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 : آزادیدرس سوم

 
 بود. رانیاهل ا سازفتصنی و شاعر ،(ش.ه ۱۳۱۲–۱۲۵۹) ینیابوالقاسم عارف قزو

 نیوبه هم داشت خوش ییآورد صدا یبه شعر رو یساز معروف مشروطه است.عارف از شانزده سالگ فیشاعر وتصن ینیابولقاسم عارف قزو

 شاه قرار گرفت. نیموردتوجه مظفرالد لیدل

در  ریاست.شعر ز بل توجهاو قا یهنیم یرا به خدمت انقالب درآورد.ترانه ها یقیخواهان و شعر موس یآزاد یمشروطه به جرگه  یزمزمه  با

 اردداشاره  آخر تیشاه به خصوص در ب یمحمد عل یدادگریو ب گانگانیب یکه به سلطه  اوست یاشعار وطن یقالب غزل از نمونه 

 مشروطه اتیادب: ینوع ادب ی                        ،وطن خواه ی:آزاد هیدرون ما        ی             غزل اجتماع قالب:

 فعل مضارع است   : فیدر     آن  ن،   :  هیقاف               رمل است : بحر                    فاعلتن فعالتن فعالتن فعلن  :وزن 

 ریمرغ اس یناله 

 قفس  هم چو  من است  مرغ اسیر این همه بهر وطن است              مسلک مرغ  گرفتار یناله 

ش ، ورمسلک : راه  / کرده است هیتشب ردرقفسیاس یرابه پرنده  نجاشاعرخودشیاست ودرا رقفسیکه اس ی= مرغریمرغ اسقلمرو زبانی : 

 در اینجا منظور زندگی / بهر : برای ، حرف اضافه است /

ایی ، تتابع واج آر /ندام دارترغ جناس و م مرغ ی ندوواژهیبنابرا یواقع ی.  مرغ مصراع اول، استعاره ازشاعرومرغ مصراع دوم معنقلمرو ادبی

 اضاقات / مصراع دوم : تشبیه / اسیر ، گرفتار ، قفس : تناسب 

ود شاعر از شعرو خ بایز یااستعاره ریباشد  که ناله مرغ اس یهمه بهر وطن است م نیا ریاول باعبارت ناله مرغ اس تیشروع ب: توضیحات : 

 ایرنده پروح به  هیدمت تشبقآن افزوده است وبا توجه  ییبایامر ز نیدهد و هم یخود را نشان م یعبارت ها عارف وطن دوست نیو از اولاست 

 کند   یم تیان را تقو یغزل بعد عرفان یعالوه بر بار  اجتماع ایدر دن ریمرغ اس

 تی اسیر در قفس نیز مانند من به خاطر وطن اسرندهاست ، روش پ ی گرفتار )شاعر ( به خاطر وطنناله و زاری پرندهقلمرو فکری : 

 وطن پرستی ، اندوه و غم وطن  مفهوم :

 که  به  طرف  چمن  است  یخبر ازمن به  رفیق                    ببرد طلبم  گر  یهمّت   از  باد  سحر  م

 کنارچمن، -نچم طرف –آورعشق رادارد  امیشعرا نقش پ نیبادسحرب -همت خواستن = کمک خواستن :  یقلمرو زبان

 وطن /به طرف چمن : مجاز از/  .هستند رونیاززندان ب و که آزادهستند یازکسان هکنای دوم مصراع -دارد  صیمصراع اول تشخ:  یادب قلمرو

 چمن : کنایه از آزاد بودن / باد سحر : نماد پیام رسانی 

 تیخصوصست  ومعروف ا یشاد کیبه پ شهیما هم اتیکه در ادب یخواهد  باد سحر یدوم  عارف، از باد سحر کمک م تیب : حاتیتوض

م بتواند که اوه ستیمئن نمط یمینس نیچن نیوجود شاعر از ا نیتواند بگذرد با ا یشود واز همه جا م ینم یزندان ییاست که در جا نیآن ا

 اید دارد ارا با خو یم انکاردهد واستفها یاز خفقان موجود در جامعه خبر م یعنیهستند  برساند  یآزاد دررا به دوستانش که  شیخبر گرفتار

 تواند ؟ یازاو به دوستان برساند البته که نم یتواند خبر یباد سحر م

       داز باد صبحگاهی انتظار دارم که خبر گرفتاری مرا به رفیقم که در کنار چمن آزاد است ببر:  یفکر قلمرو

 خویش               بنمایید   که   هر  کس   نکند   مثل   من   است یهم وطنان  در ره آزاد  یا یفکر

 ست ایای نکره  ست  ، یای آناجمله دارد / که حرف تعلیل به معنی زیرا که / هر : از مبهمات است / کس : از مبهمات  4بیت :  یقلمرو زبان

  ارد /بیت تشبیه د :  یادب قلمرو
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 امیه قکه دعوت ب دیبکن یکار یعنی دیبردار یفکر هیدارد و کنا یوا م شهیمردم را به تفکر و اند تیب نیت سوم عارف، در ابی:  حاتیتوض

که مانند  داند ینه مگو نیرا ا امینمودن را در خود دارد وسرانجام عدم ق شهیکه تفکر کردن واند نیوحرکت از طرف شاعر است وبه اضافه ا

 ارد هم  وجود د تیدر ب  هیردالقاف کیاول هم آورده است و تیعبارت همچو من است را در ب  میشو یاو گرفتار قفس م

 خواه من است ریدوست خ نیخوشم بمرگ ا              کشد مرا اما                       یعشق وطن م اگرچه

 شود .یای بیاندیشید ؛ زیرا هرکس برای آزادی فکری نکند مانند من اسیر مخود چاره میهنان برای آزادیای هم:   یفکر قلمرو

      کمک خواستن برای مبارزه سیاسی  مفهوم :

 ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است             کاو  شود  از دست  اجانب آباد         یخانه ا

 کند یم ادین احزا یه کلبه الحزن ب تیغم واندوه )حافظ از ب یالحزن =خانه  تبی – گانهیب یبه معن اجنبی مکسر جمع اجانب –:  یقلمرو زبان 

ت ومخالف یزیست گانهیبه طور واضح ب تیب نیگلستان غم مخور( شاعردرا یاحزان شودروز یکنعان غم مخور/کلبه  دبهیگم گشته بازآ وسفی:

 کن یم انیشوررابدرامورک گانگانیخودباب

 ت الحزن یران ، بیوبیت نلمیح دارد/ تضاد : اباد و ویران / واج آرایی ک/مراعات : اشک ،   /خانه =استعاره ازوطن :  یادب لمروق

 ؟! د کردن وطننب وآباکه اجا یعنیشود  یآن افزوده م ییبایبر ز میبخوان نتیحاضر را با واو مبا تیچهارم عارف ، اگر ب تی : حاتیتوض

 نیا دیما باال آن دارد اه یرارا ب شیو آسا تیکه امن ییاز وطن است و جا ییبایدر کلمه خانه بوجود اورده ، خانه استعاره ز ینیگوش نش یتکرا

ست   بایر ز ایبس  د داردرا در خو یدیکلمه اجانب روح خباثت وپل ییکرد چراکه بدست اجانب ساخته شده است  واج آرا رانیخانه را بااشک و

 عارف است یزیظلم ست هیانیآخر ب تیسه ب نیا

 ی غم است و باید با اشک آن را ویران کنی   آن کشوری ) خانه ( که به دست بیگانگان آباد شود ، خانه :  یفکر قلمرو

  بیگانه ستیزی و عشق به وطنمفهوم : 

 است  تن  و کم  از   کفن  بدر آن  جامه  که  ننگ                کاو نشود غرقه به خون بهر وطن         یا جامه

ون نشود ازکفن خوطن غرق به  یآزاد یکه برا لباسی ارزش=  است ازکفن کم –کن  بِدَر= پاره - -جامه=لباس مجازاً وجود،تن:  یقلمرو زبان

 . هم کمتراست

 / انبازیج، ایثار ، دشودیوطن شه یآزاد یازبرا هیبهروطن غرق به خون شود کنا یجامه ا -جامه=لباس مجازاً وجود،تن:  یادب قلمرو

 بدر آن جامه : کنایه از بی ارزش بودن /  واج آرایی ن ، ک / مراعات : جامه ، تن،  کفن 

ر در است اگ ییابیعث زبا شهیکه هم یاز شهادت در راه وطن است و لباس یا هیپنچم عارف، غرقه به خون شدن بهر وطن  کنا تیب : حاتیتوض

   ننگ وعار را بدنبال دارد یارزش تر از کفن است که بماند که حت ید براه وطن به خون نشو

تر از کفن کم آلود نشود ( ارزشیآن لباسی که به خاطر حفظ وطن به خونت آغشته و مالیده نشود )به خاطر شهید شدنت خون:     یفکر قلمرو

 .  آبرویی است ، پس آن را باید پاره کنیدارد و باعث بی

    وطن پرستی ، ایثار ، و از خود گذشتگی در راه وطنمفهوم : 

 رمن   استملّت  امروز   یقین   کرد   که   او   اه                    را که دراین ملک سلیمان کردیم        یآن کس

 ن ی رساندپادشاه ، ظالم / آن کس : محمد علی شاه / سلیمان کردیم : به طانی= ش منیاهر /رانیمُلک =کشورا:  یقلمرو زبان

س آن بران ی لهیبه وسراکه اسم اعظم برآن حک شده بود و یکه غفلت کردوانگشتر مانیدارد به داستان حضرت سل حیتلم تبی:  یادب قلمرو

 مانیت وسللورف هنکیکردتاا یرا حکمران یدرآمدو مدت کوتاه  مانیظاهرسل داکردوبهیازاجنه آن راپ یکیکرد،گم کرد و یوجن حکومت م

/ تشبیه :  ، اهریمن نملک ، سلیما :/ تضاد : سلیمان و اهریمن / مراعات نظیر  شاه یاستعاره ازمحمدعل طانی= ش منیاهر -اوگرفتانگشترش رااز

 ز به پادشاهی رساندن  اکنایه محمد علی شاه به اهریمن / سلیمان کردیم : تشبیه است:    اهرمن   او   که   کرد   یقین   امروز  ملّت

تاه بر کو یمدت یابر ینبواج منیرسد اگر چه اهر یم انیبه پا مانیرسا از داستان حضرت سل اریبس یحیششم عارف ،شعر با تلم تی : حاتیتوض

 از عارف هست یجالب تیب گرید ییاست در جا مانیاز آن سل یروزیکند اما عاقبت پ یم هیتک یتخت شاه

 که هرچه هست ازماست میچه نال ریاست                              زدست غ یمملکت از دست دزد خانگ خراب

 .      و شیطان استای مردم اطمینان پیدا کردند که آن کسی را که در این کشور مانند سلیمان پادشاه خود کردیم ، امروز همه:  یفکر قلمرو

  ظلم و استبداد حکومت قاجار  مفهوم :

      

                        @Adabiate12 

https://t.me/Adabiate12
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خواه و دموکرات صدر آزادی نگارروزنامهو  شاعر (1318 مهر 25 –خورشیدی  1268) یزدی )تاج الشعرا(میرزا محمد فرخی 

دوره هفتم مجلس بود. او همچنین نماینده مردم یزد در  روزنامه طوفاناز جمله  حزب کمونیست ایراناست. وی سردبیر نشریات  مشروطیت

 است. مدفن او نامعلوم استفوت کرده صرزندان قبود و در  شورای ملی

 مشروطه اتی:ادب یوع ادبن       ی                         ،وطن خواه ی:آزاد هیدرون ما                 ی             غزل اجتماع قالب:

 نداشت   : فیرد: غم و کم        هیقاف          )مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف( :  بحر    مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن  :وزن 

 

 و کم نداشت شینداشت غم که غم ب یآر                  هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت       

 /  قید نفی ) مختص ( /آری : قید تاکید / نداشت : ردیف / کم و غم : قافیهقلمرو زبانی : هرگز : 

 و مجاز از فکر :ی : م/ دل کم و بیش : تضاد / واج ارای /و کم شیب شیکم و بتکرار واژه غم ، کم ، نداشت  / صنعت عکس ،  قلمرو ادبی: 

 اندیشه 

 م ثروت نیست ودن مال هرگز در فکر مال و کم و زیاد بودن مال نبودم . آری من غمی ندارم زیرا در فکر غم و زیاد بوی : لمرو فکرق

 توصیه به در بند مال دنیا نبودن  مفهوم :

 احب قلم نداشتکه مردم ص یهر ملت                                                      در دفتر زمانه فتد نامش از قلم

  صاحب قلم : فاضل / فتد : می افتدقلمرو زبانی : 

                 /قلم و مردم :د بودن / تکرار : کنایه از دانشمنصاحب قلم   /  : کنایه افتادن  از قلم  نام : زمانه  تشبیهی / دفتر زمانه قلمرو ادبی:

  باشد کم کم از صحنه روزگار حذف خواهد شدهر ملتی که مردم فاضل نداشته  ی :قلمرو فکر

 ارزش هر جامعه به داشتم دانشمندان و عالمان آن است  مفهوم :

 را محترم نداشت هر کس که فکر جامعه                            در پیشگاه اهل خ رد نیست محترم                        

  اهل خرد : خردمندان ، دانایانقلمرو زبانی : 

  جامعه : مجاز از مردم جامعه / تکرار : محترمقلمرو ادبی : 

  هر کس که فکر جامعه را محترم نمی دارد ، در نزد خردمندان و دانایان محترم نیستی : قلمرو فکر

  ارزش و اعتبار دادن به مردم جامعهمفهوم : 

 م نداشتج دیکه جمش ستیما را فراغت                  با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است                

جم :   .  دارد کهن بس قدمتی و است ایرانی اساطیری پادشاهانِ از یکی جمشید/  فراغت : آسایش ، راحتی / تهی : خالیقلمرو زبانی : 

 و جمشید شهرت مناسبت به ششم قرن در کهاین تا بود مشهور خسروکی جام به جام این. است شدهمی دیده آن در جهان همه که بود جامی

 جام» ،«نماجهان جام» آن به همچنین،. دندنها نام «جمشید جام» و جم جام را آن و دادند نسبت جمشید به را مزبور جام سلیمان، با او دانستنیکی

 شودمی گفته نیز «بینالمع جام» و ،«بینجهان جام» ،«آراجهان جام» ،«خسروکی جام» ،«نماگیتی آیینه» ،«نماگیتی

 زا من جام و جیب /لمیح به داستان پادشاهی جمشید تجام ، می /  -واج آرایی : تکرار صامتهای ج و م / تناسب : جیب ، مال  قلمرو ادبی: 

              بودن : کنایه از فقیر بودن  تهی می و مال

   حتی جمشید نیز نداردبا آنکه مال و ثروتی ندارم اما آسایشی دارم که ی :قلمرو فکر

  آسودگی در عین فقرمفهوم : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+(%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81)&a=2
https://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+(%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81)&a=2
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 قدم نداشتموافق ثابت یچون فرخ                                 انصاف و عدل داشت موافق بس ولی           

  قید مقدار ،بسیار بس : /  قدم : عزم و اراده قوی / ولی : حرف ربط همپایه سازموافق : همراه ، هم رای / ثابتقلمرو زبانی  : 

  سست بودن مردم در انصاف و عدلمفهوم   : 

 نبود قوی اراده با رای هم و همراه من مانند  هیچکس ولی بودند موافق عدل و انصاف با بسیاری  ی :قلمرو فکر

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 را در بیت های زیر بررسی کنید.« همت»ـ معنای واژة ۱

 وحشی بافقی        مور تواند که سلیمان شود   الف( همت اگر سلسله جنبان } محرک {  شود 

 قصد ، کوشش       جواب :

 حافظ          که دراز است ره مقصد و من نو سفرم  ب( همتم بدرقة راه کن ای طایر قدس                       

 همت اراده قوی  جواب :

 را مشخص کنید.« مسند»و « نهاد»ـ در بیت زیر، ۲

 هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت.   در پیشگاه اهل خرد نیست محترم 

 نهاد = هر کس         مسند : محترم  جواب :

 ـ در کدام بیت ها، یکی از ارکان جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخص کنید.۳

   من   مثل   کندن  } فکری در راه آزادی خویش { کس  هر   که   اییدبنم      خویش آزادی ره در  وطنان هم  ای فکری جواب : 

 ذف به قرینه لفظی ح                                    است                                                                                                

 قلمرو ادبی : 

 و واژه های مشخص شده، مفهوم مجازی دارند؟ دالیل خود را بنویسید.ـ کدام یک از ترکیب ها ۱

 ، هم چو من است.مرغ گرفتارِ قفسمسلک   این همه بهر وطن است  مرغ اسیرالف( نالة 

 یقی داردفهوم حققفس : م گرفتارِ مرغ اسیر ، مجاز به عالقه مشابهت ) استعاره ( از شاعری که زندانی است /      مرغ جواب :

 نشان یوسف دل از چَهِ زنخدانش ؟ حافظ  ب( بدین شکستة بیت الحزن که می آرد 

 بیت الحزن : مجاز از دل شاعر  جواب : 

 االنبیا درآمد و نالید؛ چنانچه هر پرنده بر باالی سر یعقول بود، بنالید.    قصص بیت االحزانپ( در 

عقوب در که حضرت ی ام کلبه اینالحزن : خانه غم و اندوه ، جای بسیار غم انگیز ، درآمد : مفهوم حقیقی دارد  ) بیت  االحزان بیت جواب : 

 غم فراغ حضرت یوسف گریه می کرد 

 ـ با توجه به بیت های زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.۲

 ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت    با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است 

  هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت                  نامش از قلمدر دفتر زمانه فتد 

 الف( دربارة تلمیح به کار رفته در بیت اول توضیح دهید.

 اسالمی دوران هایمتن و پهلوی متون و اوستا در او نام. دارد کهن بس قدمتی و است ایرانی اساطیری پادشاهانِ از یکی جمشید جواب :

 است فرهمند شاهی و تهمورث رزندِف شاهنامه، در جمشید. استشده داده نسبت او به بزرگ سخت کارهایی ایرانی هایاسطوره در. استآمده

 .شودمی کشته ضحاک دستِبه و دهدمی ازدست را ایزدی فرّه غرور و خودبینی خاطرِبه سرانجام که

 کنید.بررسی « کنایه»ب( مصراع های مشخص شده را با توجه به آرایة 

 است : کنایه از فقیر بودن  تهی می و مال از من جام و جیب جواب :

 قلم : کنایه از نابود شدن ، از بین رفتن  از نامش فتد زمانه دفتر در  جواب :
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 قلمرو فکری: 

اره اشـ شعر  آزادی ، نمونه ای از اشعار وطنی عارف قزوینی است که به سلطۀ بیگانگان و بیدادگری محمدعلی شاه ۱

 دارد؛ با توجه به این نکته معنی و مفهوم بیت های زیر را بنویسید.

  ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است  آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم 

 ست .     ایطان ه او شکی مردم اطمینان پیدا کردند آن کسی را که در این کشور مانند سلیمان پادشاه خود کردیم ، امروز همه:  یفکر قلمرو

  ظلم و استبداد حکومت قاجار  مفهوم :

 ز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت الحزن است خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد                            

    کنی انویر را آن اشک با باید و است غم یخانه ، شود آباد بیگانگان دست به که(  خانه)  کشوری آن  : فکری قلمرو

 وطن به عشق و ستیزی بیگانه : مفهوم

 ـ در متن درس، مقصود از موارد زیر چیست؟۲ 

 الف( رفیقی که به طرف چمن است  جواب : یاران و دوستان شاعر 

 ب( مردم صاحب قلم                     جواب : خردمندان و فاضالن 

ا بو اجتماعی است، غزل اجتماعی می گویند؛ در عصر مشروطه  ـ به غزل هایی که محتوای آنها بیشتر مسائل سیاسی۳

توجه به دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، این نوع غزل رواج یافت؛ در سروده های شاعرانی چون محمدتقی بهار، 

 .کنید بررسی و تحلیل  را درس متن دیدگاه، این از عارف قزوینی و فرخی یزدی می توان نمونه های آن را یافت.

و  ول به نالهار بیت دشعر آزادی یک غزل اجتماعی است زیرا شاعر در آن به گرفتاری ها و مصایب جامعه پرداخته است . شاعر  جواب :

ند . در بیت دی خود بکنال آزافغان خود در باره جامعه می پردازد . در بیت دوم از دیگران استمداد می خواهد .و می خواهد مردم فکری به ح

 ر به بیگانه ستیزی می پردازد و در آخر توصیه به جانفشانی در راه وطن می کند . چهارم شاع

 ـ فرخی یزدی، در بیت آخر، خو.د را با کدام ویژگی معرفی می کند؟۴

 طرفدار جدی انصاف و عدل ، با اراده  جواب :

 ـ با توجه به ادبیات پایداری، مضمون مشترک ابیات زیر را بنویسید.۵

 قزوینی بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است            عارف            نشود غرق به خون بهر وطن جامه ای کاو 

 یزدی دل نثار استقالل، جای فدای آزادی                           فرخی            فرّخی ز جان و دل می کند در این محفل 

 : توصیه به ایثار و جانبازی در راه وطن جواب 
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 زیگنج حکمت: خاکر

 عیسی سلمانی لطف آبادی                                                                      

 عیسی : نام

 سلمانی لطف آبادی : نام خانوادگی

 1337 متولد :               موسی : فرزند

 فوق لیسانس رشته تاریخ سیاسی ایران : فارغ التحصیل

  دفرسیدن به ه ان و توکل برایاهمیت ایممفهوم :                                  روایی      لحن :                       ساده  نثر :

من با ود که دشب« کله قندی»در لحظات اول عملیات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر نیروهای ما ارتفاعات موسوم به 

خود  اشت، روحیةگاهی دی قله را در دست داشت. شهید ساجدی با توجه به این که نسبت به همة مسائل آاستقرار سالح های زیاد

شمن، د و تسلط دی و دیرا نباخته، احداث یک خاکریز دو جداره را تنها راه حل می دانست. با توجه به امکانات محدود مهندس

لی ومی گردید  احداث د در فاصله زمانی شب تا سپیده دم اجرا وقبول و اجرای این طرح خیلی سخت بود. به ویژه که الزم بو

 «خاکریز را صبح تحویل می دهیم.»ایشان به اجرای این طرح ایمان داشت و با قاطعیت می گفت: 

 تنگه کنار در و مهران شمال در قندی کله ارتفاع شد. / گذاری داغ شده، ارتفاعات : بلندی ها / موسوم : نامگذاری قلمرو زبانی :

 وجه فی  }ته : وجه  وصنباخ را خود استقرار:مصدر باب استفعال به معنی محل قرار گرفتن / روحیة است/ گرفته قرار چم کنجان

 تفاوت و زیر جملة دو به یاید؛ب مفعولی صفت صورتبه باشد صرفی هایصیغه از یکی کهاین جایبه فعل که است این وصفی

 .کرد احوالپرسی همه با رسیده راه از دوستم -. کرد احوالپرسی همه با و رسید راه از دوستم :کنید توجه ظاهری نظر از هاآن

 صفت صیغة به دوم جمله در و( رسید) کامل طوربه فعل اول، جمله در ظاهری نظر از اما است یکسان کامالً جمله دو این معنای

 { .نیست دوم ملهج در که هست ربط «واو» حرف یک نخست جملة در حالعین در و است آمده( رسیده) وصفی وجه یا مفعولی

 ه : قید سخت : خیلی = قید قید / به ویژ خیلی خاکریز : مرکب از خاک + ریز = اسم مرکب / جداره : دیوار / 

 :  این عبارات : تحمل کارهای سخت و ناممکن با تکیه بر ایمان به حدا و توکل بر او  مفهوم

 ولین دقایقاد. در ریز شروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شهید ساجدی آرام و قرار نداشتنعملیات احداث خاک

یباً ه بود، تقرروع شدشصبح، احداث این خاکریز هشت ـ نه کیلومتری به پایان می رسید و خاکریزی که توسط دو نیروی مهندسی 

دی را ر شهید ساجاین کا بین برادران جهادگر و رزمنده ایجاد کرد امادر وسط به هم رسیدند و اتمام خاکریز روحیه عجیبی در 

گرفتن  ان زیر آتشت، امکراضی نمی کرد. او پیش بینی می کرد که با توجه به تسلط دشمن بر ارتفاعات رو به رو و ارتفاعات پش

ن به ول که از آکریز امتر در پشت خابچه ها می رفت؛ به همین دلیل مرحلة دوم کار را شروع کرد. خاکریزی به طول چند کیلو

 عنوان خاکریز دو جداره یاد می شود، احداث نمود.

 رسند.روزی بآن روز با تدبیر حساب شدة ساجدی، رزمندگان توانستند در برابر نیروهای دشمن مقاومت کرده و به پی

 تیر  و خمپاره  راس : سرکرده ، فرمانده ، رهبر / جهاد گر : صفت فاعلی / آتش : قلمرو زبانی :

 آتش: مجاز  قلمرو ادبی :

ن به هدف موجب : رسیدمفهوم کرد  ایجاد رزمنده و جهادگر برادران بین در عجیبی روحیه خاکریز اتمام  قلمرو فکری :

 تقویت روحیه می شود .

 ، عیسی سلمانی لطف آبادی2: اهمیت عاقبت اندیشی و درست اندیشی                        روایت سنگرسازان  مفهوم بقیه عبارت
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