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 /دوک گرد پیچیده ریسمان باشند، کرده گرد که آن جز و ریسمان و نخ کالف : هفت دست : هفت سیاره /  :  قلمرو زبانی

 / جمهوری گل محمدی : جمهوری اسالمی /سر دادن هلهلۀ شادیکِل کشیدن : جشن بی غروب : شادی همیشگی / 

پذیرایی) خاص بارِ مقابل شرفیابی همگانی؛ عمومی، پذیراییِ :عام بارِ رخصت؛ بار : اجازه،صحن /  نگاه،میدا پهنه، محوطه : 

   درخشان ، نورانی تابناک : بزرگ ، عظیم / سِتُرگ :  در آمدن ، رسیدن / حلول : /  (خصوصی

جشنی بی  / می کشید : تشخیصل / خورشید کِ و پنهانی دف می زد گرم دستِ آسمان با هفتتشخیص :  :قلمرو ادبی

 / تشخیص: رهـتی  ابرهای  کالف  / تشبیه:و شور  شوق از رنگین کمانی تشبیه: مام نشدنی / ت غروب : کنایه از شادی زیاد و

) جهان مانند خانه ای است  استعاره : بام روشن جهان / اده بودـایست انـروشن جه بر بام ، خورشید در جشنی بی غروب

 ن درـبیست و دوم بهم تشخیص:    /جمهوری اسالمی ایران ( » از تولّد جمهوری گل محمدی استعاره: /  دکه بام دار

/ استعاره: محوّطۀ آفتابی انقالب تشبیه :  /  فرود آمد گیر و برف بلند کوه های  یال آرام آرام از شکوهمند، روزی هیئت

/ رنگین کمان ، ابر ، آسمان ، خورشید :  آزادی صبح روشن تشبیه : «/ امام خمینی » استعاره از   خورشیدی ترین مرد قرن

ما  ملّت به جلوه هایی ازتقدیرِ درخشانِ این نهضت اندک اندک خیص: شت / دف زدن : کنایه از شور وشوق / مراعات نظیر

استعاره « روشن صبح  حلول این: » / استعاره : این نهضت مانند خورشیدی است که درخشندگی دارداستعاره/  لبخند زد.

«انقالب اسالمی » استعاره از «  سترگ حماسۀ»  استعاره :« / انقالب اسالمی » است از 

مردم ایران شد. ۀهم نصیب الهی رحمت:  راه یافتیم الهی رحمت بارِ عام :  قلمرو فکری

یاران عاشق    درس یازدهم

کنیم     کایت ـح   اشقـع  ز یاران              کنیم  ایتـرع   را  اشقیـع  اـبی  -9

عاشقی را : راه و رسم عاشقی را    /  یاران عاشق : شهدا ،  رزمندگان  :قلمرو زبانی

« ا »/ واج آرایی   عاشقی: مجاز از راه و روش عاشقی قلمرو ادبی:

شقی را رعایت کنیم و یادی کنیم از یاران عاشقی) شهدایی ( که دیگر در کنار ما نیستند.بیا راه و رسم عا : قلمرو فکری

کرده انـد       رـخط   مدار   بر   ر ـسف               کرده اند  رـسف  خونین    که      اـآنه   از -3

خطر: کار دشوار و گذشتن از جان و مال / :  نکرد خطرمدار:  جای دور زدن / مدار ها: شهدا ، رزمندگان / آن : قلمرو زبانی

مرگ آفرین

  / / مصراع دوم کنایه از :خطرات راه را پذیرفتن و گذشتن از جان و مال «شهادت»مصراع اول کنایه از  :  قلمرو ادبی

تکرار / سفر خونین کردن کنایه از شهادت / سفر :  : خطر مانند چیزی است که مدار دارداضافه استعاری مدارخطر:

) مفهوم: عاشقان آگاهانه جان می بازند./ پایان  از جان و مال خود گذشتندیاران عاشقی که شهید شدند و  :قلمرو فکری

عاشقی شهادت است.(

انـزادش ر ـسح گلوی     از   د ـدمی                  انـفریادش   د ـخورشی   که    اـهاز آن -9

/ دمید : فعل ماضی ساده  رزمندگان   ها : شهدا ، :آن قلمرو زبانی
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:   تشبیه : خورشید فریادشان ) فریادشان مانند خورشید روشنی بخش و گرما بخش است(   /   استعاره : گلوی  قلمرو ادبی

مجاز  « گلو» / مجاز:   / سحرزاد: کنایه از بیدارگر،حیات بخش انند موجودی است که سحر می زاید(سحر زاد ) گلویشان م

/ فریاد از گلو دمیدن کنایه از اعتراض  « دهان» از 

طلوع می   امید و پیروزییاد کنیم از آنهایی که فریادشان چون خورشید روشنی بخش است و از دهانشان ،  : قلمرو فکری

کند. 

دـمی زنن     خون   دست     با   عشق   دف             دـمی زنن     جنون  رخ ـچ   جانانه   چه -4

دف : نوعی   / :جانانه : جان + انه /   چرخ جنون : رقص دیوانگی   /    با دست خون : دست خون آلوده شده قلمرو زبانی

ساز، 

با دست   -2 ) رقص هنگام شادی و آگاهی است ( : کنایه از شوریدگی / چرخ جنون -1کس ( :و) پاراد تناقض :قلمرو ادبی

/ کنایه : دف زدن ) شادی کردن ( /   ) عشق مانند دفی است که می زنند (   بیه : دف عشقتش/  خون آلوده دف زدن 

دست خون : اضافه استعاری

:    چقدر عاشقانه و زیبا ، دیوانه وار رقص عاشقانه می کنند ؛ با دستانی خون آلوده شده به شادی می پردازند.  قلمرو فکری

د:ـمی کنن   رـس عشق    نغمۀ  ن ـچنی               د  ـمی کنن ر ـس  و   پا   بی    که   رقصی  به  -5

/ موقوف المعانی با بیت بعد : نغمه : آوا /   سر می کنند : می سرایند قلمرو زبانی

: عشق  )نغمه عشق( /   تشبیه    بی سر نغمه سرودن .2بی پا و سر رقص کردن  . 1 وکس(:تناقض ) پاراد:  قلمرو ادبی

: مراعات نظیرپا وسر –/ سو ، سر : جناس تام / نغمه و رقص  نغمه ای است که می سرایند. مانند

کنند و آوازهای شادی سر می دهند.)به استقبال شهادت رفتن(: آنانی که ، بی پا و سر ، رقص عاشقانه می قلمرو  فکری

ما    انـبر ج   انکار  مِـزخ   بزن                          ما    انانـو ج   جان   منکر    هال -1

:هال : آگاه باش /  مُنکِر: انکار کننده  قلمرو زبانی

» تشبیه : زخم انکار) انکار مانند زخمی است (    /    کنایه : زخم انکار زدن کنایه از /  جان مجاز از وجود: قلمرو ادبی

/ تکرار : جان « سرزنش کردن 

که جان و جانان ما را منکر هستی  و ما را سرزنش می کنی... : آگاه باش ای کسیقلمرو فکری

) ای کسی که وجود عاشق ما و معشوق را درک نکرده ای و نمی پسندی، تا می توانی با انکار عشق و عاشقی زخم بر جان 

 ما بزن!(

است       اشقـع   م ـ، غ مردن   م ـزخ    بی      که               است   اشقـع مِـمره   این  م ، ـزخ  بزن  -2

مرهم : هر دارویی که روی زخم گذارند ، التیام بخش .  / بی زخم مردن : مرگ معمولی و طبیعی. : قلمرو زبانی

مرهم بودن زخم/   پارادوکس : تشبیه :  زخم مانند مرهم است«   /    سرزنش» :استعاره : زخم استعاره از  قلمرو ادبی

وانید ، با سرزنش های تان بر ما زخم بزنید ) برای ما جای نگرانی نیست( ؛ غم عاشق آن است که در : تا می ت قلمرو فکری

راه معشوق جان نسپارد و به مرگ طبیعی  بمیرد. 

عشق   رطـش  اولین  ،   هان   است    خموشی         عشق  فرط   از   ان منـسوخت ج مگو  -1
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سوخته شد ) از افعالی هست که گاهی نیاز به مفعول دارد و گاهی نیاز به مفعول  ( )فعل دو وجهی :سوخت :  قلمرو زبانی

هان : شبه جمله ، آگاه باش /در نتیجۀ فراوانی و بسیاری / خموشی : ساکت بودن ، دم بر نیاوردن ازفَرط:  ندارد( / 

سوختن جان: تشی است که می سوزاند. / استعاره : جان مانند چیزی است که سوخته می شود /  عشق مانند آ : قلمرو ادبی

هان : جناس  / جان وشرط : جناس  ورضایت / فرط و کنایه از رنج بسیار / خموشی: کنایه از سکوت

؛ بدان که اولین شرط عشق و عاشقی ، سکوت کردن در « جانم از شدّت عشق سوخته شده است :» :  مگو  قلمرو فکری

برابر نامالیمات است.

داستـخ    تا   ان ـفریادش   و   دـخموشن         ماست     باغ    در  که    هایی   الله    نـببی -1

:الله : شهید ، ایثارگر  قلمرو زبانی

/  تناقض ) پارادوکس( : خموشند و فریادشان تا خداست  /   )سرزمین،وطن(باغ   -  )شهید( :استعاره : اللهقلمرو ادبی

/ خاموشی و فریاد الله ها: تشخیصاغ تناسب: الله ، ب

این الله هایی ) شهدا ( که در سرزمین ما هستند را با دقت نگاه کن که چگونه ساکت هستند و فریاد سکوت  : قلمرو فکری

(. این بیت تأکید و مصداقی برای بیت قبل است )شان تا عرش باال می رود. 

مـکنی   ایتـحم  را    آالله ها   که                مـکنی  بیعت     الله   گل   با  ا ـبی -94

/ آالله : شقایق ، اللۀ نعمانی الله : قلمرو زبانی

« ل »/ واج آرایی  الله.آحمایت از  ، تشخیص: بیعت با الله استعاره : الله و آالله  استعاره از شهدا /  : قلمرو ادبی

) برماست که با شهیدان عهدی  کنیم  و از شقایق دو باره حمایت کنیم.: بیا دوباره با گل های الله بیعت  قلمرو فکری

( ببندیم که از ثمرات خونشان صیانت کنیم

هم صدا با حلق اسماعیل ، سید حسن حسینی 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی

واژه های زیر را بنویسیدمعادل معنایی  -1

انکارکنندهآیینه باشد چشم کور  دشمن آیینه باشد روی زرد  عمادی شهریاری   رنکِمُ

جای دور زدن و نیست  مسعود سعد سلمان   مدارای داور زمانه ، ملوک زمانه را  جز بر ارادت تو مسیر و 

 گردیدن

* اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنید:  -2

 صفت مفعولی صفت لیاقت صفت فاعلی بن مضارع فعل

 نوشته نوشتنی نویسنده نویس نوشت

 خوانده خواندنی خواننده خوان خواندم

قلمرو ادبی

از متن درس ، برای هر آرایۀ ادبی نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید: -1

(   است   داـتا خ  ان ـفریادش   و   دـخموشنمتناقض نما:   )   ( دف عشق تشبیه :      )
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 مقایسه کنید.« زاغ و کبک » را از نظر قالب و مضمون ، با شعر « یاران عاشق » شعر  -2

 قالب شعر یاران عاشق  : مثنوی / قالب شعر زاغ وکبک : مثنوی 

تحمل سختی های  ،تسلیم و اران عاشق : یاد کردن شهیدان ، شهادت عاشقانه ، رعایت راه ورسم عاشقی مضمون شعر ی

  / مضمون زاغ وکبک : نکوهش تقلید کورکورانه و خود باختگی فرهنگی عشق 

 قلمرو فکری

در بیت سوم ، مقصود از یاران عاشق ، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟ -1

گلوی    از  روزی ـپی   و   رـسح   دهـسپی    است/ بخش   روشنی  د ـان مثل خورشیـفریادش    ارگران.   ـدا ، ایثـشه

 می دمد ان ـش

آرمان  و   دا ـشه   با دوباره   بیعت            در بیت آخر ، بر کدام یک از ارزش های انقالب اسالمی تأکید شده است؟ -2

انقالب  های 

نخست ، مفهوم کلّی بیت های زیر را بنویسید ؛ سپس برای هر یک ، بیتی متناسب از متن درس بیابید. -3

الف( ای مرغ سحر ، عشق ز پروانه بیاموز  کان سوخته را جان شد و آواز نیامد                        سعدی

  اما   داد  دست    از  را   جانش   که ،  ر ـیاد بگی   پروانه  اشقی می کنی؛  عشق حقیقی را از ـکه ادعای ع  انیـای انس

 سختی های عشق(  برابر   در  د.)  سکوت کردن ـنکشی  فریادی

رط عشقـخموشی است هان،  اولین ش ان من از فرط عشقـمگو سوخت ج

عشقید ، که از کرب و بالیید.           حمید سبزواری ب( چه از تیر و چه از تیغ ، شما روی نتابید  که در جوشنِ 

 د جوشنی است./   تلمیح : به واقعۀ کربالـتشبیه : عشق مانن   /دن /  جوشن : زِره ـدن : روی برگردانیـروی تابی

( دـبر نمی تابی   روی    عشق   از    هیچگاه) 

ما   ان ـج  بر   انکار   ِ    مـزخ   بزن ما   انانـج   و   ان ـمنکر ج    هال

4-  .........................................................................................................................

اـآنه      بودند   شکسته      را    مه ه      بت ها  ا ـآنه   بودند   رسته   ،  نفس   ر ـچنب  از 

اـآنه  بسته بودند      دست   که   چند     هر   عرش    به    ند پر گشود     و     دندـش     پرواز

صطفی محدّثی خراسانیم 

:قلمرو زبانی

فعول است/ منشانۀ « را :»  /  بت ها همه را : همه  بت ها را  : حلقه ، دایره /  رَسته : رها شده ) بن مضارع :  ره (چنبر

 عرش : آسمان

 :قلمرو ادبی

ش مانند موجودی است فن» ش فاستعاره : چنبر ن«      /   ترک تعلقات مادی » کنایه از «  ش رستنفاز چنبر ن» کنایه : 

تناقض ) پارادوکس ( : دست بسته پرگشودن  /  واج «    / تعلقات مادی» استعاره است از « بت ها «   /  » که چنبر می زند

 آرای : ش

 :قلمرو فکری

 این رباعی در ستایش شهدای غواص سروده شده است.
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 .ند به سوی آسمان ها پرواز کردندجود این که دست بسته بودشهدا همۀ تعلّقات و دلبستگی ها را کنار زده بودند با و

 صبح بی تو                                                          شعر خوانی

 است ) عج(شعر در بارۀ امام زمان

دارد   کینه    از   حالتی   ربانیـمه  حتّی   تو   بی       دارد   آدینه  یک    رـتو رنگ بعد از ظه بی   صبح  -9

 / بیت دو جمله / بی : حرف اضافه / حتی : قید حالتی : مفعول آدینه : جمعه / تو : امام زمان ) عج ( /  : قلمرو زبانی

مهربانی کینه دارد : متناقض نما / تشخیص : مهربانی حالت کینه داشته باشد / تضاد : صبح ، بعد از ظهر /  : قلمرو ادبی

 / نسبت دادن رنگ به صبح : استعاره /  مهربانی وکینه : تضادهر آدینه است : تشبیه صبح ، بعد از ظ

چیزی  مهربانی حتی، . بدون حضور تواست غم آلود ها جمعه ظهر از بعد مانند تو بدون صبحیا امام زمان ،  : قلمرو فکری

 جز کینه و نفرت ندارد.

دارد   آدینه  و  شنبه  از  رـخب  کی   امّا  عشق       شقبازیع  کار   است    تعطیل  د ـمی گوین    تو  بی  -3

شنبه ، جمعه / تضاد : شنبه ،  –مراعات نظیر : تعطیل ، جمعه /  تشخیص: عشق خبر از چیزی داشته باشد : قلمرو ادبی

 .اردد آدینه و شنبه از خبر کی امّا عشق: انکاری استفهام/ شنبه وجمعه : مجاز از همه روز ها / جمعه

 .ندارد کاری به زمان عشق اما است تعطیل عاشقی و عشقکار  ، تو بدون گویند یا امام زمان ، می : قلمرو فکری

دارد    گنجینه آن از  بویی    ویرانه ها  این   اك ـخ          امّا  تو   انکار   به   می خواند   ویرانه   بر  د ـجغ -9

  جمله  دو/ بیت ،گنج  مال بسیارگنجینه : : قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : جغد : استعاره انکار کنندگان وجود امام زمان / جغد : نماد انسان شوم و ناخجسته / تلمیح : به اعتقاد قدما ، 

جغد ، ویرانه ، خاک ،گنجینه / تشخیص : جغد به مراعات نظیر : /  دارد ، زندگی می کند پنهانجغد در ویرانه های که گنج 

گنجینه استعاره از « / نشان چیزی را داشتن » کنایه از « بوی چیزی را داشتن» کنایه : نشانه /  اًبو : مجاز / .خواندانکار ب

دنیای مادی ، ویرانه ها در مصرع دوم استعاره از سرزمین ها استعاره از  ه در مصرع اول  : / ویران   امام زمان   

مثل ویرانه ای است ، نشانه خاک این زمین که بدون حضور تو  اما؛ می کنند کاران را تو وجود انکارکنندگان، : قلمرو فکری

 دارد.آشکارا های تو را 

دارد   دیرینه    وندیاـخویش   آزار        با      عشق  یادم آمد ، بگویم   دوری شـرنج  از   م ـخواست -4

  / بیت چهار جمله صفت نسبی   –دیرینه : قدیمی  : قلمرو زبانی

داشتن کنایه از  وندی خویشاداشته باشد / مراعات نظیر: رنجش ، آزار/   وندی تشخیص: عشق با آزار خویشا : قلمرو ادبی

 / دوری مجاز از غیبت  هم نوع بودن

)  قدیمی دارند. بسیار نسبتی که  عشق با آزار  مدآ ماما یاد بگویم را ی تودوردوران های  شرنج خواستم می : قلمرو فکری

   وری را باید تحمل کرد(د

دارد    سینه  در   او  زخمی که    اهیـآن کبوتر چ       بی قراری    با   دـپر می کش   انـعاشق در هوای  -5

بیت . / که امروزه معموال در اماکن متبرکه زندگی می کنند نوعی کبوتر به رنگ  خاکستری سیرکبوتر چاهی : : قلمرو زبانی

 دوجمله 
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باقری رحمان -امین صحاف مینا – رجبی فریبا -باغی قره لیال -روحی جعفری وحیده -محمودی فریبا-داغی قره اعظم -نظر خوش حکیمه
 اصل اسالمی عبداله-افشاری خدامی رشید

عشق وآرزو / در هوای کسی پر  -2فضا  -1 تناسب  / هوا : ایهامامام زمان  قلب کبوتر چاهی استعاره از  : دبیقلمرو ا

 پرکشیدن کبوتر،: النظیر / مراعاتیفته بودن / سینه مجازا : دل کشیدن : کنایه از ش

بی قراری برای عاشقانش می تپد ( باینه اش سدل امام زمان در و  هستند ؛  امام زمان عاشقانت منتظر ظهور : قلمرو فکری

دارد    آیینه  پر    ر ـشه د ـکلی دستش    در   آنکه       می گشاید   را    رگیـتی بزرگ    قفل ان ـناگه -1

تیرگی مانند خانه ای » قفل : مشبه به (،  ) می تواند استعاره هم باشد تشبیه : قفل تیرگی ) تیرگی = مشبه ، : قلمرو ادبی

/ گشودن قفل : کنایه : از بین بردن ظلم شهر مجاز از جهان  : شهر پر آیینه استعاره از جامعۀ آرمانی /  ست که قفل دارد /ا

 صمیمیّت صداقت، روشنی، نماد: آیینه....  /   و ستم پلیدی، نوع هر از استعاره: کلید/ تیرگی قفل،: تضاد /مردم وآگاه کردن 

  نجات روزی،پی از استعاره: شهر.... / و

  . و ما را به آرمان شهر خواهد رساند.تیرگی ها را از بین خواهد برد روزی به فرمان خداوند ، با آمدن خود ،: قلمرو فکری

 قیصر امین پور

 درک و دریافت

جمالت و درنگ واژه ها  و  مکث   ر وـن شعـلح   در خوانش این سروده ، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ -1

 یکی از مایه های ادبیات انقالب اسالمی است ؛ بر این مبنا ، متن شعر خوانی را بررسی کنید.« انتظار موعود  » -2

در این غزل ، به کار گیری واژه هایی مانند گشودن قفل بزرگ تیرگی و کلید شهر پر آیینه بیانگر این است که روزی امام 

 د و مردم را از جهل نجات خواهد داد.زمان ظهور خواهد کرد و ظلم را از بین خواهد بر

کاوۀ دادخواه                             درس دوازدهم 

 بی پناه بود.....در داستان های ایران  بند اول : 

شدن /  درفش  یکی،   یپارچگ کی: جمع اسطوره ، افسـانه ها وقصه ها  / اتحاد :  ـریاساطچهره : شخصیت /  : قلمرو زبانی

چرمین : صفت نسبی / ضحاک : بدل /  بن مضاع و  -پیش بند چرمین : ترکیب وصفیشده  / ی/ معرّب : عرب  ، بیرقچم:  پر

 برافراز فعل امر برافراشت : 

دل دردمند  :بازو : تشخیص ، استعاره مکنیه / برنیزه کردن کنایه از برافراشتن / تشبیه قلمرو ادبی : پشتیبانی کردن دل و

نج کشیده )مشبه ( پشتیبان )مشبه به (وبازوی مردم ر

 .شود می وی رنج مایۀ .....دهاک اژی ، معرّب ضحّاک    بند دوم : 

: آشپـز ، طبّـاخ  گری/    خوال   منیو  اهر طـانی: ش سی: اخالق  / ابل یمظهـر : نشانه  ، محـل ظهور  /  خو:  قلمرو زبانی

/ موجودی دیوزاد: ترکیب وصفی / ، جَلد  /  خورش  : غذا   عیرنگ  و سـرتلفظ درست آن است ( /  چاالک : ز گری)خال

در آوردن کنایه از نابود کردن  مرداس : بدل / پاک دین : خداشناس ، دیندار / از پا

  . خبیث منش و .... فرزانه پزشکان بند سوم :

/   مِهتر زادگان   ردستی/   کِهتر : خردتر ، خردسال تر ، ز  میعالج  :  مداوا ، درمان /  فرزانه :  دانشمند ، حک : قلمرو زبانی

/   زیچ کیاز  یذهن ری/  تجسم : تصو  ی: دفتر محاسبه ، محل وزارت ، خزانه دار وانی: بزرگ زادگان وفرزندان بزرگان  / د

: ناپاک  ثی: ظلم وستم   /  خب دادیب


