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 112صفحه  – ی آزادیپرنده
 

 :تاریخ ادبیات#
 139 ی/ تاگور: صفحه 142 ی: صفحهفردوسی

 کتاب درسی 143ی محمود درویش: صفحه
 

  لغات:_معنای#

  زاد: انسانآدمیکز: که از /   107ی صفحه
 کند پراکند: پراکنده میمی  111ی صفحه
هلیکوپتر  اشاره یه دوزخ آسمان:/  دوزخ: جهنمچونان: همانند / بیمناک: ترسیده، وحشت زده / آشیان: النه / بیم: ترس /   112ی صفحه

آنها در باال در  / انسانیغیررگی: سیاهی، بدبختی، رفتار تی / هااسرائیلیی حمله، در اینجا هیاهو، ناآرامی، سختیرژیم صهیونیستی / توفان: 
روشن :   قلبش روشناست / : نورانی بودنروشن  اش روشن استچهره /صیاد: شکارچی هواپیماهای اسرائیلی / اشاره به  پروازند 

یعنی در مسیر   استاز بعثت پیامبران جوشیده دیگرگونه: شکل دیگری / تلفّظ کند: بیان کند، بگوید / بعثت: آغاز پیامبری /  بودن / آگاه 

  در قرآن )سوره نجم( از آن یاد شده است. که درختی در آسمان هفتم المنتهی :  ةصعود کن: باال برو / سدر/  تربیت شدهتعالیم پیامبران 
 

 :شعر_معنای#

و( است. چرا که ی اکردار )پسندیده ماند، رفتار وآنچه به راستی از انسان به یادگار باقی می :(107)صابتدای فصل ششممعنی بیت 

 ها مانند باد ناپایدار و گذرا است.میراث مادی انسان
 

 هم خود را به دیگران شادی و خوشحالی، )انسان کامل( های ایثارگر و از خود گذشتهانسان :(111)صشعر ابتدای فصل هفتممعنی 

 کنند.را خودشان، تحمل می ها()ناراحتی و غصه هابخشند و مشکالت و سختیمی
 

 ای ترسان، در آغوش پدر، جا گرفته است.ها و هواپیماها، مانند پرندهمحمد از ترس بمب :ی آزادیمعنی شعر پرنده

اهای با ناراحتی و اندوه گفت: ای پدر، پناهم ده! من در برابر این ناآرامی و هیاهو و رفتار غیر انسانی و اندوه، ناتوان هستم و از هواپیم او
 اسرائیلی در رنج و عذابم.

 اسرائیلی است. کس، گرفتار سربازان مسلّح و بی رحمگناه، بدون حامی و پشتیبان و تنها و بیی پاک و بیمحمد همانند فرشته
 اش همانند خورشیدی درخشان است و قلبش مانند سیب سرخی، سرشار از روشنایی و زندگی است.چهره

اگر در  ...کنم تا زمانی که بزرگ شودزاد میی محمد به شکل دیگری فکر کند؛ با خود بگوید: اکنون او را آتواند دربارهسرباز اسرائیلی می
 .برماز بین میافرمانی کند او را آینده ن

  ها، باال بیا.! با شهادت تا اوج آسماناند، حرکت کرده است. ای محمدمحمدالّدوره، شهیدی است که در همان مسیری که انبیای الهی سفارش کرده
 

 ها:_آرایه#

 ها + نماد گذرا بودنساناستعاره از میراث مادی ان مجاز از تمام رفتار و کردار انسان / باد  سخن : 107ی صفحه
  های سیاهتمام دنیا / لکّهمجاز از  ها / آسمان کنایه از شادی و خوشحالی نماد انسان کامل مومن / روشنی  ماه : 111ی صفحه

ش آشکار و تلمیح دارد به حدیث حضرت علی )ع(: ألمُؤمِنُ بُشرِه فی وَجهِه، وَ حُزنِه فی قَلبِه = انسان با ایمان شادی / کنایه از غم و غصه
 است.غم و اندوهش پنهان 

دوزخ  / ی ترسیده+ محمد به پرنده تشبیه: آغوش پدر به النه   آشیان دارد ی بیمناکچونان پرنده ی تشبیهی /اضافه  ی آزادیپرنده
تشبیه  پناهی است محمد فرشته بیپنهان و ناتوان /  تکرار  /استعاره از بمب یا هواپیماهای جنگی  / دوزخ  اضافه تشبیهی  آسمان

رحم / کنایه از بی سنگدل  /از سربازان اسرائیلی  استعاره صیاد یار و یاور بودن / ی خود تنهاست: کنایه از بیدر سایه /محمد به فرشته 
غلط تلفظ بی جناس تام: به معنی نورانی بودن و آگاه بودن / روشن  تشبیه / چونان سیب  قلبشتشبیه /  چونان خورشید اش چهره

 مدرس: حسین رضائیان                                                                                                                                               تم                    شجزوه ادبیات فارسی ه



 هکنایه از شهادت / سدر  صعود کنمجاز از شهید /  خون کنایه از نافرمانی کردن/  ن/ سرکشی کردن شدکنایه از بزرگت  کند 
 هامجاز از اوج آسمان  المنتهی


