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        تيسار نخل وال هيدر سادرس هشتم                                                          
، » الله  چمن«  ،  » سرود رگبار « ) از پيشتازان شعر مذهبي قبل از انقالب است . از آثار او مي توان  1320سيّد علي موسوي گرمارودر ( والدت 

  را نام برد .                                                    » واليت   نخل سارسايه در«  ، » دستچين « ، » ناكجا    تا «، »  خط خون«  
كه در » واليت  نخل سارسايهدر « آن چه مي خوانيد ، گزيدة يكي از سروده هاي اين شاعر معاصر دربارة شخصيّت  علي ( ع ) است از مجموعة 

  مي كند .قالب سپيد سروده شده است و زباني روان ، شكوهمند و استوار دارد . اين شعر ما را با گوشه اي از عظمت و منزلت امام پرهيزگاران آشنا 
ي *زبان شعر : روايي و ودگرمار يموسو يعل ديسشاعر:  * )(عيو بزرگداشت عل  شيمحتوا: ستا *ديشعر سپ قالب: * ييناغِ :يادب نوع*

  است و پسوند مكان ،  يوند اشتقاق» سار«دارد،  اسم مشتق است،  هيكه سا ييجا يه معنسار:ب هيسا*حماسي
  (ع) است يجا منظور امامت عل نيامامت و در ا يبه معن: تيوال*  : مشبه ، نخل : مشبه به تيوال،  يهياضافه تشب :تينخل وال *
   نخل -هيسا: تناسب  *بودن  يسك تياز در پناه و حما هيكنابودن :  يسار كس هيدرسا*
  ديتو را آفر كه/ دگارانيآفر نيكوترين خجسته باد نام خداوند،*

  »علي ( ع ) « مرجع آن  *تو : نيك، خوب و خوش،   سعادتمند فرخنده ، مبارك ،*خُجسته : 
  مشتق  : دگارانيآفر * ساده : نيكوترين*

   واژه ساز نيستند و ساخت واژه ها را تغيير نمي دهند .» تر ، ترين ، ي نكره ، نشانه هاي جمع « هاي تكواژ *نكته : 
همين مصراع در پايان شعر تكرار مي شود كه . » نُ الخالقينحسَاهللا اَ كَتبارَفَ «ي مؤمنون سوره 14ي آيه: تلميح دارد به  دگارانيآفر نيكوترين *

  مَقطَع زيبايي بر اين شعر سپيد بلند است .حُسن مَطَلع و حُسن 
  نام خداوند ، بهترين آفرينندگان ، فرخنده و خجسته باشد كه تو را آفريد .  معني :
  شعر با نام خداوند آغاز مي شود ، نام فرخنده اي كه نيكوترين آفرينندگان است ؛ زيرا علي ( ع ) را آفريده است . نكته :

  تحسين و ستايش خداوند به سبب آفرينش حضرت علي ( ع )  *مفهوم :
  . ستيمن، بسنده ن كوچكِ ِچشم را اتي بزرگ دنيد كه/بود توانمي تو در شگفت هم نم از*

  چشم و ديدن *مراعات نظير : بزرگ و كو چك *تضاد : كافي*بسنده : 
  شاعر نمي تواند تعجّب هم بكند ؛ زيرا چشم كوچكش نمي تواند بزرگي علي ( ع ) را درك كند. *حُسن تعليل :

  بزرگي و شكوه تو را ندارد. ديدن تواناييزيرا چشم كوچك من ؛  توانم باشمهم نمي حتّي درشگفت تو بزرگي و شكوه به سبب من معني:
   ك عظمت تو عاجزم.)من حتّي نمي توانم از عظمت تو تعجّب كنم، زيرا از در(

هاي حضرت شاعر ازدرك شناخت فضايل و نيكويي، ناتواني شاعر از وصف عظمت علي ( ع ) ، ناتواني  شكوه مندي و عظمت علي ( ع ) مفهوم :
  علي (ع)
  . بود خواهد تر عميق و بيشتر نيز او شگفتي قدر همان به باشد بيشتر چيزي يا كسي از انسان شناخت قدر چه هرنكته : 

 من و/  ساخت تواندي م ليّخفرعون تَ كهي هرم نيآن بلندترتو،/  خام يبر خشت ا/ ي گذردي اهرام م ةواريكه بر د داندي چه م مور،*
  . داشت تواندي تو را در چشم نم يبلندا كهمور، نيتر ،كوچك
  شاعر براي القاي بهترموضوع از مثالي استفاده مي كند . *نكته :

 نيتر ساختند و معروف يها را به عنوان مقبره و معبد م آن ميالقاعده كه اقوام قد به شكل هرم مربع يميعظ يها ساختمان ، هَرَمج ِ * اهرام :  
  .دمي ساختن خود ابدي خوابگاه به عنوان مصر ةبناهاي عظيمي كه فراعن اهرام مصر است. م،ياهرام قد

  به خيال آوردن، به كار انداختن خيال، پنداشتن، گمان كردن : ليّختَ  *عنوان هر يك از پادشاهان قديم مصر:  فرعون*
   يو ضعف و ناتوان يو نماد كوچك يا شعراواستعاره از شاعرمور: *.كندزيرا مورچه را هم تداعي مي ،ايهام تبادر مور، چه:*
  و استعاره  تشخيص: ؟  داندمور، چه مي*
  اهرام و خشت خام *تضاد :ديوار و خشت  *مراعات نظير:ها بعضي از فرعوندر مصراز سوي  اهرام ساختن: تلميح *
  بلند ترين و كوچك ترين *تضاد : تو به هرم ، تخيّل به فرعون ، من به مور*تشبيه : داند ) ي( نم  استفهام انكاري؟ داندمور، چه مي*
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  فرعون و هرم *مراعات نظير :كنايه از ناتواني درك است  *در چشم نمي تواند داشت :
  يارزش يآجر نپخته ، نماد از ب خام : خشت *ي حضرت عل ياستعاره از عظمت و بزرگ : اهرام*

 خود تشبيه به توجّه با و باشد اندك شناخت و بصيرت از ايهام تواند مي هم ؛ است نهفته ظريفي تناسب ايهام»  من كوچك چشم در«  *ايهام :
  . باشد تواند مي هم ريزمورچه بسيار چشم واقعي معناي در ، مور به

هستي كه تخيّل و ذهن  تو بزرگ ترين هرميبرديوار بلند اهرام مصر. يا  نمي تواند بفهمدكه برخشت خام كوچك بي ارزش مي گذرد مورچه معني:
  . اي هستم كه ديدگانم گنجايش بزرگيت را نداردترين مورچهو من كوچك.  آن را بسازد دتوانمن مانند فرعون مي

  ناتواني شاعر از درك عظمت و شناخت علي ( ع ) ، كوچكي مقام شاعر درمقابل عظمت علي ( ع ) *مفهوم :
و در  /يتيم   ِ بچّگكان  ةِ كودكان مهميزِ و زيرِ /گيريپير زني جاي ميتنور ِ در كنارِ /  ايما سوا ايستاده رِبَچگونه اين چنين كه بلند بر زَ*

   ؟…كوفه بازار تنگ ِ
مُمال مهماز:آلتي فلزي كه بر پاشنة چكمه وصل مي  * مهميز:همة مخلوقات  ؛چه به غير خدا باشد آن؛ ماسوي اهللا مخفّف * ماسِوا:باال  *زَبَر:

  ك (نشانه ي تحبيب) + ان (نشانه ي جمع) -َ بچگ (بچّه)+  *بچّگكان:كنند و با آن اسب را به حركت درآورند.
  دهد مي نشان را امام رأفت و نوازي يتيم ،»  بچگكان«  در محبّت » ك-َ «*
 زيرِ  كنارِ تنورِ پيرزني ،و تتابع (پي در پي آمدن) اضافات :  ِ –*واج آرايي مصوّت كوتاه  يمقام بلند داركنايه از :  ايماسوا ايستادهرِبَبرزَ*

   يتيم  ِبچّگكان  ةِكودكان مهميزِ
  : كنايه از هم بازي كودكان شدن  زيرِ مهميزِ كودكانةِ  بچّگكان ِيتيم *كنايه :عبارات دوم ، سوم و چهارم *تلميح : 

 هم و كوفه مردم نظري تنگ به ، بازار اين بودن كوچك وضمن است كرده ايجاد ظريفي ايهام»  كوفه تنگ بازار «مصراع در»  تنگ«  كلمة ايهام :
  .كند مي اشاره كوفه اهل بينش و درك ظرف در امام نداشتن گنجايي به

در كنار تنور پير زني قرار مي  اين چنين فروتنانه است كه تو در ميان تمام آفريده ها بر باالترين مقام قرارگرفته اي ؛ چگونهاي علي (ع)  : معني
در كنار دكّان ميثم تمّار او را  تنگ ِكوفهدرپختن نان ياري مي كني و كودكان او را برشانه سوار مي كني تا به نشاط بپردازند و در بازار  گيري و اورا

  در فروش خرما ياري دهي ؟
از همه ي هستي و آفريده ها ، فروتني و تواضع علي ( ع ) در عين بزرگي و عظمت ، يتيم نوازي و  علي ( ع ) باالتر و باعظمت تربودن مفهوم :

  كمك به بينوايان ، ياري رساندن پيرزنان فقير و خانواده ها ي بي سرپرست 
  علي با عظمتي ماورايي و عظمت هستي ، در كنار تنور پيرزني جاي مي گيرد و اسب كودكانش مي شود.:  1جّه تو

يا اوّلين برخورد حضرت با پيرزن است و يا احتماالً اشاره به اين نكته دارد حضرت در كنار  » :؟ …كوفه در بازار تنگ ِ«: مقصود از  2توجّه 
  دكّان ميثم تمّار مي آمد و در فروش خرما اورا ياري مي كرد .

 نمي جامعه و زندگي از گيري كناره در را خدا ، علي ؛ كند مي ارايه را علي ورزي دين شيوة از تري ملموس و تر بندتصويرِمفصّل اين در:  3توجّه 
 ابو سعيد ابو قول به. زندگي مي كند  مردم با حال عين در است و گرفته مقرّ  مخلوقات ي همه از فراتر و اوباالتر ؛ است اضداد جامع او.  جويد
 با و خواهد زن و كند داد و ستد خلق ميان در بازار در و بفروشد و بخرد و بخسبد و بخورد و برخيزد و بنشيند خلق ميان در كه بُوَد مردآن «الخير
  . است شده منعكس نيز كلمات در ، شاعر گيري موضع نوع و احساس بند اين در. »نباشد غافل خداي از لحظه يك و آميزد در خلق

 هيچ فرمانروا را نديده بودم پيش از تو، /... كه عمود بر زمين بايستد/  را نمي شناختم يهيچ اقيانوس پيش از تو،

  .و بردگان را برادر باشد شكي كهنه بر دوش كشدو مَ / پاي افزاري وصله دار به پا كندكه 
   چسباندن ، كنند ونديپ گريد يزيچه را ب آن زكهيهرچ،  پينه، پاره : وصله* پاپوش. كفش :پاي افزار

  مضاف  برادر:مضاف اليه ،  بردگان :بدل ار كسره يا فكّ اضافه ،  را : * (صفت) داراي وصله وپنيه (جامه كفش وجز آن )  :وصله دار*
  »برادرِ بردگان « يعني  بردگان را برادر:*

  اقيانوسي كه عمود ايستاده باشد تصويري متناقض نما است، *متناقض نما:  علي ( ع ) به اقيانوس ازجهت گستردگي و عميق يودن *تشبيه :
  ؛ يعني شاعر علي ( ع ) را از اقيانوس قوي تر و سربلند تر مي داند   دارد تشبيه تفضيلعبارت *نكته : 
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 چيه از تو شيپ اي علي(ع) ، تو درشكوهمندي و عميق بودن مانند اقيانوس هستي ، امّا اقيانوسي كه عمود بر زمين ايستاده است . : معني
كهنه بردوش كشد و برادر بردگان باشد . (خود را با محرومان و زير دستان يي را نديده بودم كه كفشي وصله دارو كهنه بپوشد و مشك آبي فرمانروا

  يك سان بداند. )
 را علي ، شاعر. دارد شكوهي و هيبت چه.  است كشيده تنوره و برداشته خيز آسمان سوي به تمامي به آرام اقيانوس كه كنيم تصوّر *توجّه :
 ساحت از است سستي و شلختگي از حاكي حالتي كه را زمين روي شدن پهن ، مستقيم وغير زيبا چه و.  است كرده وصف زمين بر عمود اقيانوسي

  .است كرده دور به امام
  جرالفَ عِطلَمَ/ حتّي  القدر ليلةاي روح تاريخ /  ةهاي پيوست در شبخدا /  اي روشن*

  شب ياهيدر س ديخورش يسرخسپيده دم ، سپيدي صبح،  :فجر* نخستين بيت غزل يا قصيده، جاي برآمدن : عطلَمَ*تا : *حتّي
  نماد ستم و تاريكي  * شب :ة هاي پيوست شبتاريخ به *تشبيه : استعاره از علي ( ع ) : القدر ليلةروح خدا و  روشن *استعاره :

  ) 5( بخشي از سورة قدر ، آية  جرالفَ عِطلَ مَحتّي  *تضمين :تلميح دارد به نزول قرآن در شب قدر:  القدر ليلة تلميح :*
  جبرئيل روح االمين -2جان  -1 *روح : ايهام دارد :ليله القدر؛ زيرا روح و جان دارد *تشخيص و استعاره : 

  اشاره دارد نيز) در شب قدرليبه نزول روح (جبرئ ميمستق ريداند و به طور غ يرا روح شب قدر م يحضرت علشاعر *نكته :
 تاريخحكومت عادالنه ي تو تنها نقطة روشن ( اي نشانة روشن خدا ، اگر تمام تاريخ را شب هاي پيوسته بدانيم ، تو نور آن شب ها هستي : معني
 سپيده طلوع) . اي علي ( ع ) تو روح شب قدرتا  است بوده معنوي خليفه ترين عادل و انسان ترين نوراني علي امام است و بشر بيداد از پر و سياه

  قيامت است.) روز تاعبادت  روح هستي (علي ( ع ) تجلّي و دم
علي ( ع ) ، تجلّي و روح عبادت بودن علي ( ع ) ، ارزش يافتن شب قدر با شهادت عادل ترين حاكم تاريخ بودن  علي ( ع ) ،مقام بلند  *مفهوم :

  اوپُربودن سرتاسر تاريخ از ظلم وستم ، راز و نياز هاي شبانة علي ( ع ) 
 قضا از كه بشري تارخ طول در است امام شخصيت بودن يگانه بر تاكيد هم باز» تاريخ پيوسته هاي شب در خدا روشن اي «مصراع *دوتوجّه :
  تمام تاريخ ، تاريك است . يك نقطة روشني بخش ديده مي شود و آن هم وجود روشن و پاك علي ( ع ) است . .است بوده ظلمت و ظلم سراسر

  است ؛ نشان دهندة مقام بلند و عظمت آن حضرت است . القدرروح ليله  *اين كه علي ( ع )*توجّه : 
  ها اين مانند و خدا روشن آيت اي : گفت توان مي يعني است ؛ نهفته زباني ذخيره نوعي» خدا روشن اي «در *توجّه :

   ، از خشم تو، خروش را شب از چشم تو، آرامش را به وام دارد و طوفان*
  مشتق : آرامش به قرينة جملة اوّل به قرينة لفظي حذف شده است .* »وام دارد «  *درجملة دومقرض ، دِين : وام  *

شب ، آرامش دارد و وام دار  *تشخيص و استعاره :.كند مي توصيف را امام آرام نگاه و نگاه آرامش و باشد نگاه از مجاز تواند مي چشم*مجار : 
  طوفان و خروشمراعات نظير : * داراست . زيرا واماست ، طوفان ؛ 

  آرامش و خروش*تضاد:علّت آرامش شب از آرامش علي ( ع ) است و علّت خروش طوفان ، خشم علي ( ع ) است.  : سن تعليلحُ*
  شب زنده داري علي ( ع ) *تلميح : شب به چشم ، طوفان به خشم *تشبيه :چشم و خشم  *جناس ناقص :ش /  /*واج آرايي : 

  و طوفان خروش خود را از خشم تودارد . . هاي بيدار توست مديون چشمشب آرامش خود را معني : 
  در آميختن صولت و رحمت علي ( ع ) *مفهوم :

چشمان باوقار و آرام حضرت به شب و سكوت آن مانند شده و در ضمن سياهي چشم نيز در نظر بوده است . و خشم علي ( ع ) بيشتر از  *نكته :
   ران طوفا ن است .هزا
  .  رويد ست گل ميفَنَو از/  كند گياه را بارور مي كالم تو،*
  ، مشتق ) درخت( دار ميوه دهنده، ثمر مثمر، بارآور،: بارور*

  كالم و نَفَس،گُل وگياه، بارور، مي رويد مراعات نظير:استعاره از انديشه**گياه:مجاز از سخن *نََفس :مجازاز نهج البالغه*سخنان:
  شاعركالم حضرت را سبب باروري گياهان مي داند . درحالي كه باد و نسيم و خورشيد است كه گياهان را بارور مي كند .*استعاره : 

  شود يس تو گل شكوفا مفَ دهد ، از نَ يو ثمر م وهيرا م اهيكالم تو گ:  اغراق*
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 مي هم و رساند مي شكوفايي و رشد به را ادراك بي گياه حتّي تو كالم نفوذ كه معنا اين به باشد حقيقي درمعناي هم تواند مي گياه: 1*توجّه 
  . دهنده هستند تكامل امام سخنان كه معنا اين به انسان و انديشه باشد از استعاره تواند

  به را شدن بارور و دادن ثمر آغاز كه اين ضمن.  زيباست گل مثل تو سخن كه معني بدين است سخن از مجاز نيز نَفَس : 2توجّه 
  .كنند مي تعبير هم»  نشستن گُل به و دادن گُل« 

  و از نَفَس گرم تو،گل شكوفا مي شود .  سخن تو، سبب رشدگياه و ثمردهي اومي شود: معني
   استنشين و جان پرور دل حضرتسخن علي ( ع ) كه سبب رشد يافتن انديشه ها مي شود  ،  سخنو ارزشمند بودن مفيد  مفهوم :*
  .  جوشان است آن زمان كه تو در آن گريستي،از  چاه،*
  صفت بياني فاعلي ، مشتق ← ش  ِ-: بن مضارع +  جوشان*

  : در شدّت گرستن *اغراقبه گريه كردن علي ( ع ) درچاه و صحبت و درددل حضرت با چاه  *تلميح :
   ها درچاه هاي اطراف كوفه و راز و نياز كردن با خداوندحضرت، شب به رفتن دارد*تلميح : )ع( علي هاياشك از چاه بودن جوشان: تعليل حُسن*

 اشك همان ادامة ها چاه اين آب كه معنا اين به هم ؛ است لطيفي ايهام»  است جوشان نگريستي درآن تو كه زمان آن از چاه «درمصراع*ايهام : 
 چاه اين كه اين هم و اند شده آب پر اين گونه بودند تو غريبي مونس و آشنا تنها اين كه بركت و سبب به ها چاه اين اين كه هم و هستند تو هاي

  .جاريست همچنان اشكشان و گريه آب تو با همدردي در ها
حضرت شب ها درچاه هاي كوفه سرفرود مي برد و با خداوند راز و نياز مي كرد . او در انعكاس تصوير خود در آب با خود غم دل مي  : 1*نكته 

  گفت ؛ زيرا كه در كوفه هيچ كس نبود كه حضرت با او درد دل كند و حرفش را بفهمد از اين روي تنهاي تنها بود .
تن و مناجات حضرت در آن مي داند . ضمناًبا اغراق شدّت اشك هاي حضرت را نيز نشان مي دهد آن شاعر علّت جوشش چاه را گريس: 2*نكته 

  چنان كه باعث جوشش چاه شده است .
  چاه از زماني كه تو درآن گريه كردي ، در حال جوش و خروش است . معني :

  ايستد و شب در سياهي آن به نماز ميمي شكوفد /  تو چشمان ةسحر از سپيد*
  ، شب به سياهي چشم چشمان ةسپيدسحر به  *تشبيه تفضيل و مُضمَر:سفيدي و سياهي*تضاد: مشتق:  سياهيه ، سپيد*

  آن چه واقعا مي شكوفد ، گياه است ودر اين جا سَحَر به گياهي مانند شده است كه شكوفا مي شود . *استعاره : شكفتن سَحَر :
  احترام اداي و كردن تعظيم: كنايه از  ايستد به نماز مي زيبايي سحر اززيبايي چشمان * :سن تعليلحُ*

  سفيدي چشمان حضرت ، سحررا به ارمغان مي آورد و سياهي چشمش ، شب را  *نكته :
  ستارهي و اهيسو  شبه ، سپيد و سحر*مراعات نظير : 

 ، صبح از تو كه است اين بيانگر هم ؛ است نهفته آن معناي در ظريفي ايهام»  شكوفد مي تو چشمان ي سپيده از سحر «مصراع در *ايهام
 سپيدة« تركيب بودن دورويه و گونگي دو.  است كرده تشبيه)  ع(  علي چشمان سپيدي به را صبح شاعرسپيدة اين كه هم و هستي تر سحرخيز
  تو چشمان) سپيدي ( = سپيدة ؛ اليه مضاف و مضاف نوعي هم و باشد تواند مي تشبيهي اضافة نكنيد؛هم فراموش هم را »چشمان
 سياه مردمك به است شب تشبيه هم » ايستد مي نماز به آن سياهي در شب«  : است رفته كار به ها تكنيك همين نيز بعد مصراع در *ايهام
  . باشد مي امام گزاري وعبادت داري زنده شب معناي مفيد هم و امام چشمان
توست ) و شب با همة  چشمان سحرنموداري اززيبايي سپيدة طلوع سپيدة زيبايي سحرروشني خود را از سفيدي چشمان تو آغاز مي كند .( معني :

  توست ودر برابر آن تسليم است ) چشمان نمازگزار سياهي خود، در برابر سياهي چشم تو به نماز مي ايستد . ( شب،
  . تو نيستهيچ ستاره نيست كه وام دار ِ نگاه *

است ؛ پس فعل اسنادي يا گذرا به »وجود داشتن «  به معني» نيست  شكوفه هيچ« و »  هيچ ستاره نيست« درجملة  »نيست « *فعل 
  مسند نيست . وفعل ناگذر يا دو جزئي است .

  مركّب*وام دار: درحمله معني بپذيرند،گذرا به مسند نيستند . » است،گشت،شد و...« به طور كلّي فعل هاي اسنادي مانند  نكته :
  نيست و نيست .*جناس تام :زيرا وام دار است  ستاره ؛*استعاره و تشخيص يا استعارة تشخيصي : 
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 هم و.  آفاق و ها آسمان در او سِير و)  ع(  علي امام بيداري شب به دارد اشاره هم»  نيست تو نگاه وامدار كه نيست ستاره هيچ «مصراع در *ايهام
 به توجّه با دراد نظر امام ريختن واشك گريستن به ضمني طور به هم و.  است او چشمان برق از برگرفته ها ستاره روشناي و برق كه اين بيان

  كاظمي ) كاظم محمد(  فشانم مي ستاره صبح تا شمارم مي ستاره صبح تا :ستاره به اشك رايج تشبيه
  روشني ستارگان از روشنايي چشمان و نگاه توست . ( همة ستارگان درخشش ونورشان را از نگاه تو گرفتند ) معني : 

  . هيچ شكوفه نيست كزتبارگلخند تو نيستاست /  ة زندگيلبخند تو، اجاز*
   مشتق : شكوفهزندگي و  مركّب *:  گلخندو  لبخند ، نسل* اصل ونسب، نژاد، خاندان، دودمان : تبار*

 *گُل خند : مجازاً چشم* نگاه :  دهد مي زندگي ي اجازه ما به و كند مي زنده زيرا؛  لبخند*استعاره و تشخيص يا استعارة تشخيصي : 
در همين متن آمده است » گل بوسه « و » خسرو « در درس » زهرخند « تشبيه درون واژه اي ؛ يعني خنده اي مانند گُل ، نمونة ديگر آن ؛

  *اغراق در خندة زيباي علي ( ع )
تو مي شكُفند و كدام شكوفه  بخشد.) حتّي شكوفه ها هم با لبخند مي زندگي ما به و كند مي زنده را لبخند تو ،آغازگرزندگي است (ما معني :

 همة زيبايي به تو گل مانند است كه از لبخند زيباي تو نشكفته باشد ؟ (همة شكوفه ها ، شكفته شدن را ازلبخند زيباي تو به ارث بردند خندة
  ).هستند تو خندة جنس از ها شكوفه بلكه هاست شكوفه

  توان به شمشيري، دريايي را شكافت!؟ چگونه مي/  گشايد؟ از هم مي - خداوند رااين كتاب  -پيشاني بلند تو/  چگونه شمشيري زهرآگين*
  مشتق:  زهرآگين *را شكافت!؟ ييايدر ،ي ريتوان به شمش يچگونه م *استفهام انكاري :

  .استعاره ازسرعلي ( ع )كه جايگاه همة ارزش هاي الهي و سخنان پروردگار است : كتاب خداوندسر* : مجاز از پيشاني *
 پاره كردن،به مجاز دريدن-1: ايهام :  گشايد ميعلي ( ع )* وسعت انديشه و معارف الهي )علي ( شخصيت و بصيرت و معرف از استعاره : دريا*

  اين بند به واقعة ضربت خوردن حضرت و شهادت او اشاره دارد.*تلميح : در ارتباط با كتاب  باز كردن -2در ارتباط با شمشير
  شكافت،  گشايد مي، شمشير *مراعات نظير :

شكافت . پيشاني تو درياست و شمشير چگونه دريايي را  –اين قرآن ناطق خداوند را  –چگونه شمشيري آغشته به زهر ، پيشاني بلند تو را معني : 
  شكافت ؟ ( استفهام انكاري ،هرگز نمي توان با شمشيري ، دريايي ( انديشة واال و گسترده و ثابت ) را شكافت . )

  حضرت علي ( ع ) چون قرآن ناظق است ، شاعر پيشاني بلند او را كتاب خداوند مي داند *نكته : 
 علي.  نشد فنا ملجم ابن ضربت با علي كه واين دارد اشاره ايشان بودن ناطق قرآن و امام بودن وحي كاتب و حافظ به شاعر بند ، اين در*توجّة : 

 داده دست به علي كردن فنا از ملجم ابن عجز و علي مرگي بي بيان در زيبايي تمثيل شاعر.   ست هستي عالم در ساري و زنده هميشه حقيقت
  »  ؟ شكافت را دريايي شمشيري به توان مي چگونه:«  ست علي شخصيت و بصيرت و معرف از استعاره دريا و است

و برآن كردي /  كودكانه شان شادي ةدست ماي/  و صولت حيدري راتابيدي /  زني بيوه يتيمكان ةبه خان/  آفتاب ِ هنگام كه همتاب*
 آيا تاريخ، بردرِ /  كلمات كودكانه تراويد/  خروشيد اي شير ميرّآن دهان كه هُو از /  كودكان را نشاندي/  كه پيامبر پا ننهاد  شانه

      سراي،
  خشك و لرزان نمانده بود؟ ر،به تحيّ

  تابيدن هم زمان با آفتاب :   همتاب آفتاب ظاهرا تابش هم زمان ، مشتق *: همتاب *
  در اين جا ، ابزارو وسيله سرمايه :دست مايه* ، هيبت شكوه و فرّ : صولت+ ان جمع ، مشتق* تحبيب ك  َ -يتيم + * يتيمكان : 

  خارج شدن يا نشت كردن آب يا مايع ديگر از درون چيزي، تراوش كردن و چكيدن آب و مانند آن ن :تراويد *آواز مهيب، غريو، نعره: ارّهُ*
  خشك و لرزان نمانده بود؟ ر،به تحيّ ، سراي آيا تاريخ، بردرِ *استفهام انكاري : ، حيران گشتن سرگشته شدن : رتحيّ *

  پيامبريه ، دست ما،  زن وهيبواژه هاي مركّب :  *لرزان ، حيدري، كودكانه ، يتيمكان ،  ، شادي همتاب *واژه هاي مشتق :
، حقيت ندارد و از علي ( ع ) ، زيرا تابيدن براي انسان *استعاره : يديت بخشمهر و محبّكنايه از : يديتاب*آفتاب و تابيدي :مراعات نظير*

  ويژگي هاي او نيست و اين آفتاب يا شء نوراني است كه مي تابد شاعر هم علي ( ع ) را به آفتابي مانند كرده است كه مي تابد .
  صولت به دست مايه *تشبيه : اشاره دارد به ياري رساني علي ( ع ) به نيازمندان و يتيمان*تلميح : 
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بر  يشكستن بت ها پا يبرا ي(ع) كه و يفتح مكه و شكستن بت ها به دست عل يبه ماجرا دارد تلميح( اد : ننه يپا امبريآن شانه كه پ بر*
  پاي ، دهان ، شانه*مراعات نظير:  ) و پيامبر ( ص ) نپذيرفت كه پاي بر شانة علي ( ع ) بگذراد نهاد امبريپ يشانه 

  از اين كلمه بتراود ، حقيت ندارند و آن چه مي تراود ، آب و مايع است   *استعاره : كلمات 
  هرگاه ويژگي هاي دو شيء به هم داده شوند ، استعاره شكل مي گيرد ؛ مانند عشق مي رويد ، عشق مي بارد ، آتش از آسمان مي بارد.*نكته : 

  تعجّب و شگفي كنايه از  ؟ندنماخشك و لرزان تاريخ ، از اين كه متحيّر است و لرزان**تشخيص : 
آن گاه كه صبح هم زمان با تابش خورشيد و مانند آن ، به خانة يتيم هاي آن بيوه زن تابيدي و شكوه خود را سرماية و وسيلة شادي معني : 

  نند شير غرّش كودكان قراردادي و بر آن شانه اي كه پيامبرپاي ننهاد ، كودكان را سوار كردي ، از آن دهاني كه هنگام جنگ ما
-اريخ مي كرد،كلمه هاي كودكانه بيرون مي آمد ، آيا تاريخ  بردرخانة آن پيرزن به سبب سرگشتگي و حيراني از حركت باز نايستاد ؟ (به راستي ت

  لرزيد؟ )از ديدن اين همه تواضع از جانب يك فرمانروا، حيرت زده بر خويش نمي  -و سياهي از حكمرانان نديده است 		كه جز ستم
  همراه شدن شكوه و هيبت علي ( ع ) با مهرباني او ، جاذبة به همراه دافعه * مفهوم :

  ؟يهشتاد زخم، برخود حد زد ةبا تازيان كه/ يهر، مست بودمِ ةاز كدام باد مگر / ها، تنت را دشت شقايق كرده بودزخم ةگل بوس كه/ در اُحُد*
  بوسه اي مانند گل : گل بوسه* .	در نزديك آن روي داده است)ص ( كوهي است در حجاز كه يكي از غزوات پيغمبر  : دحُ اُ*
  به رنگ قرمز است  باي. گلش منفرد و بزرگ و زديرو يخشخاش كه غالباً در مزارع و كشتزارها م  رةياز ت ساله كياست  ياهيگ:  شقايق*
را هنگام تاختن  انيكه با آن چهارپا يشالق، تسمة چرم : تازيانه ، مهرباني* ت، محبّ دوستي: هرمِ * مستي آورد اي كه شراب، مي، هر نوشابه:  باده*

  كيفر و مجازات شرعي ،زدن شراب خوار انهي، مانندِ تاز گناهكار و مجرم يبرا يعقوبت و مجازات شرع*حد :  بزنند
  يشراب خوار يبرا يمجازات و حد شرع : زخمهشتاد * دباشر هر خطا كه براي آن مجازاتي مقدّحد (حد زدن:)  *
   ، تن به دشت شقايق ، مهر به باده ، زخم به تازيانه  گل بوسهبه زخم ها  : هيتشبدرون واژه اي * هيتشب گل بوسه : *
  از عاشق بودن هيكنامهر مست بودن :  ةاز باد*شدن  نيو خون ياز زخم هيكناشدن :  قيدشت شقا*
  . از هشتاد زخم برداشته بود شيد بحُ در جنگ اُ يكه حضرت عل نيدارد به ا حيتلم : هشتاد زخم*
  خراش يا بريدگي هر بخشي از بدن -2ضربه  -1زخم : ايهام دارد :  و مست* و حد انهيمست ، هشتادتازو  باده : رينظ مراعات*

  كردن خودكنايه از مجازات  ؟يهشتاد زخم، برخود حد زد يبا تازيانه*كنايه : 
  امام علي (  ع ) در غزوة اُحُد با همة وجود از اسالم و پيامبر دفاع كرد و بيش از هفتتاد زخم برداشت در احكام شرعي ، كسي كه شراب  *نكته :

  اد زخم غزوة اُحُدبنوشد ، حد بر او جاري مي شود و به او هشتاد تازيانه مي زنند . شاعر امام علي ( ع ) را مست شراب حق توصيف مي كند و هشت
  را تازيانه هايي مي داند كه به منزلة حد بر بدن او نواخته شده است .

كه با  ياز كدام شراب عشق سرمست بود بود رنگ كرده سرخ قيشقا ياز گل ها يبدنت را مانند دشت ، فراوان يد كه زخم هاحُدر جنگ اُ : يمعن
  ي؟كرد يمجازات شرعبه خاطر اين مستي خودت را  يكه برداشت يهشتاد زخم

  دحُ(ع) در جنگ اُ يعل يو از جان گذشتگ يفداكار انگريب:  مفهوم
  .دار تو نيستنيست كه وام يدين هيچ/  به تو، يا تو بدان؟ ين/ د دار تريد؟كدام وام*
  ، بدهكار ونيمد صفت فاعلي مركّب مرخّم ؛ وام دارنده ،  وام دار : *

است ؛ پس فعل اسنادي يا گذرا به مسند نيست . وفعل ناگذر يا دو »وجود داشتن «  به معني»  نيست يدين هيچ «درجملة  »نيست « *فعل 
  جزئي است .

  درحمله معني بپذيرند،گذرا به مسند نيستند .» است،گشت،شد و...« به طور كلّي فعل هاي اسنادي مانند  نكته :
  وام ، تو ، دين* تكرار : دين به تو، يا تو بدان؟ *استفهام انكاري :نيست و نيست  *جناس تام :وام داربودن دين  *تشخيص :

 يم يتداع»   نيدَ « ، كلمة » وام دار «  يبه سبب كلمه  رايتناسب هست ز هاميا»  ستيكه وامدار تو ن ستين ينيد چيه« در مصراع  *ايهام :
  تبادر) هاميكند (ا يو تبادر كمك م يتداع نيبه ا زين »نيد« كلمة يكه شكل ظاهر نيشود . ضمن ا

  است .و بدهكار ونيمد كدام بدهكارتريد؟ هر ديني و مذهبي به توبه تو ؟  نيد اي يبدهكار نيتو به د : يعن
  بقا و تداوم دين اسالم به واليت علي ( ع ) و شجاعت او ست . *مفهوم :
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  به بازوان انديشه و كردار تو مرحبا/  است تريخيبربار هزاري / اكه به باغ بينش ما گشوده يدر*
  كنند ياستعمال م نيكه در تحس يكلمه ا ن،يآفرشبه جمله و صوت ،  *مرحبا : انديشه و كردار،  تريخيبر،  بينش*واژه هاي مشتق : 

  ديدن، بينايي، بصيرت .*بينش : در بازوان ، واج يا صامت ميانجي است» و « :  بازوان بيانگركثرت و زيادي است * : هزار*
  : مشبه / باغ : مشبه به ) نشي( ب يهيتشب ي: اضافه  نشيباغ ب 

  بينشبه باغ : * تشبيه  دنيبخش ياز آگاه هيكنا به باغ بينش گشودن : *دراستعاره از شناخت و معرفت  :در*
  صيو تشخ ياضافه استعارو كردار :  شهياندبازوان *مجاز از محكم و استوارتر تر : يبريخ*داستان فتح قلعة خيبربه   : حيتلم *
  و احسنت نيآفر -2)تبادر ايهام(  كند مي متبادر را مرحب نام ،» خيبر«  ي كلمه ذكر با»  مرحبا «ي واژه-1 دارد : هاميا : مرحبا*

  . تر+ نسبي صفت ؛ كنيم توجّه نيز »تر خيبري« كلمة ساختي خوش به*توجّه : 
  آفرين بر انديشه و رفتار تو. بزرگ تر است بريخ ةبرابر از در قلع هزارگشودي ، ما نشيو ب شهياند يروبه را كه  يدر:  يمعن

 امام علي ( ع ) در غزوة خيبر ( خيبر از قلعه هاي محكم يهوديان مخالف پيامبر بود ) ، درِ بزرگ قلعه رااز جاكند و به جاي سپر در دست نكته :
  گرفت .در اين جنگ ، مرحب خيبري ، پهلوان معروف يهود به دست علي ( ع ) كشته شد . 

 دو هر بر حال عين در و نهد مي برتري او ودالوري حماسي ي جنبه بر را علي امام نگيفره و علمي و معرفتي ي جنبه شاعر بند اين در *توجّه :
  گويد . مي آفرين اش جنبه

  .گيرديچند كالم از تو وزن م هر/  افتاد يوزنيتو، به ب يدر فضا كه/  ، رو سياه ماند شعر سپيد من*
  ستيص نها درآن مشخّ هيقاف يندارد و جا يكه آهنگ دارد اما وزن عروضاست  يشعر : ديشعر سپ*
 ، ارزش  آهنگ و تناسب كالم، اندازه كردن دن،يسنج : وزن ، ساخت آن : مركّب * كسي كه چهره اش سياه باشد:  رو سياه*

   (ع) يحضرت عل يدر عظمت و بزرگ تو : يدر فضابي ارزش بودن ، سنجش پذير نبودن* ي :وزنيب *
   اي به وزن نداشتن شعر سپيد مي كند .شاعر در اين عبارت ، اشاره *نكته : 

  سپيد و سياه ، وزن و بي وزن  *تضاد :متضاد سياه -2قالب شعر -1*سپيد : ايهام دارد : حس آميزي : ديشعر سپ*
شعركه با واژة شعرسپيد ،  و آهنگ وزن-2ارزش و اعتبار-1دارد:  ايهام *وزن : يخجالت زدگ،  كنايه از شرمنده شدن:  رو سياه ماند*كنايه : 

  و اعتبار نداشتن ارزش،  نداشتن وزن شعر:  دارد هاميا : يوزن يب*وزن ، شعر،كالم *مراعات نظير : تناسب دارد.
  شرمنده شدن شعر سپيد*تشخيص : شاعر بي وزني شعر خود را به دليل بزرگي و عظمت حضرت مي داند .*حسن تعليل : 

باارزش تو   فيبا توص سخن  هرچند.اعتبار شد  يوزن و ب يتو  ب و توصيف عظمت انيدر ببي وزن و سپسد من شرمنده است ؛ زيرا شعر :  يمعن
تو  مي شود. ( شعر من نه تنها وزن عروضي ندارد از ارزش و اعتباري كه در خور و شايسته تو باشد ، نيز خالي است . هرچند هرسخني كه در وصف

  است و وزن و اعتبار مي گيرد )باشد ارزشمند 
   ناتواني و عجز شاعر از توصيف علي ( ع ) *مفهوم : 

  را در كدام نقطه بايد به پايان برد؟ تو وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مايه گنجانيم؟* 
   هيوسعت و تنگ ما : تضاد*دارد ياستفهام انكار هردو مصراع*محدودكم توان ، :  تنگ مايه * جا، پهنه يفراخ ،يگشاد ،يگشادگ:  وسعت*
گستردگي سخن محدودتر از آن است كه بتواند توصيف كنندة همة عظمت و بزرگي تو باشد در شگفتم كه توصيف تو را با كدام عبارت به پايان *

  برسانم ؟
  است ريناپذ انيپا يعل في، توص يعظمت عل انيشاعر در ب يناتوان : مفهوم*

  مي كند تا شعر و سخنش را به پايان برساند .شاعر زمينه سازي *نكته : 
نيكوترين  كه/  نام تو و/  نيكو ترين آفريدگان است كه/  باد نام خداوند خجسته/  اهللاُ احسنُ الخالقين تباركَ/  تباركَ اهللافتباركَ اهللا، *

 يآفريدگان

ه پاك و منزّ ،  خوبي و زيبايي كسي يا چيزي استعمال مي كنندهنگام مدح و در حال تعجب از  : تبارك اهللا*خجسته و مبارك كرد : تبارك*
 يحضرت عل:  دگانيآفر نيكوترين *خدا  : دگارانيآفر نيكوترين * مخلوقات : دگانيآفر*(ع) يحضرت علمرجع آن،  تو :*	است خدا
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و نام تو خجسته و مبارك باشد كه  نيكوترين  است نندهيآفر نيكوتريآفرين باد برخداوند كه نخداوند بزرگ ، با بركت و فرخنده است و : يمعن 
  آفريدگان هستي .

  موسوي گرمارودي تُرُنج، ةپيوند زيتون بر شاخ
  تيوال نخلِ سارِ هيسا -از شعر در ييها هام*اي

  .تبادر هاميتناسب، ا هاميا هام،يا
  .مورچه يادآورندة مور، چه:

  .شكوفد يچشمان تو م ةديچشم و فلق. سحر از سپ يديسف يادآورندة :دهيسپ *
  .ستديا يآن به نماز م يِ اهيه به كلمه شب. و شب در سشب، با توجّ يكيتار -2چشم ياهيس -1:ياهيس*
  .يشانيشكافد، در مورد پ ياز هم م -2كند، در مورد كتاب يباز م -1:ديگشا يم*

   د؟يگشا يكتاب خداوند را از هم م نيبلند تو ا يشاني... پيريچگونه شمش
   ا؛يو عبور كردن در مورد در مودنيپ -2يشانيشدن و فرق شدن در مورد پ مين دو -1بيترت نيداشته باشد به ا هاميممكن است اشكافت:*

  شكافت اينه هامون نوشت و نه در              افتيمكان از چه  يكه سعد يندان
  ( هشتاد ضربه شالق) انهيضربه در مورد تاز-2جراحت در مورد تن  -1زخم :*
  .هم هست نيدَ يادآورندةبا توجه به واژه وام دار،  : نيد*
   يهودينام مرحب، پهلوان  يادآورندة -2آفرين و احسنت -1مرحبا :*
شود  يم جاديدر فضا است كه به خاطر خأل ا يوزن يدارد كه از مفهوم سوم آن در شرح ها غفلت شده است و آن ب يسه مفهوم يهاميا : يوزن يب*

   وّشعر/ جَ يدارد:حال و هوا هاميجهت به كار برده نشده و خود البته ا يقسمت از شعر ب نيدر ا زيكه فضا ن ميفهم يو م
  .دينداشتن شعر سپ يو وزن عروض يارزش يكه معروف است: ب يوزن يب گريمفهوم د دو
متناسب  ان،يپا يگذارند و با كلمه  يجمله م انيكه در پا ينگارش ينقطه  -2دهم؟ انيتو را پا فيشعرم توص يجا و مكان؛ در كجا -1نقطه :*

  .است
  شعر سپيد 

و مراع ها با هم مساوي نيستند .جريان شعر سپيد با  ستيص نها درآن مشخّ هيقاف يندارد و جا يدارد اما وزن عروضخاصّي كه آهنگ است  يشعر
  شاملو آغاز شد و شاعراني چون گرمارودي ، طاهرة صفارزاده ، احمد رضا احمدي و ديگران اين شيوه را ادامه دادند .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


