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است. او  یرانیو شاعر ا مداراستیشناس، سلغت ب،یتهران(، اد 1334اسفند  7رگذشته د -تهران  1257دهخدا )زاده  اکبریعل

ا نام دخو بود. او ب استادان آن نیدانشگاه تهران و از نخست گذارانانیاست. او از بنبوده زین نامه دهخدالغت گذارانیمؤلف و بن

 .کردیم مضامقاالت طنز خود را ا

 هدماوندی – پنجمدرس 

فکران جامعه به از روشن یدان نمابه کار رفته است اما رفته رفته به عنو یقیحق یدر معنا ،ییابتدا یدر بندها ده،یقص نیدر ا دماوند

اشتنِ د -3از مردم زمانه  یریدلگ -2و انزوا   یرگیوشهگ -1مورد نظر شاعر است:  هایژگیو نیجهت ا نیکار رفته است و از ا

 از مردم زمانه. فاوتبلند و مت هایِ شیاند

 -این سروده در قالب قصیده)به پارسی چکامه( است یعنی مصراع نخستین این سروده با همه ی مصرع های زوج هم قافیه است)بند

مانند و...( –دل بند  –کمربند  –دماوند   

موضوع این چکامه)قصیده( سخن با دماوند است.     

دانسته است چون هر  یگفتگو نم ی ستهیمردم آن دوران را شا دی؟    چون شا چرا شاعر با دماوند سخن گفته است  یک پرسش:   

 توانست می شدن بیدار صورت در حتی که است توانایی و قدرت نماد دماوند سروده این در .گفت انگار نه انگار یچه که م

سازد سرنگون را وقت دیکتاتوری حکومت  

وض محذوف است:  هزج مسدس اخرب مقببحر     مفعول مفاعلن فعولن        وزن :                   قصیده قالب :   

آتش درون دماوند نمادی از گرفتاری ها و تیره روزی های مردم بدبخت ایران است که به گونه ی آتش در دل  موضوع : 

 دماوند انباشته گردیده است.

 دماوندیه

 ای دیو سپید پای دربند           ای گنبد گیتی ای دماوند

 داست.در بند: منا یاپسپسدِ  وِید  /گرفتار   ،یدر بند: زندان یپا/ طانیش من،ی: اهرویدگنبد : قبه ، بارگاه / : یقلمرو زبان

ملـه و جر منـادا شـبه سه مورد منادا در جمله است. و ه  /حذف شده است یمعنو ی نهیفعل از هر دو مصراع به قر     ا: حرف ندیا

 در شمارش جمله ها خواهد بود

شـاهنامه  یاسـطوره ا تیّشخصـ د،یسپ وِیبا برف به د یدگیدر بند: تتابع صفات   دماوند به جهت پوش یپا دِیسپ وِی: د یادب قلمرو

ب شـاعر بـه در خطـا /ره() اسـتعا ی: اضـافه اسـتعاریتـیگنبـد گ/در بند : استعاره از کوه دماوند  یپا دیسپ وید     /شده است. هیتشب

 یمبـارزان و آزاد نمـاد خـود شـاعر و ایـ، دماوند سـمبل 24 تیدر کلّ شعر به جز ب  . /وجود دارد صیدماوند استعاره از نوع تشخ

 بد گیتی / ر بودن / واج ارایی  دال و ی / اغراق : گنپای در بند بودن : کنایه از گرفتار و اسی چون اوست یخواهان

 ده ایر و دربند شای دماوند، ای بلندترین بام گنبدی شکل گیتی، ای کوه سپید پوش، تو هم چون دیو سپید، اسی : یفکر قلمرو

 بلند بودن و ، پر برف بودن و ایستادگی کوه  مفهوم :
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 سیم به سر یکی کُله خود        زآهن به میان یکی کمربند از

از  استعاره میجا س نیر اد ییطال یعنی نیطال و زرّ یعنی زر – یینقره ا یعنی نیمی= نقره ، س میس /: کمرکشانیم:  یزبان قلمرو

ماوند تن را به ده داشجا چون کال نیگذاشتند.در ا یدر گذشته بر سر م کارگرانیکه پ نیآهن یکله خود = کاله جنگ /برف است.

 هستند .  رهینگ ترکوه است که به  یداشتن  منظور از سنگ ها انیدارد.  آهن به م یجان بخش ی هینسبت داده است پس آرا

ه جا چون کال نیا در /    .کوه انیم ی: استعاره از صخره هایکمربند آهن  /کوه   ی: نقره، استعاره از برف رومیس:  یادب قلمرو

سر ، کله  -1بیت :  ن / مراعاتتضاد : بین سیم و اه/دارد   ی و استعاره جان بخش ی هیداشتن را به دماوند نسبت داده  است پس آرا

           سر ، میان  -4یان و کمر بند م -3له خود و کمر بند  ک -2،خود  

 یو سنگ ها خره ها)صنیآهن یو کمر بند یاز جنس نقره)برف( بر سر نهاده ا دیسپ یجنگ یدماوند، تو کاله یای: فکر قلمرو

  دتوصیفی از کوه دماونمفهوم :    مسلح پنداشته ی)دماوند را رزمنده ا یکوه( به کمر بسته ا ی انهیم

 چشم بشر نبیندت روی               بنهفته به ابر، چهر  دل بند تا

   یرو» یبرا هیال : مضافندتیبدر ن« تجهش ضمیر :    /  ) برای اینکه ، به این علت (لیتا: حرف اضافه، از نوع تعل : یزبان قلمرو

 دلربا. با،یدل بند: ز  /

 دهی(  دانسته است.ردم دماز  یو پنهان شدن قله را به خاطر دور یبلند لیدل ندهیاست سرا لی: مصراع اوِل حسن تعل یادب قلمرو

 م( چهره چش ی)روریو چهره به دماوند( مراعات نظ ی) نسبت دادن روصیتشخ یها هیآرا تیب نیدر ا / شود یم

روی نهفتن  /(اراحت است.ن اریستفاوت اند، ب یزمانه ب یکتاتورید میکه در سکوتند و در برابر رژ یاز مردم یزاریب لیدماوند به دل

کنایه از بند بودن :دل بودن / روی ، چهر ، دل / چهر در ابر : کنایه از بلنددماوند : تشخیص و استعاره مکنیه / مراعات ) چشم ، 

 دوست داشتنی 

ر دنی خود را ست داشتبرای آن که چشم انسان ها ی غفلت زده و سست اراده چهره ی تو را نبیند روی زیبا و دو ی:فکر قلمرو

 گله و شکایت از مردم  مفهوم :            پشت ابر پنهان کردی

 وارهی از د م ستوران                    وین مردم نحس دیو مانند تا

 سپهر بسته پیمان                          با اختر سعد کرده پیوند باشیر

 اختر /.یوش = آزادیواره  تا : برای اینکه / /است. «یموقوف المعن» است به اصطالح یمعن کی یدارا تیبدو  نیا:  یزبان قلمرو

ه از عارت، اس واناتیح ، انیستوران:چهارپا /= ارتباط برقرارکرده است.وندیکرده پ /است.«سعد اکبر»که  یمشتر ی ارهیسعد= س

 نحس : شوم / دم : نفس /  /است  شیکشور خو لیتفاوت به مسا یب یانسان ها

فاوت به ت یب ین هاز انساا، استعاره  واناتی، ح انی. ستوران:چهارپا/است ی( از هم سخنیقیحق ریغ یدم=مجاز )معن:  یادب قلمرو

باشد  هیلمضاف ا ومضاف  یهیتشب ینکته: هرگاه اضافه  )است. یهیتشب یسپهر)=آسمان( اضافه  ریش /است. شیکشور خو لیمسا

اعتقاد  هندیسُرا رایزارد، د لیحسن تعل ی هیآرا تیب نیا (/(کرده است.هی)تشبرمانندیمشبه است.پس سپهر را به ش هیمضاف ال شهیهم

 واج ارایی/.دیر نماباط بر قراارت یرمشت ی ارهیبه بندد و با س مانیباال رفته است تا با آفتاب پ لیدل نیدارد که چکاد)قله(دماوند به ا

 1ایه :د با اختر سعد / مراعات ک: شیر ، سپهر ، اختر ، سعد / کنپیوند دماون -2پیمان بستن دماوند با خورشید  1نون / تشخیص : 

 یوند کردن با مشتری کنایه از بلند بودن پ -2پیوند بستن با خورشید کنایه از بلند بودن  

هم  )خورشید ( نر گردو یوان صفت رهایی یابی ، سر بر آسمان افراشته و با شیبرای اینکه از نفس شوم آدمیان حی: فکر قلمرو

 .پیمان شده و با ستاره ی سعد و مبارک )مشتری (پیمان بسته ای

 و توصیف ارتفاع دماوند  تفاوتند یخود و کشور خود ب طیکه نسبت به مح یاز مردم یزاریب : مفهوم
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 گشت زمین زجور گردون             چونین خفه و خموش و آوند چون

 زخشم بر فلک مشت              آن مشت تویی تو ای دماوند بنواخت

جور=  ستقرارکرده اارتباط بر است./« موقوف المعنی» این بیت با بیت بعدی دارای یک معنی است به اصطالح:  یزبان قلمرو

 ،وند= واژگون آ ه / چون : وقتی ک //گردون= فلک و آسمان که در حال گشتن هستند ، ولی در این جا مراد روزگار است. ستم

 دارد. ییقرابت معنا نیشیپ تیبا ب تیب نیا / معلّق

 هیمضاف ال ومضاف  یهیتشب ینکته: هرگاه اضافه  : تشخیص : استعاره / گردون مجاز از روزگار / زجور گردون  :  یادب قلمرو

 ندهیاسُر راید، زدار لیلحسن تع ی هیآرا تیب نی(کرده است./ اهی)تشبرمانندیمشبه است.پس سپهر را به ش هیمضاف ال شهیباشد هم

 هیآرا /دیر قرار نمابارتباط  یشترم ی هاریبه بندد و با س مانیباال رفته است تا با آفتاب پ لیدل نیاعتقاد دارد که چکاد)قله(دماوند به ا

 هیتشب ی هیآرا تیب نیدر ا /داستیآشکار و هو ییواج آرا زین« ش» و« ت»در واج  /شود یم دهیمشت د یدر واژه  زیتکرار ن ی

 ص وند : تشخیص / ای دماتکرار مشت و تو / مشت زدن بر زمین : تشخی /است« مشبه به»و مشت « مشبه»شود. قله )چکاد(  یم دهید

م ی مشتی محکناراحت وزمین از ستم روزگار این چنین سرد و خاموش و معلّق در فضا ماند، از خشم  هنگامی کهی : فکر قلمرو

 بر چهره ی آسمان کوبید، ای دماند آن مشت تو هستی

ست، اکشور  یده تار کننتفاوتند. در پندار شاعر  روزگارگرف یخود و کشور خود ب طیکه نسبت به مح یاز مردم یزاریبمفهوم : 

 و ظلم حاکم بر جامعه زند. یبه آن مشت م نیزم  لیدل نیبه هم

 مشت درشت روزگاری                 از گردش قرن ها پس افکند تو

ه بافتاده باشد  پس یکه از کس یزیپس افکند= چ ،پس افکند: پس انداز    /(.  یفعل)هست یدر روزگار «ی»:  یزبان قلمرو

 ا معنا درستب یواژه  مرکب است چون از دو،مرکب  مرخم است  یواژه صفت مفعول نیا. راثیمانده باشد  ، م یگر،باقید یمعنا

 ی، م مینواژه بدا نیرا دم ا «ه»پس اگر واج دهیدُم بر یعنیشده است. اصالً مرخم  دهیاز آن بر« ه»شده است.. مرخم است چون واج 

       گردش : اسم مصدر  / ها: گذر صدها سالرنگردش ق   /شده است.    دهیکه بر مینیب

ا رآن  یها هیپا دیتوان یآن م یدارد که با توجه به معنا هیتشب تیب نی)ا /دارند ییاشتراک آوا« درشت»و « مشت»:  یادب قلمرو

 / تشبیه / تشخیص و استعاره مکنیه : مشت روزگار .(دیآشکار ساز

 ای در اثر گذشت روزگاران به جای ماندهای دماوند تو مشت سنگین و سهمگین زمانه هستی که ی: فکر قلمرو

 مشت زمین بر آسمان شو             بر وی بنواز ضربتی چند ای

در «  یو » /(.نیشیچند: موصوف و صفت. چند صفت مبهم)پ یضربت /بردار زیبر آسمان شو: به سمت آسمان خ:  یزبان قلمرو

خشم و  انگریب قایدق تیب نیا نیمنظور است . بنابرا تختیباشد که بر سنبل مجاز پا یم«  ید» بهار  یمرحوم ملک الشعرا وانیمتن د

اد خواهان ارزان و آزو مب آورند یاستبداد دم بر نم انهیتاز ریآن روزگار است که ز تختیقهر و غضب شاعر در مقابل مردم پست پا

جهت مشکالت  به امیاال میاز قد سندگانیدهد: شاعران و نو یتور مبهار به دماوند دس یجا آقا نیگذاشته اند . در ا اوری و اری یرا ب

و  یاسیشکالت سم نینگساند و امروزه بار  دهینال ینسبت به آن ها از گردش روزگار م انیدربار یتوجه یو ب یو رفاه یشتیمع

 هم به آن ها افزوده شده است. یاجتماع

 تضادو تناسب  : زمین و آسمان /.  : استعاره از دماوندنیمشت زم:  یادب قلمرو

  امزه و قیدعوت به مبارمفهو م :   ای مشت زمین بر آسمان بلند شو و چند ضربه ی محکم بر آن بکوبی: فکر قلمرو

 نی تو نه مشت روزگاری             ای کوه نی م زگفته خرسند نی

                             خشنود ،یاضرخرسند:  /   ستمیام: ن ین   /  یستی: نینه ... هست   /نه، نه    ،ینف دی: قین ،ین:  یزبان قلمرو

 ،اره مکنیه ند / استعکه به آن صنعت رجوع می گویشود  یم مانی( خود پشهی)تشبیبهار از ماننده  تیب نیدر ا:  یادب قلمرو

 شت روزگار / واج آرایی : صامت نونم -2ای کوه  – 1تشخیص :
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  ، ای دماوند! تو مشت محکم روزگار نیستی من از گفته خود خشنود نیستمنه نه ی : فکر قلمرو

  ناخوشنودی از سکون و بی اعتنایی جامعه مفهوم :

ون با چشود   ید ماخرسننو  مانیخود پش هیکرده بود ، از تشب هیشاعر که دماوند را به مشت ) مظهر قهر خشم ( تشب تیب نیدر ا

و  ستندیت ( نقهر و قدر در عمل ، مشت )مظهر گری( د خواهانی آزاد و مبارزان –د ) خود شاعر که دماون ندیب یدوباره م ینگاه

 کنند . یتوانند کار ینم

 قلب فسرده ی زمینی               از درد، ورم نموده یک چند تو

مسند  «نیزم یلب فسرده ق» است یهینهاد مسندال« تو»: یدستور ینکته  /ورم: آماس، تورّم   /زده   خیفسرده: :  یزبان قلمرو

 است.       یفعل ربط نیپس از زم «ی»و

 زمینی  قلب فسرده شبیه : توت / استعاره از برآمده بودن کوه دماوند است.:ورم   /  ریدرد، ورم، فسرده: مراعات نظ:  یادب قلمرو

  قلب زمین : تشخیص / حسن تعلیل : علت برامدگی کوه را درد دانسته/

 رده استکتو دل افسرده و رنج دیده ی کره ی خاکی هستی که از شدت درد و رنج، مدتی است که ورم ی: فکر قلمرو

  سر خوردگی از عدم تحرک و قیام جامعه علیه ظلممفهوم : 

 کافور بر آن ضماد کردند                             درد و ورم فرو نشیند           تا

ده و م مناسب بواس و وررفع آم یداشته و برا یمصرف پزشک میو نسبتاً خوش بو که در قد دیسف ییکافور: مادّه :  یزبان قلمرو

آن  یبرا یسرد تیخاص میرنگ و خوشبو که در طب قد دیاست سف یدرخت برگ دهییهم کننده است. کافور : سا یضد عفون

 نیعر در ااند .شا دهیآفر ینیکافور توجه کرده و مضام یها یژگیو نیاز ا کیشاعران به هر  یقائل بوده اند . در شعر و ادب فارس

؛  ندیفرو نش  / که نیا یراب یبه معناحرف ربط  تا  /ضماد: پماد، درمان، مرهم.   /کافور نظر داشته است  یدیو سف یبه سرد تیب

 است. یشوندیفعل پ

 یم دهید ریاعات نظدرد و ورم و کافور مر نیب /است یکوه از برف زمستان ی قله یدگیپوش یبرا یلیتعلحسن :  یادب قلمرو

رم : استعاره از وله کوه // برف ق کافور : استعاره از /( کرده است.هیچکاد دماوند را به پانسمان مانند)تشب یرو یبهار برف ها /شود.

 واج آرایی :صامت ر  / یبر آمدگ

 برای آنکه درد و ورم بهبود یابد، مرهمی از کافور بر آن نهادند ی : فکر قلمرو

 وان آتش خود نهفته مپسند                            منفجر ای دل زمانه       شو

/ مپسند: روا مدار  : پنهان  وان : مخفف و آن / نهفته/. گشوده شکافته، ترکیده، منفجر:/  ای : حرف ندا : یزبان قلمرو  

 یاستعار ی.  اضافه ندین گوآوجود دارد. که به  زین یاستعاره جان بخش نیدل زمانه = استعاره از دماوند است.در ا:  یادب قلمرو

  آتش و منفجر : تناسب / آتش : استعاره از خشم و اعتراض  /داشته  باشد.(  زین یکه جان بخش

 ن کنیکه آتش درون خود را از دیگران پنها ای قلب روزگار! منفجر شو و فوران کن، راضی مباشی: فکر قلمرو

  دعوت به قیام و اعتراضمفهوم : 

 افسرده مباش، خوش همی خند                             منشین سخن همی گوی  خامش

ه ه کار رفتفعل امر ب یبه جا تیب نیو گفتن هستند که در ا دنیهر کدام بن مضارع مصدر خند «یگو»و « خند»  :  یزبان قلمرو

 خند = بخند.( ی= بگو و هم یگو یاند.)هم

 یا خوش همب افسرده بودن -شود که عبارت اند از: خامش نشستن با سخن گفتن یم دهید تیب نیدو تضاد در ا:  یادب قلمرو

 خاموش و افسرده : تناسب  /  دنیخند

ا شاداب و ب وی بردار معنا: ای دماوند خاموشی را کنار بگذار)به ستم و ستمگری اعتراض کن(و دست از افسردگ: ی فکر قلمرو

 و اعتراض امیدعوت به قمفهوم : نشاط باش.      
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 زین سوخته جان، شنو یکی پند               مکن آتش درون را          پنهان

 یمباز دوباره  /به جای اسم آمده است. یعنی خود ملک الشعرای بهار است.سوخته جان صفت مرکب است که :  یزبان قلمرو

 .بشنو یعنیفعل امر آمده است  یکه بن مضارع شنو به جا مینیب

تش و آ 1ت بین :/ مراعا نون /آتش : استعاره از خشم و اعتراض درونی /سوخته جان : مجاز از شاعر واج آرایی ::  یادب قلمرو

 سوخته جان و شنو وپند 

 آتش و خشم درون خود را پنهان مکن و به پند و اندرز شاعر سوخته دل گوش فرا ده ی :فکر قلمرو

 و اعتراض امیدعوت به ق مفهوم :

 سوزد جانت،  به جانْت سوگند                      آتش دل نهفته د اری    گر

  ند می خورم:  سوگ حذف/  گر : حرف شرط / سوگند : نحول معنایی یافته ، در قدیم = سوگند ، اکنون = قسم : یزبان قلمرو

تش و آ 1اعات : ی / مرتکرار : جانت / جانت سوزد: کنایه از نابود /دماوند است یآتش  استعاره از خشم درون : یادب قلمرو

 دل و جان  -2سوزد 

تش ظلم، ه های آاگر درد و غصه ی درون خود را پنهان کنی و آن ها را بیرون نریزی قسم به جانت که شعل ی:فکر قلمرو

 و اعتراض امیدعوت به ق مفهوم :        وجودت را می سوزاند

 این پند  سیاه بخت فرزند                       ید، بشنو    مادر سر سپ ای

اشد. ا شده بمقلوب است)همان موصوف و صفت(که موصوف و صفتش جابه ج یوصف بیبخت فرزند ، ترک اهیس:  یقلمرو زبان

 اعر است.ش، خود بخت فرزند اهیبخت.منظور از س اهیگونه بوده است:فرزندِ س نیمقلوب ا ریغ یبخت فرزند به گونه  اهیس

 سر در این مجاز از مو است.) مجاز واژه ای که دارای معنای غیر حقیقی باشد.(:  یادب قلمرو

از،آزادی  ره استمادر سر سپید=منظور کوه دماوند است که در چکادش)قله اش( برفی سپید نشسته است. در این بیت استعا

وشیده از برف پ -1سر سپید ،  یهام :خواهان جامعه است./ سپید و سیاه : تضاد / مادر : استعاره از کوه / فرزند : استعاره از شاعر / ا

 رزند : تناسب سپید و پیر / مادر و ف -2

هان اهان و آگاخو یاد)آزدیمادر سر سپ یمعنا: ا)ای مادر کهن سال، اندرز این فرزند سیاه بخت خود را گوش من: یفکر قلمرو

   اعردرخواست شنیدن پندو اندرز شمفهوم :        (.دیبخت خود را بشنو رهیپند فرزند ت نیخاموش جامعه(ا

 بنشین به یکی کبود اورند                      سر بکش آن سپید معجر    از

 بیکرنگ، تر رهیتخت ت =کبود اورند  /اشتباه نشود.( ینیس یواژه با مجمر به معنا نی، چارقد)ا یمعجر= روسر:  یقلمرو زبان

        : ترکیب وصفی مقلوب سپید معجر   /مقلوب است در واقع اورند ِ کبود است. یوصف

 عجر :م تضاد / سر و سپید و کبود : /فر و شکوه و شوکت است یمجازاً به معنا ،یاورند= اورنگ، تخت پادشاه:  یادب قلمرو

ورند : مجازاز ی کردن / ات نمایتناسب / سپید معجر را کنار کشیدن : کنایه از اعتراض کردن / بر اورند کبود نشستن : کنایه از قدر

 .فر و شکوه 

 نظورابراستعجز: مروسری سفیدخود را از سر بازکن و با شکوه و جالل بر تختی کبود و شاهانه بنشین)سپیدم :یفکر قلمرو

 . ودشاندعوت به قیام و شکستن سکوت و تعیین سر نوشت مردم توسط خمفهوم :   :کبوداورند:  منظورآسمان است(

 

 چو اژدهای گرزه             بخروش چو شرزه شیر  ارغند بگرای

ارغند=  /شنده.کسمّ  یمار بزرگ دارا یگرزه = بزرگ ، نوع /بگرای= گرایش کن ، حمله ور شو ، حرکت کن:  یقلمرو زبان

 : ترکیب وصفی مقلوب  شرزه شیرِشرزه : خشمگین /  /.نیخشمگ
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و  های گرزهاژدبه  تشبیه : دماوند /در حرف اول( یبا گرزه جناس دارد.)جناس ناقص اختالف ن،یشرزه= خشمگ:  یادب قلمرو

               /  واج آرایی ش   و   ر  ارغند، ِ   شیر ،   شرزه  ،  گرزه ،  اژدهایمراعات :  /شرزه شیرِ ارغند

 کت کن.اژدهای زهرناک وکشنده حمله ور شو و مانند شیرشجاع و خشمگین فریاد برآور و حر مانند :یفکر قلمرو

 بگسل ز پی این نژاد و پیوند                                     تزویر     ز پی این اساس بفکن

ترادف  یس، رابطه و اسا ی،پ یواژه ها /زمان شاعر است کتاتوری= منظور از دوندینژادو پ نیا پی= پایه و اساس/:  یقلمرو زبان

 ..نگ / ک نیر بفکن و بگسل : فعل امر : بگسل : از مصدر گسلیدن به معنی : پاره کردن و جدا کردن / تزویر /دارند

 یعنامهستند.(به  هیمکن یه استعار ای هیبالکنا یاستعاره  ،یاستعار یاست.)اضافه ها یاستعار یاضافه  ریاساس تزو:  یادب قلمرو

بن  و خیل، ازبکام یودنابکنایه  از افکندن( ی)= ازپیبفکن ز پ/ موازنه است ی هیآرا یدارا تیب نیا /حکومت است. یها هیپا

 واج آرایی پ  /کامل است. یاز نابود هی= باز کنادنیگسل یاز پ /کردن رانیو

 کن منهدم وو شالوده ی این همه مکر و فریب و اصل و تبار اهل ستم و ریا را از ریشه بر کن  پایه :یفکر قلمرو

 توصیه به قیام و بر هم زدن اساس حکومت  مفهوم :

 از ریشه،  بنای ظلم بر کند                                 زبن این بنا که باید     برکن

  بن و ریشه ترادف  / بن : اساس:  یقلمرو زبان

ه از خست استعارر مصراع نبنا د /کامل است یاز نابود هیازبن بر کندن کنا واج آرایی دیده می شود./« ب»در واج :  یادب قلمرو

 ...این بنا : استعاره از ظلم و حکومت / تکرار : بنا  /است یهیتشب یظلم اضافه  یبنا /است یستم گر

 ظلم و ستم را از پایه خراب کن زیرا، ریشه ی ظلم و ستم را باید کند ساختمان :یفکر قلمرو

 دعوت به بر انداختم ظلم و ستم  مفهوم :

 داد دل مردم خردمند                                               بی خردان سفله بستان   زین

 سفله= آدمیان پست و فرو مایه ، بدسگال/ داد : انصاف /  :  یقلمرو زبان

ار در این پندید ند. شایک توضیح:بهار در جایی گفته است این مردم نحس دیو مانند و در جای دیگری گفته است این مردم خردم

یم کرده و گروه تقسا به دذهن شما نوعی دو گانگی ناخردمندانه پدید آورد اما در واقع این گونه نیست چون بهار مردم جامعه ر

د ه را دردمنین گروااست ، نخست اکثریت نا خردمند که همان مردم نحس دیو مانند است. دیگر گروه خردمندان است که بهار 

 د می خواهد که دمی داند و از دماون

 ند : تضاد بی خرد و خردم /ِ«-»و مصوت« د»در  ییواج آرا:  یادب قلمرو

 زه دعوت به مبار  مفهوم :      مردم دانا و آزاده را از این جاهالن پست فطرت بستان حق :یفکر قلمرو

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی

 بیابید.ـ معادل معنایی واژه های مشخص شده را در متن درس ۱

 اورند  جواب          ی ابیفار نیالد ریظهبه جای خویش دهد هر چه کردگار دهد           مُلک عطا داد کردگار تو را   سریر  : 

  سفله  جواب       اریشهرشود، مردِ کریم    فرومایهیا که محتاج   دردناک است که در دام شغال افتد شیر : 

 وصفی که اهمیت امالیی داشته باشند، بیابید و بنویسید.ـ از متن درس، چهار ترکیب ۲

 کبود اورند  -4ین اساس     ا -3رزه شیر ارغند            ش-2پید معجر             س-1

 ـ در بیت های زیر، ترکیب های اضافی را مشخص کنید.۳

 از گردش قرن ها پس افکند           الف( تو مشتِ درشتِ روزگاری 

 گردش قرنها  – 2شت روزگار                         م -  1           جواب:
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 دادِ دلِ مردمِ خردمند                    ب( زین بی خردان سفله بستان 

  دل مردم – 2داد دل               -1جواب :   

 این بی خردان ، بی خردان سفله ، مردم خردمند ، هر سه ترکیب وصفی  توجه :  

  ادبیقلمرو 
 به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.« حُسن تعلیل»ـ در کدام بیت ها آرایۀ ۱

 است یادب یلتدانسته است که ع نیرا جور زم نیشاعر علت خفه و خموش و آوند بودن زم تیب نیدر ا   شش تی: بجواب 

 است  کوه را درد دانسته ی: علت برامدگ لیحسن تعل. در این بیت شاعر علت  :   ۱۱بیت 

 ـ در بیت های زیر، استعاره ها را مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.۲

  ز آهن به میان یک کمربند    از سیم به سر یکی کُلَه خُود 

 استعاره از سنگ وصخره آهن : استعاره از برف سر کوه                                 سیم :

  زین سوخته جان، شنو یکی پند               پنهان مکن آتش درون را 

 استعاره از خشم و اعتراض   آتش :

 را از نظر قالب مقایسه کنید.« مست و هشیار»و « دماوندیه»ـ شعرهای ۳

 قالب محتوا شعر

 قطعه اجتماعی مست و هوشیار

 قصیده سیاسی ، اجتماعی ،ادبیات پایداری دماوندیه

 

 قلمرو فکری  : 
 هجری شمسی سرود. در این سال به تحریک بیگانگان، هرج و مرج ۱۳0۱ـ محمدتقی بهار شهر دماوندیه را در سال ۱

ین اقلمی و اجتماعی و هتّاکی ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی کار  دولت مرکزی بروز کرده بود. بهار 

 فته است؛ با توجه به این نکته، به پرسش های زیر پاسخ دهید.قصیده را با تأثیر پذیری از این معانی گ

  عرجواب : دماوند : مردم ایران  سوخته جان : شاچیست؟  « سوخته جان»و « دماوند»الف( مقصود شاعر از 

 چنین می گوید؟« دماوند»ب( چرا شاعر خطاب به 

 «از درد، ورم نموده یک چند  تو قلب فسردة زمینی »

 بی تحرکی و سستی و خواب الودگی مردم در برابر استبداد  به علت جواب :

 ـ معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.۲

پایه و شالوده ی این همه مکر و  جواب :بگسل ز هم این نژاد و پیوند         بفکن ز پی این اساس تزویر 

 کنفریب و اصل و تبار اهل ستم و ریا را از ریشه بر کن و منهدم 

 .ـ مفهوم مشترک سروده های زیر را بنویسید۳

  بهار                  وان آتش خود نهفته مپسند              شو منفجر ای دل زمانه 

  عارف قزوینیبرون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟           دال خموشی چرا؟ چو خُم نجوشی چرا؟ 

 دعوت به قیام و بیان افکار و حرکت برای قیام علیه ظلم  جواب :
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 احمد عربلو
ت. های کودک و نوجوان و دفاع مقدس و انقالب اسالمی اسدر حوزه سینو(، نویسنده و داستان1344)متولد سال  احمد عربلو 

و با  ین امکاناتا کمتراحمد عربلو در قصه شیرین و فرهاد خود به بازگویی خاطرات خود در مقابل دشمن بعثی می پردازد که ب

 ده است . و افزوسالح ایمان و توکل به تصویر کشیده شده است . در بخشهایی لحن طنز آمیز او بر جذابیت متن روایی ا

 
 

 روان خوانی: جاسوسی که االغ بود!

ست هایم ؛ بگو با دال برومحاجی! شما هر چه دستور بدهید به دیدة منّت. االن بگو چاه بکنم؛ بگو از دیوار راست با»می گویم: 

ده تا مینی که ا این پانزبن نگو مبرایت خاکریز بزنم؛ اصالً بگو تا یک ماه به مادرزنم زنگ نزنم؛ تمام این کارها شدنی است اما به 

ریم. دشت ین الزم دامار تا ت به این بزرگی را مین گذاری کنم! هیچی نباشه واسة مین گذاری این منطقه دو هزبرایمان مانده، دش

 «.است، زمین فوتبال دستی نیست که نوکرتم!

 حاجی ای حرف هایم خنده اش می گیرد اما به زور سعی می کند جلوی خنده اش را بگیرد. می گوید:

چه بسا  ا باشه.! دشمن عن قریب است که توی این دشت وسیع عملیات کند. توکلت به خدحاجی احمد آقا! پسر گل گالب»ـ 

ین پانزده تا چی! شما هماز هی همین پانزده تا مین هم برایمان کاری افتاد. خدا را چه دیدی برادر من؟ از قدیم گفته اند کاچی به

 «.مین را مقابل دشمن کار بگذارید، خداوند کریم است

این کاری  نم اماه بگویم. روی حرف حاجی که خودش از عامالن بزرگ و قدیمی تخریب است، حرفی نمی توانم بزنمی دانم چ

 نیم.که از ما می خواهد، درست مثل این است که بخواهیم با یک کاسة ماست، با آب یک دریاچه، دوغ درست ک

 گویم: نم. میکبا شوخی از این کارش انتقاد  حاجی آن قدر مهربان و دوست داشتنی است که جرئت کنم برای آخرین بار

نخود سیاه و این  ا به دنبالرهی ما ـ هر چی شما بفرمایید حاجی. اما خدا وکیلی ما را که سر کار نگذاشته ای؟ باال غیرتاً اگر می خوا

 ارم!کار می گذ ی مینجا جور چیزها بفرستی، بگو، من به جان مادرم از صبح تا شب توی این دشت، پاره آجر و سنگ و کلوخ به

را  شیم که شماا که بامؤمن خدا! م»حاجی جلو می آید. پیشانی ام را می بوسد. دست هایم را توی دستش می گیرد و می گوید: 

 ووید ن عمل کنیم. برفمایباید به تکل سرکار بگذاریم. ما پانزده تا مین داریم و غیر از این هم نداریم و راه چاره ای هم فعالً نداریم.

 .«عطل نکنیدموید و به هر وسیله ای که شده این مین ها را توش دشت، رو به روی دشمن کار بگذارید. خداوند کریم است بر

 این کار را انجام دارم، بایدنره ای با اینکه ته دلم از این کار بی نتیجه سر در نمی آورم اما فرمان حاجی برایم اجرا نشدنی نیست. چا

 بدهم.

الغ کنیم و ا را بار امین ه ومدرضا را صدا می زنم و ماجرا را به او می گویم. تصمیم می گیریم برویم االغی پیدا کنیم دوستم اح

 بزنیم به دشت، رو به روی مواضع عراقی ها.
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 غل است االصد سا اولین خر را که می بینیم، تصمیم به خریدش می گیریم. احمدرضا زل می زند به چشمان خر و انگاری که

 شناس بوده باشد؛ آرام در گوشم می گوید:

 یله گری میحارت و ـ احمد، این خر، خرِ خوبی نیست. خیلی چموش است. من می دانم که کار دستمان می دهد! از چشمانش شر

 بارد!

 احمدرضا چنان جدی حرف می زند که نزدیک است باورم شود؛ می گویم:

 مده ایم خرید و فروش خر کنیم.ـ مرد حسابی! خر، خر است دیگر. ما که نیا

 ؟!س صدام است، جاسومین ها را که کاشتیم، خر را می آوریم به قیمت مناسب به صاحبش می فروشیم. نکند خیال کردی این خر

 ا نه!کند ی احمدرضا اخالقش همین طوری است. خنده دارترین چیزها را آن قدر جدی می گوید که آدم نمی داند باور

ر خر می ن ها را باعتی میاری چموشی می کند و هر چه افسارش را می کشیم، جلو نمی آید اما باالخره بعد از ساخر، هنوز اول ک

 کنیم و راه دشت را در پیش می گیریم.

ه راه می ند و دوباره می زخر سالنه سالنه راه می آید و گاهی می ایستد و این سو و آن سو را بو می کشد و علف و خاری را پوز

 .افتد

لو می ا احتیاط جدم و بنزدیک تر که می شویم، اوضاع خطرناک می شود. احمدرضا افسار خر را به دست گرفته و او را قدم به ق

 کشد. کم کم به محلی که باید مین ها را روی زمین بکاریم، می رسیم.

 هفت تا مین یک طرف خر و هشت تا مین هم سمت دیگر خر، بار کرده ایم.

 «.بهتر است خر را روی زمین بنشانیم»د: احمدرضا می گوی

 اما خر، خری نیست که با این آسانی ها حرف ما را گوش کند و مثل بچه خر روی زمین بنشیند!

 احمدرضا اول به شوخی دهانش را داخل گوش خر می کند و آرام می گوید:

 ـ خر جان! بفرما بنشین. این جوری خیلی تابلو هستی!

 و نفری سعیوبد. دکتوش گوشش رفته باشد، مدام آن را تکان می دهد و به سر و صورت احمدرضا می  اما خر، انگار که مگسی

دمیزاد آن خر، زبان ای»د: می کنیم خر را هر طور که هست روی زمین بنشانیم. اما خر، پرزور است و نمی نشیند. احمدرضا می گوی

 «.ی همین خوب است!حالیش نیست. از اول هم گفتم یک خر زبان فهم بخریم، گفت

ا کار ن مین ها رکیا کمک بای بابا! این قدر خر خر نکن. ما اگر قرار بود توسط دشمن دیده شویم که دیده می شدیم. »می گویم: 

 «.بگذاریم و برویم

ین جای کار . امی کند ه عرعرهمین که می خواهیم اولین مین را برداریم، ناگهان خر سرش را باال می گیرد و با صدای بلند شروع ب

قع باز ی که بی مور دهانبرا دیگر نخوانده بودیم. دلم می خواهد دهان خر را با جفت دست هایم بگیرم و خفه اش کنم. ای لعنت 

 شود.

 شود.بجه ما از اول تا آخر آوازش ده ثانیه طول می کشد. دل توی دلمان نیست. االن است که لو برویم و دشمن متو

 ی شود، وباره آواز دیگری را شروع می کند.آواز االغ که تمام م

 نگفتم این جاسوس دشمن است؟!»احمدرضا می گوید: 

عل به طرف نچهار  وو با خشم چنان با لگد به پشت خر می زند که خر آوازش را نیمه کاره رها می کند و جفتک می اندازد 

 خاکریز دشمن می دود.

 ـ این چه کاری بود؟ چرا خر را فراری دادی؟

دیگر  نان زدم کهرویم. چبگذار برود گم شود خر نفهم! حاال باید خودمان هم در برویم. االن است که لو ب»احمدرضا می گوید: 

 «هوش نکند بی موقع آواز بخواند!؟
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 چاره ای نیست. برخالف مسیر خر می دویم و خودمان را از منطقه دور می کنیم.

 شدیم؟ننیم از خجالت به حاجی چه بگوییم! بگوییم حریف یک االغ به داخل مواضع خودمان که می رسیم، نمی دا

ده باشد، ا را حدس زه ماجرحاجی خودش به استقبال ما می آید؛ با دیدن چهره های عرق کرده و سرهای پایین افتاده مان مثل اینک

 می گوید:

 ید؟!ـ به به! دو تا پلهوان، احمد! چقدر زود برگشتید؟ باالخره کار خودتان را کرد

ین احاجی اهل  ند امازاین جمله آخر را طوری می گوید که یک لحظه گمان می کنیم متوجه خرابکاری ما شده و به ما طعنه می 

: عد می گویدبندد و حرف ها نیست. می نشینیم کنارش و با خجالت، همه چیز را برایش مو به مو توضیح می دهیم. حاجی می خ

 «.د دادید؟ فقط باید مطمئن شوم که کوتاهی نکردید!نآن پانزده تا مین را هم به با

ضافی ااالغ زد،  خان به به نظر من این لگد آخری که احمدرضا»نمی خواهم دروغ بگویم. اشاره به احمدرضا می کنم و می گویم: 

 «.بود!

یم، ی کرده بودگذار ن مینروزهای سخت ما خیلی زود می رسد. مین هایی که قرار بود برسد، هنوز نیامده است. اگر جلوی دشم

 حاال خیالمان راحت تر بود.

 تمام نیروها منتظر حمله دشمن هستند اما یک روز، دو روز، سه روز می گذرد و خبری نمی شود.

 گیرند.ببچه های شناسایی همین روزها در یک عملیات محدود، یک عراقی را اسیر کرده اند تا اطالعاتی از او 

 زند:اسیر حرف های عجیبی می 

یرانی ها توش ان مینی که هزارا ـ عملیاتی در کار نیست. فرماندهان ما بعد از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیده اند که با وجود

 دیت کار گذاشته اند، تلفات سنگینی خواهیم داد!

 ـ هزاران مین؟ شما از کجا فهمیدید؟

رفتیم... ویش بود، گرار مین بکردید ما االغ هستیم؟ ما آن االغی را که  خیال»اسیر بعثی لبخند کنایه آمیزی می زند و می گوید: 

الغ با فرار اداشتید که نا خبر همة ما از تعجب شاخ درآوردیم. آن قدر مین اضافه آوردید که بار االغ کردید که به عقب بفرستید ام

 «.کردنش به سمت مواضع ما، همه چیز را لو داد

 یان بهت و حیرت اسیر دشمن، همراه با صدای بلندی از ته دل خندیدیم.همه به هم زل زدیم و در م

 قصه شیرین فرهاد، احمد عربلو

 

 ردیگ یاسم دو شاخص م کی ی: منادا / حاج احمد آقا : شاخص ، گاه ی: حاج یقلمرو زبان

ه شین عراق کحاکم پی بزودی  /  کاچی : غذایی شبیه به حلواکه از شکر و روغن و آرد درست می شود / بعث : حزب« عن قریب 

در  ،گی تبهت : سر گش /صدام رییس آن بود / چموش : سرکش / زل زدن : به چیزی ثابت نگاه کردن / سالنه سالنه : آرام آرام 

 رده دری / کی : پکه کارش انهدام هدفهای نظامی دشمن است / معطل : بی کار / هتا ماندگی / عامل تخریب : شخصی نظامی

با  وی داریم . نات کمکاچی به ار هیچی : ضرب المثل شده در زبان فارسی ، در زمانی به کار می رود که امکا قلمرو ادبی :

 : ضرب المثل باز شود.موقع  یکه ب یلعنت بر دهان یاهمان امکانات کم کار را انجام می دهیم /  

 کاسه و دریاچه تضاد :

ست دنبال چیزی ه از دروی حرف کسی حرف نزدن : کنایه از قبول کردن نظر دیگری   / دنبال نخود سیاه رفتن : کنای کنایه :

 نیافتنی رفتن / تابلو بودن : کنایه از مشخص بودن / زبان فهم : کنایه از با شعور و دانا 
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 مفاهیم مهم عبارات درس : 

  : لزوم فرمان برداری از مقام باال تر منّت ةدیبه د دی! شما هر چه دستور بدهیحاج»

درزنم زنگ ماه به ما کیو تا بزنم؛ اصالً بگ زیخاکر تیبرا میراست باال بروم؛ بگو با دست ها واریاالن بگو چاه بکنم؛ بگو از د

 کنم یذارگ نیرا م یگبزر نیامانده، دشت به  مانیکه برا ینیپانزده تا م نیاست اما به من نگو با ا یکارها شدن نینزنم؛ تمام ا

 سر باز زدن از پذیرفتن حرف عیر عقلی و غیر منطقی  جواب :

 

  کند. توکلت به خدا باشه اتیعمل عیدشت وس نیا یاست که تو بیدشمن عن قر

 ضرورت توکل داشتن به خدا  جواب : 

 

 نیما همش! یچیاز ه به یاچگفته اند ک میبرادر من؟ از قد یدیافتاد. خدا را چه د یکار مانیهم برا نیپانزده تا م نیبسا همچه 

 «.است میخداوند کر د،یرا مقابل دشمن کار بگذار نیپانزده تا م

 ضرورت توکل و بهره گیری از کمترین امکانات  جواب :

 

قالنی عی و غیر غیر منطق جواب : .میدوغ درست کن اچه،یدر کیماست، با آب  ةکاس کیبا  میاست که بخواه نیدرست مثل ا

 بودن خواسته 

 یا لهیو به هر وس دی. برومیکن عمل نفمایبه تکل دی. بامیهم فعالً ندار یو راه چاره ا میهم ندار نیاز ا ریو غ میدار نیما پانزده تا م

  .«دیو معطل نکن دیاست برو می. خداوند کردیدشمن کار بگذار یها را توش دشت، رو به رو نیم نیکه شده ا

 ضرورت توکل و استفاده از کمترین امکانات  جواب :

 

 کار را انجام نیا دیدارم، بان یه ا. چارستین یاجرا نشدن میبرا یآورم اما فرمان حاج یسر در نم جهینت یکار ب نیته دلم از ا نکهیبا ا

 لزوم اطاعت از مقام ما فوق  جواب :      بدهم.

 

 یم یگر لهیحارت و دهد! از چشمانش شر یدانم که کار دستمان م یچموش است. من م یلی. خستین یخر، خرِ خوب نیـ احمد، ا

 از ظاهر پی به باطن بردن  جواب :              بارد!

 

کار  یجا نیکند. ا یم ه عرعربلند شروع ب یو با صدا ردیگ یناگهان خر سرش را باال م م،یرا بردار نیم نیاول میخواه یکه م نیهم

 غیر قابل پیش بینی بودن مشکالت  جواب :       .مینخوانده بود گریرا د

 

پلهوان،  ه به! دو تابـ  :دیگو یماجرا را حدس زده باشد، م نکهیافتاده مان مثل ا نییپا یعرق کرده و سرها یچهره ها دنی؛ با د

  است آینه باطن ظاهر  جواب :  !د؟یباالخره کار خودتان را کرد د؟یبرگشتاحمد! چقدر زود 
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 درک و دریافت

 

 ـ درباره شیوة بیان نویسنده توضیح دهید.۱

حبت همه کس ص ودر این نوع بیان نویسنده از دید یک شخص مطلع و آگاه از همه چیز  یا سوم شخص :  دانای کل  جواب :

تقریبا  .شیده نیست او پو خداست .هیچ نکته ای از درون و بیرون قهرمانان یا مکانهای وقوع حوادث بر میکندودر وا قع مثل شبه

 استانهمه داستانهای قدیمی با این شیوه بیان شده اند . به کار بردن ضمیر سوم شخص برای همه قهرمانان د

 شخصیتهای داستان نیست .از ویژگیهای این زاویه دید است . در این شیوه بیان نویسنده خود جزء 

 

 ـ دربارة فضا و حس و حال حاکم بر این متن به اختصار بنویسید.۲

ک تک عناصر آن است که ت ش ای ندارد ؛ علت اصل یمرز واضح و مشخص یسیصوالً فضاسازی در داستان نوا توضیح   :  

 هستند .  لیداستان در ساخت فضا و رنگ داستان دخ

مل افضا و رنگ ش .، سر و کار دارد  شودیم دهیو گفتوگو آفر فی، با حالتِ مسلط مجموعهای که از صحنه، توص و رنگ فضا

 نیهمچن و ردیگیبرم در زین موردنظر برخواننده را ریمجموعه است ، همچنانکه تأث یروان کاریهای زهیو هم ر ینیمادی و ع اتیجزئ

 . رودیم تظارای را که از او ان یواکنشهای عاطف

 ران و عراق  : جبهه جنگ ای مکان جواب :

   جنگ. امیا زمان :   

 ریکل به تصوو تو انمیامکانات و با سالح ا نیکه رزمندگان  با کمتر  یخاطرات در مقابل دشمن بعث ییبازگو  حال و هوا :

 او افزوده است ییمتن روا تیبر جذاب  سندهینو زیلحن طنز آم ییشده است . در بخشها دهیکش

 حاجی ، راوی . خر محمد رضا ، اسیر عراقی  شخصیتها :

 ساده،  صمیمی ،استفاده از زبان محاوره ای ،همراه با لحنی روایی طنز آمیز و پر احساس  :نثر 


