


درس دهم: بانگ َجَرس  
کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: به یاد 22 بهمن
درس یازدهم:  یاران عاشق  

کارگاه متن پژوهی  
شعرخوانی: صبح بی تو  



بانگ َجَرس

وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم
دل بر عبور از سِدّ خار و خاره بندیم

از هر کران بانگ رحیل  آید به گوشم
بانگ از جرس برخاست واِی من خموشم

دریادالن راه سفر در پیش دارند
پا در رکاب راهواِر خویش دارند

گاه سفر آمد برادر، ره دراز است
پروا مکن، بشتاب، هّمت چاره ساز است

گاه سفر شد باره بر دامن برانیم
تا بوسه گاِه وادی ایَمن برانیم

وادی پر از فرعونیان و ِقبطیان است
موسی جلودار است و نیل اندر میان است

تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر
بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید
تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید

یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد
ای یاوران باید ولی را یاوری کرد
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ُحکِمِ جلودار است بر هامون بتازید
هامون اگر دریا شود از خون، بتازید

فرض است فرمان بردن از حکِم جلودار
گر تیغ بارد، گو ببارد، نیست دشوار

جانان من برخیز و آهنگ سفر کن
گر تیغ بارد، گو ببارد، جان سپر کن

جانان من برخیز بر جوالن برانیم
زان جا به جوالن تا خط لبنان برانیم

آنجا که هر سو صد شهید خفته دارد
آنجا که هر کویش غمی بنهفته دارد

جانان من اندوه لبنان ُکشت ما را
بشکست داغ دیِر یاسین پشت ما را

باید به مژگان ُرفت َگرد از ُطور سینین
باید به سینه َرفت زین جا تا فلسطین

جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش
آنَک امام ما َعلَم بگرفته بر دوش

تکبیرزن، لّبیک گو بنشین به رهوار
مقصد دیار قدس همپای جلودار

حمید سبزواری
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 قلمرو زبانی 
1 معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.

 زنگ  ) .................... (         کوچ ) ...................(     واجب گردانیدن ) ...................(

2  در مصراع زیر »جوالن« چه معنایی دارد؟
زان جا به جوالن تا خط لبنان برانیم

3  بیت زیر چند جمله است؟
پروا مکن، بشـتاب، هّمت چاره ساز استگاه سـفر آمـد بـرادر، ره دراز اسـت

4  سه واژۀ مهم امالیی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.

قلمرو ادبی 
1   از متن درس برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای بیابید و بنویسید.

 جناس همسان )تام(:
 جناس ناهمسان )ناقص(:

2   مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.

 برگ سفر بر باره بستن  ).............................................................................................. (
 َعلَم بر دوش گرفتن      )............................................................................................... (

 کارگاه    متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 
1   در بیت زیر، منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی )ع( چیست؟

موسی جلودار است و نیل اندر میان استوادی پـر از فرعونیان و قبطیان اسـت

2  معنی و مفهوم بیت پنجم را به نثر روان بنویسید.

3  آیا می توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست؟ چرا؟

4 مقصود از مصراع »پا در رکاب راهوار خویش دارند« چیست؟

5  در مصـراع »تخـت و نگیـن از دسـت اهریمـن بگیریـم« منظور شـاعر از تخـت و نگین و 
اهریمن چیسـت؟

. ................................................................................................................ 6

و�ش لی    �پ �ی
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آسمان با هفت دست گرم و پنهانی دف می زد و رنگین کمانی از شوق و شور،کالف 
ابرهای تیره را از هم باز می کرد. خورشید در جشنی بی غروب، بر باِم روشِن جهان ایستاده 

بود و تولّد جمهوری گل محّمدی را ِکل می کشید.
 بیست و دوم بهمن در هیئت روزی شکوهمند، آرام آرام از یال کوه های بلند و برف گیر 
فرود آمد و در محّوطة آفتابی انقالب، ابدی شد، و ما در سایة خورشیدی ترین مرد قرن به 

باِر عاِم رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.
اندک اندک جلوه هایی از تقدیِر درخشانِ  این نهضت به ملّت ما لبخند زد. حلول این 
صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران سهیم در این حماسة سترگ را ـ   تا  همیشهـ  

در خاطرۀ خویش به تابناکی پاس خواهیم داشت.
سیّدضیاءالّدین شفیعی 

گنــج  حکمــت      به یاد 22بهمن 
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هم صدا با حلق اسماعیل، سیّد حسن حسینی

یاران عاشق
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایی واژه های مشّخص شده را بنویسید.

دشـمن آیینـه باشـد روی زرد منکـر آیینـه باشـد چشـم کـور
عمادی شهریاری

جز  بر ارادت تو مسیر و مدار نیست ای داور زمانـه، ملوک زمانه را
مسعود سعد سلمان

2   همان طور که مي دانید، صفت بیاني، براي توضیح و وصف یک واژه به کار مي رود. واژه ای
که وصف می شود، موصوف نام دارد. 
ـ ِ  خواندني   مثال:    کتاب ـ 

         موصوف         صفت
 به ُپرکاربردترین صفت هاي بیاني توّجه کنید : 

پاک، خوشحال، خطرناک  مطلق : 

 کارگاه متــن پژوهــی

اسم/ صفت + گر: ستمگر، روشنگر
اسم/ صفت + بن مضارع: خداشناس، راستگو

بن مضارع + َ- نده  : سازنده، درخشنده 
بن مضارع + ا : گویا، کوشا

بن مضارع + ان: خندان، تابان
بن ماضی/ بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگار

بن  ماضی + ار : خریدار، خواستار
اسم/ بن/ صفت + گر: زرگر، توانگر، روشنگر

 فاعلي:      

ه )= ِ-( : پرورده، شکسته  مفعولي :      بن ماضی + ه /ـ 
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مصدر + ي : آشامیدنی، ستودنی  لیاقت : 

     اسم + ي : آسماني، نارنجی
    اسم + ین: امروزین، آهنین

    اسم + ینه : سیمینه، چرمینه
    اسم + انی : روحانی، عقالنی
    اسم + انه : کودکانه، ساالنه

 نسبي:  

  اکنون مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

صفت مفعولیصفت لیاقتصفت فاعليبن مضارع فعل 

نوشتهنوشتنینویسندهنویسنوشت 

........................................خواندم  

قلمرو ادبی 
1  از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید. 

)..................................................................................................( تشبیه :     

).................................................................................................( متناقض نما: 

2  شعر »یاران عاشق« را از نظر قالب و مضمون، با شعر » زاغ و کبک« مقایسه کنید.
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قلمرو فکری 

1 در بیت سـوم، مقصود از یاران عاشـق، چه کسـانی اسـت و به کدام ویژگی آنها اشـاره شـده   
است؟

2  در بیت آخر، بر کدام یک از ارزش های انقالب اسالمی تأکید شده است؟

3    نخسـت، مفهـوم کلّـی بیت های زیر را بنویسـید؛ سـپس بـرای هر یک، بیتی متناسـب از 
متـن درس بیابید.

کان سوخته را جان شد و آواز  نیامدای مرغ سـحر، عشـق ز پروانه بیاموزالف(
سعدی

که  در جوشِن عشقید، که از کرب و بالیید چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید   ب(
حمید سبزواری

. ................................................................................................................ 4
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ی �ت �ب   ح  دا�دص�ب �نه  �ی
�ک   ا�ن ی  �ال�ت ی 

ن
ا� مهر�ب ی 

��تّ و 
ی �ت �ب

ی ا�ن �ب �ت
ع�ش کا�    اس�ت ل  عط�ی

�ت
د  �ن و�ی
می �گ و 
ی �ت دا�د�ب �نه  د�ی اآ و  �به  �ن �ش   ا�ن ر  �ب

�ن ی 
ک
� اّما    �ت ع�ش

اّما و 
�ت کا�  ا�ن به  � د  وا�ن

می �ن را�نه  و�ی ر  �ب د  عن دا�د�ب �نه  �ی �ب
�ن لگ ن  اآ   ا�ن ی  و�ی �ب را�نه ها  و�ی ن  ا�ی  

ک
ا� �ن

مد اآ ادم  �ی و�یم، 
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د��ت رد  �که  �ن اآ

قیصر امین پور

درک و دریافت 
1 در خوانش این سروده، به چه نکاتی باید توّجه کنیم؟

2 »   انتظار موعود« یکی از مایه های ادبیات انقالب اسالمی است؛ بر این مبنا، متن شعرخوانی   
را بررسی کنید.

صبح  بی تو شعرخوانی
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درس دوازدهم: کاوۀ دادخواه
کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: کاردانی             
درس سیزدهم: ادبیات بومي )درس  آزاد2( 

درس چهاردهم: حملۀحیدری  
کارگاه متن پژوهی   

 شعرخوانی: وطن      



در داسـتان های حماسـی ایـران و اسـاطیر باسـتان، چهـرۀ انقالبـی کاوۀ آهنگـر 
بی نظیـر اسـت و پیش بنـد چرمیـن او کـه بـر نیـزه کـرد و مـردم را بـه اتّحـاد و 
جنبـش فراخوانـد، درفشـی بـود انقالبـی کـه بـر ضـّد پادشـاه وقـت، ضّحـاک، 
 برافراشـت. درفشـی کـه پشـتیبان آن، دل دردمنـد و بـازوی مـردم رنـج کشـیده

 و بی پناه بود. 
ضّحاک، معّرب اژی دهاک ) اژدها(، در داسـتان های ایرانی، مظهر خوی شـیطانی 
اسـت و زشـتی و بدی؛ در اوسـتا موجودی اسـت »سـه پوزۀ سـه سـِر شـش چشم«، 
دیـوزاد و مایـة آسـیب آدمیـان و فتنـه و فسـاد. بـه روایـت فردوسـی، ضّحـاک بارها 
فریـب ابلیـس را می خـورد؛ بدیـن معنی که ابلیس بـا موافقت او، پـدرش، َمرداس، را 
کـه مـردی پاک دیـن بـود، از پا درمی آورد تا ضّحاک به پادشـاهی برسـد. سـپس در 
لبـاس خوالیگـری چـاالک، خورش هایـی حیوانی بـه او می خوراند و خوی بـد را در او 
می پـرورد؛ سـپس بـر اثـر بوسـه زدن ابلیس بـر دوش ضّحـاک، دو مـار از دو کتف او 

می رویـد و مایـة رنج وی می شـود.
پزشـکان فرزانـه از عهـدۀ عـالج برنمی آینـد تا بـار دیگر ابلیس خـود را به صورت 
پزشـکی درمـی آورد و بـه نـزد ضّحاک می رود و بـه او می گویـد: »   راه درمان این درد 
و آرام کـردن مـاران، سـیر داشـتن آنها با مغز سـر آدمیان اسـت.« ضّحـاک نیز چنین 
می کنـد و بـرای تسـکین درد خـود بـه این کار می پـردازد. به  این ترتیب که هر شـب 
دو مـرد را از کهتـران یـا مهتـرزادگان بـه دیـوان او می برنـد و جانشـان را می گیرند و 
خورشـگر، مغز سـر آنان را بیرون می آورد و به مارها می خوراند تا درد ضّحاک اندکی 
آرامـش یابـد. در اسـاطیر ایران، مار مظهری اسـت از اهریمـن و در اینجا نیز بر دوش 

ضّحـاک می روید که تجّسـمی اسـت از خوهـای اهریمنی و بیـداد و منش خبیث. 

کاوۀ دادخواه
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پادشـاه سـتمگر شـبی درخـواب می بینـد سـه تن مـرد جنگی قصـد او می کنند و یکـی از آنان 
او را بـه ضـرب گـرز از پـا درمی آورد … وی از بیـم برخود می پیچد و فریادزنـان از خواب می پرد. 
ناچـار موبـدان و خردمنـدان را بـه مشـورت می خواند و خواب خود را حکایت می کنـد و تعبیر آن را 
از ایشـان می خواهد. آنان از بیم خشـم او تا سـه روز چیزی نمی گویند. سـرانجام، یکی از ایشـان 
می گوید که زبونی ضّحاک به دسـت کسـی انجام خواهد شـد که هنوز از مادر نزاده اسـت. همین 
اشـاره کافی اسـت که پادشـاه بدمنش به جسـت وجوی چنین نوزادی فرمان دهد. اّما در این اّیام، 
فریدون از مادر می زاید و از گاوی به نام »بَرمایه« شـیر می نوشـد و در غاری پرورش می یابد. پدر 
او، آبتین که ناگزیر از بیم ضّحاک ترسـان و گریزان اسـت، روزی گرفتار می شـود و مغز سـرش را 
بـه مـاران می دهنـد. مادر فریدون، َفرانَک، پسـر را به البرزکوه می برد و به دسـت مردی پاک دین 
می سـپرد. ضّحـاک کـه بـه نهانگاه پیشـین نوزاد پـی می برد، به آنجـا مـی رود؛ گاو برمایه و همة 
چهارپایان را می کشـد و خانة آبتین را به آتش می کشـد؛ اما پسـر به خواسـت خداوند بزرگ می بالد 
و نیـرو می گیـرد و سـرانجام، نـام و نشـان خـود را از مادر می پرسـد و چون از پادشـاهی ضّحاک و 
جفاهـای او آگاه مـی شـود، عـزم می کند که از وی انتقام گیرد. از این رو در انتظار فرصتی مناسـب 
چشـم    به   راه آینده اسـت. این فرصت گران بها را کاوه فراهم می آورد؛ یعنی یکی از مردم فرودسـت 
و پاک دین که سـروکارش با آهن اسـت و رنج و زحمت؛ اّما پایان بخش شـب تیرۀ سـتم می شـود 

و نویدبخـش پیروزی و بهروزی. 
در محیطـی کـه پادشـاه بیدادپیشـة مـاردوش به وجـود آورده بـود، تاریکـی و ظلم بـر همه جا 
چیرگی داشـت و کسـی ایمن نمی توانسـت زیست. فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را هر چه 
گویاتـر نشـان داده اسـت؛ روزگاری کـه کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزیر بـه بهای جان خویش به 

نافرمانـی و قیام برانگیخت.
چشمۀ روشن، غالمحسین یوسفی
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ا�1 هر   �ی
�ش د  �ش   �ت �ن

ر�ت �ب  
ک

ا� حّ
�ن و  ا��پ هرن د  �ش من  �ب

�ن
ا ان  �ال�ی او  ر  �ب

گان ا�ن ر�ن �ن ردا� 
ک
�   �ت �ش

�گ هان  گان�ن وا�ن د�ی کام  د  �ش ده  �ن
رالگ �پ

د م�ن ا��ب ی  ادو�ی �ب د،  �ش وا� 
�ن ر  ده�ن �ن رن

گ
� کا�ا  �ش اآ ی ،  �اس�ت هان  �ن

ردا�ن گا�  �و�ن ن  ر�ی �ب مد  راآ را�ن�ب �ن ی 
گ
ل
�ن �ت به  � �ا  دهاـ  ا�ش د  �ی �ش

�ک

�ب5
سش و    �و�ن �ا   

ک
ا� حّ

�ن �که  د  �بُ ان  �ن ل�ب�پ دو  ادی  �ش
�گ دون  ر�ی

�ن ام  �ن به  �

�نواس�ت �ب �ا  ران  مه�ت و�ی  �ش
�ک هر    �اس�ت�ن   �ت �پ�ش د  �ن

ُ لک اهی  اد�ش �پ رد  ه 
�ک

دان مو�ب ا  �ب   �ت
�ن �گ ن  �ی
�ن �پ �پس،  ن  اآ   ردان  ،ا�ن �ب�ن امو�  �ن رـ  رهـن �پ ای  �که 

اس�ت من  
د�ش ی 
ک
ل �ی ی 
ن
هاـ�

�ن رد  ن اس�تمرا  ن  ،  �و�ش ن �ــ�ن ردان   ا�ی ر �ب�ن �که  �ب

�ت وسش
�ن د  ا�ی �ب �ب ون 

�ن الک ر  مح�ن ی 
ک
ل �ت�ی �کِ�ش �ن د  ه�ب س�پ ی  ، 

ک
ل �ی
�ن مـ 

ن
ح
   �ت رن �که     �ب

ان10 ـت �ا� همـه  د  ه�ب س�پ     مــِ ب�ی
�   ان�ن همدا��ت د   �ن �ت

�ش
�گ کا�    دان  �ب

ر �ی رن
گ
ا� �ن دهاـ  ا�ش ر  محـ�ن دان  ر�ب �ی �پ و  ا  ر�ن �بُ د  �ن �ت و�ش

�ن واهی 
�گ

اه �ش ردگاِه    �ن   کا�ی�ک �ی ه 
�گ �ن اآ واههم  داد�ن دِن  ـی

رو�ش �ن مد  راآ �ب

د د�ن وا�ن �ن او    �ش �پ�ی �ا  ده  م   د�ی
دس�ت د�ن ا�ن �ش �ن �ب   �ش

امدا�ا�ن �ن ِر  �ب

م ردش �وی  به  � ر  ه�ت
م   �ت �ن �گ دو  م؟�ب

ـت � دی  د�ی ه 
�ک   ا�ن ا  �ت وی 

ر�گ �ب �که 

اه15 �ش   �ن سر  ر  �ب   دس�ت د  �ن و  د  �ی رو�ش
واه!�ن داد�ن کاؤۀ  م 

م�ن اـها  �ش �که 

رم
گ
� ه�ن اآ مرِد  ان  �ی ی �ن �ب ی 

ک
ل سرم�ی ر  �ب همی  د  �ی

اآ   سش
�ت اآ اه،  �ش   �ن
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ری؟
ک
� �ی دهاـ �پ ا�ش ر 

گ
و� اهی  �ش و 

و�ی�ت اآ ان  ،  ـت دا� دن  �ن د  ا�ی �ب �ب

�اس�ت و 
�ت اهی  �ش به  � و� 

�ش �ک   �ت
ه�ن ر 
گ
ماس�تا� �بهرـ  همه  ی  �ت

��ن و    حب
�   �ن را  �پ

�ت
ر�ن
گ
� د  ا�ی �ب �ب من  ا  �ب   ما��ی�ت �ت�ش �ن �گ �ش د�  ا�ن د  ما�ن هان  �ب ا  �ت دان  �ب

د20 د�ی �پ د  �ی
اآ و 
�ت ما�  �ش   رن

ک
� ر 

گ
دم� ���ی ون  �پ من  به  � ی 

�ت �ی
�گ   �ن   و�ب�ت

�ن �که 

من د  �ن ر�ن �ن   رن م�ن �ا    �ت
ما�ا�نْ من�که  �ب

�ن
ا هر    �ن د  ا�ی �ب داد  همی 

د ر�ی
گ
� �ن �ب او  اـ�  �ت

�ن �گ به  � د  ه�ب دس�پ �ی
�ن �ش ن ها  ��ن کان    مد�ش اآ   �ت �ن �گ �ش

اوی د  �ن رـ�ن
ن

� د  داد�ن   ا�ن �ب دو  اوی�ب د  و�ن �ی �پ د  �ن ـت
حبُ �ب ی  و�ب

�ن به  �

ا اد�ش �پ �ا  کاوه   � �پ رمود  وا�ب�ن
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�ک َ��بُ

و د�ی ا�یمردان  �پ کای  د  ـی
رو�ش د�یو�ن �ن هان  �ی

لگ �ترـِس    ا�ن دل  ده  ر�ی �ب

�وی د  هاـد�ی
�ن   �ن دو�ن �وی  اویهمه  اـ�  �ت

�ن �گ به  � دل ها  د  رد�ی ُ س�پ

وا
�گ د�  ا�ن ر  مح�ن ن  د�ی �ب م 

ا�ش �ب ا�ن اد�ش �پ   ا�ن مـ  سش د�ی را�ن �ب   رن
گ
هر� �نه 

ای   �ب  
�ن ان  �ر�ن   ر�بَس�ت �ب و  د  �ی رو�ش

�پای�ن به  � رـ 
مح�ن رد  َ �بس�پ و  د  �ی د�ّ �ب

اه   30 �ش ردگاه    �ن دـ  �ش رون  �ب کاوه  و  ا�گاه�پ ا�ن �ب   �ت
سش
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گ
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�ن �ن گام 
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ک
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گ
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به دس�ت � ه  رن �ی
�ن   �ت

��ن همی  ان  رو�ش   ،�ن رس�ت �پ دان  رن �ی امدا�ان  �ن ای  �که 

د35 �ن
لک دون  ر�ی
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ک
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د�ش دل،  به  � �ا  ن  ر�ی

�ن اآ هان  �ب

رد
ُگ
� مرد  د�ون  ا�ن   �یسش �پ   �ت

��ن ردهمی  �ُن �نه  دـ،  �ش من  �ب
�ن
ا او  ر  �ب اهی  ��پ

اس�ت حب
�ک دون  ر�ی

کا�ن ود  �ن   دا�نس�ت �اس�ت�ب     �ت
��ن همی  و  د  �ی �ش

�ک د�  ا�ن سر 

و
�ن �اـال�  ردگاِه  به  � امد  �ی و�ب

�نَ   اس�ت ر�ن �ب و  ا  �ب ن 
اآ   د�ش د�ن د�ی �ب

د40 د�ی و�نه 
�گ ن  اآ ر  �ب ی  �ت �ی

�گ و  �پ دون  ر�ی
د�ن د�ی وا�و�نه   

ک
ا� حّ

�ن   �یسش �پ هان  �ب

اد �ب و  �پ ل  رن م�ن به  � ل  رن م�ن   �ت
��ن دادهمی    �ن ر  �پ د�ی  �نـه،  �ی

�ک   �ن ر  �پ سری 

د د�ن �ب ا  ر�ن
�بُ �که  هر  د�ون  ا�ن هر 

�ش به  د� د�ن �ب ا  دا�ن  ،
�گ �ن �ب رد  �که  ران  �ی �پ �په 

د دـ�ن �ش دون  ر�ی
�ن اآ ر 

ک
ـ ل�ش د�وی  د�ن �ش رون  �ی �ب  

ک
ا� حّ

�ن   �ک د�ی رن
�ن   �ن

شاهنامه، فردوسی

فریـدون بـا لشـکری از مردم شـهر که بـه یاری اش آمده بودنـد، به رویارویی بـا ضّحاک آمد و 
دسـت به گرز گاو سـر برد و »بزد بر سـرش، ترگ بشکسـت ُخرد«. »سـروش خجسـته« پیام آورد 
کـه او را مُکـش کـه هنوز زمان مرگش فرانرسـیده اسـت؛ او را با همین شکسـتگی بـه کوه دماوند 
ببر و همان جا در بند کن. فریدون دو دسـت و میان ضّحاک را به بندی بسـت، سـپس او را به کوه 

دماونـد و در غـاری که »بُنش ناپدید« بود، سـرنگون آویخت. 
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 کارگاه متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  در متن درس، هر یک از واژه های زیر، در چه معنایی به کار رفته است؟

   )........................( )........................(   محضر   هنر 
)........................( )........................(   منزل   درای 

2 در بیت زیر،کلمة » گر « در چه معنایي به کار رفته است؟  

ببایـد زدن داسـتان، آوري تو شاهي و گر اژدها پیکري

3  واژه هـا و معنـای آنهـا همیشـگی و ماندگار نیسـتند. ممکن اسـت در گذر زمـان، برای هر 
واژه، یکـی از چهـار وضعّیت زیـر پیش آید:

 الـف( بـه دالیل سیاسـی، فرهنگي، مذهبـي یا اجتماعي، از فهرسـت واژگان حذف شـود؛ 

ماننـد: »فتراک و برگسـتوان«
 ب( بـا از دسـت دادن معنـاي پیشـین و پذیرفتـن معنـاي جدیـد، بـه دوران بعـد منتقـل 

شود؛مانند:»کثیف و سـوگند«
شادي و خنده« پ( با همان معناي قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند: »

ت( هم معناي قدیم خود را حفظ کند و هم معناي جدید گیرد؛ مانند: »سپر و یخچال«
  هریک از واژه هاي زیر، مشمول کدام وضعّیت هاي چهارگانه شده اند؟

  )........................................(  پذیرش  
      )........................................(  سوفار  

 )........................................(  رکاب  
)........................................(  شوخ  
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 قلمرو ادبی 
1  برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی، نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.

  زمینة ملّي 

  زمینة قهرماني

2  بیت پنجم درس را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.  

3   هر یک از واژه های مشّخص شده، َمجاز از چیست؟

 بـر او انجمن گشـت بـازارگاهچو کاوه برون شـد ز درگاه شـاه

بپوشـند هنـگام زخـِم دراياز آن چرم،کاهنگران پشت پاي  

4  در بیت زیر،»درفش کاویان«، در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟ 

تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس    
                                                                                    به هر جانب که روي آري، درفش کاویان بیني
سنایي

قلمرو فکری 
1 معنی و مفهوم بیت بیست و نهم را به نثر روان بنویسید.

2 مارانی را که بر دوش ضّحاک روییدند، مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟

3 انگیزۀ کاوه در قیام علیه ضّحاک چه بوده است؟

4 با توّجه به متن درس، »پایمردان دیو«، چه کساني بودند؟ شخصّیت آنها را تحلیل کنید.

. ................................................................................................................ 5
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کاردانی گنــج   حکمــت

کشـتی گیری بـود کـه در زورآزمایی شـهره بود؛ بـدر در میـدان او هاللی بودی و 
رسـتم به دسـتان او زالی.

ادی �ش
�گ   �ب و دس�ت ان �پ وا�ن ا �ب ی�ب ر�بس�ت �ب ر  �ی �پ ردون 

گ
� ای  �پ

روزی یـاران الحـاح کردنـد و مرا به تفـّرج بردند؛ ناگاه مردی از کنـاره ای درآمد و 
نبـرد خواسـت، خلـق در وی حیران شـدند؛ زوربازویی که کـوه به هوا بردی!

از هـر طـرف، نفیـر برآمـد. در حال که آن مرد دسـت بر هم زد، کشـتی گیر  پایش 
بگرفت و سـرش بـر زمین محکم زد.

گفتـم: »علـم در همـه بابی الیق اسـت و عالِـم در آن باب بر همه فایق؛ اسـتعداد 
مجّرد، جز حسـرِت روزگار نیسـت.«
 کا�
ِ
دا�ی علم ون  �ن و� دا�ی ، �پ دن�ن ی �ن

ن
�ا� به اآ وان  �

�ت ن �ن  اآ ال�ن
 روضۀ خلد، َمجد خوافی

ی 2
رس

فا

108



درس آزاد  ) ادبیات بومی 2(
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 کارگاه متــن پژوهــی

قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 

ی 2
رس

فا

111



 حملۀ حیدري 

ر   1 �ن
�ن وده  �ش

�گ دـان  م�ی ران  مردل�ی
�ک دـد  �ب�ن �که  اّول  �نـــه  �ی

�ک ر  �ب �که 

رد  �ب �ن س�پهرـ  ن  اآ عمرـو  اگاه  �ن رد�که 
َ گ
� د  اـ�ن �ش را�ن �ب   َر�ش َا�ب   �ن�ت �ی

�گ را�ن �ب

�ت
دسش به  � مد 

اآ وه 
�ک ن  �ی
ه�ن اآ ن  اآ و  �ت�پ

سش
�گ والد 

�ن وه 
�ک م�گه  ��ن همـهــ 

�اس�ت رد 
ک
� س 
�ن �ن و    �ت

دسش به  � امد  �ی واس�ت�ب �ن م  همر�ن اد  ا��ت �ب ه 
�گ ن  اآ �پس   

ن 5 ر�ی
�ن �بهاـن    اآ داِی  �ن   �ی�بِ ن��ب د�ی مردان  �وی  ر  �ب رد 

ک
� �گه  �ن  

رو   �ن ان  �ب ر�ی
گ
� رد  �رـ    رده  �ب اوهمه  م  ��ن هو�ـ   ،  �ا  س 

�ک   حپ ه�ی د  �ش �ن

دا  �ن ر  ـی �ش و  ن  د�ی وی  ا�ن �ب   رن �ب به  دها� ا�ش ن  اآ م  ��ن   طال�ب د  �ش �که   

د دو�ی   ص�ت
��ن �بهر  ی 

ن
مصط� ِر  د�ب د�ی �ن ا  امّ و�ی 

دس�ت   واس�ت �ن و  ا�ن  
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عمرو برای بار دوم مبارز می طلبد. پیامبر از لشکر می پرسد که چه کسی حاضر است با عمرو 
بجنگد؟ لیکن جز علی  کسی اعالم آمادگی نمی کند. پیامبر  به علی هشدار می دهد که 
او عمرو است. علی  جواب می دهد: » من هم علّی بن ابی طالبم« و پس از گفت وگوهای 
بسیار، از پیامبر اجازۀ نبرد می گیرد. در میدان نبرد، عمرو از جنگ با علی امتناع می کند؛ با 
این بهانه که نمی خواهم به دست من کشته شوی، اّما علی  در پاسخ می گوید: »ریختن خون 
تو برای من از ُملک روی زمین بهتر است.«   ؛ عمرو این بار خشمگینانه از اسب پایین می آید و :

رو      رد 
ك

� ان  �ي رژ ر  �ب هرژ سوی  به  و� �گ  �ب �ن �ب �ژه  مد  ر�آ �ب �ژ 
�ي�ژ �پ به  �

هم10 سوی  دل  ن  �ي
�ك �رن  د  د�ن همدو�ي روِی  ر  �ب د  �ن �بس�ت صلح  رِد 

�گ �گ  ، ر�ن �ن ن �ب سهِم �آ �ت �رن
ا�ن  �ب

ل�ك �گ     �ن ل�ن �پ و  ر  �ي
�ژ �گ  �ن �ب ن  �ي

سهم�گ
َود �ب

�ت �ن �تـه �ب �ژ ر�گ �ب و  ـه رورن  ـي س ن  �آ �نس�ت  �ت�ن اـ�ن  رد�ن و �ژ و �پ ارن �ت  �ب ر��ن ر��ن �بَ

ه �لِ ر  ـي سژ ورد  �آ سرـ  ر  �ب ر  دها               ��پ �رژ ن  �آ ر  �ي
م�ژ �ژ

رد 
ك

� َعَلمـ 

ن �ي م رن ر  �ب ا  �پ وه 
�ك ون  �پ رد  �ژ

�ي�ن ن                       �ب �ي
�ك د�ن  د�ن به  � د�ن  د�ن دـ  ا�ي�ي �ن �ب

و15 ررن �آ اهدـ  �ژ �ن  رُ مود  �ن �ن و  سو                �پ دو  �رن  ارن  �ب د  رد�ن
ك

� حملـه  همـ  به  �

اـن �ن �پ وردگاهی  �آ د  هاـد�ن
مان�ن رن و  ن  �ي م رن دـ  �با�ژ ده  د�ي م 

�ك لكه 

دـ   ر  دم�ي �ب ملگـه  ررن ن  �آ �رن  رد 
َ گ

� ـس  �ب د   رن  د�ي ا�پ �ن ر  �ن
�ن �رن  دـ  �ژ دو  هر  ِن  �ت

ك
ا� �پ  

ك
ا� �پ ا  �ب

�ت و  �ت  َل�ن �ت  َل�ن ره  رن
ك

ا� رد و �ن
َ گ

ر �رن � �پُ َسر و روی مرد�ن   
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   ر�ب
ن
�   دا�ب

اآ رد  ماهرـ  دو  ن  اآ ن  �ی
�ن �ر�ب�پ اـد 

�ت
ه�ن د  مود�ن

�ن �د   همـ  ِ �ن

ی20 �ب �ن   وصِیّ ر،  �ن
�ن �ن �ن ا�  حب

علی                �ش  ،  ��ت   د��ت �ت �یم    ِ
�گ ه�ن
�ن

مـ سش �ن   ِ �ن من 
د�ش �وی  ر  �ب د  د�ی ان  �ن م  �پ

�پ�ش هِر  �ن   ا�ن    
ش

کا�ـس �ته  �ا�ن د  �ش �که 

ا  �ش
ر�گ �ب �ی
�ن   دس�تِ �پس    �ت را�ن را�ن ا�ب �پ رد 

�ش
�ی�ن �ب دن  ر�ی �ب �رـ  ی  �پ

ن ر�ی
�ن اآ هان  �ب دای  �ن ام  �ن به  ن� د�ی اه  �ش �ا  ر  �ی

مسش
�ش
  �ت

دا�ن �ن �ی �ب

   �ی�ن �ت صمـ، 
�ن ر  �ب د  �ا�ن دـا  �ن ر  �ی

سش و          �پ �ن  رد�ی �یطان دو دس�ت  سش �ت
و�ن
به سر �ک �

�گ25 ��ن د  ه�ن رد  رـ  �ن
�ک   ��ن   ا�ن د  ر�ی �پ

�گ ر�ن �ن رد  ا�نه ها   �ن �بُ�ت د  د�ن �ی �پ �ت
�ش
رد�ن
گ
� ر  �بَ   �ی�ن �ت د  رن �ب ر  �ن

�ن �ن سش�ن
�ن �ت �رـ  ی  �ب ای ،  �پ   ا�ن و�د 

رداآ

د ���ی ون  �پ  
�ش
رد�ن
گ
� ر  �ب   �ی�ن �ت دَدم  ر�ی �پ ن 

�ت   ا�ن گام  صدــ  عمرو  سِر 

ل �ی
�ن ده  �ن �ش ن  اآ  

ک
ا� �ن رد  د  �ی

ل�ت عن و  ل�پ �ی
ر�ئ �ب �ب او،    دس�ِت ر  �ب و�ه  �ب د  رن �ب

 حملۀ حیدری، باذل مشهدي
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایي واژه هاي زیر را از متن درس بیابید.

 اسب    )........................... (   

 اجازه    )........................... (   

 شیر    )........................... ( 

2 چهار واژۀ مهّم امالیی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.

3 در بیت بیست و یکم، گروه های اسمی و هستة هر یک را مشّخص کنید.

قلمرو ادبی   
1 در متن درس، دو نمونه » استعاره « بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.

2  مفهوم کنایه هاي زیر را بنویسید.

  دندان به دندان خاییدن  )..........................................................................(

  رنگ باختن                   )..........................................................................(

3 دو نمونه از کاربرد آرایة »   اغراق« در متن درس بیابید.

 کارگاه متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 
1 معني و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.

2 پیام ابیات زیر را بنویسید.
 به سر کوفت شیطان دو دسِت  دریغچو شـیر خـدا راند بر خصـم، تیغ   
تپیدنـد بـت خانـه هـا در فرنـگپریـد از رخ کفـر در هنـد رنـگ

3  داسـتان زیر را که از مثنوي مولوي انتخاب شـده اسـت، به لحاظ محتوا با درس مقایسـه   
. کنید

 شـیر حـق را دان منـّزه  از دغل   از علـی آمـوز اخـالص عمـل  
زود شمشـیری بر آورد و شتافتدر غـزا بـر پهلوانی دسـت یافت
افتخـار هـر نبـی و هـر ولـیاو خـدو انداخـت در روی علـی 
کـرد او انـدر غزایـش کاهلـیدر زمان انداخت شمشیر آن علی
وز نمـودن عفـو و رحم بی محلگشـت حیران آن مبـارز   زین عمل
از چـه افکنـدی مرا بگذاشـتی؟گفـت بـر من تیـغ تیز افراشـتی
تنـم گفت: من تیغ از پی حق می زنم مأمـور  نـه  حّقـم  بنـدۀ 
فعـل مـن بردیـن من باشـد گواشـیر حّقـم نیسـتم شـیر هـوا

 . ................................................................................................................ 4
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و�م 1 اآ ام  �ن   و  ران  ا�ی وِ�  �پ م 
وهرم   م�ن

�گ َود  �ب ران  ـی �ش روی  �ی �ن   �ن

وطن داِی  �ن �ا  ود  �ن ان  �ب م 
�ن من     لک �یمان  �پ   اس�ت ن  �ی

�ن �پ او  ا  �ب ه 
�ک

  ی س�ت
گ
ل ا�ن ر�ن �ن   ِ

�ش �ی
�ک وطن،    ا�ن ا�  ی س�تد�ن

گ
ل  مردا�ن
ِ
ان  ، ��مـ  �ب

ن �ن �ت
�ش دن  �گ

      اس�ت هن  �ی
م
مـن 
 د    �ش دی ،  �ب   رن

ک
� سی 
�ک من اس�ت   اهرـ�ی ر �ن د�ت ه �ب

دان  ، �ک رن به �ی �

وس�ت5
 �ت

ک
ال�  رد ا�ن �ت  عرنّ وس�ت مرا او�بِ

�ت  
ک

ا� �ن ا  م�ی �ی
لک من  ماِن  �پ�ش به  �

اد �ب به  �   �ت
الک �ن   �ن ر 

گ
� ه ای  ّ ردن ادَ�ود  �ب ــه  ـت سش

�ن اآ ه  ّ ردن ن  اآ من  ون  �ن به  �
   نظام وفا

درک و دریافت 
1  دربارۀ  لحن و آهنگ خوانش این سروده توضیح دهید.  

2  یکی از بیت ها را به دلخواه انتخاب کنید و پیام کلّی آن را بنویسید.  

شعـرخـوانی وطن
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