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نمادظلم وستم شب=  

  بهار=نمادپيروزی 

 باران=نماد سرسبزی وپيروزی

 رود و جويبار=نمادحرکت وجنبش
 

تو و من بهـار بوی باغ از آيد می امـروز      وتو من بار و برگ ، غم دوست ای سوخت اگر ديروز -1  

 ای  / برگ وبارمن وتو = مفعول«/ سوزاند » معنی به = سوخت/  بالانق از قبل = ديروز:  زبانی قلمرو

امروز و ديروز =قيد/  درمصرع دوم«بو » و درمصرع اول« غم»= نهاد/  جمله سه بيتدوست= منادا /   

 از استعاره = باغ/  استعاره وتشخيص= غم/ امروز ، ديروز= تضاد/  امروز ديروز،= مجاز:  ادبی قلمرو

مراعات/ « آرزو و اميد » از استعاره =  بار و برگ/  بالانق و پيروزی از استعاره=  بهار « / جامعه»   

/من وتو= مجازاز ايرانيانآيد می بو = آميزی حس/  بار ، باغ=جناس/   بهار ، باغ ، بار ، برگ=  نظير  
 

 را تو و من اميدهای و آرزو طاغوت، جامعة در ديروز ستم و ظلم غم اگر ، دوست ای:   فکری قلمرو

.رسد می مشام به پيروزی بهار بوی جامعه، در امروز که چرا نيستهراسی  کرد نابود و سوزاند  

( روشنای  آينده به دادن اميد و سختی شدن برطرف و پيروزی بهار آمدن مژده= بيت مفهوم)   

   ودرد غم های کوچـه در ، سرد برزخ آن در جا آن -2

تو؟ و من تار چشمـان ديد می چه آيا شب از غيـر                                                                          

 بهشت به رفتن تا مرگ بين زمان ، چيز دو ميان فاصل حدّ = برزخ/  طاغوت جامعه =جا آن: زبانی قلمرو

 کل/ گذر دوران می،الاس بالانق و طاغوت دوران ميان هفاصل اينجا در آخرت و دنيا بين فاصلة ، دوزخ يا

 کوچه شب، برزخ،/  « چه ، آيا » است اشتباه هم درکنار پرسشی واژة دو آوردن/  است جمله يک بيت

.اضافی و وصفی ترکيب =تو و من تار چشمان/ نهاد بر فعل تقدم =غیالب شيوة/ متمم=  ها  
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 زمان =استعارهاز درد و غم های کوچه/  طاغوت زمان جامعة از استعاره= سرد  برزخ: ادبیقلمرو

/ درد ، سرد =جناس/  تشبيه = درد و غم های کوچه/  ستم و ظلم = استعاره از  شب/  طاغوت  

 چه آيا/ شخص و وجود از مجاز =چشم/  شاهنشاهی ظلم از پر و افسرده و روح بی از مجاز =سرد

تناقض =سرد برزخ/ انکاری استفهام = شب غير ميديد  

آن دوره ) رژيم گذشته( مانند برزخ  پُر از درد و غم بود و چشم مردم جز تاريکیِ ظلم و : فکری  قلمرو

 ستم چيزی نميديد. 

تو و من دار آيينه ، دشت در خورشيد امروز              داغ چمن ويک بودم من باغ غربت در ديروز -3  

 قبل زمان =ديروز/   لفظی قرينه به حذف (= بود) داغ چمن يک و بودم من غربت در ديروز: زبانی قلمرو

شهدايی  ، زياد بسيار اندوه و غم = داغ چمن يک/  جامعه =باغ/  دوریغربت= /  یالماس بالانق از  

/  ) صفت فاعلی(دارنده آينه =دار آيينه/ /  بالانق بعداز جامعة = امروز/ کردند شالت آزادی برای که

 =دار آيينه/  جمله سه بيت/  معنوی قرينه به حذف (= است ) وتو من دار آيينه دردشت، خورشيد امروز

مميز =چمن / وصفی ترکيب=داغ چمن يک/ اضافی ترکيب = تو و من دار آيينه ، باغ غربت/ مسند  
 

 چمن باغ،=تناسب/ داغ ، باغ=جناس/ کشور, جامعه از استعاره =باغ./ امروز ديروز، =مجاز:  ادبی قلمرو

 آيينه/  است دار آينه مانند خورشيد= تشبيه/ باشد دار آينه خورشيد، -باغ غربت =تشخيص/  دشت ،

 /خورشيد دشت، چمن، باغ، =نظير مراعات/ غ صامت =آرايی واج/ بودن رهبر از کنايه =بودن دار

وطن ، جامعهاستعاره از= دشت/ ، رهبرآزادی ، بالانق استعاره از= خورشيد  

 چون جامعه در آزادی امروز دردوره ی رژيم گذشته من و وطنم پراز غم وغصّه بوديم ، اما: فکری قلمرو

.رهبر انقالب راهنما و الگوی ماست درخشدو می خورشيدی  

تو و من انتظار در ، اينجا است جويبار صد        باران سمت بيا من با ، غربت و غباريم غرق -4  

 /جمله سه بيت/  آزادی ، پاکی =باران/  جهت ، سو = سمت/  وطن از دوری = غربت: زبانی قلمرو

 صد/ اضافی ترکيب =تو و من انتظار/ اليه مضاف و متمم ترتيب به =من/ مسند =غرق / نهاد =جويبار

وصفی ترکيب= جويبار  
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 = جويباررهايی/  از مجاز =جويبار/  ازآزادی مجاز = باران/ ستم و ظلم از استعاره =غبار: ادبی قلمرو

 =بودن غربت و غبار غرق/ غ صامت در =آرايی واج/ باشد کسی منتظر جويبار=  تشخيص/  حرکت نماد

تنهايی و گرفتاری از کنايه  

ها بيا. به جايی که  زندگی ما در رنج و اندوه ميگذرد پس با من به سوی خوبيها و نيکی: فکری قلمرو

  پيشرفت و شکوفايی در انتظار ماست. ) دعوت به رهايی وآزادی(

تو و من بهار اينک بخوانيم گل با برخيز       ما شکوفايی فصل ، توست و من فصل ، فصل اين -5  

  فعل حذف), است ما آزادی زمان ( =  است )ما شکوفايی فصل/  بالانق فصل ، فصل: زبانی قلمرو

 =اينک/ مسند نهاد،: =  ترتيب به فصل نقش/ جمله پنج بيت /آزادی =بهار/  لفظی قرينه به (است)

اضافی ترکيب= تو و من بهار ما، شکوفايی فصل تو، و من فصل/ نهاد  

/   مردم  همة منظور « تو و من » =مجاز/  تکرار =فصل/  ب،الانق دورة از استعاره =فصل: ادبی قلمرو

بهار گل، شکوفايی، فصل،=نظير مراعات/ شهيد نماد =گل/ بخواند آواز گل=  تشخيص  

 تا برخيز ،  دوران بعد از انقالب زمان پيشرفت و شکوفايی ما است. پس بامن همراه شو: فکری قلمرو

  .و پيشرفت را آغاز کنيم  شکوفايی تا با نظام اسالمی دورانِ بخوانيم هم با را آزادی نوای

تو و من يادگار گل ، دوست ای مانَد می باغ در    سپرديم اگرجان برخيز ، سحرخيز نسيم اين با -6  

 ندای = سحری نسيم/  مُرديم= سپرديم جان(/  فاعلی صفت ) خيزنده سحر =خيز سحر: زبانی قلمرو

 شبه =دوست ای/ جمله چهار دارای بيت/  دوتلفظی واژة = يادگار/ آزادی = گل/  جامعه=  باغ/  آزادی

وصفی ترکيب=سحرخيز نسيم/اضافی ترکيب = تو و من يادگار/ مفعول =جان/  نهاد =گل/منادا جمله،  

 = تشبيه/  « آزادی ، مبارزه » از استعاره گل= استعاره/ باشد خيز سحر نسيم =تشخيص: ادبی قلمرو

کشور از استعاره =باغ/ شهادت از کنايه= سپردن جان/ ماند می که است يادگاری يک مانند گل  

با من همراه شو. اگر در اين همراهی و مبارزه جان خود را از دست داديم، به جای آن : فکری قلمرو

( نيک نام جاودانگی –نظام اسالمی به عنوان يادگار در کشور باقی ميماند.)شهادت طلبی   
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تو و من قرار جای ، دريا سوی روم می من               قرارم بی و تابم بی اميدوارم رود چون -7  

 قرار جای/ مسند =ار بيقر بيتاب، اميدوار،/ متمم=سو رود،/ جمله چهار بيت/ آزادی =دريا: زبانی قلمرو

بدل =تو و من  

. / باشد قرار وبی تاب بی و اميدوار رود=تشخيص/  هستم اميدوار رود مثل من= تشبيه: ادبی قلمرو

نظير ، مراعات=دريا رود،/ آزادی و رهايی از استعاره =دريا/  وعده محل -2 آرامش-1 قرار:  ايهام  

تضاد= قرار قراری، بی/   

 بهمن همچو رود بی تاب و بی قرارِ رسيدن به دريا هستم. من به سمت مردم ميروم فکری:  قلمرو

(همان جايی که وعده ی ديدار همه مردم است.)اميدواری بيا هم تو ، آزادی از پر جامعة سوی  

 

  زبانی قلمرو

  دارد؟ وجود فارسی زبان در آن آوای هم که بيابيد ای واژه درس، متن در-1

نزديکی=قربت دوری        = غربت  

.کنيد مشخص درس متن در را (عطف ربط،) « و» انواع-2  

عطف واو = تو و من فصل /  عطف واو =بار و برگ   

  ربط = واو قرار بی و تابيم بی //     ربط حرف= واو  داغ چمن يک و بودم من باغ غربت در ديروز 

اند؟ رفته کار به « مفعول » نقش در ، اسمی های گروه کدام درس، متن در-3  

« وتو من بار و برگ ، غم دوست ای سوخت اگر ديروز »=درمصرع بار و برگ  

تو؟ و من تار چشمان ديد می چه آيا شب از غير » مصراع در=  « چه» «  

«تو و من بهار اينک بخوانيم گل با برخيز» = درمصرع  تو و من بهارِ  

  ادبی قلمرو

.بيابيد نمونه دو « تشبيه » و « تشخيص » های آرايه از يک هر کاربرد برای درس، متن در-1  

دار آينه به خورشيد رود ، چون تشييه=//       جويبار بودن انتظار گل/ در خواندن تشخيص=  
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؟ هستند مفاهيمی چه نماد « شب » و « سرد برزخ » ، زير بيت در-2  

ستم و ظلم شب=                        شاهی ستم زمان جامعة =سرد برزخ   

تو؟ و من تار چشمان ديد می چه آيا شب از غير       درد و غم های کوچـه در ، سرد برزخ آن در جا آن  

 

  فکری قلمرو

  چيست؟ زير بيت دوم مصراع از شاعر نهايی مقصود -1

  تو و من قـرار جـای ، دريـا سوی روم می من           قـرارم بـی و تـابـم بـی امـيـدوارم رود چـون

بپيونديم. هم به جا آن تا روم می آزادی سوی به من  

دارد؟ پيوندی و مناسبت چه میالاس بالانق ادبيات فصل با زير بيت دهيد توضيح-2  

تو و مـن دار آيينه ، دشـت در خورشيـد امروز      داغ چمـن يک و بـودم مـن باغ غربـت در ديروز  

.هستيم آزادی در امروز اما بوديم تنهايی و غربت در همه ، شاهنشاهی نظام ستم از پر جامعة در  

:دهيد توضيح درس متن با زير های سروده از يک هر موضوعی ارتباط بارة در-3  

(فردوسی)     پاک گفتار و نام تبه نگردد              خاک و باد از و آب از و خورشيد ز (الف  

است زمان گذر در پاک سخن جاوانگی بيت، کلی مفهوم  

 

 در کارمت می... /  دانه و آب من ، دهم می دستت به گل من! / آشيانه در غمين مرغ ، منتظر ای (ب

(کسرايی سياوش)         .خورشيد باران ها ديده بر بارمت می/  امّيد نقش گل ها چشم  

.نشاط و شادی به غمگين مرغ دادن مژده = شعر قطعة مضمون  
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....بارور درختان با همانند که آموختم طبيعت از من! تيرانا  

 به او با و کنند می خلق خود برای نويسندگی، عرصة در نويسندگان برخی که است خيالی فرزند تيرانا

 ژان « اميل » نظير. ريزند می گو و گفت اين قالب در را خود نوشتار مضامين و نشينند می گو و گفت

  طالبوف عبدالرحيم «احمد » و روسو ژاک

تيرانا در موجود مفاهيم  

.است نويسنده های دغدغه و ها انديشه شرح تيرانا-1  

.است مدرن دنيای از چرکين دل و آن های زيبايی و طبيعت ستايشگر تيرانا در نويسنده-2  

 سپرده فراموشی به امروز مدرن دنيای های سرگشتگی ميان در که طبيعتی به ها انسان فراخواندن-3

.است شده  

/  بخشش = کرامت/  ادعا = داعيه/  گفتن سخن = گشودن زبان/ ميوه صاحب =بارور: زبانی قلمرو

/ پاداش دريافت منتظر= داشتن چشم/  نورافشانی = زرافشانی/  باغ=پاليز  

  دادن خوبی با را بدی پاسخ=  ....سنگ زخمه هر پاداش

غرور نفی = نسازم بتی خويشتن از را مردم آزاده فريب هرگز  

 = سر تا پای.../  و شکوفه ، گل ، بوستان=نظير مراعات/  بياموز درختان از =تشخيص:  ادبی قلمرو

/  باران از استعاره =گوهر «/نور » از استعاره =زر/ طبيعت از استعاره = مادر/  وجود همة از کنايه   

=  زده آفتاب/ بخشندگی از کنايه =دستی گشاده/شدن مغرور از کنايه= ساختن بت ازخويشتن = کنايه

/ تشخيص= تو کريم دستهای/ سوخته از کنايه  

گفتن سخن از کنايه =گشودن چيزی به زبان/ خودپرستی از کنايه=نسازم بت خويشتناز  

 تيرانا: محمدرضارحمانی)مهرداد اوستا(


