
 

 

 97صفحه  – آرشی دیگر
 

 :تاریخ ادبیات#
 وتاب زرسی 511ی  / سیاٚش: صفحٝ 511  صفحٝآرش: 

 

  لغات:_معنای#

: ِحٗ: آًٞٙ صسا / چیرٜ: غاِة /وٛتٙسٜ: ٔحىٓ / استٛار: پاترخا / زالٚری: ضداػت / تدسٓ: تصٛر ورزٖ، زر شٞٗ آٚرزٖ / تٟرٜ ٌرفت
وٙس. /  ٓ خسا ٔیخایی وٝ ٔرز زٚ وطٛر را از ٞ :/ ذطّ ٔرزی ٘ىرز٘یفٛق تاٚر: تاٚر  فٛق: تاال / / ، ٘أساٚیػازال٘ٝ٘ا٘اتراتر:  استفازٜ ورز /

سروص: پی /  زر ٖ: تسٖٚ ٚلفٝ، پیاأ ٞدْٛ: حّٕٝ / تی / ٌیرز ٘ازیسٜ ٔی رأراػات، وسی وٝ حك  ا٘صاف: تی تسػٟس: پیٕاٖ ضىٗ / تی
ی آسٕاٖ ٞا / ٟٔس: خایٍاٜ، ٌٟٛارٜ / زِیراٖ: ضداػاٖ / افك: ورا٘ٝ ٌٛیٙس ٚ تٕة را ٔی ٌِّٛٝ ٞای تىٝروص: / ت تٕةذٕپارٜ: ٘ٛػی ٘افرٔاٖ / 

خَست: پَریس / /  ٞای ٚارستٝ ٚ آزازٜ ا٘ساٖ: / آزازٌاٖزرستی، یمیٙا  تٝتسٖٚ ضه، ٌٕاٖ:  اٍ٘یس: ترسٙان / ٘اْ آٚر: ٘أسار، ٔطٟٛر / تی س / ٞرا
/ تیغ: ضٕطیر ٌیح ٚ سرزرٌٓ / صحٙٝ: ٔیساٖ / سرٌرزاٖ: تالتىّیف،  ٞای ذاوی خثٟٝ تپٝریس:  / رَست: رٞا ضس / ذان ، ریسٕاٖوَٕٙس: طٙاب

آٞٗ / ٌیری / آٞٙیٗ: از خٙس  وٕیٗ: پٟٙاٖ ضسٖ ترای غافُتغض: ٘اراحتی زرٚ٘ی / رٚضٗ: آضىار، ٚاضح / زستاٖ: ِمة زاَ، پسر رستٓ / / 
/ تٝ ٞٛش آٔس:  / ضطّ : رٚزذا٘ٝ / ضٛق: ضازی / زف: یىی از آالت ٔٛسیمی ذاوی ای تىثیر: اهلل اوثر ٌفتٗ / غٛغا: فریاز تّٙس / تَّی: تپّٝ

 ای ٔسدس / ٌٙثس: سمف ٘یٓ وُرٜ ی، تاالی/ ٚا: تاز ورزٖ / فراز: تّٙس ٞطیار ضس ٔتٛخٝ ضس،

 

 :شعر_معنای#
ضىٗ  ورز. زضٕٗ پیٕاٖ ٚ ذٖٛ آِٛز، ذطّ ٔرزی ٔا ٚ زضٕٗ را ٔطرص ٔیٞای ذاوی  . ویسٝغیر لاتُ تاٚر تٛزخًٙ، خٍٙی ٘اػازال٘ٝ ٚ 

 ز.ور  پی ذٛز، سرزٔیٗ)وطٛر( ٔارا تداٚز ٔی زر ٚلفٝ ٚ پی ٞای تی ظآِ تا حّٕٝ
ضس. زر آٖ سٕت، ٘یٕی از  پرتاب ٔیخا، تیرٞای سریغ ٚ رٞا ضسٜ ٚ ٔٛضه ٚ ذٕپارٜ ٚ تروص یاٖ آتص ٚ ٌِّٛٝ، از ٞر طرف ٚ ٞراز ٔ

ٞا،  ا٘ی تٟٙا ٚ زست ذاِی تٛز٘س ٚ تٟٙا سالح خٍٙیسٖ آٖرآٔس٘س ٚ زر ایٗ سٕت، رزٔٙسٌاٖ ای ٞای ٔدّٟس تٝ پیص ٔی ٞای خٟاٖ تا تا٘ه لسرت
 ایٕاٖ ٚ اػتماز تٝ ذساٚ٘س تسري تٛز. 

رٔطٟر وٝ از ذٖٛ رزٔٙسٌاٖ رٍ٘یٗ ضسٜ تٛز، زر آذریٗ ِحظات ػٕر ٞای ضداع تٛز. ضٟر ذ ٞای آِٛزٜ تٝ ذان ٚ ذٖٛ، خایٍاٜ رزٔٙسٜ ذا٘ٝ
 رفت. سٛذت ٚ از تیٗ ٔی ٞا ٔی ورز ٚ زر ٔیاٖ آتص تا٘ه ذٛز )٘اتٛزی ذٛز( تٝ آسٕاٖ ٍ٘اٜ ٔی

ز ٚ ای ٔرزاٖ ٔطٟٛری وٝ ٕٞیطٝ ٘أتاٖ پیرٚ»زز:  رزٔٙسٌاٖ ضداع را فریاز ٔی، ضٟر از آٖ طرف سٍٙرٞا، یزر چٙیٗ ٚضؼیت ترسٙاو
ٔحسٚز ترطی از تارید، زر حاَ تىرار ضسٖ است. اٌر زضٕٗ زر ٞر لسٕت از سرزٔیٗ ٔا تٕاَ٘س، ذا٘ٝ ٚ سرزٔیٗ ٔا،  ، أرٚزسرافراز است. یمیٙاً

 اػتثار ٚ ٔحٛ ذٛاٞس ضس. تی ضٛز ٚ ٘اْ ٔا زر تارید، ٔی
٘ی تٝ حروت زرآٔس٘س. وٛزوی از ٔیاٖ ٔٛجِ رزٔٙسٌاٖ تیرٖٚ ٞای ذرٚضا ایرا٘یاٖ آزازٜ ٚ خٛإ٘رز زر ٔیاٖ سٍٙرٞا ذطٍٕیٗ ضس٘س ٚ ٔثُ ٔٛج

 زر حاِی وٝ ٘ار٘ده زر زست زاضت زر چطٕاٖ زضٕٗ ذیرٜ ضس. ٚ آٔس ٚ از زاْ آرزٚٞای ٔازّی ذٛز، رٞا ضس 
ورز٘س. سپاٜ زضٕٗ  ، تاالی ذاوریس آٔس. صسٞا ٞسار ٘فر اٚ را ٍ٘اٜ ٔیوٛزن تٟٙا )=حسیٗ فٟٕیسٜ( .خًٙ، خٍٙی ٘اػازال٘ٝ ٚ غیر تاٚر تٛز

خا ٔیساٖ خًٙ ٚ  ذٛاٞس؟ ایٗ پرسیس٘س وٝ ایٗ وٛزن، ویست؟ ٚ زر ایٗ ٔیساٖ خًٙ، چٝ ٔی زیٍر ٔی ٚ تا یه ٍ٘اٜ از ٞٓٔات ٚ سرٌطتٝ تٛز 
 )ایٙدا خای وٛزواٖ ٘یست(فساواری است یا زٔیٗ تازی ورزٖ؟ 

، زر «زستاٖ»ٞا ضٕطیر آتطیٗ اٚ را وٝ ٔا٘ٙس ضٕطیر  زیس٘س. آٖ ص ٕ٘یِٚی زضٕٙاٖ ٌٕراٜ، ٘ٛر ذٛرضیس ایٕاٖ ٚ اػتماز تٝ ذسا را زر لّث
زیس٘س ٚ ٘ار٘دهِ زر زستص را وٝ ٔا٘ٙس تیروٕاٖ آرش پّٟٛاٖ تٛز،  زیس٘س. ٍ٘اٜ ذطٍٕیٗ اٚ را وٝ ٔا٘ٙس آتطی سٛزاٖ تٛز، ٕ٘ی زستص تٛز، ٕ٘ی

 خاری است. زیس٘س وٝ زر رٌص، ذٖٛ پّٟٛاٖ زِیر ایرا٘ی، سیاٚش،  زیس٘س ٚ ٕ٘ی ٕ٘ی
ای زضٕٗ! آٌاٜ تاش وٝ »ٚ تا صسایی آضىار ٚ رسا ٌفت:  تا زضٕٗ رٚ زر رٚ ضسوٛزن ٔا غٓ ٚ ا٘سٜٚ ذٛز را فرٚ٘طا٘س ٚ تر ذٛز ٔسّّط ضس ٚ 

 «. {ٞا را ٘اتٛز وٙٓ تا آٖ}ٞای ضٕا ٞستٓ  ٔٗ حسیٗ وٛچىی از ِطىر ایراٖ ٞستٓ وٝ ٔا٘ٙس وٛٞی استٛار ٚ ٔحىٓ زر وٕیٗ تا٘ه
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. وٛزوی ضداع وٝ ٔا٘ٙس ٘ار٘ده ٚیراٖ تٝ ٚخٛز آٚرز٘اٌٟاٖ، فریاز تّٙس اهلل اوثر زر آسٕاٖ پیچیس ٚ زر ٔیاٖ آتص ٚ ٌِّٛٝ، سر ٚ صسایی 
 ٞا حّٕٝ ورز... وٙٙسٜ تٛز، تٝ طرف  تا٘ه

٘س. آسٕاٖ تٝ ذاطر ضازی ٚ اضتیاق، ای از ذاوستر سرز ٚ ذأٛش زر ٔیاٖ زضت، تالی ٔا ٞا، فمط تپّٝ ی تا٘ه ی تؼس، از تیٗ ٕٞٝ چٙس ِحظٝ
ٚ ضٟر یه زفؼٝ ٞٛضیار ضس ٚ تٝ فىر آزازی ذٛز افتاز ٚ چطٓ ٌریا٘ص را تاز ورز ٚ تر  ورز ٚ رٚز ذرٔطٟر ضازی ٔی ٘ٛاذت ٔٛسیمی ٔی

   ورز. ی پیرٚزی ٚ آزازی تٛز، تٕاضا ٔی تاالی ٌٙثس زیثای ٔسدس، پرچٓ سٝ رً٘ ذٛزش )پرچٓ ایراٖ( را وٝ ٘طا٘ٝ
 

 ها:_آرایه#

ٔٛضه، ذٕپارٜ، تروص، تا٘ه، سالح ٚ  ، تیر،تارٚت ،ذان ٔا / آتص تصرف ٞدْٛ ٚوٙایٝ از  ورز  خا ٔی تىرار / ٔرزٞا را خاتٝ خًٙ 
  ٘صف خٟاٖ...رف طتطریص / آٖ  خٙاس ٘الص اذتالفی / تیرٞای ٚحطی ٚ سروص  تٙاسة / سروص ٚ تروص  خًٙ 
وٙایٝ از  / تٟٙا سالح خًٙ ایٕاٖ تٛز تطثیٝ  / ایٕاٖ ٔا٘ٙس سالح  ٚ حٕایت وطٛرٞای غرتی از زضٕٗ ٔا تٝ خًٙ ایراٖ ٚ ػراق تّٕیح

/ چطٓ  ٚ ٔرزْ ضداع ایراٖ استؼارٜ از رزٔٙسٌاٖ ضیراٖ / « خ»ٚاج آرایی  ٞای ذان ٚ ذٖٛ ذٛرزٜ  / ذا٘ٝضؼف أىا٘ات ٔا زر خًٙ 
/ چطٓ زر چطٓ وسی زٚذتٗ  ضىست، تٝ پایاٖ رسیسٖ ػٕروٙایٝ از ٘اتٛزی ٚ  غرٚب آفتاب ذٛیطتٗ / تطریص  زٚذتٗ ذرٔطٟر 

 ٖزٚذت  ، تیاٖ ضداػت / چطٓ زر چطٓ افك ٔیوٙایٝ از ذیرٜ ضس َفك / چطٓ ا وٙایٝ از آرزٚٔٙسی ٚ ذیا ٝی استؼاری +  اضاف
 ضیرٔرزاٖ از تیٗ رفتٗ /  وٙایٝ از ٘اتٛزی ٚ سٛذت  ٞا ٔی زر زٞاٖ تا٘ه ی استؼاری + تطریص / اضافٝ زٞاٖ تا٘ه  /تطریص 

 رً٘ ذٛاٞس ضس ی تطثیٟی / وٛچه ٚ وٓ اضافٝ تطریص / زفتر تارید  زز  ی تطثیٟی + استؼارٜ از رزٔٙسٌاٖ / ضٟر صسا ٔی اضافٝ
 خٛضیسٖ ذٖٛ  /« ن» ٚاج آرایی  ٖٔثُ یه ٔٛج ذٖٛ / وٙاایٝ از ذطٓ ٚ ػصثا٘ی ضس  تطثیٝ / زأٗ ایٗ ٔٛج تطریص  +

/ ی استؼاری + تطریص  اضافٝ ی تطثیٟی / زستِ ٘ار٘ده  اضافٝ / وٕٙس آرزٚٞا  استؼارٜ از رزٔٙسٌاٖ  / ٔٛج ی تطثیٟی اضافٝ
تطثیٝ / صس ٞساراٖ چطٓ، لاب ػىس  / چطٓ ٔا٘ٙٙس لاب ػىس ضس ٘الص اذتالفی س خٙا خست، رست تىرار /  زست ٚ چطٓ 
 تطریص / پرساٖ تٛزٖ چطٓ ٔداز از  ِطىر ٚ سپاٜ /  ذط زضٕٗ /  ورز٘س از ایٙىٝ ٕٞٝ تٝ اٚ ٍ٘اٜ ٔی وٙایٝ وٛزن ٔا ضس 

 ٚخٛزی  ٕٞٝٔداز از  زَ  تیٙس / وٙایٝ از ا٘ساٖ ٌٕراٜ، وسی وٝ حمیمت را ٕ٘ی وٛرزَ  وٙایٝ از فساواری، فسا ورزٖ ذٛز / خا٘ثازی 
/ استؼارٜ از ػصثا٘یت  / آتص ی فرزٚسی  تّٕیح تٝ زاستاٖ ضاٞٙأٝ ی تطثیٟی / زستاٖ، آرش ، سیاٚش  اضافٝ / ذٛرضیس ایٕاٖ 

صسایی صاف ٚ ، وٙترَ ورزٖ / وٙایٝ از ٔسّط ضسٖ غض ذٛرزٖ ت« / ش»ٚاج آرایی  تر وٕا٘ص تیر آرش... زر رٌص ذٖٛ سیاٚش... 
ی حسیٗ فٟٕیسٜ ٚ رضازت اٚ زر ٔیاٖ خًٙ  تّٕیح تٝ زاستاٖ حٕاسٝ ٔٗ حسیٗ وٛچه ایراٖ زٔیٗ ٞستٓ / حس آٔیسی  رٚضٗ 

ٚ تارٚت  / ]تىثیر[ زر ٔیاٖ آتص تطریص پر ٚا ورزٖ تىثیر  / + اغراق )= تسرٌٕٙایی = ٔثاِغٝ( تطثیٝ ٔثُ وٛٞی آٞٙیٗ اضارٜ زارز /  
 / از ضٟازت وٙایٝ ٞا افتاز  تٙاسة / وٛزوی از خٙس ٘ار٘ده زر زٞاٖ تا٘ه تطریص / آتص، تارٚت، ٘ار٘ده ، تا٘ه  غٛغا ورز 

٘الص  سخٙا / زست ٚ زضت ی استؼاری + تطریص  اضافٝ زضت  زستِ « /ت»ٚاج آرایی  ٞا، تٟٙا تّی از ذاوستر...  از تٕاْ تا٘ه
ٔداز از ٔرزْ ضٟر /  / ضٟر خٙاس ٘الص اذتالفی  / وف ٚ زف تطریص ٚ وٙایٝ از ضازی ورزٖ  / زف ززٖ آسٕاٖ  اذتالفی

زست ززٖ ٚ ذٛضحاِی  صسای ترذٛرز أٛاج:( 2 : ذرٚضاٖ ضسٖ( وف رٚی آب5ایٟاْ  وف تطریص /  زز  ضط ذرٔطٟر وف ٔی
 تطریص / ]ضٟر[ چطٓ را ٚا ورز ورزٖ 

 

 :ارزیابی_خود#
 «ٞای زضت ٔا٘س رٚی زست»تا « ٔٗ حسیٗ وٛچه ایراٖ ٞستٓ»از  -5
 زر زٚراٖ زفاع ٔمسس، تسیاری از وطٛرٞای غرتی، ترای از تیٗ ترزٖ ا٘مالب ٘ٛپای اسالٔی ایراٖ تٝ صساْ وٕه ورز٘س. -2
 33ی  تٙس پایا٘ی صفحٝ -3

 
 ٘یٕایی لاِة ضؼر:

 

 

 


