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 خوان هشتم                                           درس سیزدهم 
 خوان : مرحله                                                                                                             

  هان : شبه جمله                                                                                   ...یادم آمد، اهن،   

 داشتم می گفتم : ماضی مستمر ) جاری (                                                                     نیز    شب   آن  ،   داشتم می گفتم

داه می کرد  ها در بیدادها : نشانة سورت : تندی ، تیزی ، حدّت و شدّت /                                                                 .سورت رکمای دی بیدا
 » دی : دی ماه ، مجازاً  /«بسیار بیداد می کرد »تکثّر است یعنی                                                                                                          

                                                                                            تشخیص : سورت سرما ظلم بکند«/   زمستان                                                                                                            

 !رکماییهچ رکمایی،هچ و 

               باد همراه با برف و سوز می وزید: اشاره به فضای خفقان جامعه دارد باد برف : کوالک                                                                                            اکحشتن  و       سوز    و   ربف     باد

 م/ خوشبختانه ، آخر : قید  خوشبختانه سرانجام جایی را پیدا کرد لیک : حرف ربط                                                           رکپناهی یافتم جاییلیک، خوشبختاهن آخر، 

 وجه شبه                                    تیره و سرد :چون : ادات، ترس: مشبّه به، همتشبیه : ) بیرون : مشبه ،           گرهچ بیکون تیکه بود و رکد، هم چون رتس،  

  «  ادات »هم چون  « مشبه » قهوه خانه : نماد فرهنگ جامعة ایرانی / تشبیه :)قهوه خانه          ... چون شکم  روشن بود، هم   و       گرم   قهوه خاهن 
تیره ،  –گرم ، سرد / جناس : گرم ، شرم حسّ آمیزی : شرم گرم و روشن بود / تضاد :  گرم و روشن بود ) وجه شبه ( «مشبه به  »شرم 

  گرم : الف( مقابل سرد  ب( با مهر و صمیمی بود.    –روشن. / ایهام : سرد : الف( مقابل گرم ب( صمیمی نبود 

 همه شاداب بودند کنایه : را : حرف اضافه /  همگنان : همگی /                                                .بود  گرمی   خون   را    انهمگن 

 رم و آتشین پیغام: کنایه از گ پیغام : سخن /  حسّ آمیزی : آتشین پیغام /                پیغام،    آتشین     نّقال      ردم   ،   روشن    و   گرم    قهوه خاهن 
 جذاب بودن کالم                                                                                          

 /  ( پر مهر   ب( مقابل سردایهام : گرم الف   : قید/ کانون: محفل ، انجمن/راستی                                                                                                                                                       راستی کانون گرمی بود.                            
  : الف( محفل  ب( آتشدانکانون هم می تواند ایهام باشد

یش گرم، انیش گرم              « / صدا » و مجاز از  گلو : / نای حس آمیزی : صدایش گرم ، نایش گرم                                                مرد نّقال ــ آن صدا

          .داشت می وا اندیشیدن و سکوت به را دیگران نقال، سکوت  .بود گیرا و ساکت نقال، سکوتِ                                                                     آن سکوتش ساکت و گیکا                           

 ، داستان مرگ رستم دَم : صدا ، مجاز  / حدیث آشنا: شاهنامه                                                -و دَمش، چوانن حدیث آشنایش گرم

   .می گفت   سخن    و    می رفت     راه
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قلندران به  و : نوعی عصا که از چوب گره دار ساخته می شود و معموال درویشان نتشام                                                                                          دستش،            رد      مانند     مَنتشا     چوب دستی 
:  وجه شبهچوب دستی : مشبّه  مانند : ادات  منتشا : مشبه به   شهری در آسیای صغیر (« ) منتشا » دست می گیرند؛ برگرفته از نام 

 گره دار بودن 

 با هیجان حرف می زد.                                                                                                    .بود    گفتن   گرم     و    شور    مست

 ک : تصغیر است                                                                                                                                         را       خود     میدانک       صِنۀ 
 .مودمی پی      آرام       گاه    و      تند

 خاموش،      همگنان 

    صدف بر گرد مروارید« ادات »به کردار « مشبّه » همگنان گرد بر گردش              ،مروارید   گرد  رب  دف ـص    کردار    هب   ،   گردش  رب  گرد 

صدف  / مراعات نظیر :« وجه شبه » خاموش و پای تا سر گوش « مشبه به « ه به مشبّ»                                                                                                                                             ر گوشـس  ات    پای  
مردم همه ساکت بودند، هم چون صدفی که  « / دقّت بسیار » پا، سر، گوش /  پا تا سر گوش: مجاز از کل وجود ، و کنایه از  –مروارید ، 

 مروارید را درمیان   
او  سخنان به وجود تمام با و بودند کرده احاطه را نقّال مرد نیز خانه قهوه حاضران کند؛ می احاطه را مروارید صدف، که گونه همان
   .دادند می فرا گوش

 آزاد سرو: از راویان شاهنامه                                                   مرو،      رکو   زاد      را    هفت خوان

 ماخ ساالر: از راویان شاهنامه                           مرد   گرامی   آن   « ماخ ساالر»   قولی   هب  یا 

  ) شهری در افغانستان (، اهل هرات هریوه : هروی ، منسوب به هرات                   کرد؛   روایت   ــ    آنیی   پاک     و  خوب  رهیوۀ     آن

 خوان هشتم : همان خوان حیله و غدر است                                                    را    مخوان هشـت 

  ...اکنون،  م روایت می کن   من

 ؛ مهدی اخوان ثالث« عالیم اختصاری» ماث: سرواژه                                               «ماث»     ه انمممن ـک

 تضاد : می رفت  و می آمد.                                                                                                                                 .می آمد      و     می رفت      همچنان 

 می زد     دم ـق   و    می گفت      و    می گفت    انهمچن 

     بدان، دادن تاب و آب با اصطالح به و آراستن با که نیست شعر تنها من ةقصّ                                                 است     ردد     قصۀ   آری  ،   ، قصه   این    است    قصه»
  .شود شنیدنی                                                                                     
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                                                     ، نیست    رشع 

 تضاد: مهر و کین /   لفّ و نشر مرتّب : مهرِ مرد  عیار : ابزار و مبنای سنجش ، معیار./                   د است    انمر    و     مرد     کین      و     مهر     عیار      این
  را ( شغاد)   نامرد یک ةکین و )رستم( مرد یک مهِر ةانداز داستان، این  /  کینة نامرد                                                                          

                                                               .است نامردان خیانت ةافشاکنند و یکند م بیان                                                                           

   نیست ساختن هنری و برای آرایش تنها و ژرفا و معنا از خالی و عیار بی شعری من شعر           نیست      خالی   و   خوب    محض    شعر    و    بی عیار
 .است اجتماعی تعهّد دارای و محتوا با و هدفمند بلکه                                                                    

         «نیست عالی » وجه شبه : ،پوچ : مشبه به ، ادات: همچون، شعر: مشبّه جناس: عالی،خالی /                  نیست  الیـع    ــ  پوچ  چون   ــ هم      چیه 
 .ندارد اعتباری و نیست عالی که البتّه خالی،   پوچ مانند باشد هیچ که شعری                                                                           

  کنندة بدبختی های سرزمین ما استبیان « قصّه » این شعر                                اهست   بختی       رهتی   م گلی    این 

  است « مثل و مانند» به معنی خون داغ : خونی که هنوز هم گرم و تازه است/  ها :  خیس       ، اوش اهو سی   راب سه  داغ    ن خو   خیس 
 خون داغ و گرم /        ایهام :  داغ : الف( درد و غصّه  ب(  / به داستان سیاوش و سهراب  تلمیح /                                                        

 ةحماس من شعر .است سیاوش و سهراب چون پهلوانانی ةمظلومان مرگ روایت و است زمانه مردم های نامردی بیانگر من، شعر این
 .است ملی

 با   / تختی ها : افرادی مانند تختی/ تشبیه : این قصه : مشبه  روکش تابوت : مشبه به                   «اهست...  تختی     اتبوت    شروـک 

 که اند شده کشته ناجوانمردی و ناروایی به که دانست مردانی نماد باید را تختی،  سیاوش و سهراب «  بختی تیره» ة قرین به توجه

 م فراهم رستم تراژدی بیان برای را زمینه پهلوانان، این زندگی به اشاره شاعر بات . اس سرزمین این تاریخ بختیِ تیره از ای نشانه
 .شود می کشته خود برادر دست به ناجوانمردی، به آنها چون نیز وی که یکند

 « / ایستاد» مخفّف اِستاد:                                                                                                                  ماند   شخام    و   تادس ا  اندکی 

 م،خش  روش ـخ   هماوای      پس

  ارتعاش ، لرزان / رجز : شعری که در میدانمرتعش : دارای             رددآلود،      و    ز مانندمرتعش، لِنی رـج   دایی ـص   با
                       « /      صفت مفعولی» درد الود: درد الوده  / جنگ برای مفاخره می خوانند                                                                                      

 رجز مانند : لحن دشمن کوب و با شکوه لحن                                                                                       

 :خواند

 آه،

 عماد : تکیه گاه ، نگاه دارنده ؛ آنچه بتوان بر آن ) او ( تکیه کرد      ر،شه ن  اریا    داّمی    و   هاد تکی دیگر اکنون آن، عم 
 ایرانشهر : سرزمین ایران                                                                                
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  ناورد : نبرد  / هول : وحشت انگیز ، ترسناک: رستم / شیر مرد                          هول،     انورداهی  رعصۀ     رمردشی 

 پور : پسر / زال زر : پیر سفید موی ، پدر رستم / پهلو : پهلوان                                   پهلو، ان ، جه    زر    زال   پور

 / سوار رخش بی مانند : وابستة وابسته  خداوند : صاحب                  ،بی مانند   ش سوار رـخ      و   داوندـخ   آن

              کلید با که همچنان( شد، نمی گم مروارید گنج کلید مانند رستم لبِ از لبخند هرگز                                                                             مروارید ــ     گنج     کلید     چون    ــ     رهگز    هک     آن

   چون نیز رستم گردند، دهان یم نمایان مرواریدها و شود می باز مروارید ةگنجین درِ                             لبخند،   شلب     از   نمی شد  گم    
   مرواریدند، چون که نهایش دندا و شود می باز وی زدنِ لبخند با که است ای گنجینه                                                                      
 (گردندی م آشکار                                                                      

 /  را : فک اضافه ) پیمانِ مهر بسته ( خواه : حرف ربط /                   ان، پیم      را    ر مه    بسته     و     لحخواه روز ـص 

  )انتقام( کین برای که جنگ روز خواه بسته، پیمان مهر برای که صلح روز خواه                                       د    سوگن     ن رکی به     ردهخو   و جنگ     روز     خواه
     .خورده سوگند                                                                                   

 شیر :استعاره از رستم                                                                                                                        شهر  اریان     ر شی    اکنون     آری 

  سجستانی : سیستانیتهمتن : لقب رستم / گُرد : پهلوان /                                       انی د سجسـت رـگ  ،    تهمتن

                                                                             ستان                               ردم    رد  م   ،   کواهن    کوه

 رستم دستان : رستم پسرِ زالِ دستان                                                                                                                                                                ان،م دسـت رسـت 

  ژرفِ چاِه تاریکِ تگِ در :است گونه بدین مصراع اجزای ترتیب تگ : عمق /                          اور،پهن   چاه   ژرف    اتریک    تگ    رد
 / چاه برای صفت سه  آوردن پهناور،                                                                                

  های دیواره و کف بر شغاد/  نیزه و خنجر : گروه مفعولیکِشته: کاشته /           ر،و خنج     زهنی     شدیواره اهـی     و   ربکف      سو    ره    ش شته 
 بود کاشته خنجر و نیزه بود، ندهکَ رستم راه در که چاهی                                                                                       

  غدر: حیله و نیرنگ                                                 ردانانجوان م   درـغَ   چاه

 پَستان : افراد پست و فرومایه                                           بی رددان،     اهـچ    ،   انپسـت      چاه

         / تشبیه : بی شرمی چاه چونان ژرفی اش ناباور بود              انباور    رمیش بی ـش    ،  اشپهن    و    ژرفی  چوانن   چاه 
      .بود نکردنی باور پهنایش، و عمق مانند آن، شرمیبی  که چاهی                                                                                         

 آور،  تفگش    و    زو غم انگی 
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  آری اکنون رستم تنومند همراه اسب غیرت مند خود ) رخش (                      رت مند،غی     شرـخ   با    نتهمـت    اکنون    آری 

 .بود شده گم بود، سنان و شمشیر زهِر آن، آبِ که چاهی بنِ در  سِنان : سرنیزه /    بود   گم ،  انو س ن    ر  شمشیک آبش زـه  اه ـچ  این   نب     رد

  اکنون رستم                                         اکنون   ،  هفت خوان     پهلوان  

 طعمه بودن : کنایه از در اختیار هود نبودن و گرفتار بودن / مراعات نظیر : دام ،                            بود    م خوان هشـت      داهن   و     دام   طعمۀ 
     چاه ، آب / جناس : هفت ، هشت / استعاره و تشخیص  –شمشیر، سنان  –طعمه                                                                             
 آن گرفتارِ رستم، خوِد که خوانی منظور :هشتم خوان   /  : دهان خوان هشتم                                                                              

 است شده آن راوی شاعر اکنون و  )چاه(  شودمی                                                                                

 دو می اندیشی 

                                                                                                    ضمیر مبهم:   هیچ                                                                                                                                                    چیه     بگوید،       نبایستی    هک 

                                                     .زتوری     این        است      پست      و        بی شکماهن    هک   بس 

   خود با ]است افتاده چاه در نیرنگ به که فهمید و[ افتاد چاه در چون رستم                                                                                       ... دنیبن چیه    ات    دد،ببن     باید     را     چشم
  بس کاری نیرنگ،   این  که چرا بگوید چیزی نباید اینجا در دیگر که اندیشید                                                                              

 ].دهد دیگر های گون به باید را برادر نیرنگ این پاسخ پس[ است؛ یشرمانه ب و پست                                                                         

  «چشمش را گشود» ش: مضاف الیه ، جهش ضمیر                                             م  دش چش  گشو   هک    دیچن    بعد 

 دید     را     خود  ش رـخ 

 بس که خون از بدنش رفته بود                                                  تن،    از    رفته بود   ش خون    هک    بس 

  «زخم هایش کاری » ش: مضاف الیه ؛ جهش ضمیر                                          شکارـی          اه  مزـخ   ر زـه       هک    بس 
 زخم کاری:  ضربة مؤثّر یا زخمی که موجب مرگ می شود.                                                                                             

 داشت می خوابید : می مُرد ؛ ماضی مستمر                      می خوابید    داشت      و    رفته بود    هوشش   و   سح    تن    از  گویی 

 او

ــ    از     بتک    س ب    ــ    خود    تن    از  رخش 

 .توجّهی به خودش نمی کرد                                                                                                                                                      .شخوـی       با    اعتنا    نبودش     و    بود   ر بی خب 

 .می پادیی      و    می دید   را    رخش 
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 طاق: فرد ، یکتا ، بی همتا                                     بی همتا           اتی  ، آن   ززیـع    طاق    آن   ،  شرـخ 

  رخشنده : نورانی                                                                     ده ش رخشن رـخ    

                  یادهای روشن و زنده : بادهای تازه و فراموش نشدنی حسّ آمیزی: یادهای روشن /                  ... زنده     و    روشن    یاداهی     زهاران   با 

                    !شرـخ    طفلک   ش!رـخ  »  :  دل   رد   گفت 

 شبه جمله                                                                                                                                                                                                                                        !«  آه

  شاید این اولین بار بود                                      بود      شاید     بار       ننخستی     این

         که رستم لبخند نمی زد ) بسیار غمگین بود (  استعاره : کلید گنج مروارید                             .شد    گم      او     مروارید     گنج       کلید     کان

گار                                                       ان انگه   ان

 چاه   آن    لب   رب

 دید   را     ساهی ای

  ب( ناتنی    ناجوانمرد الف( نابرادر   ایهام :                                              بود       ربارد ان    آن  ،  ادشغ      او

     چَه : چاه                                               می کرد و می خندیدهک ردون هچَ نگه 

ی    که صدا در آن می پیچیدتشبیه : گوش مانند چاهی بود               ... می دیچیپ    گوش   چاهسار    رد   انمرداهن اش     و   شوم   و صدا

  وای : شبه جمله   چشم مجاز از نگاه /  :مجاز                                     !وای ــ اما ...      افتاد   ش م او هب رـخ باز چش 

 دید، 
 تشخیص : رخش غیرتمند باشد                                               غیکتمند   ش رـخ     ا،زیب   ش رـخ 

 بی مانند،    شرـخ 

 با هزار یاد بود خوبش    /  اغراق : هزار                                            خوابیده است   ،  خوب   بود    یاد   زهارش   با 

 راستی : به راستی  ، قید                                                                                                                                                                                                     گویی    راستی    هک  ان آن چن 

 ...می دیده است   خواب    رد    را     خوب    بود   یاد    زهاران     آن 



ان زاده د رمض احم                                                                                                                                                                                                                                         د...                                     / الی این شب بو اه پای آن کاج بلن دایی هک رد این زندیکی است و ـخ       

111 

 

 حرف اضافه است« تا  / »   تا دیر : تا زمانی دیر                                                     ات دری،    ،   مدتی    ات    آن   از    بعد

 ش را روـی    و    یال

 جناس : بویید ، بوسید                                                                                                                                           بوسید     هی  ،   بودیی      هی    ،  کرد     نوازش   هی 

  مراعات نظیر : رو ، چشم                                                                                                                                                         ... مالید     او  م چش   و     یال   هب   رو

ـی     از   نّقال      مرد  در صدای مرد داستان   شیون/ضجّه : ناله و فریاد با صدای بلند،                                      می بارید     ضَّجه    شصدا
 ) ضجّه   غمی پنهان بود ) بیانی غمگین داشت (  اغراق /  استعاره ییگو                                                                                             

 مانند بارانی است که می بارد(                                                                                              

گاـه   تند و تیز نگاه می کرد / تشبیه : وجه شبه حذف شده است.                                          ر بود:مثل خنج     ش و ن

  یال : موی گردن اسب و شیر                     ش،دسـت     رد   ش رـخ    یال   ،  آرام    و نشست   »

 داشت خاطرات  رخش را در ذهن                                                                                                 رمرکـگ    اندیشه اه    رین آـخ     آن      با    باز

کار    یا     این    بود    جنگ  آیا   ؟   ش

  نه و بود جنگ نه یعنی بود؟ شکار یا بود جنگ این آیا/   تزویر: ریا ، دورویی                                                   ؟ زتوری       یا    بود   میزبانی 
 شغاد،  ش، تنی انا برادر اینکه به دارد اشاره :میزبانی    /  بود تزویر بلکه !شکار                                                                                  
  در را او فریبکاری و نیرنگ با اینکه حال بود خواسته شکار و مانیمه به را رستم                                                                                 
 .انداخت دام                                                                                 

 قصه مطلبی را بگوید تشخیص:                   می خواست      اگر     او    می توانست        بی کش     هک    می گوید    قصه

         دوخت ــ     هک    انـ همچن     ـ    بدوزد   را     انربارد     ادشغ    هک 

تیک   و   انبا کم 
 

 اده بود،ایسـت      زریش        هب       هک    ردختی  رب 

 آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم                                                                                                                                                                             داده بود    تکیه  رب  آن    رب   و 

 می کرد    نگه    ه ـچَ     ردون     و 

 ید:می گو     قصه
 ساده بود   و   بود    انآـس   سخت  ربایش     این
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 می خواست،    اگر   ،   او   می توانست    هک  همچنان 

  کمند شصت خم : کنایه از بلند بودن کمند                                                                                                                               بگشاید                           خویش     ّم ـخ    شصت    کمند    کان

زد   گی، سن   ره ایگی    ، ردختی   رب   ،  باال    هب  و بیندا

 فراز آید : باال بیاید                                                                                آید   فراز  و 

 راست    گویم   ،  راست     بپکسی    ور 

 .می گوید       راست     بی کش       قّصه

 .می خواست     اگر   ،    او     می توانست

 ...« لیک

 در حیاط کوچک پاییز در زندان، اخوان ثالث                                                                                       
 
 

 کارگاه متن پژوهی                                                                                  
 : قلمروزبانی

 .های مشخص شده را در متن درس بیابید متضاد واژه - 9

ند .                                   ل باشرا مرادف اوّ صلحمعنای  خواهند ها/ و هر کدام می ها و عبارت در بین واژه باید به داوری بنشینیم/شوق رقابتی است/الف(  

 انورد                                                                                                                                            طاهره صفارزاده
 باید که به رنگ شمع از رفتنِ سر خندد           بیدل دهلوی          یکرنگیب( با اهل فنا دارد هر کس سر 

 زتوری ، غدر                                                

 :ه به موارد زیر بررسی کنیداین شعر اخوان را با توجّ  – ۲

 الف ( استفاده از واژه ها، ترکیب ها و ساختارهای نحوی زبان کهن.

 می دیده است  /    سوگند /       کین             بهر/             امروزه هب کار نمی رودی کف اضاهف« را » همگنان : واژه ای کهن            /   خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان : 

 ساخته. های نو ها و ترکیب کاربرد واژهب ( 

 چاهسار گوش/ یاداهی روشن / رخش غیکتمند / چاه پستان / گیلم تیکه بختی اه / 
 پسین را مشخص کنید:در متن زیر ، گروه های اسمی و وابسته های پیشین و  -9

 الف( رخش زیبا ، رخش غیرتمند  / رخش بی مانند ، با هزاران یادبود خوب خوابیده است.
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ش بی مانند: رخش ) رخ (  صفت بیانی مطلق( غیرتمند )  هسته( / رخش غیرتمند : رخش )  صفت بیانی افعلی( زیبا ) هسته رخش زیبا : رخش ) 

    (   یانی مطلقصفت ب (  خوب )  ههست ( یاد بود )  صفت شمارشی عدد اصلی( هزاران یاد بود خوب : هزاران )  مطلقصفت بیانی هسته ( بی مانند ) 
 : قلمرو ادبی

 و روایی  لحن حماسی      .مناسب است؟ دلیل خود را بنویسید برای خوانش متن درس ، کدام نوع لحن - 9

 ردانانجوانم   :     شغاد     /        انسان اهی واال   رستم : کسانی هستند؟نماد چه « شغاد»و « رستم»در این سروده،  - ۲

 .های ادبی بررسی کنید های زیر را از دید آرایه قسمت - 9

 این نخستین بار شاید بود ف (ال

 «  لبخند »    از    استعاره «  کلید گنج مروارید   »    :   استعاره   کناهی : انراحت بودن /      کان کلید گنج مروارید او گم شد

 همگنان خاموش،ب ( 

     گرد بر گردش، به کردار صدف برگرد مروارید

 تشبیه: مردم مانند صدف  دور مرد نقال بودند./ تناسب: صدف ، مروارید 
 خوان، اکنون پهلوان هفتپ ( 

 دبو هشتم دهان خوان و مة دامطع

 تشخیص : خوان هشتم داهن داشته باشد.          «  /حیله و نیکنگ» استعاره از « خوان هشتم»استعاره :       پهلوان مانند طعمه بود /  تشبیه : 
 : قلمرو فکری

 چیست؟        «صة دردق»ال از مقصود نقّ - 9

 می کند    بیان    را    ما   جامعۀ    ردد اهی    هک    قّصه ای

 .دهید توضیح زیر بیت با درس متن موضوعی مناسبت رةدربا - ۲

 فاضل نظری          ات کنند  برند کـه زندانی ایـن بار می        یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند

 باشد    پلشتی    و   زشتی    خوب ؛    ظاره   این  پس   رد    ؛ شاید بست   دل     نباید   ظاره  هب 

 اجتماعی تأکید دارد؟شاعر در این سروده، بر کدام مضامین  - 9

  سّفاک اه رواج ظلم و ستم رد جامعۀ زمان شارع / عالقۀ مردم هب دینشن داستان اهی قدیم رد قهوه خاهن اه / از نیب ربدن زبرگان جامعه توسط حکومت /    جامعه   رد   رواج انجوانمردی

 چرا؟ رساندید؟ اگر به جای شاعر بودید، این شعر را چگونه به پایان می - 4
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 شعر خوانی                                                           
 ای میهن !                                                                               

 میهن !  ای    میهن   وجودم    عشقت    از    لبکزی   بوَد                 میهن !        ای   پودم ، میهن   و  اتر   رد     تو    یاد    تنیده
 / تنیده : با فته 

 .توست عشق از لبریز وجودم و تنیده پودم و تار در تو نام میهن، ای

ی                                     رپوردی            مهر  با    و   انبودی  از    کردی   بودم   تو   میهن ای میهن !   نبودم   و   بود  تو   انم    فدا
 / « همة وجود » تضاد: بود و نبود / مجاز : بود و نبود مجاز از 

 .باشد تو فدای  )دارم آنچه ةهم ( نبودم و بود پس بخشیدی؛ معنا بدان و رهانیدی بیهودگی و نابودی از مرا زندگی تو، میهن، ای

ن   ره      هب    مجلس       ره    هب   ای میهن !    میهن   بودم      تو    با    بودم     هک   حالت    ره    هب                                  ماتم     ره    هب    شادی     ره    هب     زندا
 مجلس و زندان ، شادی ، ماتم : تضاد و مجاز از همه حال  

ر          اگر      خوابم    اگر      هشیار       اگر      مستم       اگر  میهن !   ای   میهن   سجودم    روی   بود   تو   سوی    هب                                             بیدا
 خواب ، بیدار : تضاد /  –مست ، هوشیار 

 میهن !   ای     میهن    آزمودم        را      زمین     زیبا    این   من                                   نمی روید     رویت     گل     جز    گیاهی    دل   دشت    هب
 زیبا زمین : استعاره از وطن .    /رو گل  -: دشت دل تشبیه

 .است گرفته جای تو زیباییِ تنها من دل در میهن، ای
 دیوان اشعار ،ابوالقاسم الهوتی                                                                               

 
 : درک و دریافت

 . ها بخوانید ها و درنگ یک بار دیگر، شعر را با تأمل بر مکث - 9
 . بیات حماسی بنویسیدهای ادبیات پایداری و اد وجه اشتراک این شعر را از نظر محتوا با فصل - ۲

  


