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 ( = سرزمين انسان هاي آزاد( = ايرانيان )) خاك آزادگان                                                         ازدهميدرس 

  من *رديف:، دامن، گردن*شعر رديف دارد(مُرَدَّف است)نرمَ، خَتوسن، مدفن، جان كندن، هنيمدشمن، گلشن، تن، قافيه: *غزلقالب: 
فعولن فعولن فعولن فعولن،  *وزن شعر:بالغي است*واژة هاي غيرساده نسبت به واژه هاي ساده خيلي كم هستند*شيوة بيان اكثر بيت ها، شيوة 

  چهار بارفعولن يا متقارب مثمّن سالم  
 گل اندر گل از گلشن من بجوشد                           خاك من، دشمن من يخون گر كش به

  قلمرو زباني 
  )ييگرا باستان =(در ياز اندر به جا استفاده»*در«شكل كهن :اندر*.جمله است3 تيبتثنايي يك جزئي*و جملة اس منادا من: دشمن*
  ، شيوة بالغي است؛ زيرا اركان دستوري جمله جابه جا شده است.شيوة بيان*گلستان، گلزار: گلشنگل هاي زياد* : اندر گل گل*

  ساده: گلشن*گل اندر گل از گلشن من بجوشد*جملة هسته: خاك من يخون گر كش به *جملة مستقل مركّب: جملة وابسته:
  قلمرو ادبي 

؛ از اين كه گل بجوشد استعاره است ؛ زيرا آن چه در عالم واقع مي  گل دنيجوش :استعاره * از نابود كردن،كشتن هيكنا: دنيخون كش به*
  رشد كردن گل ، به وجود آمدن گل  روييدن گل هاي فراوان،: كنايه ازگل دنيجوش*جوشد ، مايع است

  و گلشن خاكگل ، نظير:  مراعات * ، انساناستعاره ازجوانان، مبارزان : لگُ*، سرزمين، كشورمجاز از وطن :خاك*
 در كثرت كشتار درمصراع اوّل *اغراق: گ، ن / /*واج آرايي: من، گل*تكرار: استعاره از كشور، وطن، سرزمين *گلشن: 

  يقلمرومعنايي و فكر
را ادامه  دانيراه شه وطنم پابرجا و شكوفا خواهد بود و جوانان نميسرزم باز ،يو نابود كن يرا به خاك و خون بكش نمياگر سرزم دشمن، يامعني: 

 .خواهند داد

  ديگرانكشته شدن با يحت، ادامه داشتن راه مبارزه اتحاد، در برابر دشمن استقامت،ثاريو ا يپرست وطن، ومقاومت مبارزهمفهوم: 
  ...دهياز خون جوانان وطن الله دم :ادآوري

 خصم، سر از تن من يا يساز جداي                           بدوز رميبه ت ،يگر بسوز تنم

  قلمرو زباني 
  مفعول رميو در ت هيدر تنم مضافال»م  َ-«ي*لفظ نهيبه قر تيدو بار در ب»گر«پيوند وابسته ساز حذف*.است جمله4 تيب*

  شيوة بالغي است؛ زيرا اركان دستوري جمله جابه جا شده است. بيان درمصرع دوم ،*شيوة 
  دشمن: خصم* ي.ساز جدا سر از تن من، خصم يا: خصم، سر از تن من يا يساز جدا*

 و جملة استثنايي يك جزئي منادا خصم: يادر تيرم*» مَ -« *جابه جايي و چرخش و جهش ضمير شخصي پيوسته:

  قلمرو ادبي 
 ، تن و سرو خصم ريت :ريمراعات نظ*از كشتن هيكنادوختن: ريت به*سوزاندن تن و يو بدوز يبسوز مياني و سجع: هيقاف*

 تن :تكرار*از كشتن هيكنا دوم: مصراع*و گر سري، و بدوز يبسوز ،تن و من :ناقص جناس*، ز، ت، س/ب / :ييآرا واج*

  قلمرومعنايي و فكري
 ي سرم را از تنم جدا ساز ياو تيرباران كني(مرا نشانة تيرهات بكني و بكشي)و مرا يو نابود كن يرا بسوزان تنمدشمن اگر اي ي:معن*

  من هنيمن و م انيعشق م تويي                                     باز قلبم رُ ،يتواني م كجا
  قلمرو زباني

  شيوة بالغي است؛ زيرا اركان دستوري جمله جابه جا شده است. درمصرع دوم ،*شيوة بيان يمضارع التزام يي، دزدي كني،بربا = :ييربا*
 ؟يك :كجا*يي.باقلبم رُ را از من هنيمن و م انيعشق م تو :من هنيمن و م انيعشق م تويي بازقلبم رُ*
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 حذف شده است*» كه « هيچ وقت نمي تواني... *بيت يك جملة مستقل مركّب است كه پيوند وابسته ساز  ي...؟:تواني م كجا*پرسش انكاري: 
  وطن، سرزمين، كشور :هنيم

  حذف مي شود. »كه « در جمله هاي مستقل مركّب گاهي پيوند وابسته ساز : 1*توجّه
  هستند موقوف المعانيدوبيت باال  :2*توجّه

  قلمرو ادبي 
دشمن پنهاني به دزدي مانند شده *تشبيه پنهان يا مُضمر: مجاز از وجود شاعر*قلب: /م ،ن/  :ييآرا واج*شقوع قلب :مراعات*

 من *تكرار:ميهن، زيرابين من (گوينده ) وميهن، رابطة عاشقي برقرار است.*استعاره و تشخيص: است.

  قلمرومعنايي و فكري
 سرزمينم را از قلب من ( از وجود من ) بدزدي(پاك كني و بگيري )اي دشمن، هرگزتو نمي تواني عشق به وطن و ي: معن*

 :تيب ادآوري

  است غمبريپ ةالوطن فرمود بُّ حُ يمعن                           وطن در دل نباشد كافر است بِّكه را حُ هر
 جان كندن من ست،ي اهستتجلّي                                   ام آرمانم شهادت يرانيا من

  قلمرو زباني
بعد از  به قرينة لفظي »است« فعل  حذفآرمانم شهادت است*: آرمانم شهادت* رزو، عقيدهآ:آرمان *ايراني هستم *ايراني ام:

   زندگي، [مقابلِ نيستي] وجودي: هست*ماننـد نور، روشـني جلـوه گـري، پديدار شـدن چيزي درخشـان :جلّـيتَ*شهادت
  قلمرو ادبي 

  سورة آل عمران  169ية به آ: حيتلم*و جان كندن شهادت :ريمراعات نظ*من :تكرار*مُردن : كنايه ازجان كندن *
  »اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ«

  شونداند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى  مرده مپندار بلكه زندهاند  هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده
  كجا ازمرگ مي هراسد آن كس كه به جاودانگي روح خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟	اين بيت هم مفهوم است با:

  = مرگ من جلوة زندگي است ياكشته شدن در راه حق، عين زندگي است جان كندن من ست،ي اهستتجلّي يا پارادوكس:  متناقض نما*
 است. پارادوكسيكه بيان  

  قلمرومعنايي و فكري
 يزندگ به دهم،ي راه م نيجانم را در ا ياست.وقت ميو خدا مانيا شهادت در راه وطن، ميهستم و آرزو يرانيا كي مني: معن*

  .ابمي يدست مو جاودانگي راستين 
  پيوند و ارتباط برقراركرده است . »مليّت و دين « *شاعردرمصرع اوّل بين 

  بعد از من افروزد از مدفن من كه                               شعله افسرده گردد نيا مپندار
  قلمرو زباني

  دلسرد، منجمد اندوهگين، پژمرده،: افسرده*تابش روشني، فروغ، آتش، زبانه: شعله*گمان نكن: مپندار *
  مي افروزد، مضارع اخباري، از افعال دو وجهي است و در اين جا، ناگذريا دو جزئي است.؛ روشن مي شود :افروزد*

  مضارع اخباري، گذرا به مسند= مي گردد: گردد ، اسم مكان است بروزن مَفعَل*گور، جاي دفن :مدفن
  قلمرو ادبي 

  ه است كه صفتي انساني استافسردزيرا  :شعله صيتشخ *استعاره وبه وطن شاعر استعاره از عشق :شعله*

  و افسرده گردد افروزد :تضاد*/ ف ،د  ، م / :ييآرا واج*و افروزد شعله نظير: مراعات*
  كنايه از خاموش و فراموش شدن: افسرده گردد *

  قلمرومعنايي و فكري
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  گمان نكن با كشته شدن من، عشق به وطن فراموش مي شود؛ زيرا اين شعله بعد از مرگم نيز، ازگورمن شعله ور است. ي: معن*
 و جاودانه است.  ريناپذ انيپابه وطن شاعر عشق :مفهوم

  تو، توسن من رنگيبه ن بتازد                               و خواهش ميو سازش، نه تكر ميتسل نه
  يقلمرو زبان

  مطيع، فرمانبردار ،حالت اطاعت و فرمانبرداري  ،پذيرفتن شكست و متوقف كردن جنگ ،سالم گفتن، گردن نهادن : ميتسل *
 التماس تضرُّع، خواست،: خواهش*داشت داشت، گرامي بزرگ :تكريمرفتاري* خوش سازگاري، صلح، توافق،: سازش *

 اسب سركش، مقابل رام: توسن* سحر، افسون ،مكر، حيله فريب، :رنگين *هجوم كردن، تند رفتن، دويدن *تاختن:

 و خواهش  سازش :مشتق*يمعنو نهيل به قردر مصراع اوّ فعل حذف*است. ؟؟ پنج جملهپيوند هم پايه ساز*بيت  :واو*

  قلمرو ادبي 
 بتازد،توسن :نظير مراعات*/نش، ت، / :ييآرا واج*نه :تكرار*شاعر، اراده و همّت شاعر، قدرت و خشم استعاره از وجود سركش :توسن*

   بتازدتو  رنگيتوسن من به ن ←: شيوة بالغيتو، توسن من رنگيبه ن بتازد *و سازش ميبا تسل بتازد: تضاد*

 كنايه ازمن حيله ها و نيرنگ هات را از بين مي برم و با آن ها مي جنگم.*كنايه مصرع دوم: 

  قلمرومعنايي و فكري
، از تو فرمانبرداري نمي كنم و با تو صلح نمي كنم وتورا گرامي نمي دارم و ازتو خواهش نمي كنم و به حيله و فريب تو هجوم دشمن يا:  يمعن*

  مي آورم و دربرابر آن پايداري مي كنم.   
  ن منرمَخوشة خشم شد خَ همه                           جوشان يِايخلق است در رودِ كنون

  قلمرو زباني
چندين گُل، دانه، يا ميوة به هم پيوسته كه از ساقة گياه يا شاخة درخت  ه:خوش*در حال جوشيدن، جوشنده صفت فاعلي و مشتق،: جوشان*

ه كه هنوز محصول گندم يا جو يا برنج و ديگر غالت كه روي هم انباشته باشند، تودة غلّ ، تودة هر چيز: نرمَخَ*نبله، دسته، گروهسُ ، آويزان باشند
  تماما: همه است.* شيوة بالغي.*هردو مصراع به نكوفته و جدا نكرده باشندآن را 

  قلمرو ادبي 
 خشمگين، موّاج، متالطم اً مجاز :جوشان*، خلق به درياي جوشان، خشم به خوشه، خرمن به خوشة خشمرودبه  خلق *تشبيه:

  استعاره از وجود شاعر :خرمن*/ خ،  ش/  :ييآرا واج*خرمن وخوشه ، ايدر و رود نظير: مراعات*
  نماد پراكندگي: روددريا نماد اتحاد و يك پارچگي مردم*نماد: *
 اما دريغ زهرة دريا شدن نداشت              سلمان هراتي                   بسيار بود رود در آن برزخ كبود 

  قلمرومعنايي و فكري
( از پراكندگي يه اتّحاد رسيدند) و وجود من نيز تماما اند شده موّاج ييايبه در ليتبد بودند)(پراكنده بودند يكه چون رود جارمردم  اكنوني: معن*

  پر از خشم و نفرت نسبت به دشمنان شده است.
  من دامنِ  پروردي صبر م لِگُ                              آزاده از خاك آزادگانم من

  قلمرو زباني
 » هستم «يف فعل اسنادمخفّ ،در آزادگانم م-َ*ايراني ،آن كه بندة كسي نباشد، نجيباصيل و ، مرد آزادمرد، جوان: آزاده *

گياهيست با برگ هاي دراز و ضخيم و تيغ دار با گل هاي زرد رنگ . در جاهاي گرم مي رويد و ، سردي، شكيب، شكيبايي بردباري، خون : صبر *
 قسمت پايين لباس، كنارة هر چيز: دامن *طعم تلخ دارد

  رو ادبي قلم
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ي م ياز:آغوش من فرزندان صبور هيكناپرورد دامن من: يصبر م گل*گل بهصبر :هيتشب* مجاز از آغوش،وجود :دامن*از وطن مجاز :خاك*
 نوعي گياه كه در اين جا موردنظر نيست با گل-2بردباري و شكيبايي، معني مورد نظر دربيت-1: ايهام تناسبصبر ، ا /*ر ز، /:ييآرا واج*پروراند

  دامن *تشخيص:كنايه ازايرانيان :آزادگانگل، خاك، مي پرورد**مراعات نظير: تناسب دارد.
 

  قلمرومعنايي و فكري
 خود، صبرو بردباري در برابردشواري ها را پرورش مي دهم. در آغوش كه هستم ( ايران) آزادگان سرزمين ي ازا آزاده منمعني: 

  ستم گردن من غيگر به ت يزن                             هرگز ننوشم دياز جام توح جز
  قلمرو زباني

  شمشير، هر چيز بُرُنده :غيتبزني، مضارع التزامي*ي: زن*خدا را يگانه دانستن، يكتا كردن  :ديتوح*كاسه، پياله، ساغر :جام*
	غير، مگر، ال، اال، به استثناي ،حرف اضافه *جز:مختص قيد :هرگز

  قلمرو ادبي 	
  پرستم )  كتايخداوند اعتقاد دارم (  يگانگيتنها به  از مصرع اول كنايه*غيت به ستم ،جامبه د يتوح :هيتشب*
 / ن،  ج /:ييآرا واج* ، گردن غيت ،يزن :مراعات*ازكشتن هيكناگردن : زدن*

  ديتوحقلمرومعنايي و فكري                        *كليدواژه مفهوم بيت: 
 .يگانگي خداوند اعتقاد دارم ( يكتا پرستم ) حتي اگر به خاطر باورم ، ظالمانه مرا بكُشيتنها به  :يمعن*

  ي شاعرپرست كتااشاره دارد به ي :مفهوم

 يمتــن پژوهــ كارگاه

  يقلمرو زبان
   .ديسيبنو ييدو معادل معنا» افسرده« ةواژ يبرا-1

  نياندوهگ ،پژمرده، خاموش، سرد و منجمد
  .ديرا در جدول قرار ده ريز تيب ةهر جمل ياجزا-2

  كندن من اسـت، جان يهسـت تجلّي                              آرمانـم شـهادت  ـم،يرانيا مـن
  

  گزاره  نهاد
  ـميرانيا  مـن

  [است ]شـهادت  آرمانـم
  اسـت يهسـت تجلّي  كندن من جان

  
  .................. و ................. قرار گرفته است يدر نقش دستور ب،يبه ترت» مَ-« ريضم ر،يز تيدر ب-3

   خصم، سر از تن من يا يجداسـاز ي                          بـدوز ـرميبـه ت يگـر بسـوز تنـم
  .دارد ريپرش ضم رميدر ت»مَ-*«                                                  و مفعول هيال مضاف

  يادب قلمرو 
  .ديكن نيّمع هيرا در هر تشب» ه بهمشبّ«و » همشبّ«-1
  »ن منرمَخشم شد، خَ ةهمه خوش                            جوشان يايرود خلق است، در كنون«

  به:مشبهايدر، خلق:مشبه رود←استيخلق در رود*:مشبهخلق  :مشبه بهرود ←يهيتشب ةاضاف رود خلق:
  بهمشبه :خرمن، خشم:مشبه خوشه*:مشبهخشم به:مشبهخوشه←يهيخشم:اضافه تشب ةخوش
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  ، خلق به درياي جوشان، خشم به خوشه، خرمن به خوشة خشمرودبه  خلق *تشبيه:
  .ديكن سهيمقا» مهر و وفا « سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر نيا-2

  .قالب هر دو شعر غزل استشباهت : 
  .است يهنيم - يحماس» خاك آزادگان«ا امّ .است ييعاشقانه و غنا »مهر و وفا «غزل  هيدرون ما : تفاوت

 توصيف را معشوق و عشق كه است غنايي و عاشقانه شعري حافظ شعر.  متفاوتند مضنون نظر از اما ، اند شده سروده غزل قالب در شعر دو هر يا
  است كرده ترسيم را بيگانگان دربرابر مردم دفاع و است انقالبي ، كاشاني سپيده شعر اما كند مي
  اند؟ كار رفته به يدر كدام مفهوم مجاز» شعله«و » خاك« يها واژه د،يكه خواند يدر شعر-3

  مجازاز عشق به وطن شعله                                                     خاك مجاز از وطن
  ماننـد مصـراع ِ  شـود؛ي م جـا جابه سـندهينو ايشـاعر  صيبنابر تشـخ ،يسـخن در زبان ادب شـتريب ريتأث يكالم، برا ياجزا يگاه-4
 ان،يب گونه نيشـود؛ به ا شـتريكالم ب ييو رسـا ييوايم شـده اسـت تا شـ، كه مفعـول و فعل بر نهاد، مقدّ»دامـن من پروردي گل صبر، م«
  .نديگوي م »يبالغة ويشـ«
  .ديده حيو آن را توض ديابيرا در متن درس ب يبالغ ةوياز كاربرد ش يا نمونه-5
  است. هستي تجلي من كندن جان ←مسند و فعل برنهادشدن  ممقدّ ←است جان كندن من  يهست يتجلّ*
  .بجوشد از گلشن من گل اندر گل ←و متمّم شدن فعل بر نهاد ممقدّ←گل اندر گل از گلشن من بجوشد*

  بتازد.  تو نيرنگ به من توسن←و متمّم  شدن فعل بر نهاد ممقدّ ←من توسن ، تو نيرنگ به *بتازد
  است. خروشان درياي خلق رود كنون ←مقدّم شدن نهاد وفعل بر مسند←جوشان درياي است، خلق رود *كنون
  فكري قلمرو

  است؟ شده تأكيد »يگانه پرستي« مفهوم بر بيت، كدام در-1
  من گردن ستم تيغ به گر زني                                   ننوشم هرگز توحيد ازجام جز
  .كنيد مقايسه زير سرودة با را سوم و دوم بيت هاي مضمون-2

  پيوند ريشـه خاك و آب اين از مگسـل تنومنـد                                           درخـت اي خاكـي زَبَـر تـا
  فراهاني الممالك اديب

  .نكن جدا خاك و آب اين از را پيوندت ريشة ، داري قرار خاك بر كه زماني تا ، تنومند درخت اي: *معني
 نيز شعر اين در بگيرد من از را ميهن به عشق تواند نمي ، ببرد بين از را وجودم تمام ، دشمن اگر گويد مي شاعر ، سوم دوم و ابيات در:  مقايسه

  .بدهيم دست از را  آن به مان دلبستگي و پيوند ، هستيم خاك اين در كه زماني تا نبايد:  گويد مي فراهاني الممالك اديب
  .در هر دو شعر به عشق و عالقه به وطن اشاره شده استيا 
  » وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ«ة شـريف ةدر كدام بيت، به مفهوم آي-3
  اشاره شده است؟) 169ة آل عمران، آي ةسور(

 جان كندن من ست،ي اهستتجلّي                                   ام آرمانم شهادت يرانيا من

 بالغي (جابه جايي اركان دستوري )ة شيو                                            بياموزيم 

  شيوه ي بالغي-2شيوه ي عادي 1- :كنار هم قرار مي گيرندگروه هاي سازنده ي جمله به دو شيوه در :1نكته 

 .نقطه ي مقابل شيوه ي بالغي ، شيوه ي عادي فرارداد: 2 نكته

 .هرگاه ضمير شخصي پيوسته جابه شودودر جاي اصلي خودش به كار نرود ؛ باز شيوه بالغي است: 3نكته

 .هرگاه ساخت جمله ها به شيوه ي زير باشد ؛ شيوه ي عادي است : 4نكته

 نهاد محذوف + ...............فعل-2                                             نهاد + ...........+ فعل 1-

 .........فعلقيد + نهاد محذوف + ......4-                                      قيد + نهاد +........+ فعل 3-
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 درشيوه ي عادي اجزاي سخن اصل بر چيست ؟1-

  .اصل بر اين است كه نهاد همه ي جمله ها درابتدا وفعل درپايان قرار گيرد
  

 

 شيوه ي بالغي چيشت ؟2-

 دآن است كه اجزاي كالم براي تأثير بيشتر سخن ، بنابر تشخيص نويسنده جابه جا مي شود تا شيوايي و رسايي كالم بيشتر شو

 هريك از چهار جمله ي زير ، به چه دليل ، بالغي هستند ؟3-

 الهي ، ترسانم از بدي خود1-

 . چون مسند در آغاز جمله ونهاد در پايان آن است←بزرگ مردي بود خواجه نظام الملك2-

  به شكوفه ها به باران / برسان سالم ما را 3-
  . سيد مژده كه آمد بهار وسبزه دميدر4-

 در بيت زير، از شيوه بالغي استفاده شده است يا عادي؟ -5

 خنده هاي زير لب، عشوه هاي پنهاني                        بي وفا نگار من، مي كند به كار من 

 طلوع مي كند آن آفتاب پنهاني

 درياب كنون كه نعمتت هست به دست كاين دولت و ملك مي رود دست به دست

  كين منبخواهد هم از تو پدر  

 چه عاملي در نوشته ي زير منجر به شيوه ي بالغي شده است؟ 6-

 به شكوفه ها به باران / برسان سالم ما را

  چيست ؟ » الهي ، ترسانم از بدي خود « دليل جابه جايي اجزاي كالم در عبارت 7-
 .مي شود ر گيرايي واثربخشي كالم بيشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


