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ندارد!( یبه جز مرگ وجود دارد که درمان ی:   دردمصراع اول گرید یمعن. ) یدوا کن

ما کن یم کرد که عزم سوبا دست اشارت      دمیعشق د یدر کو یریخواب دوش ، پ در-۸

 : مرشد ری/ پ شبی: دوش : د یزبان قلمرو

 / سو ، کو : جناس یهیعشق : اضافه تشب ی: کو یادب قلمرو

«!  اینزد ما ب» کرد که ؛  یکه با دست به من اشاره م دمی( را دی) مرشد یریدر خواب پ شبی: دیفکر قلمرو

جهـان باشد نیان مبر،که مرا درد اگم    ابوت من روان باشد   ت روز مرگ، چو به-9

به  یلبستگداز  هیکنا :جهان داشتن نیدرد ا /کردن.  عییردن و تشاز مُ هیکنا :: روان بودن تابوتیادب قلمرو

  .«ر»  یی/ واج آرا ایدن

داشتم و از  یدلبستگ ایدن نیکنند.گمان نکن که من به ایم عتشیی را ام : بعد از مرگ که جنازهیفکر قلمرو

 .نمیترک آن غمگ

آن باشد غی، در یدرافت وی!     به دام د غی! در غیو ، مگو در یّمن مگر یبرا-10

 (شبه جمله ): افسوس غیدر« /  ستنیگر» از مصدر  ی: فعل نه ی: مگریزبان قلمرو

 ییشدن / واج آرا ینفسان یهواها از گرفتار هیافتادن :کنا ویاستعاره از  هوا و هوس/ به دام د :وی: دیادب قلمرو

 غی)تکرار( : در ییواژه آرا«/ د »

 دیبا یرفت! افسوس و تاسف به حال کس اینکن و نگو افسوس که از دن هیگر می: در روز مرگ، برایفکر قلمرو

 گرفتار است. ینفسان یخورد که در دام هوا

گمـان باشد؟ نیچرا به دانه انسـانت ا      که نرُست  نیدانه فرو رفت در زم کدام-11

  ری، رُستن :مراعات نظ نی/ دانه ، زم یهی: دانه انسان : اضافه تشبیادب قلمرو

اعتقاد  گریانسان در جهان د اتیو ح شی. پس چرا به رودیرو یحتماً م یبکار نی: اگر دانه را در زمیقلمرو فکر 

!؟یندار

میدل بر عبور از سدِّ خار و خاره بند       میوقت است تا برگ سفر بر باره بند-1

/ خار، خاره: جناس  یهیشدن / سدّ خار و خاره: اضافه تشب حرکتاز آماده  هیبرگ سفر بستن: کنا :یقلمرو ادب

 .«ب»عبور از چیزی/ واج آرایی از قصد  هیبستن: کنا بر عبور چیزی دل /

 باید عزم خود استوار کنیم و از ی سفر شویم.راه برداریم و آماده یتوشه رسیده که فرا آن وقت قلمرو فکری:

راه بگذریم. مشکالت و موانع

بانگ جرس: دهم درس 



31مهرکننده: نصراله احمدی/ تهیه 2جزوه فارسی

من خموشم یِبانگ از جرس برخاست وا       به گوشم دیآ لیاز هر کران بانگ رح -2

 وای من : شبه جمله / ادیجهت / بانگ: فرکران: طرف،  :یزبان قلمرو

 خموش بودن : کنایه از غفلت /.سفر شد  آمادهاز کاروان  هیبانگ از جرس برخاست: کنا :یقلمرو ادب

غافل نشسته ام  زمان این در که من بر وای گوش می رسد. از هر طرف به کاروان صدای حرکت قلمرو فکری:

 و خود را برای سفر مهیا نکرده ام.

دارند شیپا در رکاب راهوارِ خو    دارند  شیراه سفر در پ ادالنیدر -3

/ پا  درون واژه ای هی: تشبادلیدر /شدنو هجوم  از آماده حرکتراه سفر در پیش داشتن: کنایه  :یقلمرو ادب 

 دریادالن : کنایه از رزمندگان شجاع /شدن و هجوم از آماده حرکت  هیدر رکاب داشتن: کنا

.می باشند تاختن و هجوم ی آماده خود، تندروی اسب بر سوار و هستند سفر یآماده رزمندگانفکری :قلمرو 

پروا مکن، بشتاب، همّت چاره ساز است    گاه سفر آمد برادر، ره دراز است  -4

 رومندیهمّت: اراده و عزم ن / دنیپروا کردن: ترس /گاه: زمان  :یزبان قلمرو 

 ره دراز است: کنایه از سختی و دشواری مسیر /«آ» ییواج آرااست:  :یقلمرو ادب 

 . است کار یچاره اراده و همت .کن شتاب نترس، داریم. پیش در درازی و سخت راهِ برادر! ای قلمرو فکری:

 میبران مَنیا یتا بوسه گاهِ واد      میگاه سفر شد باره بر دامن بران -۵

 یی: جامَنیا ی/ واد نی: سرزمی/ واد قابل احترام ، شایسته زیارتدامن: دامنه کوه / بوسه گاه:  :یزبان قلمرو

.دیرس یوح(ع )  یکه به حضرت موس نیدر فلسط

/  نیفلسط نیسرزم ازمجاز  :منیا یوسه گاه وادب باره بر دامن برانیم: کنایه از حرکت و سفر/  :یقلمرو ادب 

رسید. حضرت موسی عبه  * تلمیح به سرزمینی که ندای حق نیمجاز از فلسط :منیا یواد«/ ر»  ییواج آرا

.برویم پیش  فلسطین سرزمین مقدس تا و بتازیم ها دشت در باید رسید، فرا سفر هنگام قلمرو فکری:

 است انیاندر م لیجلودار است و ن یموس   است  انیو قِبط انیپر از فرعون یواد -۶

کشور مصر  میقد ساکنانمنسوب به قبط،  ،ی: جِ قبط انیلقب پادشاهان مصر / قبط: فرعون:  :یزبان قلمرو

 انیقبط  /ها ی: استعاره از دشوارلین  /و عبور او از رود نیل ( ع)ی به داستان حضرت موس حیتلم :یقلمرو ادب

 ری: مراعات نظ ی، موس انی، فرعون ی/ واد ینیامام خم: استعاره از   یموس  /لیاستعاره از  اسرائ انیو فرعون

 پیشروِ(  خمینی امام( )  ع)  موسی حضرت. است(  اسرائیل)  قبطیان و فرعونیان از پُر : صحراقلمرو فکری

 .کنیم عبور(  راه مشکالت و ها سختی و حوادث)  نیل رود از باید و است لشکر

 برادر یننگ است ا گانهیما ب یبر جا   برادر  یتنگ است ما را خانه تنگ است ا -۷

ی( ) می توان آن را فک اضافه هم دانست: خانه ما(برا) یرا: حرف اضافه به معنا :یزبان قلمرو

«گ»: یی/ تنگ، ننگ: جناس / واج آرا کشور: است / خانه: استعاره از یی: واژه آرایقلمرو ادب
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.است  ننگ بزرگی  ما، برای این  و کرده اشغال را(  فلسطین)  ما کاشانه دشمن، خانه و ای برادر! قلمرو فکری:

دیریبگ منیاز دست اهر نیتخت و نگ        دیریخانه از دشمن بگ نیا دیفرمان رس -۸

  طانی: شمنیاهر  :یزبان قلمرو

به  حی: مجاز از انگشتر / تلمنی/ نگ یی: مجاز از فرمانروانی/ تخت و نگ نیخانه: استعاره از فلسط :یقلمرو ادب 

 سلطهدست: مجاز از  /ع توسط شیطان   مانیحضرت سل ربوده شدن انگشتر داستان

 و تخت و بگیریم پس(  اسرائیلیان)  دشمن دست از را(  فلسطین)  خانه این که رسیده دستور قلمرو فکری:

.سازیم آزاد(  اسرائیل)  اهریمن دست از را(  فلسطین)  نگین

کرد یاوریرا  یول دیبا اورانی یا     کرد  یآهنگ جان سامر میکل یعنی -9

حضرت غیبت که در  ی: مردیآهنگ کردن: قصد کردن / سامر / (ع )ی: لقب حضرت موسمیکل :یزبان قلمرو

 وی گوساله ای ساخت و مردم را به پرستش آن ترغیب کرد. .مردم را گمراه کرد( ع)ی موس

 : ی/  سامر ینیاستعاره از امام خم :میکل  /و سامری ع به داستان حضرت موسی دارد حیتلمبیت  :یقلمرو ادب

« ی»  ییواج آرا /کسیبه کشتن  میاز تصم هی: کناکردنی / آهنگ جان کس لیاستعاره از اسرائ

 دوستان ای است، نموده را(  اسرائیل)  سامری نابودی قصد(  خمینی امام)  حضرت موسی  یعنی قلمرو فکری:

 .کنیم کمک را خود رهبر باید

دیشود از خون، بتاز ایهامون اگر در      دیهامون بتاز حُکمِ جلودار است بر -10

حکم: فرمان / هامون: دشت / تاختن بر: حمله کردن  :یزبان قلمرو

 مام(امجاز از رهبر ) :/ جلودار : اغراقخون شوددریایی از هامون  :یقلمرو ادب 

 خون از صحرا، دریایی اگر. بیاوریم باید بر دشمن هجوم(   خمینی امام)  رهبر فرمان و حکم طبق قلمرو فکری:

.برویم باید پیش هم باز گردد،

دشوار ستیبارد، گو ببارد، ن غیگر ت       فرض است فرمان بردن از حکمِ جلودار -11

 / تیغ: شمشیر فرض: واجب :یزبان قلمرو

«د»: ییواج آرا / دشوار جنگ از هیکنا مکنیه/ گر تیغ بارد :: استعاره دنیبار غیت :یلمرو ادبق

 دشواری و سخت کارِ ببارد، شمشیر نیز آسمان از اگر حتی. است واجب رهبر فرمان از اطاعت قلمرو فکری:

 ) نباید از دشواری ها ترسید.(. نیست

بارد، گو ببارد، جان سپر کن غیگر ت     و آهنگ سفر کن  زیجانان من برخ -12

آهنگ کردن: قصد کردن  :یزبان قلمرو

 مکنیه/ گر تیغ بارد :: استعاره دنیبار غیت/ ی، مقاومت سختاز جان فشان هیجان سپر کردن: کنا:یقلمرو ادب 

  جنگ سخت و دشوار از هیکنا

 وجود ببارد، آسمان از هم شمشیر و آماده هجوم به سوی دشمن باش. اگر برخیز ای دوست عزیز! قلمرو فکری:
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 .کن مقاومت شجاعانه و بده قرار شمشیر مقابل در را خود

 

 میزان جا به جوالن تا خط لبنان بران      میبر جوالن بران زیجانان من برخ -13

 نیااست. هیبخش خاک سور نیترغربیکه در جنوب  یکوهستان یامنطقهجوالن: فالت و  :یزبان قلمرو

  .قرار دارد لیاکنون در اشغال اسرائ هم هایبلند

 .«آ»، «ج»: جناس همسان)تام(/ واج آرایی تاخت و تاز(  جوالن ) -(هیدر سور ینیجوالن ) سرزم :یقلمرو ادب 

 . سپس برویم و آنجا را آزاد کنیم پیش  ی جوالنتا به سوی منطقه خیز بپا من! دوست عزیز ای قلمرو فکری:

 .بتازیم لبنان مرز کشور تا شتابان

 

 بنهفته دارد یغم شیآنجا که هر کو       خفته دارد  دیآنجا که هر سو صد شه -14

   : محلهیکو :یزبان قلمرو

 ی: مجاز از مردم کوی/ کو نماد کثرتصد:  :یقلمرو ادب

اش، کوچه و محله در هر و اندآرمیده بسیاری شهدای کنارش، و گوشه هر در که سرزمینی آن قلمرو فکری:

 هستند. مردم در ماتم شهیدانشان غمگین و ناراحت

 

 پشت ما را نیاسی رِیبشکست داغ د       جانان من اندوه لبنان کُشت ما را  -1۵

گشتند، یبر م یکشاورز یهانیساکنان آن از زم یوقت.است نیدر فلسط یی: نام روستانیاسی رید:یزبان قلمرو

 و کشتند. بستند بدون دفاع را به گلوله انیینفر از روستا142 انیلیاسرائ

 مجاز از مردم : و لبنان نیاسی ری/ د به کشتار دیر یاسین  حیتلم ادبی:قلمرو 

 دیر»مردم  مصیبت قتل عامِ و بسیار دردمند ساخته را ما لبنان، مردم اندوه و غم من، جانان قلمرو فکری:

 دارکرده است.ما را سخت اندوهگین و غصه ،«یاسین

 

 نیجا تا فلسط نیرَفت ز نهیبه س دیبا      نینیبه مژگان رُفت گَرد از طُور س دیبا -1۶

 جا رفت.آنه با خدا ب ازیراز و ن یبرا( ع)ی که حضرت موس ی: نام کوه) کوه سینا( نینیطور س :یزبان قلمرو

 / لیاسرائ استعاره از :رد سخت را انجام دادن / گَ یبا شور و عشق کار از هیکنابه مژگان رُفتن :  :یقلمرو ادب

رکتی/ حناهمسان / رَفت و رُفت : جناس  اریتالش بسکنایه از  رفتن : هی/ به سن نیمجاز از  فلسط:  نینیطور س

 بیت آرایه اغراق دارد.

 «طور سینا»از سرزمین مقدس را ستم غبار رفت و پیش فلسطین تا باید مشتاقانه و با تمام وجودقلمرو فکری:

 و ازآن محافظت کرد. نمود پاک

 

 آنَک امام ما عَلم بگرفته بر دوش       و بشنو بانگ چاووش  زیجانان من برخ -1۷

  از آماده حرکت شدن / علم بر دوش گرفتن: آماده حرکت شدن / هی: کنادنیبانگ چاووش را شن :یقلمرو ادب

 چاووش : استعاره از امام خمینی
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 باشد آماده حرکت و مبارزه است.و ببین امام ما که رهبر این  قیام می  من،برخیز ای دوست عزیز قلمرو فکری:

 

 جلودار یقدس همپا اریمقصد د     به رهوار نیگو بنش کیلبّ رزن،یتکب -1۸

  گفتن   : اهلل اکبرریتکب :یزبان قلمرو

  دن از آماده حرکت ش هیبه رهوار: کنا نیبنش :یقلمرو ادب

 بیت هدف و مقصد ،( کن اجابت)  بگو لبیک را رهبر دعوت و بنشین تندرو اسب بر تکبیرگویان قلمرو فکری:

 .کرد حرکت باید رهبر همراه و پا به پا که است المقدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 91رباعی ص

 ای کعبه به داغ غمـــت نیلـــی پوش            و ز تشنگی ات فرات در جوش و خروش

 جز تــو که فرات رشحه ای از یم توست          دریا نشنیـــــدم که کشـــد مشک به دوش

آخر  در« است»فعل  /.است ( ع) حضرت عباس ، کبود رنگ / منادا لی: به رنگ ن یلین : یقلمرو زبان

 است. حذف شده یمعنو ی نهیمصراع ، به قر دو هر

 : لی/ حُسن تعل یقرار یاز ب هیکنا : و خروش  جوش/  صیتشخ به داغت نیلی پوش: : کعبه یادب قلمرو

شهادت حضرت  و واقعه کربال به حیتلم . /آوردن دلیلی ادبی و غیر واقعی برای پوشش سیاه کعبه

به دنبال آب  ایدر) متناقض نماع دوم : ا/ مصر (ع) استعاره از حضرت عباس:  ایدر /)ع(ابوالفضل

:  )دریا(می، )قطره(رشحه ./ است ی: فرات مانند قطره ا هیاستعاره از  معرفت / تشب : می /(  .است

 .یهست ییایتو مانند در *است  ی: فرات مانند قطره ا هیتضاد / تشب

 سبب به فرات رود و پوش شدتو سیاه عزای و مصیبت خدا)کعبه(در غم که خانه کسی: ایقلمرو فکری

 دریای برابر در فرات که -تو از غیر دریایی که امنشنیده هرگز /.است خروشوجوش در اتتشنگی

 مَشک به دوش کشد. -است قطره ای مانند وجودت
 


