
76 
ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی            کروه                                                                                   @azaradab                        

                                                                               

 باقری رحمان -امین صحاف مینا – رجبی فریبا -باغی قره لیال -روحی جعفری وحیده -محمودی فریبا-داغی قره اعظم -نظر خوش حکیمه
 اصل اسالمی عبداله-افشاری خدامی رشید

 کمر         ددـبن   که  اوّل    کینه   بر   که                                   نظر    گشوده  میدان    رانـدلی  -9

که  »دومین  –در مصرع دوم : حرف ربط « که  » / بیت دو جمله / اولین   ، دشمنی نظر : چشم / کینه: جنگ :قلمرو زبانی

 ضمیر پرسشی در نقش مفعول « 

جناس تام : / « آماده شدن » کنایه از« کمر بستن / »  نگاه کردن  «منتظر ماندن » کنایه از« گشوده نظر »  :قلمرو ادبی

 / کینه مجاز از جنگ  «مجاز از چشم « ر نظ«  /     »  ن  – ک:» که / واج آرایی  ،که 

 جنگ می شود و به میدان می آید. هجنگ جویان  میدان منتظر بودند تا ببینند چه کسی اول آماد :قلمرو فکری

 گرد    اندـبرافش     رَش با      بر انگیخت                                ر نبرد  ـآن سپه   عمرو     ناگاه   که -3

 برانگیخت : تازاند /  اَبرش: اسب         آن سپهر نبرد : بدل از عمرو /  سپهر: آسمان / / عَمرو : نام جنگجوی است :زبانی قلمرو

» و « اسب برانگیختن» عمرو مانند آسمانی بود بلند که بر همه جا تسلّط داشت/  کنایه :  سپهر نبرد : تشبیه :  :قلمرو ادبی

 «ن » واج آرایی  /سپهر نبرد باشد.  واغراق: این که عمر   «   /به سرعت حرکت کردن »  کنایه از« گرد برافشاندن 

 ناگهان عمرو آن جنگجوی بزرگ سوار بر اسب شد و به سرعت ، به میدان آمد. :قلمرو فکری

 گشت    دفوال   کوه    رزم گه     همه                      دشت    به   آمد   کوه  آهنین      آن   چو -9

  / آهنین کوه : ترکیب وصفی مقلوب / آن کوه ، همه رزمگه : ترکیب وصفی صفت نسبیآهنین : ) آهن + ین (   :قلمرو زبانی

 / کوه فوالد : ترکیب اضافی / بیت دو جمله  / رزم گه : میدان جنگ

/ واج گشت  /  اغراق    ،/   جناس: دشتاستعاره از عمرو / تشبیه : میدان جنگ مثل فوالد شد « آهنین کوه »  :قلمرو ادبی

 مراعات نظیر : کوه ودشت / تکرار : کوه « / آ » آرایی 

 میدان را گرفته است( هوقتی عمرو وارد میدان نبرد شد گویی سراسر میدان جنگ پر از فوالد شد. ) بدنش هم :قلمرو فکری

 خواست      رزمـ، هم  باستاد    گه   آن   پس                         و نفس کرد راست     دشت   به  امد ـبی  -4

در ابتدای فعل از ویژگی « ب»آوردن نفس راست کردن : نفسی تازه کرد   /     باستاد: ایستاد) ماضی ساده (  :قلمرو زبانی

   در مصرع اول حرف ربط« و » جمله / آن گه : قید /   4/ بیت  /   همرزم : حریف     های سبکی است .

جناس: راست / خواست  /  نیروکنایه از تجدید « نفس راست کردن» « / میدان جنگ» مجاز از « دشت  : »مجاز :قلمرو ادبی

 « س » / واج آرایی: 

 وقتی وارد میدان نبرد شد ایستاد نفسی تازه کرد سپس حریف طلبید. :قلمرو فکری

 دین     روی مردان    بر    کرد    نگه آفرین                        ان ـجه   خدای     حبیب -5

/ جهان آفرین : جهان آفریننده / حبیب خدا : حضرت پیامبر) ص ( ، لقب حضرت پیامبر ؛ حبیب : دوست :قلمرو زبانی

/ بیت :  یک جمله / ترکیب های اضافی : حبیب خدا ، روی مردان ، مردان دین / ترکیب وصفی :  مردان دین : لشکر اسالم

 هان آفرین / جهان آفرین : صفت فاعلی مرکب مرخم خدای ج

ن » ایی ر/ واج آ  در مصرع اول  «ِ  -»  واج آرایی: نقش نمای اضافهحبیب خدای جهان آفرین کنایه از پیامبر /  :قلمرو ادبی

 مردان دین : کنایه از سپاه « / 

 مبارزه با عمرو است.  هآمادحضرت پیامبر به مردان دین نگاهی کرد  تا ببیند چه کسی  :قلمرو فکری

 او  رزم  ،  هوس   را   کس    هیچ    دـنش                  فرو   ان ـدر گریب   سر   برده    همه -1
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هوس هیچ کس رزم او « فک اضافه » ، « را /   »    حذف به قرینه  معنوی بودند ، سر در گریبان فرو برده :  :قلمرو زبانی

 آرزو / هوس : میل ، نشد  

مراعات نظیر : « / ر» واج آرایی /   خجالت توام با ترس: کنایه از  هیچ /  سر در گریبان فرو بردن، :تضاد: همه قلمرو ادبی

 سر ، گریبان

 ) عمرو (  ، هیچ کس جرئت مبارزه با او سر به زیر افکنده بودنداز عمرو  از شرمندگی وترس :همه ی سپاهیان قلمرو فکری

 را نداشت.

 اژدها   آن    رزم    طالب    دـش   که                            خدا   رـشی  و   دین   بازوی  جز   به  -2

/ بازوی دین ) عضدالدین ( ، شیرخدا ) اسداهلل ( القاب حضرت علی )ع(  / به جز : حرف اضافه /  :طالب : خواهانقلمرو زبانی

 : بازوی دین ، شیرخدا ، طالب رزم ، رزم اژدها  آن اژدها / ترکیب های اضافیترکیب وصفی : 

 «عمرو» اژدها : استعاره از  / علی )ع(» ت راستعاره از حض، تشخیص« شیر خدا » ، «بازوی دین » استعاره:  :قلمرو ادبی

 به جز علی )ع( هیچ کس خواهان جنگ با عمرو نشد. :قلمرو فکری

 ندید    اما  دستوری     خواست    و   از              دوید                رخصت  ر ـبر مصطفی به -1

/  مصطفی : برگزیده : لقب پیامبر /  : برایِ / بهرِ: اجازه  ی/   دستور    ) قید ( رخصت : اجازه    /    برِ : نزدِ :قلمرو زبانی

   ا :حرف ربطجمله / امّ 3بیت 

 / دستور ی را ندید: حس آمیزی « س » واج آرایی:     /بهر    ، :جناس: بر قلمرو ادبی

 :حضرت علی به سرعت پیش پیامبر رفت و از او اجازه ی جنگیدن خواست اما پیامبر اجازه نداد.قلمرو فکری

 و :   می آید   پایین.......   برای  عمرو     بند نثر  :  

 : امتناع : خودداری کردن / ملک : فرمانروایی قلمرو زبانی

 ن خون : کنایه از کشتن: ریخت قلمرو ادبی

 گ جوـجن    شه    آمد   بر   پیشش      به              رو                کرد     ژیان    برژه    سوی  به   -1 

 / بیت دو جمله ژیان : عصبانی   هژبر : شیر / :قلمرو زبانی

شه /  رو کردن :  کنایه از رفتن«   /  ش » ی : استعاره از حضرت علی ) ع (  /  واج آرای« هژبر » :استعاره : قلمرو ادبی

 ) ع (     یحضرت عل استعاره از  جنگجو :

 .عمرو بن عبدود به سوی علی حرکت کرد و علی ) ع( نیز به سوی عمرو رفت :قلمرو فکری

 هم   روی   بر    د ـبستن   صلح   هم                  درِ   سوی  دل   ن ـدویدند از کی -94

 جمله 2بیت /   در را بستن : مانع شدن     /      ، کینه ودشمنی:کین : خشم ، نفرت زبانی قلمرو

/ در صلح را بستن کنایه از صلح ) صلح مانند قلعه ای است که در دارد(  روی   /      استعاره : درِ، :جناس: سوی قلمرو ادبی

 صلحمانع شدن  برای آمدن صلح/ جناس : در ، بر / تضاد : کین ، 

 دو مبارز جنگجو از روی کینه به سوی هم دویدند و هر گونه راه صلح و آشتی را بستند. :قلمرو فکری

 پلنگ    و   رـجنگ شی   ن ـسهمگی  بوَد                         رنگ     گ ـجن   فلک باخت از سهم آن -99
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/ ترکیب وصفی : آن جنگ / ترکیب اضافی : سهم     و جمله/ بیت دفلک : آسمان     /  سهم : ترس ، تیر    :   قلمرو زبانی

 جنگ ، جنگ شیر ، جنگ پلنگ 

رنگ       ،تشخیص:  فلک بترسد    /   جناس : جنگ «  / ترسیدن » کنایه از  تشخیص ، «رنگ باختن » :کنایه : قلمرو ادبی

مراعات نظیر: «    /  گ ، ن » رو   /  واج آرایی : حضرت علی) ع (     پلنگ استعاره از عم» /   استعاره : شیر استعاره از 

 تیر- 2ترس  -1دارد  / سهم : ایهام تناسب  اغراق  بیت شیر و پلنگ  / تکرار : جنگ / 

 ) به شدت ترسید( چرا که جنگ شیر و پلنگ ترسناک است. :آسمان از ترس آن جنگ رنگش پریدقلمرو فکری

 درخت       شاخ   چو    بازو  برافراخت                  بخت          برگشته    روز   سیه  آن   نخست  -93

 سیه روز : بدبخت   /  برگشته بخت: بد بخت    /   برافراخت: باال برد :قلمرو زبانی

دست (  تشبیه : بازو مانند شاخۀ درخت کشیده بود  /  مجاز : بازو ) سیه روز و برگشته بخت : کنایه از بدبخت /  :قلمرو ادبی

مراعات نظیر : شاخ ، درخت / ترکیب وصفی : آن سیه روز  ، «  / خ »دارد / / واج آرایی  اغراقبیت  /  تناقض : سیه روز / 

 آن برگشته بخت / ترکیب اضافی : شاخ درخت

 ابتدا عمرو آن جنگجوی بدبخت دستش را مانند شاخۀ درخت بلند کرد. :قلمرو فکری

 اژدها     آن      رـشمشی   کرد   علم                اله               شیر    آورد   ر ـس   بر    رـسپ -99

 / بیت دوجمله عَلَم کرد : بلند کرد         اله : اهلل /  :قلمرو زبانی

حضرت علی / اله :  کنایه و استعاره از قافیۀ این بیت نادرست است ) اله / اژدها (  / جناس: سر / سپر   / شیر  :قلمرو ادبی

 / سپر بر سر آوردن کنایه از دفاع کردن / مراعات نظیر: سر ، سپر : کنایه  و استعاره از عمرو  اژدها 

 حضرت علی سپرش را باالی سرش گرفت ، عمرو شمشیرش را باال برد  :قلمرو فکری

 کین    دندان     به     دندان   د ـبخایی                      زمین           بر      پا     کوه     چون    د رـبیفش  -94

در اول فعل : ویژگی دستور تاریخی / چون : « ب » / آوردن « جویدن » بخایید : از مصدر خاییدن به معنی  :قلمرو زبانی

 حرف اضافه 

/ واج آرایی  مین فشردتشبیه : او چون کوه پا بر ز«  /     خشمگین شدن » کنایه از  :به دندان خاییدن دندان  :قلمرو ادبی

 / پا بر زمین فشردن کنایه از مقاومت کردن / کوه پا فشرد : تشخیص « د –ن » 

 بر زمین فشار داد ، و از شدت عصبانیت دندان هایش را به هم می فشرد. :عمرو همانند کوهی پا قلمرو فکری

 سو    دو    از     باز    آرزو                به هم حمله کردند    اهدـش  رخ     چو ننمود -95

/ به هم : همدیگر/ چو : حرف ربط / باز : قید / شاهد آرزو : ترکیب    / ننمودن : نشان ندادن :شاهد : زیبا رو   قلمرو زبانی

 اضافی / دو سو : ترکیب وصفی 

 به آرزو نرسیدن کنایه از  « ودنرخ ننم» :تشبیه : شاهد آرزو ) آرزو مانند انسان زیبا رویی مطلوب همه است (/  قلمرو ادبی

    ، ظاهر نشدن

 تشخیص: آرزو رخ بنماید.

 وقتی دو مبارز نتوانستند بر هم پیروز شوند دو باره به هم حمله کردند. : قلمرو فکری

 زمان      و    زمین    دـدیده باش   کم    که                 ان ـچن    آورد گاهی    ادندـنه -91
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 / چنان : صفت اشاره آوردگاه : میدان جنگ   نهادند : بر پا کردند ، ساختند /  :قلمرو زبانی

اغراق بیت تشخیص: زمین و زمان چیزی را ببینند    /    / زمان ، جناس: زمین مجاز : آوردگاه مجاز از جنگ /  :قلمرو ادبی

 « ا ، ن » زمان مجاز از مردم روزگار / واج آرایی  دارد / زمین و

 .کمتر دیده است مانند آن را  اهل زمانه که  به پا کردندآن چنان میدان جنگی  :فکری قلمرو

 ناپدید      ر ـنظ   از   شد     دو    هر   تن                 د ـبر دمی     از آن رزمگه   گرد   سـز ب -92

 دو جمله / ترکیب وصفی : آن رزمگه ، هر دو  : چشم  / بیت:نظر/  : بلند شدرزمگه: میدان جنگ   /   بردمید :قلمرو زبانی

 اغراق :قلمرو ادبی

 آن قدر گرد و غبار از میدان جنگ برخاست که هر دو پهلوان در میان گرد و غبار ناپدید شدند. :قلمرو فکری

 مفهوم بیت :  نشان دهنده شدت جنگ  

 خاك    و    از گرد    پر   مردان   روی   و    سر               چاك        چاك     ا ـقب   و   لخت لخت     زره -91

 جمله / حذف فعل اسنادی به قرینه معنوی  3چاک چاک : پاره پاره / بیت /  : پاره پاره  :لخت لخت قلمرو زبانی

 ک ، چاک /  جناس :خا« تمام بدن » مجاز از « و روی سر: » /    مجاز    گرد ، خاک –قبا ، :مراعات نظیر: زره قلمرو ادبی

 زره دو پهلوان پاره پاره شده بود و لباسشان چاک چاک ، سر و صورتشان پر از گرد و خاک بود. :قلمرو فکری

 مفهوم : شدت نبرد 

 حرب     ادـهفت    نمودند     رد    مـه   ز          رب ـض  آداب    در     ماهر    دو   آن     چنین -91

 مانند شمشیر ، خنجر ، نیزه  ؛ ونزاع یر زدن     /    حرب: وسیلۀ جنگضرب: ضربه ، شمش :قلمرو زبانی

 / حرب: مجاز از جنگ ضرب: جناس:  حرب، قلمرو ادبی

آن دو مبارز آن چنان مهارتی در جنگیدن داشتند که با هفتاد وسیله ی جنگی جنگ کردند ولی هیچ کدام  :قلمرو فکری

 پیروز نشدند.

 علی   ،  حق    قدرت   یم    گـنبی                   نهن  وصی  ر، ـنفصغ  اع ـشج -34

 غضنفر: شیر  / نبی: پیامبر      / یم : دریا     :قلمرو زبانی

/  یم ،تشبیه : قدرت حق مانند دریایی است، علی مانند نهنگی بود، علی مانند شیر بود  / مراعات نظیر: نهنگ  :قلمرو ادبی

 : وصی نبی ، نهنگ یم ، یم قدرت ، قدرت حق  وصی : جانشین / ترکیب اضافی

 واج آرایی : نقش نمای اضافه

 ، و نهنگ دریای خدا ...علی آن شیر شجاع و جانشین پیامبر:حضرت قلمرو فکری

 چشم    زهر  از   کارش    ساخته   شد  که                     م  ـخش   ز    نـدشم   روی   بر   دید  چنان  -39

 بیت دو جمله / چنان : قید    / :دید : نگاه کرد    /  زهر چشم : نگاه خشمناک نیقلمرو زبا

) چشم مانند خاری است که زهر تشبیه  :زهر چشم  /نابود شدن  : کنایه از شکست خوردن و: کارش ساخته شدقلمرو ادبی

 زهر چشم گرفتن کنایه از ترساندن  /« ش » / واج آرایی  ) غضبناک ( از از نگاهچشم مج / جناس: خشم ، چشم / دارد( 

 ) شکست خورد(. )حضرت علی( آن چنان خشمگینانه به عمرو نگاه کرد که کار عمرو تمام شد :قلمرو فکری

 پا      ردـبیفش        بریدن       ر ـس    پی                       ا  ـِ خیبر گش دست   پس    بر افراخت  -33
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/  است که حضرت علی آن را گشود / بیفشرد پا : پا فشاری کرد ای  بلند کرد     / خیبر : نام قلعه برافراخت: :قلمرو زبانی

  / بیت دوجمله / ترکیب وصفی : دست خیبر گشا   پی : برای ) حرف اضافه (

/ بیفشرد پا «   ردن گ» مجاز از « سر» / تلمیح : فتح قلعۀ خیبر    /   مجاز :    ، سردست ،  پا  ::مراعات نظیرقلمرو ادبی

 خیبر  مجاز از در خیبر  / خیبر گشا کنایه از قدرتمندسر بریدن کنایه از کشتن /   کنایه از اصرار کردن /

 شد. برای بریدن سر عمرو آمادهسپس علی )ع( دست خیبر گشایش را بلند کرد و  :قلمرو فکری

 دین    شاه    را   رـداخت شمشیـینب                    آفرین   انـدای جهـخ   نام  به  -39

  بیت : یک جمله /     : بینداخت : زدقلمرو زبانی

/ ترکیب وصفی : خدای جهان آفرین / ترکیب اضافی : شاه  «آ  »/ واج آرایی   استعاره از حضرت علی : شاه دین  قلمرو ادبی

 دین ، نام خدا 

 حضرت علی با نام خداوند شمشیرش را زد.: قلمرو فکری

 دریغ     دست    دو    ان ـشیط  کوفت  رـبه س                 تیغ       مـبر خص    راند    داـر خـچو شی -34

: اسداهلل لقب دریغ: افسوس / شیرخدا // مراعات نظیر: سر ، دست : شمشیر   /   خصم : دشمن     / تیغ :قلمرو زبانی

 حضرت علی )ع(

اظهار کنایه از  به سر کوفت : /  «اسداهلل » حضرت علی /  تلمیح: لقب حضرت علی  خدا استعاره از: شیرقلمرو ادبی

 /   دست دریغ : اضافۀ استعاریو تأسف کرد  یدرماندگ

 یرش را بر عمرو زد ، شیطان بسیار تأسف خورد و دو دستی بر سر خود کوبید.شوقتی حضرت علی شم :قلمرو فکری

 فرنگ       در   خانه ها   بت     دندـتپی          د رنگ      ـهن    در   کفر    رخ   پرید از  -35

  / فرنگ : غرب ، اروپا  : /   تپیدند : ناآرام شدند قلمرو زبانی

« فرنگ » ، «شرق » مجاز از « هند »  ،« عالم کفر» مجاز از « کفر» /  : ، تپیدن بت خانه ها :تشخیص: رخ کفرقلمرو ادبی

    ترسیدن: کنایه از پریدن رنگ /  جناس: فرنگ ، رنگ  /« غرب» مجاز از 

 شمشیر علی)ع( جهان کفر ترسید ، و بت خانه ها در سرزمین غرب به خود لرزیدند. هبا ضرب :قلمرو فکری

 تنش    رـس   بی   ، پای    از    آورد  در                 گردنش      بر     غـتی     بزد    رـنفصغ -31

در گردنش « ش»  / مقلوب وصفی ترکیب -او را    سر/   بی سر تنش : تن بی    / تیغ: شمشیرغضنفر : شیر   :یقلمرو زبان

 و بی سرتنش : مضاف الیه 

 / مراعات نظیر: گردن ، پا ،  تن ، سر    ، نابود کردن  : کنایه از کشتن : از پای در آوردنقلمرو ادبی

 و تن او را برخاک انداخت . زد و  سر از تنش جدا کردحضرت علی شمشیر بر گردنش  :قلمرو فکری

 پرید       تن    از   صد گام     روـعم   سر                 دـرسی  چون  گردنش   بر   غ ـتی   دم  -32

               : وقتی که چون/ : لبۀ شمشیر   دم تیغ :قلمرو زبانی

صد نماد « / د » / مصرع دوم کنایه از شدت ضربه علی / واج آرایی ، تن    مراعات نظیر: گردن ، سراغراق /  :قلمرو ادبی

    کثرت 

 آن چنان ضربه ای برگردن عمرو زد که گردنش صد گام از تنش دور شد. :قلمرو فکری
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 ئیل رـجب   او  دست   بر   بوسه   بزد                           فیل     ژنده  آن    اكـخ   در   دـچو غلتی -31

 در خاک غلتید: کشته شد    /  ژنده : بزرگ ، عظیم   /    دست بوسیدن : تشکر کردن :قلمرو زبانی

/  کنایه از تشکر وتقدیر کردن : نشانه ی احترام و دست بوسیدن   کنایه از کشته شدن /  ن :در خاک غلتید: قلمرو ادبی

 «عمرو» استعاره از « ه فیل ژند» اغراق: جبرئیل دست کسی را ببوسد   /   استعاره : 

 و او را تحسین کرد ، حضرت جبرئیل بر دستان علی)ع( بوسه زدقوی هیکل کشته شدوقتی عمرو  :قلمرو فکری

 مفهوم بیت : تایید الهی بر کار حضرت علی )ع ( 

 ری، باذل مشدحملۀ حی                                                                                                                        

                                                                                       

 کارگاه متن پژوهی

 : قلمرو زبانی

 ( معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.1

 ( نفرصهژبر ، غ(                   شیر )  رخصت ، دستوریاجازه )    (                          ابرش اسب )

 ( چهار واژۀ مهم امالیی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.2

 ، گروه های اسمی و هستۀ هر یک را مشخّص کنید. بیست و یکمدر بیت  -3

    )هسته ( مضاف الیه / خشم : متمم) وابسته پسین (:  دشمن      / )هسته (روی : متمم      دید: فعل /          چنان : قید /

چشم : مضاف        /      )هسته ( زهر : متمم      /     کارش ساخته شد : فعل        /  که : حرف ربط وابسته ساز        /

 ) وابسته پسین ( الیه 

 قلمرو ادبی

 ا بنویسید.بیابید و مفهوم آنها ر« استعاره » در متن درس، دو نمونه  -1

   اره از حضرت علی ) ع (ـاستعشیر :        اره از عمرو.ـاستعاژدها :        اره از حضرت علی ) ع (ـاستعغضنفر: 

 ( مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.2

 (دنـترسی (                                            رنگ باختن ) ن شدنـخشمگیدندان به دندان خاییدن ) 

 را در متن درس بیابید.« اغراق » و نمونه از کاربرد آرایۀ د -2

 پرید       تن    از   صد گام     روـعم   سر. 2     رنگ   گ ـجن   فلک باخت از سهم آن. 1

 قلمرو فکری 

 معنی و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.  -1

 را نداشت.  او   با   ارزهـیچ کس جرئت مب، ه   بودند  دهـو شرمن   دندـترسی   انـاهیـسپ    ۀهم

 ( پیام ابیات زیر را بنویسید.2

ان ، ـبا کشته شدن یکی از یاران شیطچو شیر خدا راند بر خصم، تیغ        به سر کوفت شیطان دو دست دریغ            

 پایه های کفر لرزان و سست می شود

 ان ترسیدندـشرق و غرب جهها در فرنگ                                         پرید از رخ کفر در هند رنگ      تپیدند بت خانه

 ( داستان زیر را که از مثنوی مولوی انتخاب شده است، به لحاظ محتوا با درس مقایسه کنید.3
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 دغل : نیرنگ   از علــی آمــوز اخـالص عمـل                     شیر حـق را دان منزّه  از دغل   

 غزا : جنگ غزا بر پهلـوانی دسـت یافـت                     زود شمشیری بر آورد و شتافت     در

 ، تفو خدو : آب دهاناو خـدو انـداخـت در روی علـی                    افتخـار هــر نبی و هــر ولـی     

/  در زمان : فوراً   /  کاهلی : سستییـش کاهلی     در زمان انداخت شمشیر آن علی                     کــرد او انـدر غزا

 انداخت : رها کرد

 بی محل : نابه هنگاممحل        گشت حیران آن مبارز زیـن عمل                    وز نمودن عفو و رحمت بی

 : رها کردی بگذاشتیگفـت بـر مـن تیغ تیز افـراشتی                    از چـه افکندی مـرا بگذاشتی؟      

 گفت: مـن تیغ از پی حق می زنم                      بنــدۀ حقّم نـه مأمــور تنم 

 هوا : هوا و هوسشیـر حقّـم نیستـم شیـر هـوا                      فعل مـن بـر دین من باشد گوا      

حماسی و پهلوانی است . هر دو شعر جنبه محتوای شعر موالنا ، عرفانی وتعلیمی و اخالقی است ولی شعر حمله حیدری 

تربیتی دارند و در قالب مثنوی می باشند . در حمله حیدری تاکید بر شجاعت و در شعر مولوی تاکید بر اخالص حضرت 

 علی )ع ( است .

 

 وطن                                                   شعر خوانی

 

 گوهرم   بود    رانـشی  روی ـنی  ز                                 آورم         نام    و    یران  ا   ِ    پور     منم -9

 / نام آور : سرشناس  / گوهر : نژاد  / بیت سه جمله : پور: پسر  / گوهر : اصل ، نژاد قلمرو زبانی

 « ر» / پور ایران : تشخیص /  واج آؤایی  / پور مجاز از فرزند «مردان بزرگ و نام آور» استعاره از « شیران »  :قلمرو ادبی

 پهلوانان هستماز نژاد  ، من فرزند ایران زمین و دالور  : قلمرو فکری

 من ان ـپیم      است   چنین     او    با    که                     وطن            دای ـف   را   خود   جان   مـکن -3

 صرع اول محذوف : بیت دو جمله /  نهاد م قلمرو زبانی

 «ن » : جان مجاز از وجود / پیمان بستن وطن : تشخیص /  واج آرایی  قلمرو ادبی

 چرا که با او این چنین عهد و پیمان بسته ام.جان خود را فدای وطن می کنم ؛ : قلمرو فکری

 مردانگی ست  م ـرس   ،   انـز ج   گذشتن                    ست         فرزانگی وطن ، کیشِ    از   اعـدف -9

 فرزانگی : خردمندی / رسم : روش کیش: مذهب ، آیین /  : قلمرو زبانی

 : از جان گذشتن کنایه از ایثار و فداکاری / جان مجاز از وجود  قلمرو ادبی

 .دفاع از وطن آیین دانایی است ؛ از جان گذشتن در راه وطن ، رسم جوانمردی است: قلمرو فکری

 است   ن ـیم  اهر  ز    بدتر     که   ،   یزدان     به               است    میهن  ن ـدشم   ،   بدی    کز    کسی -4

 به یزدان : سوگند به خدا / حذف به قرینۀ معنوی : به خدا سوگند می خورم / اهریمن : شیطان : قلمرو زبانی
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 آن از بدتر حتّی و اهریمن مانند میهن دشمن دوم مصراع دشمن شبیه اهریمن )درتضاد: یزدان ، اهریمن /  :قلمرو ادبی

 تشبیه اصطالح در تشبیه، نوع این به. است دانسته به مشبّه از بدتر صفتی در را مشبّه شاعر یعنی است؛ شده توصیف

 گویند ( می تفضیل

 از شیطان است.؛ به خدا سوگند که چنین شخصی بدتر  استکسی که از روی بدی ذات ، دشمن میهن : قلمرو فکری

توست       خاك  ا ـکیمی   من  ان ـچشم   به                     توست     افالك     در   عزّت    اوج    مرا  -5

 فلک، جِ: افالک / شدن گرامی شدن، سربلند: عزّت/   فراز باال، بلندی،: اوجرا : فک اضافه ) اوج عزتِ من ( / : قلمرو زبانی

    اکسیر زرکرد، به تبدیل را مس مانندِ پَست هرفلز توان می آن وسیلۀ به که فرضی ای ماده قدما باور در: کیمیا / ها آسمان

/   آسمان مجازاً: افالک/  استعاری اضافۀ: عزّت اوج/  تضاد : افالک ، خاک / تشبیه : خاک مانند کیمیا است :قلمرو ادبی

        تام جناس: دوم مصراع و اول مصراع «است»نگاه  /  مجازاً :چشمان

 با کیمیا مانند( چیز ترین ارزش بی) تو خاک من درنگاه و برسم سربلندی اوج به توانم می تو آسمان در من : قلمرو فکری

.است ارزش

باد         آغشته     ذرّه    آن      من    به خون                  باد     به   خاکت    ز  گر   ذرّه ای       رَود -1

:  دوم مصراع/    نهاد ←ذرّه:  اوّل مصراعاست / « دعایی » آغشته : آمیخته ، مخلوط / باد : در مصراع دوم فعل : قلمرو زبانی

   نهاد ← خاک آن

 ← تناسب: باد و /  خاک« ( فعل دعایی» در مصراع دوم « جریان هوا » : باد ) در مصراع اول تام  جناس :ادبی قلمرو

 رفتن باد به.  /  اند شده خلق آن از موجودات که است بوده عنصری چهار آتش و آب باد، خاک، گذشتگان دراعتقاد: توضیح

 برای شدن کشته از کنایه و خون ریختن نشانۀ خون به خاک شدن شتهآغ   /  آن رفتن دست از و نابودی از کنایه: چیزی

 .دارد اغراق بیت(  /  سرزمین) خاک

 .اگر دشمن بخواهد ذرّه ای از خاک را به تصرف کند ؛ با تمام وجود از آن پاسداری خواهم کرد : قلمرو فکری

نظام وفا 

و دریافت درک

در بارۀ لحن و آهنگ این سروده توضیح دهید. -1

ریمنها کدام واژۀ این شعر معادل مناسبی برای شخصیّت ضحّاک در شاهنامه است؟ -3

کبوتر طوق دار                               درس پانزدهم

مانستی.    زاغ     پر   ....اند که آورده   بند اول :  

عکس : انعکاس، بازتاب.    /  متصیدی: شکار گاهی.   /    ریاحین:  :  زیباییجماله اند : نقل شده است. /  آوردقلمرو زبانی:

، ناحیت :سرزمین  /     مرغزار : چمنزار  /  او : آن    /    نزه: با صفا ، خوش آب و هوا /جمع ِ ریحان ، گل های خوشبو    

/   مانستی : شبیه بود     خرم 


