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 پنجمدرس 

  بیداد ظالمان

 بگذرد       زنی    ا شم    ان زم      رونق   م ـه                  بگذرد     ز نی    ا ان شم جه    رب     مرگ  هم  -1
 :قلمرو ادبی

 از رونق و شکوه دوران: کنایه رونق زمانزندگی   / جهان: مجاز از  

 : قلمرو فکری

 رسد.آمد / رواج و گرمی بازار  شما هم با آمدن مرگ به پایان میمرگ به سراغ شما نیز خواهد 

 بگذرد         ز نی      اشم     ان آشی     دولت     رب                        د  خرابکن       ات     آن   پی    از   محنت    بوم    وین  -2
 :قلمرو زبانی

 خانۀ خوشبختی )مرکب( آشیانِ دولت ، طر  / دولت آشیان : از پی: به خا محنت : رنج / بوم : جغد   /   

    :قلمرو ادبی

      بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن: کنایه از نابودی قدرت و اعتبار/    بوم) جغد(: نماد شومی      بوم محنت: اضافه تشبیهی

 :قلمرو فکری

 ؛ شما را نیز خانه خراب خواهد کرد.کندجغد شوم و ویرانگری است که به ما بسنده نمی، رنج و سختی 

 بگذرد         زنی     اشم    ان  دـه   رب   و    لق ح  رب                عام         و  خاص      ر گی  گلو    هست   هک   ل اـج     آب -9
 قلمرو زبانی:

      ۀ مردم/ گلوگیر : مرکب    /     خاص و عام : هم       اجل : مرگ

 :دبیقلمرو ا

آب اجل «  / کل نفس ذائقۀ الموت» / تلمیح به آیه خاص و عام: مجاز از همه   مصراع اول: تشخیص / /   اضافه تشبیهی آب اجل: 

        کنایه از: مرگ و نابودی بر حلق کسی گذشتن

 : قلمرو فکری

 .شود به سراغ شما نیز خواهد آمدکند و دامنگیر همه میمرگ که به هیچ کس رحم نمی

 بگذرد       زنی       اشم      انالم ـظ      دادبی                              نکرد       ابق    ،   رد    انجه    هب      ادالن ـع     داد        چون -4

 قلمرو زبانی:

 ، ظلم  داد: عدالت و انصاف    /   بقا : باقی    /  بیداد : بی عدالتیچون : حرف ربط وابسته ساز / 

 . درجهان  بهآوردن دو حرف اضافه برای یک متمم از نشانه های سبک قدیم است ؛ 

 : قلمرو فکری

 وقتی عدالت و دادپروری عادالن، در جهان باقی نماند / پس ظلم و ستم شما ظالمان نیز پایدار نخواهد ماند. 

 ارتباط معنایی دارد با:*

 ) خاقانی( بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذالن ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما  / -1

 نماند همی نیک و بد پایدار -2

 بگذرد     ز نی    اشم     انسگ    ِ     عوعو   این                       رفت   و    گذشت     رانشی   رّغش    چو  مملکت   رد -5
  :قلمرو ادبی

    سگان: افراد پست           های بزرگ و شجاعمبارزان، انسان  شیران :
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 قلمرو ادبی: 

 استعاره : شیران ، سگان 

 :قلمرو فکری

زوال  )نیز از بین خواهد رفت. های شما فرومایگانین پارس کردنهای دلیر باقی نماند پس اوقتی فریاد و غرّش شیرمردان و انسان

 پذیری شکوه و قدرت ظاهری انسان های پست و فرومایه(

 بگذرد     ز نی     اشم     دانچراـغ   رب    م ـه                  شت   ک ب        اه  ع شم    بسی    اهنزم    رد    هک     بادی  -6

 قلمرو زبانی:

 اغدان : وندی چر

 :قلمرو ادبی

/ باد بکشد: تشخیص / باد  دگیزناستعاره از  چراغدان:  /ی بزرگوجود انسان ها استعاره از، شمع ، مرگ استعاره از  ، باداستعاره : 

 «کل نفس ذائقۀ الموت» تلمیح به آیۀ: /       بر شمع و چراغدان وزیدن: کنایه از مرگ و نابودی

 :قلمرو فکری

) این بادِ مرگ ، چراغ زندگی های زیادی را از بین برد، روزی شکوه و رونق شما را نیز از بین خواهد برد.حوادث روزگار که قدرت

 یز خاموش خواهد کرد.شما را ن

 بگذرد     زنی      اشم        کاروان     ،  ار انـچ                               گذشت       کاروان      بسی       رایکاروانس       زین -7

 زبانی:قلمرو 

 کاروان: زندگی ، انسان ها      /کاروانسرا: دنیا  

 : قلمرو ادبی

          اول استعاره از انسان ها. کاروان دوم استعاره از عمر زندگی و حکومت در مصراع یا(    / کاروان)دناستعاره : کاروانسرا 

 : قلمرو فکری  

 اند پس شما نیز به ناچار دنیا را ترک خواهید کرد.به این دنیا که همانند کاروانسرا است افراد زیادی آمدند و از آن رفته

 بگذرد      ز نی     اشم       راناخـت       ر تأثی                           نخویشـت       مسعود      الع  ـط  هب       رمُفتخ     ای -1
 قلمرو زبانی:

 / خویشتن : ضمیر مشترک اختران : ستارگان ) وندی (/  مسعود: فرخنده، نیکومفتخر: صاحب افتخار    /  

 :قلمرو ادبی

 د که ستارگان بر سرنوشت ما تأثیر دارند.تلمیح: اعتقاد قُدما بر این بو

 مصراع دوم کنایه از: بخت نیک شما نیز به پایان خواهد رسید.

 : قلمرو فکری

 کنی، این خوشبختی و خوش اقبالی شما نیز سپری خواهد شد.ای کسی که به بخت و اقبال خود می نازی و به آن افتخار می

 بگذرد    ز نی      اشم     ان کم        سختی   ات                     کنیم          ر سپ    تحّمل   ز     جوراتن      ر تی    رب -1
 :قلمرو زبانی

 جور : ستم    /  سپر کردن: دفاع کردن  /    سختی کمان: قدرت

 :قلمرو ادبی

 «مانند سپری است  تحمّل»  می: تیر جور ) جور مانند تیر است (    تشبیه :  ز تحمل سپر کن یتشبیهاضافه 

 .   نیز بگذرد : سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود اسختی کمان شم نایه : سپر کردن : دفاع کردن/ ک

 : قلمرو فکری 
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 تا دوران پر از سختی و ظلم و ستم شما نیز به پایان برسد. ،کنیمدر مقابل ظلم و ستم شما صبر و بردباری می

 بگذرد      زنی   ا شم   ان شب    گرگی  این                   ع طب   گرگ     چوپان     هب   رده سپ    رهم     تو      ای -11

 :قلمرو زبانی

 گرگ صفت، درنده خو  /شبان: چوپانگرگ طبع:  /     رمه: گله

 :       قلمرو ادبی

 : استعاره ازشبان /     گرگی: استعاره از رفتار ظالمانه   /  : استعاره از )مردم(   / چوپان: استعاره از)کارگزاران ظالم درنده خو( رمه

 گرگ، رمه، چوپان، شبان: مراعات نظیر/      ) حاکمان ظالم(

 : قلمرو فکری

 .این درنده خویی کارگزاران شما نیز از بین خواهد رفت، ایای کسی که مردم را به دست کارگزاران درنده خو سپرده

 

 سیف فَرغانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 اه متن پژوهیکارگ
 :قلمرو زبانی 

 در شعری که خواندید، پنج واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید. -1

 رونق ر محنت ر اجل ر غرّش ر طالع

 های مشخّص شده را توضیح دهید:تفاوت معنایی فعل -2

   (از نیب ربد)          آید  بنده رپور  کاو کن   بندگی  تو  گفتا                   ششت  آرزو  هب را  ما  گفتم هک نوش لعلت 

   (خاموش کرد)                                           بگذرد        نیز    شما  چراغــدان  رب    هم                           بکُشت     شمع اه   بسی    زماهن   رد     هک     بادی 

 متن درس بیابید.برای هر واژۀ مشخص ، یک مترادف از  -9

 طالع                                بررد فرررو آیرد          هر که گیرد عنان مرکبش ، آز                           ناصر خسرو برخرتبرر در 
 رونق                                 نتو                           ابن یمی اعتبارهمّت بلند دار که نزد خدا و خلق          باشد به قدر همّت تو 

 قلمرو ادبی:

 قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشخص کنید.       قافیه : جهان ، زمان      ردیف: شما نیز بگذرد -1

 در بیت زیر ، کنایه ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید: -2

 بگذرد      نیز  شما    کمــان    سختی    ات             ر کنیم   پ تحّمل س   ز   راتنوج     تیک   رب
 سپر کردن : دفاع کردن/     سختی کمان شم نیز بگذرد : سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود
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 به بیت زیر توجه کنید: -9

 بهارمحمد تقی        از ریشه بنای ظلم ربکَند                      ربکن ز بن این بنا هک باید 

تشبیه کرده است ؛ سپس به « بنا » را به « ظلم » است ؛ یعنی ، شاعر « ظلم » ، مفهوم « بنا » در مصراع اول ، مقصود شاعر از 

سبب شباهت آن دو به هم ، مشبّه ) ظلم ( را حذف کرده و فقط مشبّه به ) بنا ( را ذکر کرده است تا شباهت را تا مرحلۀ یکی 

 می گویند.« استعاره » ن تصویر خیال انگیز ، شدن نشان دهد ؛ به ای

 در استعاره ، یک  طرف تشبیه ) مشبّه یا مشبّه به ( ذکر نمی شود.    

 خورشید شکفت.« : مشبّه به » مثال برای حذف 

 از ویژگی های گل است که به خورشید نسبت داده شده است.« شکفتن » تشبیه شده است و « گل » به « خورشید » 

پنجم ، استعاره ها را مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.   شیران : استعاره از مردان مبارز و شجاع /  سگان :  در بیت

 استعاره از مردان پست و فرومایه.

 :قلمرو فکری

 با توجّه به توضیح زیر ، معنی و مفهوم بیت اوّل درس را به نثر روان بنویسید. -1

نی ، در سدۀ هفتم هجری ، هنگامی که شهرهای بزرگ و آبادان ایران ، در آتش بیداد مغوالن می سیف الدین محمد فَرغا»      

سوخت ، این شعر را سرود. سیف در این سروده ، از رفتار ظالمانۀ فرمانروایان و تاخت و تاز سپاه مغول ، با بیان کوبنده ای انتقاد 

 می کند.

 چیست؟« گرگیِ شبان»و « پان گرگ طبعچو»، « رمه»در بیت زیر، مقصود شاعر از  -2

 این گرگی شبان شما نیز بگذرد                     ای تو رهم سپکده هب چوپان  گرگ طبع   
 خویی حاکمخو /       گرگی شبان: ستم و درندهطبع: حاکم ظالم و درندهرمه: مردم /     چوپان گرگ

 بیتی مرتبط بیابید و بنویسید:از متن درس ، برای حدیث و آیۀ زیر، نمونه  -9 

 امام علی )ع(«.                                                      الدّهرُ یَومانِ یومٌ لَک و یَومٌ علیک»

  ای مُفتخَر برره  طالعِ مسعررود خویشتن           تأثیرر اخترران شمررا نیررز  بگذرد

  115سورۀ آل عمران، آیۀ                                          «.            کلُّ نفسٍ ذائقهُ الموت»

 هم مرگ بر جهررررران شما  نیز بگررذرد           هم رونررق زمان شما نیررز بگذرد 

 بادی که در زمانه بسررری شمع ها بکُشت          هم بررر چراغدان شمرا نیرز بگذرد

 است؟  بیت چهارم سرودۀ زیر، یادآور کدام بیت درس  -4

کاران ، گویی  ر رب قص              ما          رب   مسـت  رفت   ، این دادیم    بارهگ    ما   ؟خذالن   درـس   هچ  ستم
 خاقانی                                                                                                                                             

 خذالن: بی یار و یاوری، مجازاً خواری و بدبختی
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 شعر خوانی

 همای رحمت

 را    اهم    ۀ  سای      همه      دی سوا فکن    ما       هب     هک              دا را           ـخ    آیتی    هچ    تو   رحمت     ایهم     ای    علی -1
مای سعادت ، تو چه نشانه ای از خداوند هستی، که سایه خوشبختی و رحمت خداوند را بر سر همۀ موجودات عالم ای علی،ای ه

 افکندی.

 دا را ـخ  قسم  داـخ  هب  ، من   اختمشن   هب علی                          نیب     علی رخ    رد   همه   اسیدا شن ـخ  اگر  دل  -2

 ا را بشناسی به چهره ی علی نگاه کن ، به خدا سوگند که با وجود علی است که من خدا را شناخته ام.ای دل ، اگر می خواهی خد

 را   گدا   کرم    از    دهد    هی  اپادـش     ننگی   هک                          زن       علی  ۀ    انـخ    رد     ن مسکی    گدای  ای       ربو -9
 برو به خانه ی علی )ع( و از او چیزی بخواه چرا که علی )ع( به گدایان فراوان بخشش می کند. ای گدای بی چاره   

 مدارا؟  کن  اسیک   هب  اکنون توست  اسیک   چو                            اقتل من   هک پسک   هب  گوید  هک  علی از  جز  هب   -4
 که با قاتل خود با نرمی و مالیمت رفتار کند .تنها علی )ع( است که به پسر خود سفارش می کند 

 را؟     کربال      دایشه      عالم     هب     کند      هک  مـلع                                           ایب ابوالعج    ری پس    آرد   هک  علی   از  جز   هب    -5

کربال را در عالم مشهور سازد.تنها علی )ع( است که پسری دارد که می تواند شهدای 

 را؟ ا وـف    ربد     ر ـس  هب    هک    تواند   می     هک     لیـع   چو                                    ازان  پاکب        انمی    ز    بندد    د عه    دوست     هب     چو  -6
 آخر بر سر عهد و پیمان خود باقی می ماند و آن را به پایان می رساند.تنها علی)ع( وقتی که با خداوند عهد می بندد تا لحظه ی 

 را      ال فتی     ملک        هشَ     مانم    هچ   رم متحّی                              گفت   توانمش      ر بش       هن     خواند   توانمش     دا ـخ هن   -7
 ه می توانم بشر بگویم، در حیرت هستم که پادشاه سرزمین جوانمردی را چه باید بنامم. نه می  توانم او را خدا بخوانم و ن

 را   نوا       این      بنوازد     رت خوش    غیب     انلس   هک                           دم؟      او    شوق    نوای   ز   ،   دم    رـه  انی      چو   زنم  هچ   -1
شوق و اشتیاق به او همانند نی ناله سر دهم ؟ در حالی که حافظ بهتر توانسته است این شوق و اشتیاق را بیان  چرا هر لحظه از

 کند...

گاهی   هک نسی  دم امی   این    رد  شب   همه   -1  را     اآشن          بنوازد       اییآشن        ام پی       هب                             م صبح
 می شب را به این امید می گذرانم که نسیم صبح از آشنایی برایم پیام محبت بیاورد ، تا مایه ی آرامش خاطر من شود.تما

 ریارا شه        است      خوش    هچ     نگفـت   دوست       هب     دل   م شب                  ـغ   دل    رد     هک     بشنو     حق     یا    مرغ      نوای    ز   -11
 ای شهریار ، از ناله های مرغ شب یاد بگیر که راز و نیاز کردن با دوست در نیمه های چه قدر زیبا و خوش است

 هجت تبریزی ) شهریار (سید محمد حسین ب                                                                                                                               

 درک و دریافت

  ؟داشت توجّه باید نکاتی چه به سروده این گذار تأثیر و مناسب خوانشِ برای -1

 در این سروده به کدام ویژگی های شخصیت واالی حضرت علی ) ع ( اشاره شده است؟ -2
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 گونه شناسی

 ادبیات غِنایی

   این   م . موضوع را می خوانی  « ان اه بوی گل و ریح » و « ال ال و کم جم » ، «  ر و وافمه » ل متن اهی رد این فص           

عمیق    اهیممف  خی  و رب  ادی ، عشق ، ـش دوستی ، محبت     بارۀ   رد ده ارع یا نویسن ات ـشان عواطف و احساـسن اه ، بی مـت 

 گفته می شود.   «   اییات غن ادبی »   ، دارند   ی ماهی ا  ردون    ننی چ    هک  آاثری    هب   ، است   انیرعـف

با    را    آرزویی   و    امید   و   اهنعاشق   االتح  ،  ات ، عواطف شخصیاحساـس   هک  است    ار و متونیایی، اشع ات غن ادبی      

ان ، رعـف عشق ،   ؛  همچون   اهیمی با مف     اییافرسی ، موضوع اهی غن   ات رد ادبی    د.ان می کن بی   لطیف   و  رنم  انی بز

نوشته می شود.    ر نث  اقلب    رد   نیز     و   رباعی    و   ، مثنوی  زغل   شعری    اقلب اهی   رد    معموال   ،  کایتـش    و   گالهی    و   ات مرثیه ، مناـج

 رد. قرار می گی     اییغن   ات ادبی     حوزۀ  رد    ت اس   ردهو گسـت     غنی  ار بسی    هک    ما    انیات رعـفادبی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


