روز شادی است 

 گنجینۀ عمر، امروز است.                                                 نقش: مسند 

 ٌالیهبرنامۀ امروز، تأیید شد.                                                     نقش: مضاف 

 روم.                                         نقش: قیدامروز، به کتابخانۀ ملّی می 

 های اسم را گرفته است.نقش« امروز»های باال به جز کلمۀ آخر، کلمۀ در همۀ جمله

 های اسم را ندارد.در جملۀ آخر، هیچ یک از نقش« امروز» کلمۀ

 است.« گروه قیدی»در جملۀ مذکور، « امروز»منادا هم نیست. 

کند یا توضیحی نظیرِ مفهوم حالت، زمان، مکان، تردید، یقین، تکرار و ... گروه قیدی، بخشی از جمله است که جمله یا جزئی از آن را مقیّد می

 زاید.افرا به جمله می

 اسم، صفت یا قید باشد.« نوع»تواند از نظر قید می

 های نهم و دهم، قیدها را مشخّص کنید.در بیت 

 چه اندیشید آن دم، کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شد  ← متمم قیدی( به خون دیده / )قید زمان( آن دم( 

  تر شدز آتش هم کمی سوزندهآتش در سپاه دشمن افتاد/چو←قیدی(قیدی(/کمی)گروهدشمن)متممقیدی(/درسپاهچوآتش)متمم 

 :ادبیقلمرو 

 «های هشتم و دوازدهم، استعاره از چیست؟، در بیت«دریای خون 

 «بیت دوازدهم: استعاره از میدان جنگ.« دریای خون»بیت هشتم: استعاره از غروب خورشید / « دریای خون 

  بررسی کنید.« کنایه»و « تشبیه»ابیات زیر را از نظر کاربرد 

 گیاز ناپایداری زندبنای زندگی: اضافۀ تشبیهی / مصراع دوم: کنایه ←دیدبنای زندگی بر آب میکی / ریخت اشز رخسارش فرومی     

 نیدرسذهنبهایتازهفکرِازدوم:کنایهجیوه:تشبیه/مصرعامواج مانند ←دیدمیبای در خواخیال تازه/گون امواج لرزاندر آن سیماب     

  ار است. هر بند، شامل چهآهنگ تشکیل شدهوزن و همدقّت کنید؛ این شعر از چند بند هم« در امواج سند»به شعر

ضامین اجتماعی مگویند؛ چهارپاره، بیشتر برای طرح می« های پیوستهدوبیتی»یا « چهارپاره»مصراع است؛ به این نوع شعر 

 است.رود و رواج آن، از دورۀ مشروطه بوده و تا کنون ادامه یافتهو سیاسی به کار می

 هایی در این قالب دارند.الشّعرای بهار، فریدون مشیری و فریدون تولّلی سرودهملک

 قافیههید.                 ها را در این چهارپارۀ حمیدی شیرازی به کمک شکل نشان داکنون، نحوۀ قرار گرفتن قافیه 

 ------------------------                        ------------------------   * 

 ------------------------                        ------------------------   * 

 ------------------------                        ------------------------   # 

 ------------------------                        ------------------------   # 

 پژوهی درس سومکارگاه متن
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 :فکریقلمرو 

 ای را دارد؟شاعر در بیت زیر، قصد بیان چه نکته 

 نابودی و انقراض حکومت خوارزمشاهیان. ←  گشت پنهان / فروغ خرگه خوارزمشاهیشب میدر آن تاریک     

  کند؟هایی وصف میابیات زیر، چه کسی را و با چه ویژگیحمیدی شیرازی در 

 دم، کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شدچه اندیشید آن     

 ندکهای شجاعت،تفکر وصف مییژگیوبا الدّین خوارزمشاه را جالل←تر شدز آتش هم کمی سوزندهچو آتش در سپاه دشمن افتاد/      

 بیت زیر و متن درس توضیح دهید. دربارۀ ارتباط معنایی 

 ایم / تا در این ره چه کند همّت مردانۀ مادر ره عشق وطن از سرِ جان خاسته     

 کردن، تأکید دارند.دوستی، ایثار، فداکاری برای وطن و جان خود را فدای میهنهر دو به میهن 

 کند؟ای از نبرد را وصف میشاعر در بیت زیر، چه صحنه 

 .الدّین و زیادی سپاه مغولی جاللشجاعت و جنگاور←کردشکفت و برگ میدو چندان میریخت/گ از شاخه میچندان که بر ولی     

 

 

 

د؛       انیک را آزاد نخواندهاست و برومند، هیچچندین درخت نامور که خدای عَزَّ و جَل آفریده»حکیمی را پرسیدند: 

 «ای ندارد. در این چه حکمت است؟که ثمره مگر سرو را

هر درختی را ثمره معیّن است که به وقتی معلوم، به وجودِ آن تازه آید و گاهی به عدمِ آن پژمرده شود و سرو را »گفت: 

 «هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان.

 دار / ثمره: میوه /مشهور، معروف / عزّ و جل: عزیز و بزرگ است / *برومند: بارآور، میوهحکیمی را: از حکیمی / نامور: نامی،  قلمرو زبانی:

 در سرو را نیست: حرف اضافه )برای سرو(.« را»در هر درختی را ثمره: فکّ اضافه )ثمرۀ هر درختی( / « را»حکمت: فرزانگی، دلیل، مصلحت / 

 اعات نظیر )تناسب(.سرو و آزاد: مر –سرو و درخت و ثمره  قلمرو ادبی:

اند؛ ا آزاد نگفتهکدام راست، هیچاز بین این همه درخت معروف و قوی که خداوند بزرگ و بلندمرتبه آفریده»از حکیمی پرسیدند:  قلمرو فکری:

 «ای ندارد. در این نامگذاری چه دلیل و مصلحتی وجود دارد؟جز درخت سرو که آن هم میوهبه

ثمره، شود و گاهی به خاطر نبودن آنای معیّن وجود دارد که در زمانی معلوم به وجود آن، تازه و شاداب میمیوه و نتیجهبرای هر درختی، »گفت: 

 ها در سرو وجود ندارد و همیشه شاداب و خوش است و این شادابی، صفت آزادگان است.کدام از این ویژگیشود و هیچپژمرده و غمگین می

 پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد      که دجله بسی               منه گذرد دلبه آنچه می .1

 منه: فعل نهی از نهادن، نبند / دجله: نام رودی در عراق / بیت: سه جمله / بسی: نقش قید. قلمرو زبانی:

 «.د» آراییمندی زیاد / دجله و بغداد: مراعات نظیر )تناسب( / واجدل نهادن: کنایه از عالقه قلمرو ادبی:

 به چیزی که گذرا و ناپایدار است، دلبسته نباش؛ زیرا رود دجله پس از مرگ خلیفه هم در بغداد جاری خواهد بود. قلمرو فکری:

 ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد یم                   گرت ز دست برآید، چو نخل باش کر .2

 الیه/نخل و سرو: متمم/کریم و آزاد: مسند.در گرت و ورت: نقش مضافٌ « ت-َ»له/نخل:درخت خرما/کریم:بخشنده/بیت: چهار جمقلمرو زبانی:

تو مانند سرو: تشبیه / نخل و سرو: تناسب / آید و نیاید: تضاد / نخل: نماد بخشندگی / سرو: نماد آزادگی /                –تو مانند نخل  قلمرو ادبی:

 از دست برآمدن: کنایه از توانایی انجام کاری را داشتن / این بیت موازنه دارد )مخصوص رشتۀ علوم انسانی(

 آید، مانند درخت سرو آزاد باش.رما، بخشنده و جوانمرد باش و اگر کاری از دستت برنمیاگر توانایی داری، مانند درخت خ قلمرو فکری:

 

 گنج حکمت: چو سرو باش
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