
 درس آزاد

 لری های   المثل ضرب 

 :زیبا ، آهنگین و پر محتوا  بزرگم می نشستم ،صحبت هایش برایم دل نشین بود. هنگامی که کنار مادر

 .دارد حلی مشکلی راه خدا دَردی دِیَه دَرمونی دِ الش ) خدا دردی داده و درمانی کنارش ( هر

این قوم محاورات بین مردم در که است زبانزدهایی  ضرب المثل ها و در گفتار و کردار قوم لر، ییکی از مصادیق بارز صراحت و صداقت تاریخ

به  و بین خود لرها شکل گرفتهاقوام وروابط  دیگر با یواقتصاد نگیوفره ن جمالت درنبرد با طبیعت، برخوردفکریکه ای یگوی است.متداول 

وهمچنان بوده  برخوردار وز از تازگی وژرفای کافیگذشت زمان هن با و ن در آمده استکوتاه تلخ یا شیری صورت یك ضرب المثل یا زبانزد

 .ستحفظ نموده ا ،یرا درفرهنگ وزبان لر جایگاه خود

 و حقایق زندگی را به نمایش می گذارد.تذّکرها  این ضرب المثل ها معرف فرهنگ و آداب و رسوم یك قوم هست که مجموعه ای از دستورها ،

 اشاره کرد. ها یك ویژگی برتر برای ضرب المثل های لری می توان به معنی و مفهوم آن به عنوان

 ( شیر می گیرد )همچون( گیرد اما می دیر (خدا )گناهکار را )  خدا دیر گیرَه و شیر گیرَه -

 مجازات خواهند شد. افراد ممکن است انتقام خدائی را دیر پس دهند ولی حتماً

 ( خدا گیر بشی اما بنده گیر نشی )  نَّه گیر نُوویخدا گیر بُووی وُ بَ -

 .یومحتاج و گرفتار خداوند باشی اما محتاج و گرفتار بنده او نش

 ( نداده بهش هیچی خدا دیده اش و )   خدا دی شَه هیچ وِش نَئی یَه -

 ت اند.خاصیّبی اشاره به کسانی که در امور بی عرضه و 

تی با ادبیات هر ملّ ی بین لر زبان ها دارد.موسیقی لری با قدمتی دیرینه ،جایگاه خاصّ غنای ادبیات لری است.ضرب المثل ها فقط یك نمونه از 

 امیدواریم با شناخت عمیق خواهیم بود. ت عاجزن شناخت آن از معرفی یك ملّبدو .ت در ادبیاتش نهفته استهنگ آن ملّخود زنده است و فر

 از ادبیات و فرهنگ منطقه خود در شکوفایی و ارتقای آن کوشا باشیم.

 گروه پژوهشگران نهم دبیرستان شهید جواد ملکی با نظارت دبیر ادبیات مریم پورفخری

 



 خود ارزیابی

 ؟یزی باعث ماندگاری مثل ها می شودچه چ -1

 ؟ان کنیدویژگی ضرب المثل های لری را بی -2

 چیزی فرهنگ هر ملّتی را نمایان می کند؟چه  -3
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 گفت و گو

 در باره آداب و رسوم شهرستان تحقیق کنید. -1

 در باره شباهت ها و تفاوت های مثل های لری و فارسی صحبت کنید. -2

 نمونه هایی از ضرب المثل های لری را بیابید و به کالس بیاورید. -3

 

 نوشتن

 برای کلمه های زیر ، هم خانواده بنویسید؟  -1

 عاجز،    جمالت    ،  صداقت ،  مثل ،    حقایق

 مصدر های زیر را بنویسید. بن فعل -2

 خوردن  ،       پرسیدن      ، توانستن       ،خواستن    
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 هرکَه بَکَه چا سی کسی اول خُشَه اوسه کَسی () 

 

 



 حکایت

سائلی  پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و با

که به  ضا یك روزبرای زن و فرزندانش قوت و غذائی ناچیز فراهم می کرد. از ق

        دامن لباسش ریخت و پیرمرد دهقان مقداری گندم در، آسیاب رفته بود

با  گوشه های آن را به هم گره زد و در همان حالی که به خانه بر می گشت

د پروردگار از مشکالت خود سخن می گفت و برای گشایش آنها فرج می طلبی

 : تکرار می کرد  و

ای گشاینده گره های ناگشوده عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما 

 .بگشای

پیر مرد در حالی که این دعا را با خود زمزمه می کرد و می رفت، یکباره یك گره از گره های دامنش گشوده شد و 

 :گندم ها به زمین ریخت او به شدت ناراحت شد و رو به خدا کرد و گفت

 

   ندم را بریزــای و گــکاین گره بگش                   من تو را کی گفتم ای یار عزیز                       

 !این گره بگشودنت دیگر چه بود؟                   ودـآن گره را چون نیارستی گش                       

  

دید دانه های گندم روی همیانی از زر پیر مرد نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع کند ولی در کمال ناباوری 

 ...ریخته است! پس متوجه فضل و رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خدا طلب بخش نمود

 

 :نتیجه گیری موالنا از بیان این حکایت

 مفتاح راه تو مرا بین که منم                     تو مبین اندر درختی یا به چاه                        

                        موالنا

http://www.beytoote.com/fun/allegory/beautiful1-story-of-rumi.html


 شعر خوانی

 

 شکار عاشق

 

 هجوم نیزه خی ریزِ جَفا کار                          جرینگه تیخِ شِمشیر عَطَش دار

 سَرِ پُر مایه وُ بیدادِ دِشنَه                             سِتم ،آتش،زمینِ داغ وُ تشنَه

 غَم وُ بُغض وُ عزاداری وُ زنجیر                         فِرات وُ مَشكِ حالی ، تیزیِ تیر

 دِلِ سی کافِرُ چی بَردِ زُری                           ریزِمی داغ ، آسِمو بی لکه اُو

 چه پَرپَر بینَه یِی سَر غنچه یا باغ!!                                 دِ زیر ایی حَفارِ اَفتاوِ داغ

 خوشالی دُشمِنون وُ گوشه گیری                                دَنگِ ناله دِ ویرونه اَسیری

 شکارِ عاشق وُ دَم غریوو                               ساکت وُ شوم غَریووفِراتِ 

 کَشی نقشه ی وِ سینه روزگارو                                   ِدارو زِمینِ کربِال وا سَرو

        نادری عزیز 

 

 دبیر ادبیات : مریم پورفخری





نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.
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