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 یاران عاشق                                                                    درس یازدهم

 کنیم     کایت ـح    اشقـع  یاران        ز              کنیم  ایترـع   را   اشقیـع  ابی   -1
 :قلمرو زبانی

 عاشقی را : راه و رسم عاشقی را    /  یاران عاشق : شهدا ،  رزمندگان 
 قلمرو ادبی:

    عاشقی: مجاز از راه و روش عاشقی
 : قلمرو فکری

 یی ( که دیگر در کنار ما نیستند.بیا راه و رسم عاشقی را رعایت کنیم و یادی کنیم از یاران عاشقی) شهدا

 کرده اند       رخط    مدار   رب   ر سـف                کرده اند  رسـف   خونین    هک      اآنه    از -2
 : قلمرو زبانی

 آفرینخطر: کار دشوار و مرگ گذشتن از جان و مال / :  کردن خطرزدن / مدار آنها : شهدا ، رزمندگان   /   مدار:  جای دور 
 :  قلمرو ادبی

:  مدارخطر:اضافه استعاری  / مصراع دوم کنایه از :خطرات راه را پذیرفتن و گذشتن از جان و مال«/ شهادت»مصراع اول کنایه از 
 خطر مانند چیزی است که مدار دارد

 :قلمرو فکری
 ان می بازند./ پایان عاشقی شهادت است.() مفهوم: عاشقان آگاهانه جگذشتنداز جان و مال خود یاران عاشقی که شهید شدند و 

 انزادـش ر سح  گلوی     از   د دمی                   انفریادـش   د خورشی    هک    ااز آنه  -3
 : قلمرو زبانی

 آن ها : شهدا ، رزمندگان      / دمید : فعل ماضی ساده          
 :    قلمرو ادبی

ن مانند خورشید روشنی بخش و گرما بخش است(   /   استعاره : گلوی سحر زاد ) گلویشان تشبیه : خورشید فریادشان ) فریادشا
 « دهان» مجاز از  « گلو» : / مجاز  سحرزاد: کنایه از بیدارگر،حیات بخش(/ انند موجودی است که سحر می زایدم

 : قلمرو فکری
 طلوع می کند.    امید و پیروزیدهانشان ، یاد کنیم از آنهایی که فریادشان چون خورشید روشنی بخش است و از 

 دمی زنن      خون   دست     با   عشق   دف             دمی زنن      جنون  رخ ـچ   جاانهن   هچ -4
 : قلمرو زبانی

 دف : نوعی ساز،   /جانانه : جان + انه /   چرخ جنون : رقص دیوانگی   /    با دست خون : دست خون آلوده شده
 :ادبی قلمرو

  تشبیه : دف عشق/   آلوده دف زدن.با دست خون   -2 چرخ جنون ) رقص هنگام شادی و آگاهی است ( -1( : کسوپاراد) تناقض
 کنایه : دف زدن ) شادی کردن ( /   ) عشق مانند دفی است که می زنند ( 

 :     قلمرو فکری
 ؛ با دستانی خون آلوده شده به شادی می پردازند. چقدر عاشقانه و زیبا ، دیوانه وار رقص عاشقانه می کنند 

 د:می کنن    رـس عشق    نغمۀ  ن چنی                د  می کنن  ر ـس  و   پا   بی    هک   رقصی  هب  -5
 :  قلمرو زبانی

 موقوف المعانی با بیت بعد/  می سرایندنغمه : آوا /   سر می کنند : 
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 :  قلمرو ادبی
: عشق مانند نغمه ای است که می  )نغمه عشق(/   تشبیه    .بی سر نغمه سرودن2بی پا و سر رقص کردن  .1س(:وک) پارادتناقض 
 سرایند.

 : قلمرو  فکری
 )به استقبال شهادت رفتن(کنند و آوازهای شادی سر می دهند.آنانی که ، بی پا و سر ، رقص عاشقانه می 

کار  م  زـخ  زبن                           ما    ااننو ـج   جان   منکر    هال -6  ما    انرب ـج   ان
 : قلمرو زبانی

 هال : آگاه باش    /  مُنکِر: انکار کننده   / 
 : قلمرو ادبی

 « سرزنش کردن » تشبیه : زخم انکار) انکار مانند زخمی است (    /    کنایه : زخم انکار زدن کنایه از / جان مجاز از وجود
 : قلمرو فکری

 آگاه باش ای کسی که جان و جانان ما را منکر هستی  و ما را سرزنش می کنی...
  ) ای کسی که وجود عاشق ما و معشوق را درک نکرده ای و نمی پسندی، تا می توانی با انکار عشق و عاشقی زخم بر جان ما بزن!(

 است       اشقـع   م مردن ، ـغ   م زـخ    بی      هک               است   اشقـع م  مرـه   این  م ، زـخ  زبن  -7
 : قلمرو زبانی

 مرهم : هر دارویی که روی زخم گذارند ، التیام بخش .  / بی زخم مردن : مرگ معمولی و طبیعی.
 : قلمرو ادبی

 مرهم بودن زخمپارادوکس :   / تشبیه :  زخم مانند مرهم است«   /    سرزنش» استعاره : زخم استعاره از 
 :  کریقلمرو ف

تا می توانید ، با سرزنش های تان بر ما زخم بزنید ) برای ما جای نگرانی نیست( ؛ غم عاشق آن است که در راه معشوق جان 
 نسپارد و به مرگ طبیعی  بمیرد. 

 عشق   رطـش  اولین  ،   اهن   است    خموشی         عشق  فرط   از   ان منسوخت ـج مگو  -8
 : قلمرو زبانی

سوخت : سوخته شد ) از افعالی هست که گاهی نیاز به مفعول دارد و گاهی نیاز به مفعول ندارد( /     ازفَرط:  در نتیجۀ فراوانی و 
 هان : شبه جمله ، آگاه باش   /خموشی : ساکت بودن ، دم بر نیاوردن  بسیاری.  /
 : قلمرو ادبی

سوختن جان: کنایه از رنج بسیار  استعاره : جان مانند چیزی است که سوخته می شود /  عشق مانند آتشی است که می سوزاند. /
 / خموشی: کنایه از سکوت

 :   قلمرو فکری
 ؛ بدان که اولین شرط عشق و عاشقی ، سکوت کردن در برابر نامالیمات است.« سوخته شده است جانم از شدّت عشق :» مگو 

 داستـخ    ات   ان فریادـش   و   خمودـنش             ماست     باغ     رد     هک     اهیی   الهل      نببی  -9
 : قلمرو زبانی

 الله : شهید ، ایثارگر  /     باغ: جامعه ، سرزمین
 :قلمرو ادبی
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/ باغ  /  تناقض ) پارادوکس( : خموشند و فریادشان تا خداست   /    تناسب: الله ،  )سرزمین،وطن(باغ   -  )شهید(استعاره : الله
 خاموشی و فریاد الله ها: تشخیص

 : قلمرو فکری
هایی ) شهدا ( که در سرزمین ما هستند را با دقت نگاه کن که چگونه ساکت هستند و فریاد سکوت شان تا عرش باال می این الله 

 )این بیت تأکید و مصداقی برای بیت قبل است(رود. 

 مکنی    ایتحم   را    آالهل اه   هک                مکنی   بیعت     الهل   گل   با  ا بی  -11
 : قلمرو زبانی

 الله/ آالله : شقایق ، اللۀ نعمانی
 : قلمرو ادبی

 حمایت از االله. ، ه تشخیص: بیعت با اللاستعاره : الله و آالله  استعاره از شهدا / 
 :  قلمرو فکری

م که از ثمرات برماست که با شهیدان عهدی ببندی) حمایت کنیم.بیا دوباره با گل های الله بیعت کنیم  و از شقایق دو باره 
 خونشان صیانت کنیم(

 یل ، سید حسن حسینیهم صدا با حلق اسماع                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی

 معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید -1
کارکننده             آیینه باشد چشم کور         دشمن آیینه باشد روی زرد                     عمادی شهریاری    رنکِمُ  ان

 جای دور زدن و گردیدن      مسعود سعد سلمان              نیست مدارمسیر و ای داور زمانه ، ملوک زمانه را     جز بر ارادت تو 
همان طور که می دانید ، صفت بیانی ، برای توضیح و وصف یک واژه به کار می رود. واژه ای که وصف می شود ، موصوف نام   -2

 دارد.
 صفت موصوف                       خواندنی      _            ابکـت مثال: 
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 * به پر کاربرد ترین صفت های بیانی توجّه کنید:
 (  دانش آموز خوشحال ، روش خطرناک) جوانِ پاک ،  خوشحال ، خطرناک ( مطلق:   پاک ،1

 رۀ درخشنده(هدرخشنده ) چ (انتقاد سازنده)سازندهبن مضارع + نده:                                      
 کوشا ) جوان کوشا ( بن مضارع + ا: گویا) کتابِ گویا (                     ( فاعلی   2

  تابان ) خورشید تابان ( بن مضارع + ان: خندان ) دانش آموزِ خندان (                                      
 آفریدگار، انسانِ آموزگار(     بن ماضی/ بن مضارع + گار: آفریدگار ، آموزگار) خداوند                                      

 ) شخص خریدار ( خواستار ) انسان خواستار ( بن ماضی + ار: خریدار                                     
 زرگر ) مرد زرگر ( توانگر ) انسان توانگر ( روشنگر ) مطلب روشنگر(اسم/ بن/ صفت + گر :                                      

 پدر راستگو (اسم / صفت + بن مضارع : خداشناس ) فیلسوف خداشناس ( راستگو )                                      
 ) گل شکفته (  شکفته«( متن پرورده شده» پرورده ) متن پرورده (  ( مفعولی: بن ماضی + ه/ ـه )= 3ِ
 ( لیاقت : مصدر + ی : نوشیدنی4

 اسم + ی : آسمانی ) کتابِ آسمانی(                                       
 اسم + ین : زرّین ) گردن بند ِ زرّین (                                      

 اسم + ینه: سیمینه  ) گلدان سیمینه (                                 ( نسبی5
 انی ) مرد ِ روحانی ( اسم + انی : روح                                     
 اسم + انه :   ) سخن کودکانه (                                     

 * اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنید:
 صفت مفعولی صفت لیاقت صفت فاعلی بن مضارع فعل

 نوشته نوشتنی نویسنده نویس نوشت
 خوانده خواندنی خواننده خوان خواندم

 قلمرو ادبی
 از متن درس ، برای هر آرایۀ ادبی نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید: -1

 (   است   داات ـخ  ان فریادـش   و   خمودـنشمتناقض نما:   )                                      ( دف عشقتشبیه :      ) 
 یسه کنید.مقا« زاغ و کبک » را از نظر قالب و مضمون ، با شعر « یاران عاشق » شعر  -2

 قلمرو فکری
 در بیت سوم ، مقصود از یاران عاشق ، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟  -1

 می دمد ان گلوی ـش   از  روزی پی    و   رسح    دهسپی     است/ بخش   روشنی  د ان مثل خورشی فریادـش    ارگران.   دا ، ایث شه 
 انقالب  اهی   آرمان  و   دا شه    با دوباره   بیعت            یک از ارزش های انقالب اسالمی تأکید شده است؟در بیت آخر ، بر کدام  -2
 نخست ، مفهوم کلّی بیت های زیر را بنویسید ؛ سپس برای هر یک ، بیتی متناسب از متن درس بیابید. -3

 ته را جان شد و آواز نیامد                        سعدیالف( ای مرغ سحر ، عشق ز پروانه بیاموز            کان سوخ
 سخیی اهی عشق(  ربارب   رد  د.)  سکوت کردن نکشی   فریادی   اما   داد  دست    از  را   جانش   هک ،  ر یاد بگی    رپواهن  اشقی می کنی؛  عشق حقیقی را از هک ادعای ـع  انیای انس 

 رط عشقخموشی است اهن،  اولین ـش                 ان من از فرط عشقمگو سوخت ـج
 ب( چه از تیر و چه از تیغ ، شما روی نتابید         که در جوشنِ عشقید ، که از کرب و بالیید.           حمید سبزواری 

گاه)               عۀ کربالد جوشنی است./   تلمیح : هب واق تشتیه : عشق مانن    /دن /  جوشن : ز ره دن : روی ربگردانی روی اتبی   ( درب نمی اتبی    روی    عشق   از    هیچ

کار   ِ     مزـخ   زبن                ما   ااننـج   و   ان منکر ـج    هال  ما   ان ـج  رب   ان
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4-  ......................................................................................................................... 

 اآنه       بودند   شکسته      را     همه       بت اه                      ا آنه    بودند   رسته   ،  نفس   ر چنب   از 
 اآنه   دند بسته بو     دست   هک   چند     ره                         رعش     هب    ند رپ گشود     و     دندـش     رپواز

 مصطفی محدّثی خراسانی                                                                                               
 :قلمرو زبانی

 عرش : آسماننشانۀ نفعول است/  « را :»  چنبر: حلقه ، دایره /  رَسته : رها شده ) بن مضارع :  ره (/  بت ها همه را : همه  بت ها را 
 :قلمرو ادبی

نقش مانند موجودی است که چنبر می » استعاره : چنبر نقش «      /   ترک تعلقات مادی » کنایه از « از چنبر نقش رستن» کنایه : 
 تناقض ) پارادوکس ( : دست بسته پرگشودن  /  واج آرای : ش«    / تعلقات مادی» استعاره است از « بت ها «   /  » زند
 :رو فکریقلم

 این رباعی در ستایش شهدای غواص سروده شده است.
 شهدا همۀ تعلّقات و دلبستگی ها را کنار زده بودند با وجود این که دست بسته بودند به سوی آسمان ها پرواز کردند .
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 صبح بی تو                                                          شعر خوانی
 است ) عج(زمانشعر در بارۀ امام 

 دارد   کینه    از   حالیی   ربانیمه   حّیی   تو   بی             دارد             آدینه  یک    رتو رنگ بعد از ظه  بی   صبح  -1
 : قلمرو زبانی

 حالتی : مفعول آدینه : جمعه / تو : امام زمان ) عج ( / 
 : قلمرو ادبی

 مهربانی حالت کینه داشته باشد / تشخیص : تضاد : صبح ، بعد از ظهر / 
 : قلمرو فکری

چیزی جز کینه و نفرت  مهربانی حتی، . بدون حضور تواست آلود غم ها جمعه ظهر از بعد مانند تو بدون صبحیا امام زمان ، 
 ندارد.

ا  عشق                    عشقبازی      کار   است    تعطیل  د می گوین     تو  بی  -2  دارد   آدینه   و   شنبه   از  ر خب   کی   امّ
 : قلمرو ادبی

 شنبه ، جمعه / تضاد : شنبه ، جمعه –مراعات نظیر : تعطیل ، جمعه تشخیص: عشق خبر از چیزی داشته باشد/ 
 : قلمرو فکری

 .ندارد کاری به زمان عشق اما است تعطیل عاشقی و عشقکار  ، تو بدون گویند یا امام زمان ، می

کار   هب   می خواند   وریاهن   رب   د سغ  -3 ا   تو   ان  دارد       گنجینه  آن   از   بویی      وریاهن اه  این   اک ـخ                                 امّ
 : قلمرو زبانی

 مال بسیار ،گنج گنجینه : 
 : قلمرو ادبی

دارد ، زندگی می کند/  پنهاندما ، جغد در ویرانه های که گنج تلمیح : به اعتقاد قاستعاره : انکار کنندگان وجود امام زمان / 
نشان » کنایه از « بوی چیزی را داشتن» کنایه :  / -جغد ، ویرانه ، خاک ،گنجینه / تشخیص : جغد به انکار بخواندمراعات نظیر : 

  « /   داشتن چیزی را 
 : قلمرو فکری

آشکارا مثل ویرانه ای است ، نشانه های تو را خاک این زمین که بدون حضور تو  اما؛ کنند می انکار را تو وجود ،انکارکنندگان
 دارد.

 دارد        دریینه       اوندیخویش    آزار        با      عشق                                 یادم آمد  ،  بگویم    دوری   ش رنج   از   م خواسـت  -4
 : قلمرو زبانی

 دیر+ ینه = وندی (دیرینه : قدیمی ) 
 : قلمرو ادبی

 ق با آزار خویشاوندی داشته باشد / مراعات نظیر: رنجش ، آزار/  تشخیص: عش
 : قلمرو فکری

) دوری را باید تحمل  قدیمی دارند. بسیار نسبتی که  عشق با آزار  مدآ ماما یاد بگویم را ی تودوردوران  های شرنج خواستم می
   کرد(
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 دارد    سینه  رد   او  زخمی هک    اهیآن كبورت ـچ                                    بی قراری    با   درپ می شش    انعاشق  رد هوای  -5
 : قلمرو زبانی

 . / که امروزه معموال در اماکن متبرکه زندگی می کنند نوعی کبوتر به رنگ  خاکستری سیرکبوتر چاهی : 
 : قلمرو ادبی

 اهی استعاره از امام زمان) عج( استعاره : کبوتر چ
 : قلمرو فکری

 ) باید به فرمان خدا بیاید(عاشقانت منتظر ظهور تو هستند ؛ تو هم بی صبرانه منتظر آمدن هستی 
 

 دارد    آهنیی  رپ    ر شه  د کلی  دستش    رد   آنکه                                       می گشاید   را    رگیتی  زبرگ    قفل ان انگه  -6
 : قلمرو ادبی

 تیرگی مانند خانه ای  است که قفل دارد /» قفل : مشبه به (،  ) می تواند استعاره هم باشد تشبیه : قفل تیرگی ) تیرگی = مشبه ، 
  استعاره : شهر پر آیینه استعاره از جامعۀ آرمانی / 

 : قلمرو فکری
   . و ما را به آرمان شهر خواهد رساند.ها را از بین خواهد برد تیرگی روزی به فرمان خداوند ، با آمدن خود ،

 
 قیصر امین پور

 
 درک و دریافت

 در خوانش این سروده ، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ -1
 جمالت   و     ردنگ واژه اه       و    مکث   ر ون شع لح 

 ست ؛ بر این مبنا ، متن شعر خوانی را بررسی کنید.یکی از مایه های ادبیات انقالب اسالمی ا« انتظار موعود »  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


