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را.1 عاشقی کنیمبیا کنیمرعایت حکایت عاشق یاران ز

زبانی: مفعول.قلمرو نقش حکایت: و عاشقی / جمله سه بیت: / شهدا رزمندگان، عاشق: یاران / عاشقی رسم و راه عاشقی:

ادبی: عشققلمرو از نگهداری از کنایه عاشقی: کردن رعایت / عاشقی روش و راه از مجاز واجعاشقی: / مصوّتورزی /ا»آرایی »

عاشقی: و افزایشی.عاشق ناقص جناس

فکری: داستانقلمرو )شهدا( عاشق یاران از عاشقی، و عشق به احترام برای تا کنیم.بیا روایت را هایی

کرده.2 سفر خونین که آنها کردهانداز خطر مدار بر اندسفر

زبانی: رزمندگقلمرو و شهدا دایرهآنها:منظور معموالً میایان/*مدار:مسیری دیگر چیز دور به چیزی آن در که مسیر/بیت:سشکل جملههچرخد؛

ادبی: تکرارقلمرو اضافۀاستعاری/سفر: خطر: مال/مدار و جان از گذشتن و خطرات پذیرفتن از کنایه دوم: /مصراع شهادت از کنایه اول: مصراع

فکری: خونقلمرو سفر که شهیدانی آن داشتهاز جادهین در و کردهاند سفر خطر پُر و دشوار کنیم.ای حکایت اند،

فریادشان.3 خورشید که آنها سحرزادشاناز گلوی از دمید

زبانی: بیت:قلمرو / سحر زاییدۀ سحرزاد: / کرد طلوع دمید: / رزمندگان و شهدا منظور /آنها: جمله نقشمضاف«شان-ِ»دو مصراع: دو الیه.در

ادبی: آگاهیقلمرو سخنان از کنایه تشخیصو و مکنیه استعارۀ سحرزاد: گلوی / تشبیهی اضافۀ فریاد: /گبخش/خورشید دهان از مجاز لو:

حیاتسحرزاد:کنایه دمیدن:کنایهاز گلو از آگاهی/فریاد و بیداری نورانی/سحر:نماد و اعتراض/دمید:ایهام:ابخش و فریاد کرد..فوت2کرد.طلوع1ز

فکری: آگاهیقلمرو گلوی از خورشید مانند فریادشان که کنیم حکایت یارانی آن میاز بیرون بود.بخششان امیدبخش و آمد

می.4 جنون چرخ جانانه میزنندچه خون دست با عشق زننددف

زبانی: خونقلمرو دست با خون: دست با / رقصدیوانگی جنون: چرخ / جان و دل از جمله.جانانه: دو بیت: / ساز نوعی دف: / آلود

ادبی: تناسب:قلمرو ایهام )1جانانه: جان و دل از .√)2( محبوب و معشوق .X/ دارد تناسب عشق با که )/ رقصیدن از کنایه زدن: جنون چرخ

شادی از کنایه زدن: دف / تشبیهی اضافۀ عشق: /دف جانکردن عاشقانه از کنایه دوم: مصراع / صوفیان )رقص( سماع به تلمیح بیت: /کلّ دادن

/ن»آراییواج جنون« چرخ / شهادت از مجاز خون: تشخیص/ و استعاری اضافۀ خون: دستخون–دست دفبا )پارادوکس(.آلود تناقض زدن:

فکری:قلم میآنرو عاشقی دنبال به جان و دل از میها دنبال خود شهادت با را عشق این و کردند.گشتند

می.5 سر و پا بی که رقصی میکنندبه سر عشق نغمۀ کنند:چنین

زبانی: میقلمرو سر / سرود خوش، آواز دوم:نغمه: مصراع در نقشمضافمیکنند عشق: / مفعول نقش نغمه: / جمله دو بیت: / الیه.سُرایند

ادبی: تکّهقلمرو از کنایه بودن: سر و پا بی / تشبیهی اضافۀ عشق: نغمۀ / شهادت از کنایه و )پارادوکس( تناقض رقصیدن: سر و پا بودن/بی تکّه

نغمه می–رقصو سر / )تناسب( نظیر مراعات سر: و خواندن.کنند:پا و سرودن از کنایه

فکری: )تکّهقلمرو سر و پا بدون پیکری با میآنان جان میتکّه( دلنشین و زیبا چنین را عشق سرود و خوانند:دهند

ما.6 جانان و جان منکرِ ماهال جان بر انکار زخمِ بزن

جملهزبانی:قلمرو سه بیت: / کردن نفی نپذیرفتن، نکردن، باور *انکار: / معشوق جان، مانندِ جانان: / ناباور انکارکننده، *منکر: / باش آگاه هال:

ادبی: کناقلمرو زدن: انکار زخم / رساندن آسیب از کنایه زدن: زخم / تشبیهی اضافۀ انکار: زخم / وجود از مجاز سرزنشکردنجان: از /یه

انکار و واجمنکر / تکرار آرایۀ جان: اشتقاق/ «.ن»آرایی:

فکری: میقلمرو انکار را ما معشوق و ما که کسی التیامای ما برای تو کار این زیرا کن؛ انکار را ما هم باز است.کنی، بخش

است.7 عاشق مرهم این زخم، بیبزن غمِکه مُردن، استزخم عاشق

زبانی: التیامقلمرو گذارند، زخم روی که دارویی هر مفعول.*مرهم: زخم: / جمله سه بیت: / طبیعی و مرگمعمولی مردن: زخم بی بخش/

ادبی: زخمقلمرو تناقض/ و تشبیه مرهم: مانند زخم / سرزنش از استعاره آسیبزخم: از کنایه /زدن: تناسب.رساندن و تضاد مرهم: و زخم

فکری: ننگاست.قلمرو و عیب عاشق، برای مُردن زخم بدون است. دوا عاشق برای تو زخم این زیرا سرزنشکن؛ را ما هم باز انکارکننده! ای

عاشق یاران یازدهم: درس
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عشق.8 فرط از من جان سوخت عشقخموشیمگو شرط اوّلین هان، است

زبانی: مسند.فرطقلمرو نقش خموشی: / نهاد نقش جان: / جمله چهار بیت: / باش آگاه هان: / سکوت خموشی: / بسیاری :

ادبی: هانقلمرو و جان سکوت/ از کنایه خموشی: / مکنیه استعارۀ و بسیار رنج از کنایه جان: ناقصاختال-سوختن جناس شرط: و فی.فرط

فکری: وقلمرو ناله عشق، سختی از عاشق! است.ای رازداری و سکوت عشق، شرط اولین زیرا نکن! اعتراض

الله.9 ماستببین باغ در که خداستهایی تا فریادشان و خموشند

زبانی: خموشقلمرو / متمم نقش باغ: / جمله چهار بیت: / ساکت خاموش، مخفّف خموش: / سرزمین باغ: / شهید مسنالله: نقش خدا: تا د.و

ادبی: /قلمرو تناسب باغ: و الله / )پارادوکس( تناقض دوم: مصراع / وطن و سرزمین از استعاره باغ: / شهید نماد و استعاره الله:

الله الله–هاخاموشی بلندفریاد از کنایه و اغراق بودن: خدا تا شهدا فریاد / استعاره تشخیصو فریاد.ها: بودن

فکری: ساکتقلمرو ببین! را ما کشور نمیشهدای حرفی و مکتباند و هدف ولی زندهزنند؛ بیشان تا فریادشان صدای شنیدهنهایاستو شود.میت

کنیم .11 بیعت الله گل با آاللهبیا کنیمکه حمایت را ها

زبانی: پیمانقلمرو عهد، پیمان، فرمان*بیعت: برای وبستن سرخ،برداری اللۀ آالله: / کسی از بیعاطاعت / جمله سه بیت: / مفعولشقایق نقش ت:

ادبی: اللهقلمرو و گل / افزایشی ناقص جناس آالله: و الله / استعاره تشخیصو الله: با بیعت / شهید نماد و استعاره آالله: و تناسب.والله آالله:

فکری: آنقلمرو خون از که ببندیم عهد شهدا با تا کنیم.بیا حمایت و پاسداری ها

زبانی: قلمرو

واژه معنایی بنویسید.معادل را شده مشخّص های

زردمنکر روی باشد آیینه دشمن کور چشم باشد ناباور←آیینه کننده، انکار

و مسیر تو ارادت بر جز را زمانه ملوک زمانه، داور وج←نیستمدارای زدن دور گردیدنای

میهمان که میطور کار به واژه یک وصف و توضیح برای بیانی، صفت واژهدانید، میرود. وصف که دارد.نموصوفشود،ای ام

خواندنی-ِِ--کتابمثال:

صفت موصوف

صفت پُرکاربردترین کنید:به توجّه بیانی های

:خطرناکمطلق خوشحال، پاک،

+ مضارع درخشنده-َبن سازنده، : نده

کوشا گویا، : ا + مضارع بن

مضار تابانبن خندان، : ان + ع

:فاعلی: گار + مضارع بن / ماضی آموزگاربن آفریدگار،

خواستار خریدار، : ار + ماضی بن

روشنگر توانگر، زرگر، : گر + صفت / بن / اسم

راستگو خداشناس، : مضارع بن + صفت / اسم

:مفعولی( ه + ماضی شکستهِِ-=بن پرورده، : )

:ستودنیلیاقت آشامیدنی، : ی + مصدر

نارنجی آسمانی، : ی + اسم

آهنین امروزین، : ین + اسم

:چرمینهنسبی سیمینه، : ینه + ساخت)*سیاسم اشیای سیمین، سیم، به منسوب نقره(شدههمینه: یا سیم از

عقالنی روحانی، : انی + ملکوتی(اسم معنوی، روح، به منسوب )*روحانی:

ساالنه کودکانه، : انه + اسم

متن یازدهمکارگاه درس پژوهی
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.کنید کامل را جدول نمونه، مانند اکنون

مضارعفعل فاعلیبن لیاقتصفت مفعولیصفت صفت

نوشتهنوشتنینویسندهنویسنوشت

خواندهخواندنیخوانا-خوانندهخوانخواندم

ادبی: قلمرو

آرایه از یک هر برای درس، متن نمونهاز زیر، ادبی بیابیدهای مناسب بنویسید.وای

انکار)تشبیه: زخم / عشق نغمۀ / عشق دف / فریاد (خورشید

خداست)نما:متناقض تا فریادشان و خموشند / باشد مرهم زخم، / رقصیدن سر و پا (بی

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

شده سروده مثنوی قالب در شعر دو مضمونهر کبک»اند. و امّا«زاغ است؛ کورکورانه تقلید نکوهش

عاشق»مضمون جان«یاران و خداوند به آنها عشق و شهیدان مقام راهفشانیبزرگداشت در خداست.شان

:فکریقلمرو

است؟ شده اشاره آنها ویژگی کدام به و است کسانی چه عاشق، یاران از مقصود سوم، بیت در
روشنایی خورشید مانند فریادشان که است ایثارگر عاشقِ شهیدانِ اسمقصود پیروزی و امید نویددهندۀ و پاک و ت.بخش

ارزش از یک کدام بر آخر، بیت انقالبدر است؟های شده تأکید اسالمی

آرمان از حمایت و شهدا با بستن پیمان و شهیدانعهد راه و .ها

بیت کلّی مفهوم بیابید.نخست، درس متن از متناسب بیتی یک، هر برای سپس بنویسید؛ را زیر های

نیامد آواز و شد جان را سوخته کان بیاموز پروانه ز عشق سحر، مرغ ای الف(

سختی برابر در سکوت و صبر به دعوت کلّی: عشق.مفهوم راه های

:متناسب عشقبیت شرط اوّلین هان، است خموشی / عشق فرط از من جان سوخت مگو

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

.آن خطرات تحمّل و عشق از برنگرداندن روی کلّی: مفهوم

ما جان بر انکار زخم بزن / ما جانان و جان منکر هال متناسب: بیت

  96 صفحۀ پایین  رباعی
ب.1 آنها بودند رَسته نَفس، چنبرِ آنهاتاز بودند شکسته را همه ها

زبانی: حلقهقلمرو چیز هر و حلقه جملۀ*چنبر: دو یافتن/بیت: نجات شدن، رها *رَستن: نفس/ مارِ زدنِ چنبر نفس: چنبر بدلبمانند؛ الغی/همه:

ادبی: بتقلمرو / تشبیهی اضافۀ نفس: /چنبر نفس با مبارزه از کنایه بت: شکستن / دنیوی و نفسانی تعلّقات از استعاره ها:

بت داستان به /اشاره تلمیح )ص(: پیامبر و ابراهیم حضرت )تناشکنی نظیر مراعات شکستن: سب(.بتو

بودند.آن:فکریقلمرو کرده جدا خود از را دنیوی تعلّقات و بودند شده رها مادیات دنیای از ها

عرش.2 به گشودند پر و شدند دستپرواز که چند آنهاهر بودند بسته

زبانی: وقلمرو پرواز / جمله سه بیت: / سریر تخت، آسمان، مسند.دستعرش: نقش بسته:

ادبی: )پارادوکس(/قلمرو تناقض بسته: دستِ با پرواز / کردن پرواز از کنایه گشودن: پر / پرنده از مجاز مراعاتپرواز: پر: و نظیر)تناسب(/پرواز

دست غوّاصان شهادت داستان به واجاشاره / تشبیه پرنده: مانند غوّاصان / تلمیح /ش»،«د»آراییبسته: ناقصاختالفی.« جناس هر: و پر

شدند(:فکریقلمرو )شهید گشودند. پر آسمان به و کردند پرواز ولی بود، بسته دستشان اینکه وجود با که بودند کسانی آنها
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ارددکینهازحالتیمهربانییحتّتوبیداردآدینهیکظهرازبعدرنگتوبیصبح.1

زبانی: مفعولقلمرو نقش حالت: رنگو / جمله دو بیت: نفرت/ دشمنی، کینه: هفته/ روز آخرین جمعه، روز *آدینه: )عج(/ زمان امام منظور تو:

ادبی: بیقلمرو رنگصبح / )تناسب( نظیر مراعات ظهر: از بعد و صبح / تشبیه آدینه: ظهر از بعد مانند ازتو کنایه /بیهشداشتن: بودن

استعاره. تشخیصو باشد: داشته کینه حالت مهربانی

جمعه:فکریقلمرو ظهر از بعد مانند تو، بدون غمصبح ماللها و بیآلود است. دارد.آور کینه و نفرت رنگ هم، مهربانی حتّی تو

ارددآدینهوشنبهازخبرکیاامّعشقعشقبازیکاراستتعطیلگویندمیتوبی.2

زبانی: عشققلمرو و کار / جمله سه بیت: / هفته روز آخرین جمعه، روز *آدینه: / عاشقی مسند.عشقبازی: نقش تعطیل: / نهاد نقش :

ادبی: آدینهقلمرو و شنبه / استعاره تشخیصو باشد: داشته خبر چیزی از آدینه:–عشق و شنبه / )تناسب( نظیر مراعات آدینه: و تضاد.تعطیل

ندارد.می:فکریقلمرو کاری تقویم، روزهای و تاریخ به عشق امّا است؛ تعطیل عاشقی و عشق تو، بدونِ گویند:

داردگنجینهآنازبوییهاویرانهاینخاکاامّتوانکاربهخواندمیویرانهبرجغد.3

زبانی: نفیقلمرو نپذیرفتن، نکردن، باور ویرانه*انکار: / جمله دو بیت: / بسیار مال گنج، گنجینه: / نقشمضاف کردن متمّمها: نقش گنجینه: الیه/

ادبی: میقلمرو که گذشتگان اعتقاد به خرابهتلمیح در جغد میپنداشتند زندگی دارد، پنهان گنج که انکارهایی به جغد / تشخیصبخکند واند:

داشتن. را چیز آن نشان از کنایه داشتن: را چیزی بوی / )تناسب( نظیر مراعات گنجینه: خاکو و ویرانه و جغد / استعاره و

سرزمین:فکریقلمرو در مییهاانکارکنندگان انکار را تو وجود میکفر، نیز کشورها آن در امّا دید.کنند؛ را ظهور نشانۀ توان

دارددیرینهخویشاوندیآزارباعشقآمدیادم،بگویمدوریرنجشازخواستم.4

زبانی: چهاقلمرو بیت: / قدیمی دیرینه: / قرابت نزدیکی، خویشاوندی: / دلتنگی نقشرنجش: مفعول/دیرینه: نقش خویشاوندی: / جمله صفتر

ادبی: تشخیصقلمرو باشد: داشته خویشاوندی آزار با واجعشق / )تناسب( نظیر مراعات آزار: رنجشو / استعاره «.د»،«م»آراییو

دارند.می:فکریقلمرو قدیمی و عمیق رابطۀ هم با عشق، و رنج که آمد یادم امّا بکنم؛ ناراحتی و دلتنگی اظهار تو دوریِ از خواستم

داردسینهدراوکهزخمیچاهیکبوترآنقراریبیباکشدمیپرعاشقانهوایدر.5

زبانی: میقلمرو زندگی مقدس اماکن در معموالً که کبوتر نوعی جمله.کبوترچاهی: دو بیت: / کند

ادبی: دلقلمرو از استعاره زخمی: سینهکبوترچاهی و زخم / )عج( مهدی حضرت منتظران قلب.–های از مجاز سینه: / تناسب کبوتر: و پر

و:فکریقلمرو بیعاشقان با ظهورت، آرزوی در میمؤمنان را تو اضطراب و جویند.قراری

ارددپرآیینهشهرکلیددستشدرآنکهگشایدمیراتیرگیبزرگقفلناگهان.6

زبانی: نقشمضاف قلمرو شهر: / نقشصفت بزرگ: / مفعول نقش کلید: و قفل / عادی شیوۀ به جمله دو الیه.بیت:

ادبی: )استعاری(قلمرو تشبیهی اضافۀ تیرگی: ستمقفل و ظلم از استعاره شاعر/و جامعۀآرمانی از استعاره آیینه: پر مراعاتق/شهر کلید: و نظیرفل

می:فکریقلمرو کنار را ستم و ظلم روزی ناگهان است، عدالت و عدل کشور حاکم که کسی میزندآن نجات را ما دهد.و

و دریافتدرک

کنیم؟توجهبایدنکاتیچهبه،سرودهاینخوانشدر

واژه درنگ و مکث شعر، لحن به بیتباید مفهوم تا باشیم داشته توجّه عبارات و کنیها درک بهتر را م.ها

«نیدکبررسیراشعرخوانیمتن،مبنااینبر؛استاسالمیانقالبادبیاتهایمایهازیکی«موعودانتظار.

شدهبیتدر مطرح قطعی اتفاق یک عنوان به )عج( زمان امام آمدن دربارۀ مسلمانان اعتقاد سروده، این استهای

دا امید آن به همگی نشانهکه حتّی و سررند در ظهور بامینزهای که انتظاری دارد. وجود نیز مسلمان غیر های

می پایان )عج( مهدی حضرت میآمدن برچیده ستم و ظلم و مییابد گسترش عدالت و عدل بساط و یابد.شود

بی صبح توشعرخوانی:


