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 .داستـخ   انـدست....   از شرقد اول : بن  

 مرکب          واژهسرزمین ها :   : قلمرو زبانی

کنایه : « / قدرت» /  دست : مجاز از  «س»/ واج آرایی  مجاز از کل جهان « ، شمال و جنوب غرب ،شرق »    : قلمرو ادبی

 «. تحت فرمان خدا بودن»  کنایه از« دردستان خدا بودن»

 تمام هستی تحت فرمان خداوند است. : قلمرو فکری

 ! آمین اییم،ـبست ....   که اوستبند دوم : 

        یوصف بیصدگانه: ترک یاسما/ خوان : سفره ، مائده ، سماط   /     مطلق: بی قید و شرط قلمرو زبانی:

آمین: شبه /    «عدالت ورزیدن» زکنایه ا «خوان عدل گسترده بودن» کنایه:  / مراعات نظیر: خوان ، گسترده قلمرو ادبی:

 / عدالت  خوانِ تشبیه: / جمله

خداوند عادل بی قید و شرط است و سفرۀ عدالت خود را برای همگان گسترانده است نام ها ی الهی بسیار  قلمرو فکری:

 است اما او را به خاطر عادل بودن ، بیش از صفات دیگر ستایش کنیم. آمین  

 .رود  فرا....   کرـف اگربند سوم :  

/ مبدّل : دگرگون  /  هر دم : هر لحظه   /    فرا رود :   « برایِ» از بهرِ : حرف اضافه «  / حس » حواس : جمعِ  قلمرو زبانی:

 : ناگذرود آورد فر/  وجود ندارد : ستین ی ، دوجزئ جمله واالتر .....:  یبهره ا/  باال برود

بی ارزش از  هیبه غبار مبدل ساختن: کنا /    : تضادستیاست و ن  /«   جسم »  از مجاز« خاک» مجاز :  قلمرو ادبی:

  م : مجاز از لحظه دادن/ دَ ریی، تغ ساختن 

 رایارزش سازند ز یتوانند روح را ب ینم اتیمفهوم: ماد / اگر فکر مادی داشته باشی بهرۀ معنوی نخواهی برد. قلمرو فکری:

 .عالم باالست هیروح متعلق 

  .رنج    از ....    را   نفسی هرچهارم : بند

قلمرو زبانی : دَم : نفس /  ممد: یاری رسان /  حیات : زندگی   / مفرّح : شادی بخش   /    زیبا :  ) زیب + ا ( صفت فاعلی  

  ی ن: بن ماضسترَ / دی: ق، به وقت  به هنگام ی  / لفظ نهیمفرح ذات: حذف فعل به قر یک/ این  ی /    رستن : رها شدن 

بن مضارع : ره،  سترَ   

 باچهید از  تاثیر پذیری  را دونوع نعمت است:  یهر نفس/  ذات، سجع : حیات  / برآمدن ،تضاد : فرو دادن  قلمرو ادبی:

 مکنیه / تنیدنِ درهمِ  زندگی :  استعاره  ) قرابت معنایی (   گلستان

فرودادن نفس و و دیگری باال آمدن نفس . فرو دادن نفس یاری  کنندۀ در هر نفسی دو نعمت وجود دارد یکی  قلمرو فکری:

چنین زیبا ، زندگی پر از سختی ها و آسایش ها است ؛ تو خدا زندگی است و باال آمدن نفس شادی بخش وجود است. و این

 .را هنگام سختی و به هنگام آسایش شکر کن

 .میریها آنها را هم بپذ یخوش ههمرا دیهستند و با یزندگ یها ییبایها جزء ز یسخت -مفهوم: شاکر خدا بودن در هر حال 

 .نبینم   رانـاخت...   بر   ر بگذابند پنجم : 

 مبهم ری: ضمچیه/  معتبر: ارزشمند     /    خیمه : چادر ، خانه    / فراز : باال  /   اختران : ستارگان  قلمرو زبانی:
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«   خانه » : مجاز از «هخیم/ »  و در حرکت بودن سیر و سفر کنایه از   :ماندنشت زین پ / برمجاز از  اسب  :زین قلمرو ادبی:

ماندن  و در کلبه  نیپشت ز /« ارزشمند بودن » کنایه از « هیچ جز اختران نبینم » / مراعات نظیر : کلبه ؛ خانه   / کنایه : 

 نیه/ در کلبه وخیمه خود بمان : استعاره مکاغراق   /  ماندن: تضاد

، تا دورترین نقطه پرواز کنم و آزاد و رها بمان؛ اجازه بده شاداباجازه بده من در سفر باشم و تو در خانه ات  قلمرو فکری:

 یو تعال یبه آزاد لیمفهوم: تما / باشم.

 .اندوزیم    لذّت  اختران ... اوبند ششم : 

 نه: بن مضارع  ،  ینهاد: بن ماض/ نهاده :   : ذخیره کنیمندوزیم/ بر: خشکی/ بحر : دریا ، یَم /  ااو : خداوند قلمرو زبانی:

قلمرو ادبی: مجاز : » برّ و بحر«  مجاز از  » کلّ هستی «    /  تضاد : بر و بحر  / نگاه دوختن: کنایه از خیره شدن  / اختران 

ری،آسمان:مراعات نظ  

» :   سوره انعام 29 هیبه آ حیتلم   ،یعیطب یطب نمانوع ق کی ،ییایجهات جغراف صیستارگان در تشخ ریبه تاث حیتلم

« الظلمات البر و البحر یجعل لکم النجوملتهتدوا بها ف یهوالذ  

یر ان به عالم باال باشد و از این سخداوند ستارگان را در آسمان به عنوان نشانه ای قرار داده است تا نگاه هایم قلمرو فکری:

 معنوی لذت ببریم.   

 گوته ولفگانگ یوهان ، شرقی- غربی دیوان

 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 سفَارم : نَـد چهـبن   د سوم : لحظه        ـبنرا در متن درس بررسی کنید.    « دم » کاربرد معنایی واژۀ  -1

 در هر یک از گروه های اسمی زیر ، هسته و وابسته های آن را مشخص کنید: -2

 وابستۀ پیشین: همین  ، صفت اشاره     ،   هسته : نام  * همین نام : 

 ش : وابستۀ پسین ، مضاف الیه    ، نسبی صد گانه : وابستۀ پسین صفت      هسته : اسما     * اسما ی صدگانه اش    

  ارع: رهـبن مض             بن ماضی : رَست   را بنویسید.  « رَستن » بن ماضی و بن مضارع  -3

 فعل های زیر ، نمونه ای از متن درس بیابید.برای هر یک از  -4

 مضارع التزامی )(  « گسترده است » گسترده / تنیده است)  ماضی نقلی ( «نمی تواند » / نتواند استمضارع اخباری ) 

 (  «بروم  »بستاییم / روم 

 قلمرو ادبی

 بند چهارمدلیل خود را بنویسید.       از سبک سعدی است؟« گوته » کدام بند از این سروده، بیانگر تأثیر پذیری  -1

 با توجّه به متن درس ، جدول زیر راکامل کنید. -2

 مفهوم نمونه آرایۀ ادبی

 جسم    /     کل وجود  خاک   /    فکر و حواس مجاز

 در حرکت بودن   بر پشت زین ماندن  کنایه
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 لمرو فکریق

 مالک / قادر/ علیم / حافظ / ناظر   بند نخست درس ، یادآور کدام صفات خداوند است؟  -1

 ، شیفته و دلبستۀ شعر و اندیشۀ حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تأثیر پذیری از حافظ سروده است:« گوته»  -2

مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش بیتی چند از غزلهای شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را »      

 «کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟ بیدار 

 بند ششم  الف( کدام قسمت از متن درس با سرودۀ باال ارتباط معنایی دارد؟       

 ب( بیتی از حافظ بیابید که با سرودۀ باال مناسبت داشته باشد؟        

 دا را ـخ  دهد    مددی   ب ثاق   ابـمگر آن شه                اهمـپن   خود دای ـبه خ  رت ـز رقیب دیو سی 

  ثاقب : روشن 

 را  حایهره به رقص آورد مسسرود زُ               در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

 ابن بخش از سرودۀ گوته ، بیانگر چه دیدگاهی است؟     -3

  الـدر همه ح   اریزکر گـشو تو شکر خدا کن ، به هنگام رنج  /    و شکر او کن ، به وقت رستن از رنج .            

 بند پنجمکدام بخش از سرودۀ گوته ، با متن زیر هم نواست؟    -4

در کویر ، بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده ، دیگر هیچ نیست. صحرای بی کران عدم است... راه ، تنها به سوی آسمان » 

 «    یدها و ... . باز است ، کشور سبز آرزوها ، چشمۀ موّاج و زالل نوازش ها ، ام

: تناسبدیآرزو وام/     هیچشمه مواج و زالل نوازش ها: تشب/      هیکشور سبز آرزوها: تشب        

 علی شریعتی

 آذرباد                                        روان خوانی

در ترجمه: استفاده از نام  یندارهم ذات پ لیدل/     باخ چاردی: ر سندهینو/      : جاناتانینام اصل/       آذر باد

: سوم شخصدید هیزاو    -9:     داستان عناصر/     اریو رزم دیمثل: آذرباد،بزرگ ام یفارس یها  

دیو قهرمان: آذرباد و بزرگ ام تیشخص    -3     

از  یدور،   ی آزاد:     هیرون ماد  -4    طرح داستان: ارتباط آذر باد با دوستان و رهبر پرندگان ایهسته   -9

به روح تیاهم ی  ،   تکرار یقانع نشدن به زندگ ،     تالش و پشتکار،  اعتراض ،    دیتقل  

   زمان و مکان و فضا یمثال برا نیبهتر یفضاساز  . بود پرواز..... بود صبح بند اول :      

قلمرو زبانی: هلهله  فریاد شادی  /  ترکیب ها : امواج دریا و غذای خود ) اضافی(   /  سوی دیگر- مرغان دریایی- روز 

(   مشغول: مسندیدورتر ) وصف یمسافت - گریروز د -پرتحرک  

 (دیدرخش ی) پرتو آفتاب مانند طال م هی: تشبیادب قلمرو

 .بدهد دست......  ، یک آذرباد بند دوم :    

قلمرو زبانی: یک مرغ - مرغ عادی ) ترکیب وصفی(  /  راجع به: اهمیت امالیی  /  بیاموزند: مضارع التزا می   / به زودی: 

دیق  

 قلمرو ادبی: سر خوردن  کنایه از ناامید شدن/ آذرباد از آموختن پرواز لذت می برد : تشخیص
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 .ندارند یگاهیآنها جا نیدر ب ستندیکه همرنگ مردم ن یافرادمفهوم : : یفکر قلمرو

 «ای. هشد استخوان و ......پرسید مادرشبند سوم :        

 قلمرو زبانی: سخت ) مسند( مناسب: مسند /  مثل : حرف اضافه   دیگران : متمم   /  ترکیب ها: پرندگان دیگر) وصفی(

 قلمرو ادبی: یکپارچه: ) کنایه از کامال(  / پوست و استخوان شدن: کنایه از الغری

 و مشکل دارد یسخت ریی: تغ: مفهوم یقلمرو فکر

 : گفت می مهربانی.......:»  بادآذر  بند چهارم :     

 قلمرو زبانی: مهم ) مسند(  /  بسنجم: مضارع التزامی  /  با مهربانی: قید

 قلمرو ادبی: استخوان و پوست شدن: کنایه از ضعف و الغری

 مصمم بودن در هدفمفهوم :    : یفکر قلمرو

 «هست. خوراک...... ! پسرم ببین»   بند پنجم    

 قلمرو زبانی: ببین ) فعل امر( پسرم ) منادا(   / نزدیک: مسند  / کمتر: قید   / عمق زیاد: ترکیب وصفی

 قلمرو ادبی: نان وآب ) مجاز از غذا( / نان وآب نمی شود: کنایه از اینکه سودی ندارد. 

 قلمرو فکری:  مفهوم : توجه به جسم و مادیات

 « بود. کرده آغاز را....... آذرباد » بند ششم :     

 قلمرو زبانی: چندروز: ) ترکیب وصفی(   /  تنها: مسند   /دوباره: قید

 هدف یریگ یپ مفهوم :   :یفکر قلمرو

 .ادـافت می........در آب  اصلی ۀ  مسأل   بند هفتم :

قلمرو زبانی: ترکیب های وصفی ) مساله اصلی- هر مرغ- مرغ دریایی- بال چپ- چند ثانیه- طرف چپ- ده بار- این پرواز-

: واحد مسافت ) فرسنگ/     ثبات خود -شیپرها -شیبال ها -او ی: بال هایاضاف یها بیترک/    هزار متر -لومتریهفتاد ک

شدند یم کنده    شد  و یم دهیمجهول: کش افعال/    دی: قیبه سخت  /  دی: قمعموالً/    (لومتریک 6حدود   

 قلمرو ادبی: از دست دادن ثبات بال: تشخیص  و کنایه از ضعیف شدن

 یپشتکار و اراده قو مفهوم  :  :یفکر قلمرو

 .«باشد...  عادی...... سرعت اکنونبند هشتم :       

قلمرو زبانی: اکنون) قید(باز ) قید(   / ترکیب های وصفی: مرغان دریایی- مرغان دیگر- همان اتفاق- اتفاق همیشگی- 

   پرواز او -پرواز  هی: زاویاضاف بیکی  /  تر( مرغ عادبیترک 3)  چارهیو بمحدود  ییایمرغ در - کوتاه یهابال -ادیسرعت ز

ییامال تی: اهمیبگذار کناری   / : نادانحماقت/    : مسندداریپد /راه حل: مسند    /: مسند شناور/    

قلمرو ادبی: به خودآمدن: کنایه از متوجه خود شدن- سرحال شدن   / طبیعت سر راه تو مشکالتی نهاده است: تشخیص   / 

/  حماقت را کنار بگذاری : کنایه از  ترک کنی ، رها کنی / جناس :  شدن گرانیمانند د ،کردن دی: تقلوستنیپ گرانید به

 بال ، بار ، حال 

 همرنگ جماعت شدنمفهوم : : یفکر قلمرو

 .کرد آمدن پایین ه......ب گذشت. روزها بند نهم :      



102 
ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی            کروه                                                                                   @azaradab                        

                                                                               

 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

قلمرو زبانی: روزها) نهاد(  -  آنچه) مفعول( - فقط) قید( - یک بال : ترکیب وصفی -   بال کوتاه: وصفی - دوهزار متر: 

یلحظه: وصف کی - یوصف  

 قلمرو ادبی: متر وارتفاع ) تناسب(

 نشدن دیناام :: مفهوم یفکر قلمرو

 . نداشت انیـپشیم...... چشمهایش بند دهم :       

قلمرو زبانی: محکم ) قید(-  » ش « صورتش: مضاف الیه  /  می خورد: ماضی استمراری   /  وجد و شادی: نقش تبعی 

یاضاف بی: ترکشیچشمها - خود مانیپ -خود  یها رگ/    معطوف  

 مصمم بودن در هدف مفهوم : : یفکر قلمرو

 .بود دریایی ی ها مرغ .......دم دهـسپی از پیش بند یازدهم :       

قلمرو زبانی: پیش از سپیده دم ) قید(    / شعف: شادی   شور: معطوف   / ترکیب اضافی  : اندام خود-   ترس خود: /  

:     یوصف بیترک /  (جزئی  2: ناگذر : رشد کردنگرید ی) معن جزئی گذرا به متمم 3 درس افتخار کردن نی: در ادنیبال

زیچ چیه  -لومتریوچهل ک ستیدو -  لحظه ) مسند( نیبزرگتر -  لحظه نیا -یینها سرعت  - فیرزش خفل  

 (هی) تشب شکافت یباد را م یمحکم واری: آذر باد مانند دیادب قلمرو

 یروزیاز پ یو خوشحال تی: احساس رضایفکر قلمرو

 . آموخت و......  به آذرباد  بند دوازدهم :

 (ی) اضاف خود مکان/      یفن هوانورد -  فن تمام -کس چیه -آن روز - مکان دور افتاده ترکیب وصفی :   :یقلمرو زبان

 وتند: تضاد کند/     ری: مراعات نظدنیچرخ دن،یحلقه زدن، غلت :یادب مرولق

 است سریم نیبه مهارت با تمر یابیدستمفهوم :  : یفکر قلمرو

 . باشیم داشته........ با او بند سیزدهم :

:  یزندگ/    دیچه قدر : ق و حاال/    ) بدل از ما( ییایان در: مرغییایما مرغان در ییتوانا/    دی: قیخوشحال با:    یقلمرو زبان

 نهاد

 یوصف بی: ترکگرید هدف/    : مسندیپرمعن

 ( یخوشحال تیاز نها هی) کنا شدن ی: غرق در شادیادب قلمرو

 به هدف واال مانیا مفهوم : : یفکر قلمرو

 !«بزرگ    گیـنن   یا  ارـافتخ.......  نزدیک وقتی بند چهاردهم :

 : مسندنگران/    یمدت – حالت نیا در  -  کینزدقید :    :یقلمرو زبان

 از عصبانیت هیکنا و -  یزیبودن صدا :حس آم خشک:   بود یگروه خشک و جد سیرئ یصدا: قلمرو ادبی 

 دوستان از سرنوشت آذر باد ینگران مفهوم : :یفکر قلمرو

 . نماند اموشـخ بادآذر ولی ......زد داد  گروه رئیسبند پانزدهم : 
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: یولی  /  اجتماع: اضاف نیقوان /  یتیوضع نیچن - روز کی  -بزرگ ننگ/  ترکیب وصفی :  باد: منادا آذر: ی قلمرو زبان

 ساز هیحرف ربط هم پا

 یاز نافرمان هی: کنایچیسرپ:   ی  ادب لمروق

 شانیقضاوت نادرست درباره نو اند ایسرزنش مفهوم :   : یفکر قلمرو

 «ام. یافته چه که...... قوانین از پیچی  سر»     شانزدهم : بند

یی   /   ترکیب امال تی: اهمتیمسئول /   من: منادا برادران/   گذرا به مسند یممکن است: سه جزئ ریغ نیا:    یقلمرو زبان

ام:  افته/   ی ی: مضارع التزام ، بدهمدیبده/    دی: قیاندک/  گرید لیدل  - مانده نان  -سال هزاران  -واالتر هدفوصفی : 

 ینقل یماض

 : تناسبافتنیو  آموختن:   یادب قلمرو

 به هدف واال مانیبه محکوم نمودن و ا اعتراض:  یفکر قلمرو

 . کنند می کوتاه را..... حاضر نشدند  دریایی مرغان  بند هفدهم :

)  ی   /  وصف بیمدت: ترک نیا -گونه چیه -مت بزرگنع -نعمت نیا -تازه زیچ -هر روز - ییایدر مرغان:   ی  قلمرو زبان

 یانجام دهند: مضارع التزام و  اموزندیب/   ( گذرا به مسند یسه جزئ) هستند:  ی، ترس و خشم عوامل کنواختی یزندگ

 یاز آگاه هیخود را باز کردن: کنا چشمان:   یادب قلمرو

 .است کنواختی یالزمه زندگ رییتغ :یفکر قلمرو

 » ببریم باالتر....... مرغ دوعصر یک روز   م :بند هجده

/  ما از گروه تو هستیم ) از  : معطوفراحتی  / وصف بیآسمان راحت: ترک -آسمان آرام -روز کی - دومرغ:    یقلمرو زبان

 گروه تو : مسند (

 تناسب  : آرام و راحت :یادب قلمرو

 رییآغاز تغ :یفکر قلمرو

 .نبود میسّر برایش.....مرغان   آن با آذرباد  بند نوزدهم :

 ) ممکن( مسندسرینبود: م سریم شیبه آن برا دنیرس/   دیهنوز: ق -تندتر - باز:   یقلمرو زبان

 به اوج دنیو رس تی: فرار از محدودیفکر قلمرو

 «امید؟ بزرگ...... صبح، روز یکبند بیستم : 

 : منادادیام بزرگ/   دی: قنیچن -روز صبح  ک/ ی   : فکرشهیاند/  ) بدل از آموزگار( دی: بزرگ امیقلمرو زبان

 » بودم... این از پیش...... ها مرغ اـدراینج  بند بیست ویکم :

ی/  وصف بی: ترکاینجا   –این فن   -شتریب مرغان/    دیو بدون سرو صدا: ق یآرام بهی  /  فکار خود: اضافا: قلمرو زبانی 

 دی: قجانیای  /  اسناد ری: فعل غستندین نجایا

 ( ) تناسب وبدون سرو صدا یبه آرام :یادب قلمرو

 : سکوت در مرحله اوجیفکر قلمرو

 «برسی. اینجا به و...... امید  بزرگ   بند بیست و دوم : 
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 - گریسال د -صد سال  - گریمرحله د - صدها مرحله - ده هزار مرحله - چند مرحله - : هزاران هزار مرغیقلمرو زبان

 مبهم ری: ضمچیه/  یوصف بیترک هزاران مرحله:

 ( یماد ی) مجاز از زندگ یو قدرت طلب دنیخوردن، جنگ :یادب قلمرو

 .میهم باش گرانید یراهنما دیممکن است و با اتیبه تکامل با کنار گذاشتن ماد دنی: رسیفکر قلمرو

 «بکوش. راه این........ ماه یک به نزدیکبند بیست وسوم : 

 یوصف بیکلمات: ترک نیو آخر روز آن/   دی: قخرهباال: ی    قلمرو زبان

 تالش خواهد و یبه هدف بزرگ عشق م دنیو رس ریی: تغیفکر قلمرو

 .خواهند، بیاموزد می......    سپری روزهابند بیست وچهارم :  

 و ابدی،  ب بخواهدی  / امالتز یباشد: ماض داشتهی   / استمرار ی: ماضدیشیاند یم/    دیبع یبود: ماض ستادهیا: ی   قلمرو زبان

 یخواهند: مضارع اخبار یمی  / نقل یاست: ماض افتهیدری   / : مضارع التزاماموزدیب

 اتیو غذا، ماد یو تکه نان: مجاز از روز یماه: یقلمروادب

 گرانیبه د یکرد افتیآموختن آنچه در یعنی: عشق یفکر قلمرو

 «بیندازند. راه جدیدی....... آذرباد باالخرهبند بیست وپنجم :  

 : منادادیام بزرگ:   یقلمرو زبان

 از آموزش دادن( هیراه انداختن ) کنا :یادب قلمرو

 به بازگشت به اصل خود لیو م آموزش ادامه دارد :یفکر قلمرو

 . شود نمی   مقیّد   و...... این، از پس بند بیست و ششم : 

 ینم دیمحدود و مق زیچ چیه با/  ی: وصفزیچ چیه/     گذرا به مسند ی: سه جزئستی....ن یکلیتنها ه او:     یلمرو زبانق

 : معطوفدیمق /  گذرا به مسند یشود: سه جزئ

 -  دیومق محدود - یو بلند پرواز یآزاد -   ندهیو نما مظهر/ مراعات نظیر :   پر: مجاز از جسم و استخوان:   یادب قلمرو

 میو ترس ریتصو

 .رسد یکند به اوج م یفرار م تیکه از حصار محدود یکس ای و : توجه به روحیفکر قلمرو

 .» مطلق آزادی از صورتی ،....... پرواز در» بند بیست وهفتم : 

 قتیمرغ حق: /  ترکیب اضافی یوصف بیترک:   هحشر کی -مطلق یآزاد  -هاهمه آن -شش شاگرد -ماه  سه:  یقلمرو زبان

 مراعات نظیر: جانیو ه شور/    هرطرف سو و آن سو: مجاز از نیا: ی  ادب قلمرو

 .هستند ی: همه موجودات طالب آزادیفکر قلمرو

 .باشد پذیر تحقّق.....  غروب وقت آذرباد  بند بیست وهشتم :

 دیبع یبود: ماض دهینفهمی  /  وصف بیکدام: ترک چیو ه زیچ هر/    دیغروب: ق وقت:    یقلمرو زبان

سر گذاشتن:  پشت/    وتضاد مراعات نظیر و جسم:  روح/   : استعارهشهیروح و اند پرواز/    و کم: تضاد ادیز:  ی  ادب قلمرو

 از ترک کردن هیکنا

 .است یمتعال روح: ی  فکر قلمرو
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 «گسلد... .  می هم....... بدن سر سرتا»   بند بیست ونهم :

 بن مضارع: گسل   ختی: گسیماض) بن  یگسلد: مضارع اخباریمی   / : مضارع التزامبشکند:   یقلمرو زبان

 مراعات نظیرو گسستن :  ریزنج/   هیجسم: تشب ریزنج  :   یادب قلمرو

 .هستند گریکدیوجسم وابسته  روح:   یفکر قلمرو

 .بگذارد سر پشت را..... ابـآفت طلوع تا   بند سی ام : 

 دیق: باًیطلوع آفتاب و تقر تا/   : وجودنهاد/  دی: قاریبس:   یقلمرو زبان

 : تضادیو آزاد تیمحدود/   از عبور کردن هیکنا:  : پشت سر گذاشتنیقلمروادب

 یبه آزاد دنیو رس تیاز محدود ییرها :یفکر قلمرو

 » انـشیط یا و..   اگردانـش ۀ عدّ بند سی ویکم : 

 مله: شبه جافسوس/   : مسخرهشخندیری  / وصف بیروز و هزار سال: ترک کیروز ،   هر: ی  قلمرو زبان

/   بیفر ای: نماد تنفر طانیشیی  / اراهنمای: نماد تقدس خدا/   : اغراقیتر هست شرفتهیسال از زمانه ما پ زار: هی  ادب قلمرو

 : تضادطانیو ش خدا

 شانیقضاوت نادرست درباره نو اند  -2    گرانیخواهان و بلند پروازان از د یراتر بودن آزادف  -1: مفهوم :  یفکر قلمرو

 «بیابی. را آن رسم و راه......  تو رزمیار،   سی ودوم :بند 

 : منادااریرزم:   یقلمرو زبان

 هی: تشبقتیحق رغ./ م  و رسم: تناسب راه:  ی قلمرو ادب

 رسد یعاشق به کشف درون خود م فقط:  ی  فکر قلمرو

 بود خواهد تو...... و دیگر تو ، رزمیار  بند سی وسوم : 

 : منادارایرزم:   یقلمرو زبان

 مراعات نظیرو جوهر:  عتیطب/   صیتو آموزگار تو خواهد بود: تشخ عتیطب:   یادب قلمرو

 .است ازین یبرسد از آموزش ب یکس به مرحله خوشناس هر: ی  فکر قلمرو

 پرتوی سودابه ترجمۀ    باخ  ریچارد آذرباد، نام به ای پرنده

پرواز روح و اندیشه ، مانند دن است برای جور دیگر بودن باید هزینه داد، : جور دیگر بواین داستان اصلی و محوری هایپیام

 یا خداست یا گویند می کند، دنبال دارند، همه آنچه از غیر هدفی کسی وقتیپرواز جسم می تواند تحقق پذیر باشد.  

 شیطان.

 درک و دریافت

 ا دانای کلسوم شخص ی . این متن داستانی را از نظر زاویۀ دید بررسی کنید. -1

بلند  -یکمال طلب -همت بلند -دنیشیمتفاوت اند ( کدام خصلت های درونی ، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟2

 پیشرفت      و   دانستن   به  ل ـ، می اد به خود ـاعتم -یپرواز

 

 الهی
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 نیایش                               

 

 کن    االك ـ، چ   ایستهـش  الِ ـدر اعم                         مرا پاك کن    انـالهی ، ز عصی -9

 پاک و چاالک: مسند/ چاالک : تند، تیز الهی : منادا / عصیان : نافرمانی، خالف طاعت / :  قلمرو زبانی

 .کن چاالک و تند ، شایسته اعمال انجام در و گردان پاک معصیت و گناه از مرا خدایا:  قلمرو فکری

 کن       پاك        آلودگی     ز    سراپا                         آلوده ام          سراپای  ان ـبه عصی -3

 واج میانجی است«  گ» + ی .  ) تبدیل ه به گ ( آلودگی :  ) آلود + ه: تمام وجود / سراپا:  قلمرو زبانی

 سراپا: مجاز از کل وجود  /  آلوده و پاک: تضاد  : قلمرو ادبی

 .کن پاک گناه از مرا وجود ۀهم ، است آلوده گناه به م تمام وجود:  قلمرو فکری

 کن  اك ـهوسن   انمـبی غم  نه چون                              دگیـدلم را بده عزم بر بن -9

    /را: حرف اضافه /  هوسناک : آن کسی که در پی هوس های خود باشداعتنا / ه / بی غم : بی ادعزم : قصد ، ار:  قلمرو زبانی

 غمانم: مفعول یدر ب « م» َ

 مجاز : دل مجاز از کل وجود  : قلمرو ادبی

 .نگردان روند می هوس و هوا دنبال به که افرادی چون مرا و بده قرار دلم در را خود بندگی ارداۀ خدایا:  قلمرو فکری

 کن   اكـخ  رم ـس   بر  آن    مکافات                           سجود    ارمـنی  گر  درت     اكـبه خ -4

 رفیمکافات: مجازات، جزا، ک قلمرو زبانی :

  بیچاره کردن  بد بخت و از هین: کناردخاک بر سر کتکرار : خاک / مراعات نظیر : سجود ، خاک / : قلمرو ادبی

 .کن مجازات  مرا گناه آن برای ، نکنم سجده تو هدرگا به اگر:  قلمرو فکری

 کن  اك ـدیو ، غمن    ِ لشکر   دل                             ادت مرا ـعب  در   بده   اطیـنش -5

 را: حرف اضافهنشاط : شادی / :  قلمرو زبانی

/ لشگر دیو : استعاره از پیروان  طانیه از ش: استعاروید/ مجاز: دل مجاز از تمام وجود / تضاد: نشاط ، غمناک : قلمرو ادبی

 شیطان 

 .شود غمگین شیطان که بده من به نشاطی چنان آن بندگی و عبادت در خدایا:  قلمرو فکری

 کن    باك   بی  روز  آن    در  هولم      ز                راست     دست     در   نامه    بده      به حشرم -1

در آن روز مرا بی » ت مفعول اس«  م» َ/ هول : ترس / هولم :  مضاف الیه « م  َ »حشرم: روز قیامت / حشر: :  قلمرو زبانی

  « باک کن 

) به   حیتلم، بهشتیانکنایه از قرار گرفتن در ردیف  :نامه در دست راست داشتن /  نامه: مجاز از نامه اعمال/  : قلمرو ادبی

 اهل یمین (

 .گردان ایمن قیامت، روز ترس مقابل در مرا و بده راستم دست به مرا اعمال نامه ، قیامت زرو در خدایا:  قلمرو فکری

 

 مال محسن فیض کاشانی
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