
 

 

93 
 

 :درس سیزدهم

 گُرد آفرید
 گُردآفرید، پهلوان شیرزن حماسۀ ملّی ایران، دختر گُژدَهَم است. گردآفریدِ دالور با این که در داستان رستم و سهراب     

شاهنامه حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. در رهسپاری سهراب از توران به سوی ایران، 

است. « سپید دژ»شویم. در مرز توران و ایران، دژی به نام هنگامی که وی در جست و جوی پدرش، رستم است، با او آشنا می

ورزد و با این راند و  همواره در برابر دشمن، پایداری سرسختانه ای میه است ، بر آن دژ فرمان میگُژدَهَم  که یک ایرانی سالخورد

سازد. سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک ایران از این دژ بگذرد. در نبرد کار ، دل همۀ ایرانیان را به آن دژ امیدوار می

خواهد او را بکشد ، امّا او را اسیر کرده، راهی شود . سهراب ، نخست میپیروز می میان سهراب و هُجیر،  فرمانده دژ، سهراب بر او

داند و بر سپاه خود می کند. آگاهی از این رویداد ، دژ نشینان را سراسیمه می سازد ، امّا گُردآفرید این واقعه را مایۀ ننگ می

 گیرد:آید و نبرد میان آن دو در مین شیرزن به رزمگاه درمیرود. سهراب برای رویارویی با آآشوبد و خود به نبرد او میمی

 کم   ، گشت   ن انجم   آن    االرـس  هک                                    م     دـَهَژگ    ردخـت    دـش   گاه  آ    چو -1
 : قلمرو زبانی

 ر است.    /   انجمن : سپاه گژدهم : نام یکی از پهلوانان ایرانی / ساالر : فرمانده ، منظور هُجی

 : قلمرو فکری

 وقتی گرد آفرید آگاه شد که فرمانده آن سپاه کم شد.

 دارانم   ،   اندرون    گ ـجن   هب     همیشه                                   سوار      دی رگ   ان ـس   ربَ      بود   زنی  -2
 :قلمرو زبانی

 : پهلوان     /     به جنگ اندرون: در جنگ ) دو حرف اضافه برای یک متمم ( /  نامدار: واژۀ   مرکب .برسان : مانند   /     گُرد 

 : قلمرو فکری

 زنی که مانند پهلوان سوار و در میدان جنگ همیشه مشهورو سرافراز بود.

 ید ر و نآ        چنین    ،   اردم     ز    زماهن                    «        ریدگردآـف»   بود      او    انم      اکج  -9
 :قلمرو زبانی

 آوردن« = آوریدن » کجا: که   /   نآورید: فعل ماضی از 

 : قلمرو فکری

 که نام او گردآفرید بودو روزگار چنین دختری را از مادر به دنیا نیاورده بود

 ِ  قیک  ردارـک  هب   د الهل رنگش هک ـش                                       ر هجی      ز کار     د آم گش نن   ان چن  -4
 : قلمرو زبانی

 الله رنگش: به رنگ الله ، سرخ  رنگ   / به کردار: مانندِ

 : قلمرو ادبی

 تشبیه : صورتش مانند قیر سیاه شد

 : قلمرو فکری

 اه و عصبانی شداز شکست هجیر و تسلیم شدن او چنان شرمنده شد که رخسار زیبایش مانند قیر سی
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 ردنگ  ای ، ـج  کار     آن      اندر     نبود                         گ  ـجن       ِ       ن سوارا     ِ      رد ع     دبپوشی  -5
 :          درع : زره  قلمرو زبانی

 : قلمرو فکری

 زره سواران جنگی را پوشید چرا که  در آن جنگ تأخیر جایز نبود.

 زری    هب       پایی   باد    ، ان می   رب  ر کم                                    ر هب کردار شی      ژد   از   دمفرود آ -6

 :قلمرو زبانی

 دژ : قلعه /    بادپا : اسب تند رو 

 :قلمرو ادبی

 بادپا : اسب مانند باد تیز رو بود  / کمر بر میان بستن : کنایه از آماده شدن. / تشبیه : او مانند شیر آمد /  استعاره : 

 : قلمرو فکری  

 مانند شیر از باالی دژ پایین آمد در حالی که آماده بود و سوار بر اسب تیز پایی شده بود.

 کرد    هوَیلَ      یکی      انخروـش   درـع   چو                                     درگ    چو   دآم   اندر   اهسپ    شیپ  هب  -7
 :قلمرو زبانی

 گرد : غبار   /    رعد : غرّش ابر ،  تندر          ویله : آواز بلند        

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : مصراع اول مانند گَرد سریع آمد / مصراع دوم مانند رعد خروشان بود.

 : قلمرو فکری

 د و گفت :مانند دالوری به پیش سپاه سهراب آمد و مانند رعد فریاد بلندی کشی

 رانـس   ودهم آز  کار    و  دلیران                                              آوران        گـجن    و      اند  کدام   گردان   هک  -1

 :قلمرو زبانی

 سران : پهلوانان

 : قلمرو فکری

 که پهلوانان و جنگجویان و دالوران و بزرگان دنیا دیده کجا هستند؟

 گزید    دندان      هب     را    لب      و     دیدبخن                                            بدید       را    او   ،  اوژن  رشی   رابه چو س  -1
 :قلمرو زبانی

 شیر اوژن : دلیر ، شیر افکن /  لب به دندان گزیدن:  از تعجّب یا تحسین لب خود را گاز گرفتن 

 :  قلمرو فکری

 قتی سهراب شیر افکن او را دید خندید و از تعجب لبش را گاز گرفت.و

 بدید ،    را    او     افگن دکمن    ِ    تخ د   چو                                     رید    آـف  درگ        شیپ      دمان     امد بی  -11

 : قلمرو زبانی

: دختر /  کمند: طنابی که برای اسیر کردن انسان یا حیوان به کار می برند./          دمان : خشمگین ، غرّنده از روی خشم /   دُخت 

 کمند افکن : کمند افکننده 

 : قلمرو فکری

 خشمگین به پیش گرد آفرید آمدو و قتی آن دختر جنگجو او را دید ...
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 گذر      رش تی        شیپ    را      مرغ   د نبُ                 رب          ادبگش    و   کرد  زه      هب    را     انکم  -11
 :قلمرو زبانی

 بر: سینه    /  نبُد : نبود  /  

 «  ماهر بودن » :      کمان را به زه کرد: کنایه از آماده کردن.    /    کنایه :  مصراع دوم کنایه از قلمرو ادبی

 : قلمرو فکری

 ورد و بازوانش را گشود  که هیچ پرنده ای نمی توانست از جلوی تیر او رهایی یابدکمان را آماده کرد و سینه اش را جلو آ

 ، جنگ  سواران گرفت   راست    و    چپ              گرفت       باران   ر تی    ،  رب     رابهب سه  -12

 : قلمرو زبانی

 به سهراب بر : آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم.

 :قلمرو ادبی

 چپ ، راست  / مجاز: از هر سمت          تضاد :

 : قلمرو فکری

 پشت سر هم به سهراب تیر می انداخت و به شیوۀ  سواران وارد جنگ شدند.

 جنگ     هب    د آم   اندر     ز تی      و     ربآشفت                                 گ  ـنن   دشآم    و   راب سه   کرد    نگه -19
 :زبانیقلمرو 

 تیز: به سرعت

 : قلمرو فکری

 سهراب نگاه کرد و ننگش آمد و خشمگین شد و به سرعت به جنگ او آمد

 همی ربدمید      ش آت     ان  رب ـس  هک                             ریدگردآـف     دید     را     راب سه    چو -14

 : قلمرو زبانی 

 سان : مانندچو : وقتی ) حرف ربط (     /     بر 

 : قلمرو فکری

 و قتی گردآفرید سهراب را دید که مانند آتش می خروشد ...           

 کرد   اتب      از     رپ    را    ان سن    و    انعن                     کرد        راب سه   سوی   را   زه نی   ر ـس -15
 :قلمرو زبانی

 نیزه  عنان : دهنه ، افسار /      سنان :

 : قلمرو فکری

سر نیزه را به طرف سهراب گرفت وعنان ) افسار ( اسب را پیچ و تاب می داد ) برای حمله بر حریف آماده می شد(  و نیزه را باالی 

 سرش می چرخاند

 گـجن  هب   د  ب    گر   هارـچ   او     ِ       بَد خواه      چو                پلنگ       چون    شد    و    رابسه   آشفت    رب -16

 : قلمرو زبانی

 بد خواه: واژۀ مرکب    / چاره گر : وندی 

 : قلمرو فکری

 سهراب عصبانی شدو مانند پلنگ خشمگین شد زیرا دشمن او در جنگ کردن مهارت داشت و مُدبّر بود
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 ربرَدید    ،  یک  هب  ربش ، یک      رب      ز ر ه                             رید گرد آـف   ربند  کم    رب    زبد -17
 : قلمرو فکری

 محکم به کمربند گرآفرید زد و نیزۀ سهراب حلقه های زره را که بر تنش) گُرد آفرید( بود ، یک یک بُرید. 

 ششید رب    ان می    از   ز تی         غتی        یکی                                          رید    گردآـف   دبپیچی      زین   رب     چو -11

 :      قلمرو زبانی

 میان : کمر ، پهلو

 : قلمرو فکری

 هنگامی که نیزۀ سهراب بر گُرد آفرید خورد و او روی زین پیچید ) گویی می افتد( تیغ تیز را  از پهلویش بیرون کشید

 گرد    است ربـخ     و    اسپ    رب     از    نشست                               کرد      منی     دو      هب     او      زۀ نی    زبد -11
 : قلمرو زبانی

   / اسپ: اسب او : سهراب      / به دو نیم کرد : شکست 

 : قلمرو فکری

 و با آن ) تیغ تیز ( زد و نیزۀ سهراب را شکست و سوار بر اسب شد و به سرعت حرکت کرد

 زود    ربگاشت        و      روی     و  از     دبپیچی                                   نبود      دهبسن    او    با    آورد   هب -21
 :قلمرو زبانی

 آورد : جنگ       /  برگاشت : برگرداند   

 : قلمرو فکری

 چون توان مقابله با سهراب را نداشت روی برگرداند و به سرعت برگشت.

 ببکد      اییروشن    ،     انجه    از    مهب خش                             رد     سپ     را     ، اژداه  ان عن د ، سپهب  -21

 :قلمرو زبانی

 سپهبد : سهراب /      اژدها: اسب /     عنان اژدها را سپرد: افسار را رها کرد/   

 : قلمرو ادبی

 اغراق «   /   همه جا را تاریک کرد» ، «  از جهان روشنایی ببر» ا را سپرد  کنایه : استعاره : اژدها      کنایه : عنان اژده

 : قلمرو فکری

 سهراب افسار اسب را رها کرد و بر گردن اسب انداخت  و چنان خشمگین شد که جهان را از خشم خود تیره  و تار کرد.    

 رکش   از     دوخ     ربداشت     و   دبجنبی                       اندرش      گـتن  هب     انآمد خروـش  چو -22
 :قلمرو زبانی

 به تنگ اندرش : نزدیک او. /  خُود : کاله جنگی   /   

 : قلمرو فکری

 وقتی سهراب فریاد کنان  به نزدیک گرد آفرید رسید کاله خُود او را از سرش برداشت. 

ویش را برهنه کرده است تا سهراب بداند که او مرد نیست . امّا بسیار بعید به نظر ) بعضی گفته اند که خودِ گردآفرید سر و موی خ 

 می رسد. گویا مرسوم بوده است که برای تحقیر طرف مغلوب ، کاله او از سرش بر می داشته اند.(  
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 اوی   روی  ،   شد   د خورشی    چو   ان ردفش                                 اوی        ، موی   زره    بند  ز   د ـش   راه -29
 :قلمرو زبانی

 درفشان : درخشان     

 :قلمرو ادبی

 تشبیه: روی او مانند خورشید درخشان شد.

 : قلمرو فکری

 موهای گرآفرید از بند زره رها شد و صورت زیبای چون خورشیدش آشکار شد.  

 است    رافس       رد    از     او      وی ر   و     رک                   رست   دخـت   کاو  ،  راب بدانست سه  -24

 :قلمرو زبانی

 از درِ : شایسته ، الیق           افسر: تاج ، کاله پادشاهی 

 : قلمرو فکری

 سهراب فهمید که او دختر است و شایستۀ آن است که تاج بر سر بگذارد.) از خاندانی بزرگ است ( 

 آوردگاه؟!     هب       آید     ر دخـت       ن چنی                             اه  از اریان سپ   :  ؛ گفت  دش تفگش آم -25
 :قلمرو زبانی

 آوردگاه : میدان جنگ

 : قلمرو فکری

 تعجب کرد و گفت که از سپاه ایران این چنین دختری به جنگ می آید؟!

 بند    هب     انش د می آم    و    داخت بین                                        د  کمن   ان پیچ          بگشود        راکفـت   ز -26

 :  قلمرو زبانی

 فتراک : ترک بند ، تسمه ای که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزی را به ترک می بندند /  کمند : طناب /  میان : کمر   

 :قلمرو فکری

 وی گُرد آفرید انداخت و او را گرفت.از فتراک کمندش را گشود و بس

 روی؟    ماه    ای    ، تو     جویی    گ ـجن   چرا                               مجوی      راهیی    ،  ن م    کز   بدو گفت   -27
 :قلمرو فکری

 به او گفت که نمی توانی از دست من فرار کنی،  ای زیبا روی چرا با من می جنگی ؟ 

 مشور   ،    ابینی     راهیی      گم ز چن                                     گور   تو      ان  هب ـس      م دام    هب     امد ی ن  -21

 : قلمرو زبانی

 به سان : مانند     /   گور : گور خر  / چنگ : انگشتان دست         مشور: بیهوده تقلّا و تالش مکن.

 قلمرو ادبی:

 است ( «  دست» مجاز : چنگ ) منظور : تو مانند گور هستی و از آن بهتر /  تشبیه

 : قلمرو فکری

 شکاری مثل تو تا کنون به دست من نیفتاده است نمی توانی از دست من نجات یابی ، بیهوده تالش نکن
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 ردمان ندید ،   اره ـچ از   جز    را    آن    ر م                                            رد آفرید  گ   کاویخت      بدانست -21
 : قلمرو زبانی

 آویخت: گرفتار شد ، دچار شد.      /  گردآفرید: نهاد جمله است 

 : قلمرو فکری

 گرد آفرید فهمید که گرفتار شده است برای رهایی از دست او به فکر راه چاره شد.

 ر،کردار شی   هب     دلیران      انمی                               ر  ی ای دل » گفت :    و    بنمود  روی       بدو -91

 :قلمرو زبانی

 به کردار : مانند 

 : قلمرو فکری

 گرد آفرید رو به سهراب کرد و او را مخاطب قرار داد و گفت ای دالوری که در میان پهلوانان مانند شیر  هستی  

 

 ما  گ ـآهن  و   ر و شمشی  رز ین گ رب                             ما   جنگ    ین  رب       ارهر ، نظ دو لشک  -91
 : قلمرو زبانی.

 آهنگ : قصد ، عزم جنگ

 : قلمرو فکری

 سپاهیان دو طرف، تماشاگر جنگ ما هستند و گرز و شمشیر و  قصد جنگِ ما را  زیر نظر دارند

 گوی  و    گفت   از      رپ    گردد   تو   اهسپ                     و موی     روی   ن چنی   ایم گش  کنون من  -92
 :قلمرو ادبی

 جناس : روی ، موی  

 :       قلمرو فکری

 اکنون من صورت و موهایم را باز می کنم سپاهیان تو برایت حرف در می آورند. و می گویند : 

 گرد    آورد    اندر    ارب   هب     سان  بدین                        رد      نب   دشت    هب   او  ری با دخـت      هک -99

 : قلمرو زبانی

 به ابر اندر آورد گرد : جنگ کرد       

 :قلمرو ادبی

 اغراق   /    مجاز: ابر ) در معنی آسمان (   

 : قلمرو فکری

 ری بوده است.(که او به خاطر دختری جنگ  بزرگی را راه انداخته است. )جنگش به خاطر دخت

 «جست   گـ، جن   آشتی    این    رب    ایدنب                        تست  فرمان     هب   ژد      و   ر لشک   کنون  -94

 :قلمرو ادبی

 تضاد: جنگ ، آشتی

 : قلمرو فکری

 اکنون سپاه و قلعه را به تو تسلیم میکنم با وجود این گونه صلح ، نباید جنگید
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 ششید      ژد     رب      رافرازـس    د  سمن                                                 ریدگردآـف   د بپیچی    را      انعن  -95
 :قلمرو زبانی

 سمند : اسب مایل به زرد رنگ   / دژ : قلعه 

 : قلمرو فکری

 گردآفرید افسار اسب را برگرداند و اسب سربلندش را به طرف دژ برد

 مگژدـه  ،     ژد      ردگاه       هب    امدبی                                هم          هب    او    با     رابو سه    همی رفت -96
 :قلمرو زبانی

 همی رفت : ماضی استمراری   /    گژدهم : نام پهلوان ایرانی 

 : قلمرو فکری

 ن که گژدهم به دروازه قلعه آمدگردآفرید می رفت و سهراب  همراه او  بود ، تا ای

 ششید     ژد    رب  ،  ه بسـت   و   ه تن  خسـت                                  رید گرد آـف ،     ادبگش    باره     رد   -97

 :قلمرو زبانی

 باره : قلعه        بسته : کوفته ، عرق کرده 

 : قلمرو فکری

 تن خسته و کوفته اش را داخل دژ انداخت.گرد آفرید درِ دروازه را باز کرد و 

 شدند      نخونی    دیده   و    دل   ماز ـغ   رپ                         شدند     ن و غمگی   د ببستن     ژد   رد   -91
 : قلمرو فکری

 در دژ را بستند و ناراحت شدند) اهل دژ(  و به شدت غمگین بودند و چشمانشان گریان بود

 

 رپی      و       ان رب  ،    بودند       ردد    از    رپ                                 ر       هجی     و     ریدگرد آـف   آزار    ز -91

 :قلمرو زبانی

 آزار: صدمه ، آسیب       بُرنا: جوان 

 : قلمرو فکری

 داز رنج و عذاب گردآفرید و هجیر تمام مردم  غمگین و ناراحت بودن

 نانجم   دل   ،   تو    از   بُد   م ـغ   از رپ                              رزن، شی  دل نیک   کای» د:بگفتن  -41
 :            قلمرو فکری

 گفتند : ای زن پاک و دالور، دل تمام مردم به خاطر تو غمگین  بود   

 گـنن   دوده      رب     تو     کار      ز      ایدنی                     و رنگ      م افسونـه  ،   تیس ج   رزم    م هک ـه -41
 : قلمرو زبانی

 افسون: حیله، مکر   /       رنگ : نیرنگ    /      دوده : دودمان ، خانواده  ، طایفه

 : قلمرو فکری 

 رمنده نباشد. که هم جنگیدی و هم حیله و نیرنگ به کار بردی و عمل تو باعث شد که دودمان ما  ش
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 گریدبن       هسپ  د ، ربآم      باره     هب             رید            گردآـف ،   اربسی      دیدبخن  -42

 : قلمرو فکری

 گرد آفرید بسیار خندیدو باالی قلعه آمد و سپاه را نگاه کرد.

 نچی     رتکان     اه ـش   کای»  :   گفت    نچنی                           زین        پشت   رب   دید    را   راب چو سه  -49
 :قلمرو فکری

 وقتی دید که سهراب سوار بر اسب است، به او چنین گفت که ای شاه ترکان چین

 نبکد   دشت     ز  هم   ،  آمدن   از  م ـه                  گرد         باز    ، کنون    گشتی   ه رنج     چرا  -44

 :رو زبانیقلم

 چرا رنجه گشتی : آمدی، قدم رنجی کردی    /      بازگرد هم از آمدن : از آمدن به دژ چشم بپوش

 : قلمرو فکری

 چرا زحمت کشیدی ) بیهوده (  اکنون هم از درگاه دژ، هم از میدان نبرد برگرد

 کنی    توران    انمور ، سوی   ِ       رخ                       کنی   فرمان    هک   آید  ر بهـت    را     تو -45
 : قلمرو فکری

 بهتر است که اطاعت کنی) حرفم را گوش کنی(  و روی برگردانی و به طرف توران بروی

 «شخوـی   لوی ه پ    اندان ، ز    گاو      خورَد»                                            ش   خوـی    بازوی  هب    نیم     ا   بس     اشینب  -46
 : قلمرو زبانی

 نباشی: نباید باشی ) ماضی التزامی منفی(      

 :قلمرو ادبی

مثل تو چون ستوری بوَد که سبزه بیند و بسیار بخورد تا فربه شود، و فربهری  »مصراع دوم : مَثَل است . در نصیحت اللملوک آمده: 

 «.داو سبب هالک او باشد، که بدان سبب او را بکشند و بخورن

 : قلمرو فکری

 به خاطر زور بازوی خود نمی توانی در امان باشی و خود را مانند گاو نادان به هالکت مینداز. 

 شاهناهم ، فردوسی                                                                                                             
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 هیکارگاه متن پژو
 :قلمرو زبانی

 را بنویسید:«  بر کشید » به کمک فرهنگ لغت، معانی  -1

 اختن .خارج ـس    ربآوردن /    /   رون ششیدن بی    راج کردن /استخ      دن    /ربششیدن:  باال ششی 
 تناسب داشته باشد.   « فتراک » دو واژه از متن درس بیابید که با کلمۀ  -2

 (  32مند) بیت ک  -(  11زین ) بیت   
 « :سپید     سفید» در گذر زمان ، شکل نوشتاری برخی کلمات تغییر می کند، مانند :  -9

  اسب = اسپاز متن درس ، نمونه ای از تحوّل شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید.  

 .کنید بررسی معنایی کاربرد نظر از را «  چو » سوم، و بیست و یکم های بیت در -4

 از است.است و حرف ربط وابسته ـس« وقتی هک » هب معنی « چو » ت یکم : رد بی 
  اهف است. است و حرف اـض« مثل و مانند » هب معنی « چو » ردبیت بیست و سوم : 

 است؟ آمده اضافه حرف دو با «  متمّم » ها بیت کدام در -5

  زنی بود رب سان گرد سوار / همیشه هب جنگ اندرون انمدار
 سواران گرفت     گـجن راست    و  باران گرفت / چپ     ررب ، تی    اب رهب سه 

 :قلمرو ادبی

  12،  11، 32، 12،  2واژگان قافیه در کدام بیت ها ، دربردارندۀ آرایۀ جناس  هستند؟  -1
 مفهوم عبارت های کنایی زیر را بنویسید:  -2

 (  ربود   رت عی   رات ـس   ا کرد ره  را   اسب  ارافس   راب ) سه سپهبد ،عنان اژدها را سپرد       -

 (  ربوی  توران رکزمین    هب سوی    است     ربهـت رخ نامور ، سوی توران کنی     )  -

یک مَثَل از متن درس بیابید و در بارۀ معنا و کاربرد آن توضیح دهید؛ سپس با رجوع به امثال و حکم دهخدا ، دو مَثَل ، معادل  -9

  خوردن است(  ر به    از  ن زیسـت    هک   معتقد  است / تو   ذکر کردن   و  نزیسـت    ربای   خوردن ) یسید.  خورد گاو نادان ز پهلوی خویش ؛   آن بنو

 :قلمرو فکری

 رابسه   از   ریدـفآ شکست گرددلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ ، چه بود؟  -1
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 ه نثر روان بنویسید.معنا و مفهوم بیت زیر را ب -2

 زود   ربگاشت    و   روی   و ز   دبپیچی                     نبود   دهاو بسن    با ،   آورد هب 
 ربگشت.    رعت هب ـس   و   ربگرداند  روی   نداشت   را   راب با سه    ابلهتوان مق    چون

 اره جومّلی گرا ، ـچ  ا ، ، زیب  له گر ، حی    اع شج ؟      وصف کرده است فردوسی در این داستان ، گُردآفرید را با چه ویژگی هایی -9
 حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در اصطالح ادبی ، شعری است با ویژگی های زیر:»  -4

 .گیکد می لشک   حوادث از    ریبسـت  رد   ای اهسحم  ره: داستانی »  -
 .باشد متمازی دیگران از روحی و جسمی اهی تواانیی نظر از هک ششد تصوری هب انسانی را  کوشد می حماسی زبان و واژگان از گیکی  بهره با     رکا  اهسحم  ارعـش: قهرمانی -
 هب واقعّیات از ای زمینه رد و قهرمانی حوادث اقلب رد را  ملّت  یک و مذهبی فکری عقاید و اجتماعی و فردی اخالق هک است آن رب رکا حماهس شارع: قومی و ملّی  -

  .بگذارد نمایش
 .فردوسی شاهنامۀ رد سیمرغ وجود نظیک ندارند؛ سازی  علمی هم تجربۀ و عینی منطق با هک موجوداتی و اه انسان حوادث، طرح :  حوادثی خارق العاده -

 مقایسه کنید.« شیرزنان»بر پایه این توضیح ، این درس را با متن روان خوانی 

 العاده ندارد.حوادث خارق « شیک زانن  » متن  زن هستند،، کنند، رد ره دو قهرماانن  هستند، ره دو رد دافع از میهن را بیان میره دو حماهس 
5- .................................................................................................................................... ......... 
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 :شعر خوانی

 دلیران و مردان ایران زمین
 

 شد      آوازه   ، رپ  اریان     باره   دگر                                     شد         اتزه    آزمون    گامۀچو هن  -1

 : قلمرو زبانی

 ر شدتازه شدن: رونق گرفتن ، پدید آمدن.    /   پرآوازه شد: مشهو

 اتبناک    ان رپورـج   ِ      ک اـخ   زین  و                              پاک      پدرام     ز نغ     خّطۀ     این   از  -2

 :قلمرو زبانی

 خطبه : سرزمین  /    نغز: خوب و مطبوع    /     پدرام: خرّم و آراسته  .    /    خاک: مجاز از سرزمین

گان          مان ک                                               ز مرد خی        دۀفرخن      زمر      این  از  -9  زستی     ندشم       پلن

 :قلمرو زبانی

 کنام: جایگاه و آشیانۀ حیوانات . استعاره از وطن         

 :قلمرو ادبی

 پلنگان : استعاره از دالوران 

کار        رهن     شد  ان چن  دگر ره ،  -4  روزگار     دیدۀ      شد     رهخی   آن    کز                                        آش

 :قلمرو زبانی

 خیره شدن: متحیّر شدن ، کنایه از دقیق شدن  و توجّه به چیزی. 

 کین    روز    آور    گـجن   ریانژه                                    زمین        اریان      مردان    و     راندلی  -5

 :قلمرو زبانی

 هژیر : پسندیده ، خوب       جنگ آور : شجاع       روز کین: روز انتقام ، هنگام جنگ.  

 فوج   ، فوج   کران   از   آمدند   فراز                                 موج    هب کردار      انجوـش   و   انخروـش -6
 :یقلمرو زبان

 فراز آمدن : جمع شدن     /   کران: طرف   /      مصراع اول تشبیه دارد  

 و گوی   گفت     از    رپ     انایش   از    شد     انجه                               روی          ادندنه   دان می     هب   مردی  هب  -7

 :قلمرو زبانی

 ز از مردم جهان      روی نهادن : پرداختن      جهان: مجا

 ششورند    افظ، ح  دین   ان نگهب                         دیگرند          گل    و    آب      ز     اناین    هک -1
 :قلمرو فکری

 اینان سرشتی دیگر دارند 
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 ن انددشم   دل   رب     گران     دنگیـخ                      رمن اند     ـخ   تش   آ    را     ش بد اندـی  -1
 :قلمرو زبانی

را : فک اضافه ) بدل از کسره : آتش خرمن ِ بداندیش هستند(     /   خدنگ :  درختی است با چوبی بسیار سخت و محکم که از آن 

 نیزه و تیر و زین اسب درست می کنند      گران: بزرگ ، سنگین

 نیست    م رف تسلی ح     انهنگش   فر  هب                     نیست       م بی       شان داوندجز ـخ  ز شس -11
 :قلمرو زبانی

 «    ز کس جز خداوند بیمِ شان نیست» شان : جابه جایی ضمیر: 

 :قلمرو ادبی

 فرهنگ: ایهام =  الف( فرهنگ لغت ب( سنّت ) به نوعی ایهام تناسب (    

 استشم  رزم    گوی  رین ، آـف لَک م                                    است    شم   زعم   ز   شگفتی   رد    فلک -11
 :قلمرو ادبی

 تشخیص   

 بود    ن انگهب      را    اشم    مر     او    م ـه                               بوَد          زیدان      هب     باور     چو     را     ا شم  -12
 :قلمرو زبانی

 ضافه ) باورِ شما (را : فک ا

 محمود شاهرخی ) جذبه (                                                                                                      

 درک و دریافت

 کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دالیل خود را بنویسید. -1

 و وژیگی اهی اخالقی یک ملت را بیان می دارد زمینۀ مّلی : خصوصیات
 یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید. -2
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 گونه شناسی

 ادبیّات داستانی

آاثر    گوهن  نای   هب .  کرده اند ان را بی  اهیمی مف    و   انی ، موضوع اهداسـت  ۀ  شیو   هب   هک  م می خوانی   ن اهیی را ل ، مـت رد این فص      

کان   ، ن روایت،شخصیت ،لح  رنص غ   از  ریره گی هک با به  « انی داسـت  ات ادبی »  د؛پدید می آین  و ...    دید    زاویۀ و   م

 گفته می شود.

ای ، ـج   انیات داسـت ادبی   مرورد قل   ،  خاّلاقهن   روایتی  ارث  ؛یعنی ، ره  ردمی گی   رب رد   را   روایی  انی ، همۀ آاثرات داسـت ادبی      

 است.  رمان  و  کواته ان ، داسـت   انقّصه ، داسـت  ل شام   انیات داسـت رد . ادبی می گی 

 ری فک    اهی ری جهت گی    و   ، آرزواه رات ، تفّک   آن  کمک  هب  ده نویسن   هک  رد حقیقت ، ظرفی است  ان داسـت      

محتوای آن   و  ماهی  ردون   هب   ، باید  انیداسـت   ن مـت   ره  خواندن   س با؛ پ   اندمی گنج   آن    رد  را   خاص     اهیممف   و  ش خوـی 

 م.     دیشی بین 
 

 

 

 

 

 

 

 


