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 ای وطن: درس ششم 
 واژه نامه 

 ناهایگ و اه لگ ندییور :شیور  دورد  : مالس

  هودنا و مغ  : هصّغ ببس و هزیگنا  : لیلد

 ناتساد  : هصّق  ایر یب – یتسار و تقادص یور زا  : هناقداص

 راختفا و یدنلبرس ساسحا  : رورغ اب ناج هاگهانپ – ناج هِانپ  : هانپ ناج

 اهنآ ندیشخب و نارگید هابتشا زا یشوپ مشچ :تشذگ اب  یگشیمه  : هنادواج
 

 ای سالمم،ای سرودم

 ای نگهبان وجودم

 ای غمم تو، شادی ام تو

  ای وطن.....                       مایه ی آزادی ام تو

   تو سالم و شعر و آواز من هستی و در برابر دشمن از فرهنگ ، هستی و تاریخ ما محافظت ! ای وطن

 . می کنی 

 . تو سبب آزادی و رهایی من هستی . در همه حال ، چه غم و چه شادی ، به یاد تو هستم ! ای وطن 

  تشبیه : مانند نگهبان  ]وطن[تو 

  ای دلیل زنده بودن 

  ای سرودی صادقانه

  ای دلیل زنده ماندن

 ای وطن.....                      جان پناهی جاودانه

   تو انگیزه ی بودن من هستی و مانند شعری بی ریا و صمیمی هستی ! ای وطن. 

تو انگیزه و دلیل زندگی کردن من هستی و همیشه سبب آرامش و امنیت من و پناهگاه من ! ای وطن       

 . می باشی 

  تشبیه : مانند سرودی صادقانه  ]وطن[تو 

  منادای حذف شده « وطن»منادا نیستند ، بلکه واژه ی « سرود»و «  دلیل»در این مصراع ها واژه های

  ]هستی[سرودی صادقانه  ]مانند[ ]وطن [یا ای ]هستی[که دلیل زنده بودن  ]وطن[ اییعنی . است 

 هم چو رویش در بهاران

 هم چو جان در هر بدن

 مثل بوی عطر گل ها
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 !ای وطن                                 ...مثل سبزی در چمن 

  تو مانند گیاهان بهاری هستی که می رویند و زندگی را آغاز می کنند و مانند روح و جان ! ای وطن

 . هستی که به همه زندگی می بخشی 

 . نند چمنزاران سر سبز و شاداب می باشی تو مانند گل های خوشبو و معطر هستی و ما! ای وطن        

  تشبیه: تشبیه                                      هم چو جان : همچو رویش در بهاران 

  تشبیه: تشبیه                                             مثل سبزی چمن : مثل بوی عطر گلها 

 مثل راز شعر حافظ 

 مثل آواز قناری

 خوش ترین هاهم چو 

 !ای وطن                                 ...هم چو باران بهاری

  تو مانند . تو مانند راز فال شعرهای حافظ و مثل آواز قناری عاشق ، جذاب و ارزشمندی ! ای وطن

 .خاطره های خوش و به یاد ماندنی هستی و مانند باران لطیف و پاک بهاری می باشی 

  در همه مصرع ها تشبیه وجود دارد . 

 مثل غم در مرگ مادر

 مثل کوه غصه هایی

 مثل سربازان عاشق

 ای وطن                                 ...قهرمان قصه هایی

  غم تو مانند غم از دست دادن مادر ، دردناک و مانند کوهی از غُصه و اندوه می باشد که ! ای وطن

 . روزگار بی وفا ، تو را گرفتار این رنج ها کرده است 

تو مانند سربازان عاشقی که دلیرانه و قهرمانانه در برابر دشمنان ، دفاع کرده اند سرافراز و ! ای وطن     

 . ه ای سربلند ایستاد

  تشبیه : مثل غم ، مثل کوه ، مثل سربازان عاشق 

  هم چو آواز بلندی 

 از بلندی های پاک

 با غروری، با گذشتی

 ای وطن                                 ...با وفایی هم چو خاک

  تو مانند آواز بلند و رسا که پاک و لطیف است سربلند و با افتخار هستی و از خود گذشتگی ! ای وطن

 ... ای وطن من . داری و مانند خاک با وفا می باشی 
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  در اینجا وطن به آواز بلند و خاک تشبیه شده است  . 

 منادا 
 .استفاده می کنیم  یا،  ا،  ایوقتی میخواهیم کسی را مخاطب قرار بدهیم ، از نشانه های ندا مانند 

منادا همان شخصی است که او را مخاطب . به هر کلمه که به همراه این نشانه ها باشد ، منادا می گوییم 

 . گاه منادا بدون نشانه می آید . قرار داده ایم 

 . قرار می گیرد « !»در پایان ندا و منادا نشانه ی بیان تعجب یا عاطفه 

 ! رب   یا!                       اـــــــسعدی!                        خدا   ای
 ا     مناداندا        منادا                                   ندا                 منادا                               ند

 گر بگذری بر ساحل رود ارس !  صبا    ای
 ندا        منادا                                           

 نکته 
 . برای خطاب کردن و مخاطب قرار دادن کسی از نشانه های ندا استفاده می کنیم  – 1

 ز من گر نترسی ، بترس از خدای !                  شاه محمود کشور گُشای ایا
 ندا                         منادا 

 تو چنان کن که پریشان نشوم             محتاج به بیگانه و خویشان نشوم !  رب    یا
 ندا    منادا

 تا بود وردت دعا و درس قرآن ، غم مخور          در کنج فقر و خلوت شبهای تار    !  اـــحافظ
 ندا      منادا

 . ، منادا بدون حرف یا نشانه ی ندا می آید گاهی اوقات  – 2

 اگر عاشقی و کنی جوانی                 عشق محمد بس است و آل محمد سعدی
 منادا 

 . گاهی حرف ندا وجود دارد ولی منادا حذف شده است  – 3

 (ای خدا ای نام تو بهترین سرآغاز)نام تو بهترین سرآغاز  ای
 ندا

 . که در آخر واژه می آید « آ»تمام حروف ندا قبل از واژه می آیند به جز  – 4

 (ی میانجی برای راحت تر خواندن) 1+ خدا : خدایا / ا   + سعدی : سعدیا 
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 . یم منادا است به طور کلی هر واژه ای که با آن فردی را مخاطب قرار ده – 5

 ...آقای محترم ، خواهر جان ، عزیزم و 

 .منادا به تنهایی یک جمله به حساب می آید  – 6

 .، یکتای بی همتایی  الهی

 جمله

 . برای ندا و منادا نمی توان نهاد و گزاره تعیین کرد  – 7

  نمیرد هرگز   مرد نکونام!   اـــــــسعدی
 نهاد               گزارهمنادا          ندا          

 2جمله                                1جمله 

 انواع مردم
 : بدان مردم از سه جنس اند 

  آگاه باش که انسان ها از سه دسته تشکیل شده اند . 

 .بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای ما الزم است 

  بعضی همانند غذا هستند که برای ادامه ی زندگی به وجود آن ها نیاز داریم ؛ یعنی زندگی بدون آنها

  . امکان پذیر نیست 

  تشبیه: مانند غذا = چون غذا  

 . و بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آن ها نیاز داریم 

  بعضی دیگر مانند دارو هستند که هر وقت دچار مشکل و گرفتاری می شویم ، به کمک ما می آیند و

   . مشکالت ما را برطرف می سازند

  تشبیه: مانند دارو = دارو چون   

و برخی دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به آن ها نیاز نداریم ، ولیکن گاهی گرفتارشان می شویم 

 . ن هنگامی باید صبر و تحمل داشته باشیم تا به سالمت از دست آنها ، رها شویم که در چنی

  دسته ی دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به وجود آنها نیاز نداریم ، چون که سراسر درد و رنج

بگذریم و اما گاهی گرفتار آن ها می شویم که در چنین هنگامی باید با صبر و حوصله از کنارشان . هستند 

   . برای همیشه از دست آنها ، رها شویم 

  تشبیه: مانند بیماری        

 


