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@madeh-aliaghdamشرح و تحلیل کامل درس هشتم فارسی یازدهم)در امواج سند(:مادح علی اقدم 

 

كوهساران پشت گشتمی نهان                             خورشيد قرص ماالنسينه مغرب، به-1  

قلمرو زبانی:* سينهماالن:سينه خيز* كوهساران:كوهستان ها،كوهها* سينهماالن: وندی مركب* كوهساران: وندی* می گشت: 

 فعل اسنادی ،  به  معنی »میشد«

 قلمرو ادبی:*سينهماالن رفتن خورشيد:استعاره)تشخيص(*مغرب،خورشيد،كوهساران:مراعات نظير

 قلمرو فکری:هنگام غروب،خورشيد سينه خيز و آرام خود را پشت كوهها پنهان میكرد.

 مفهوم:فضاسازی برای بيان انقراض دولت خوارزمشاهيان با توصيف غروب خورشيد

        داراننيزه و هانيزه روی به                                  رنگزعفران گردی ريختفرومی -2

قلمرو زبانی:*گرد:غبار،خاک*زعفران:گياهی زرد رنگ* نيزهداران:معطوف*   گردی زعفرانرنگ:تركيب وصفی* 

                                       :وندی مركبداراننيزه

قلمرو ادبی:* گردی زعفران رنگ: استعاره ی آشکار از پرتوهای زردرنگ و كم نور آفتاب در غروب* نيزهدار: مجاز از 

*واج آرايی )ر(*دار نيزه و نيزه مراعات نظير: *جنگجويان  

 قلمرو فکری:*نور زرد رنگ خورشيد،مانند گردی زعفرانی بر روی نيزه ها و سربازان می تابيد.

 مفهوم: فروريختن گردی زعفران رنگ و وصف نيزهها و نيزهداران، نشاندهندهی آغاز نبردی خونين است.

 و غم گر يانب شده، ارائه خورشيد غروب از كه انگيزی غم تصوير است، پاره چهار اين برای زيبايی شروع آغازين، دوبيت اين نکته

.شويممی روروبه آن با داستان یادامه در كه است اندوهی  

 

سياهی در شب دامن زير به                            روز روشن روی گشتمی نهان-3  

قلمرو زبانی:*نهان:پنهان* روی روشن: تركيب وصفی* روی روز و دامن شب: تركيب اضافی* می گشت: فعل اسنادی در معنی 

نهان:مسند«*شدمی»  

قلمرو ادبی:* روی روز و دامن شب: اضافه استعاری و تشخيص*تضاد:روز و شب*مراعات نظير:) روشن،روز( )شب،سياهی(*واج 

 آرايی )ر(*جناس ناهمسان:روی،روز  

 قلمرو فکری:*چهره ی روشن روز در تاريکی شب پنهان می شد. )مفهوم:فرارسيدن شب(
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خوارزمشاهی خرگه فروغ                             پنهان گشتمی شب، تاريك آن در-4  

قلمرو زبانی:*فروغ:روشنايی* خرگه: )مخفف خرگاه( سراپرده بزرگ ، خيمهی پادشاهان* خرگه:اسم وندی* خوارزمشاهی: 

 .اسم وندی-مركب*ميگشت:فعل اسنادی*پنهان: مسند*تاريك شب: تركيب وصفی مقلوب)جا به جا(

قلمرو ادبی:*كنايه: كل بيت كنايه از به پايان رسيدن حکومت خوارزمشاهيان*فروغ:استعاره از شکوهمندی و عظمت*خرگه:مجازاز 

  پادشاهی دولت و حکومت و

 قلمرو فکری:* در آن شب تاريك شکوه پادشاهی خوارزمشاهی نيز رو به پايان بود.

 .مفهوم: بيانگر پايان حکومت خوارزمشاهی و آغاز سلطهی مغوالن بر سرزمين ايران است

نشيند خون در جهان دمسپيده                            جنبد دير امشب لحظه يك اگر -5  

قلمرو زبانی:*سپيدهدم:سحرگاه،صبح زود )اسم وندی-مركب(*كلمات)يك لحظه، امشب، دير، سپيدهدم( قيد هستند*نهاد جمله ی 

( است. جهاناست و نهاد در مصراع دوم ) الدين( محذوفاو) جالل اول:  

قلمرو ادبی:*جهان:مجاز از ايران*در خون نشستن:كنايه از جنگ و خونريزی و كشت و كشتار بسيار زياد* تضاد: سپيدهدم و 

  هست بيت در اغراق *امشب

قلمرو فکری:*اگر جالل الدين امشب يك لحظه دير اقدام كند،فردا صبح همهی ايران پُر از خون و خونريزی خواهد شد.)همه كشته 

 خواهند شد(

والن به ايران و كشت و كشتار زيادی مغی بی رحمانهمفهوم:پيش بينی حمله  

نشيند            جيحون تا سند رود ز                      تازيك خون و ترک هایآتش به  6-  

قلمرو زبانی:*تُرک:مغول* تازيك: تاجيك، غير ترک، ايرانی، لفظی است تركی *متمم:آتش ها،رود،جيحون*خون:معطوف* آتش 

اضافی تركيب :سند رود/ تاجيك خون/  ترک های  

قلمرو ادبی:*تُرک مجاز از سپاه مغول* از رود سند تا جيحون مجاز از همه ی ايران* آتش مجاز از جنگ* خون مجاز از مرگ* 

هست بيت در اغراق تضاد:ترک و تازيك*مراعات نظير :سند و جيحون*  

قلمرو فکری:* در اثر جنگ و حملهی تركان مغول و كشته شدن و ريخته شدن خون ايرانيان تمام خاک ايران در خاک و خون 

شود.كشيده می  

 مفهوم:جنگ و درگيری مغوالن و ايرانيان و كشت و كشتار

ديد كهن ايران آلوده، خون هب                      شـام دامــــــــــن در شفق خوناب به -7  
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قلمرو زبانی:*خوناب:خونابه*شفق: سرخی آسمان هنگام غروب خورشيد*نهاد هر دو جمله او)جاللالدين( محذوف *خونابِ شفق/ 

   مركب اسم: خوناب *وصفی تركيب: كهن ايرانِ *اضافی تركيب:  شام دامنِ

 قلمرو ادبی:* خوناب شفق تشبيه بليغ ) اضافهی تشبيهی(*مراعات نظير:خوناب و خون*واج آرايی )ن(

 قلمرو فکری:*جالل الدين در آن سرخی غروب خورشيد ، ايران باستان را غرق خون و پر از كُشته ديد

. و سلطنت او نيز رو به پايان است با ديدن غروب خورشيد دانست كه دولت مفهوم:جالل الدين  

ديد خويشتن آفتاب غـــــروب                      خورشيد قرص در خون، دريای آن در -8  

قلمرو زبانی:*قرص:گردی*غروب:نقش مفعولی دارد*دريای خون/ قرص خورشيد/ غروب آفتاب/ آفتاب خويشتن: تركيب 

 اضافی*آن دريا:تركيب وصفی

قلمرو ادبی:* دريای خون:استعاره از غروب خورشيد*غروب آفتاب خويشتن ديدن:كنايه از مرگ و نابودی*واج 

 آرايی:)ر/د(*مراعات نظير:) خورشيد/ غـــــروب(

 قلمرو فکری:*در آن غروب خورشيد كه مثل دريای خون به نظر می رسيد،مرگ و نابودی خود را مشاهده كرد

 مفهوم: نااميدی از زنده ماندن

شد تر ديده خون به مژگانش كه                     ندانست  كس دم آن انديشيد چـه -9  

 قلمرو زبانی:*آن دم:آن لحظه*مژگان:موهای پلك چشم*ديده:چشم* آن دم:تركيب وصفی* مژگانش/ خون ديده:تركيب اضافی

 قلمرو ادبی:*مژگان:مجاز از چشم*تر شدن مژگان:كنايه از گريه كردن*مراعات نظير:مژگان /ديده*خون:استعاره از اشك

 قلمرو فکری:* كسی نمیدانست در آن لحظه جاللالدين به چه چيزی انديشيد كه چشمانش از اشك خيس شد و گريه كرد

 مفهوم:انديشيدن به ايران و غمگين شدن 

شد ترسوزنده كمی هم آتش ز                      افتاد دشمن سپاه در آتش چون -11  

 قلمرو زبانی:* ز: مخفف از، حرف اضافه* سپاه:)متمم(* سوزندهتر:) مسند( *سپاه دشمن:تركيب اضافی*كمی/سوزنده تر: وندی 

 

 قلمرو ادبی:* تشبيه : مانند كردن جاللالدين به آتش *تکرار :آتش *آتش و سوزنده :مراعات نظير

  قلمرو فکری:جالل الدين مثل آتش به سپاه دشمن حمله كرد و  در آن ميدان جنگ از آتش هم  ويرانگرتر و سوزنده تر عمل كرد.

گشتمی رستاخيز شام ميان                      پــــــوالد برق و تير بــــاران آن در -11  
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قلمرو زبانی:* پوالد:فوالد،آهن*رستاخيز:قيامت،محشر* او محذوف: نهاد) در هر دو بيت(*برق پوالد معطوف به متمم* باران 

:تركيب وصفیبــــاران آن *اضافی تركيب: رستاخيز شام/ پوالد برق/ تير  

قلمرو ادبی:* باران تير: تشبيه بليغ اضافی)اضافه ی تشبيهی(* پوالد مجاز از شمشير* مراعات نظير: تير و پوالد *اغراق: باران 

 تير*واج آرايی )ر(

 قلمرو فکری:جالل الدين در آن ميدان جنگ كه تير و نيزه از آسمان مثل باران می باريد،انگار قيامتی به پا كرده بود.

برای نابودی دشمنان  جالل الدين مفهوم:ايثار و از خود گذشتگی  

گشت مى زچنگي سر دنبال به                      تاريك دشت در خون دريای آن در -12  

 قلمرو زبانی:* آن دريا/ دشت تاريك: تركيب وصفی* دريای خون/ سر چنگيز: تركيب اضافی 

 قلمرو ادبی:* دريای خون: استعاره آشکار از ميدان جنگ*جناس ناهمسان:در/ سر* واج آرايی )ر(

  قلمرو فکری:جالل الدين در ميدان جنگ كه همچون دريايی از خون شده بود،به دنبال كشتن چنگيز بود.

چنگيزو شکست دادن   كشتن برای الدينجالل تالش: مفهوم  

كرد می مرگ كار انبوه، آن در                      سوز عافيت تيز شمشير بدان -13  

قلمرو زبانی:* عافيت:سالمتی،تندرستی* عافيت سوز:از بين برندهی سالمتی*انبوه:بسياری،فراوانی جمعيت* شمشير تيز عافيت 

*كار:مفعولاضافی تركيب: مرگ كار :تركيب وصفی*انبوه ان /سوز  

  قلمرو ادبی:* كار مرگ می كرد :كنايه از كشتن و گرفتن جان* واج آرايی )ر(

 قلمرو فکری :جاللالدين با شمشير برّنده و كشندهاش در ميان انبوه مغوالن كار عزرائيل را انجام می داد و آنها را میكُشت.

كرد مى برگ و شکفت می چندان دو                      ريخت می شاخه از برگ كه چندان ولی -14  

  قلمرو زبانی:* برگ می كرد: می روييد،شکفته میشد* برگ:مفعول*شاخه/چندان:وندی

 قلمرو ادبی:*برگ:استعاره از سرباز*شاخه:استعاره ازسپاه مغول*برگ از شاخه ريختن:كنايه از كشته شدن و كم شدن 

قلمرو فکری :اما هر تعداد از سربازان مغول كه كشته میشدند،تعداد بيشتری از آنها جای آنها را میگرفت؛مانند درختی كه 

 برگهايش می ريزد و دوباره جوانه میزند.)اشاره به زياد بودن مغوالن(

انبوه ،اخترهای مرگ رقص به                     آب  در رقصيد می موج ميان -15  

  قلمرو زبانی:*اختر:ستاره*ميان موج/ رقص مرگ :تركيب اضافی* اخترهای انبوه:تركيب وصفی* اخترها:وندی
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 قلمرو ادبی:*وجود رقص در مرگ:متناقض نما*نسبت دادن رقص به اخترها)تشخيص(*واج آرايی)ر(

 قلمرو فکری:عکس ستارگان زيادی در ميان امواج رود سند و به حالت رقص به حركت در می آمدند و نابود می شدند.

نکته تصويرآسمان وانعکاس ستارگان دررودسنداست كه بامتال طم شدن آب رود، عکس ستارگان درآب نيزتکان می خوردوبه 

 به اشاره)اند زده رقم اش اووخانواده رابرای مرگ ستارگان كه است دادندونشانگراين می انجام مرگ رقص الدين نظرجالل

 اعتقادقدماكه هرانسان ستاره ای درآسمان داردوبامرگ اوستاره اش نيزخاموش می شود.(

كوه پی از ،كوه گران ز امواج                     هم   بر غلتيد می سند رود به -16  

  قلمرو زبانی:* می غلتيد:می چرخيد*گران:سنگين،عظيم* رود سند/ پی كوه:تركيب اضافی* امواج گران:تركيب وصفی 

 قلمرو ادبی:*كوه:تکرار*مانند كردن امواج به كوه:تشبيه*امواج را چون كوه دانستن:اغراق

قلمرو فکری: موج های بزرگ رود سند همچون كوه  بودند كه در پی هم حركت می كردند و پشت سر هم باال و پايين می 

 آمدند.)تصوير حركت امواج(

رفتمی پيش و دريدمی شب دل                       آلود،كف پهنابی ژرف، خروشان، -17  

 قلمرو زبانی:*خروشان:پر خروش،در حال خروشيدن*ژرف:عميق،گود*بی پهنا:پهناور*دل:مفعول*دل شب:تركيب اضافی

(محذوف) سند رود: نهاد *خروشان/بی پهنا:وندی*كف آلود:مركب*  

  قلمرو ادبی:* دل شب را دريدن:كنايه از پيش روی كردن درشب* دل شب : تشخيص* خروشان /كف آلود:تناسب*

  ژرف/ موج/  سد/ :تناسب

 قلمرو فکری:رود سند،خروشان،عميق،پهناور و پر از كف،دل تاريکی را می شکافت و حركت می كرد.

رفتمی نيش هزاران موجی هر ز                     شاه   یديده در روان سدّ اين از -18  

قلمرو زبانی:*نيش:نيشتر،خنجر،تيغ* اين سدّ روان/ هر موجی/ هزاران نيش:تركيب وصفی* ديدهی شاه:تركيب 

                        اضافی*روان/ديده/موجی/هزاران:وندی

  قلمرو ادبی:* سد روان :استعاره از رود سند /متناقض نما*مانند كردن موج به نيش:تشبيه*سد/موج:مراعات نظير

قلمرو فکری:هر موجی از رود سند مانند نيشی بود)رود سند مانع جالل الدين می شد( كه در چشم جالل الدين فرومی رفت و او را 

.آزار می داد  

ديد می برآب زندگی بنای                       اشکی  ريخت میفرو رخسارش ز -19  

  قلمرو زبانی:*رخسار:چهره* رخسارش/بنای زندگی:تركيب اضافی*زندگی/اشکی:وندی
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 قلمرو ادبی:* بنای زندگی برآب ديدن:كنايه از ناپايداری زندگی و نابودی*رخسار:مجاز از چشم*رخسار و اشکی:مراعات نظير

 قلمرو فکری:از چشمان جالل الدين اشك جاری بود و زندگی اش را ناپايدار و نابود می ديد.)نزديك شدن به مرگ(

ديد یم خواب در ای تازه خيال                        لرزان امواج گون سيماب درآن-21  

  قلمرو زبانی:*سيماب:جيوه* سيماب گون:به رنگ جيوه)ساختمان آن وندی مركب است(*لرزان/تازه ای: وندی

قلمرو ادبی:*مانند كردن امواج به سيماب:تشبيه*خيال تازه ای در خواب ديدن:كنايه از فکر و نقشهای جديد 

 داشتن*خيال/خواب:مراعات نظير

 قلمرو فکری: در ميان امواج سفيد و بی قرار رود سند،فکر تازه ای به ذهن جالل الدين رسيد.)چاره انديشی(

را وزن فرزند مملکت راه به                       فداكرد بايد می كه آمد شبی -21  

   قلمرو زبانی:* شبی :نهاد* راه مملکت :تركيب اضافی)متمم(* فرزند وزن :مفعول

 قلمرو ادبی:* فرزند وزن:مراعات نظير*راه / را:جناس ناهمسان

قلمرو فکری:شبی فرا رسيده است كه بايد در راه دفاع از كشور زن و فرزندان خود را فدا كرد.)فدا كردن خانواده برای دفاع از 

 وطن(

     را ،وطن اهريمن بند از رهاند                       وجنگيد استاد دشمنان پيش به-22

  قلمرو زبانی:* استا:ايستاد*اهريمن:شيطان*پيش دشمنان :تركيب اضافی/متمم* بند اهريمن :تركيب اضافی

 قلمرو ادبی:* اهريمن:استعاره از دشمن*مراعات نظير:)جنگيد/وطن( و )اهريمن/ دشمن(*واج آرايی )ن(

 قلمرو فکری: در برابر دشمن بايد ايستاد و جنگيد و وطن را از اسارت دشمن)مغوالن( نجات داد)ايستادگی در برابر دشمنان(

،افکند ،خود سرها ،ز ،سر ها تن ز                       ردخُ لشکری با شبی تا را شبی -23  

قلمرو زبانی:* شبی را تا شبی:24 ساعت،يك شبانه روز)قيد(*خُرد:اندک*خود:كاله فلزی*مفعول:سر/خود* لشکری خرد :تركيب 

وندی: ها/سرها تن وصفی*شبی/  

 قلمرو ادبی:*مصراع دوم كنايه از كشتن*مراعات نظير )سر/خود( و )تن/سر(*واج آرايی )ا(

 قلمرو فکری:جالل الدين يك شبانه روز با سپاه اندكش با مغوالن جنگيد و تعداد زيادی از آنها را كشت.)كشتار زياد مغوالن(

افکند رود در بادپا كشتی چو                       گرفتند برگردش گرد لشکر چو-24  

  قلمرو زبانی* گرد برگرد:اطراف،دور تا دور*بادپا:اسب تندرو* گرد برگرد:وندی مركب*بادپا:مركب
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قلمرو ادبی:*مانند كردن بادپا به كشتی:تشبيه*بادپا:مجاز از اسب*مراعات نظير:)كشتی/رود(*جناس همسان)چو در مصراع 

 اول:وقتی كه/در مصراع دوم:مانند(

قلمرو فکری:وقتی كه سپاه دشمن اورا محاصره كرد،اسب خود را مانند كشتی به داخل رودخانه انداخت.)جانبازی برای اسير نشدن 

 به دست دشمن(

،آسان پاياب بی دريای آن از                       دشوار جنگ آن پس از بگذشتچو -25  

قلمرو زبانی:*پاياب: كم عمق/ بی پاياب:جايی از آب كه عميق است و پا به ته آن نمی رسد* جنگ دشوار/ آن دريای بی 

 پاياب:تركيب وصفی*بی پاياب:وندی مركب

 قلمرو ادبی:*مراعات نظير:)دريا/پاياب(*تضاد:دشوار /آسان*واج آرايی )ا( 

 قلمرو فکری:وقتی جالل الدين از پس اين جنگ دشوار بر آمد و به راحتی از آن دريای عميق گذشت.

  

 

 

 

 

 

سان اين ،بايد بايد فرزند گر كه                      چنگيز گفتوياران  فرزندان به  26-  

 قلمرو زبانی:*گر:اگر*اين سان:اين گونه*فرزندان/ياران:وندی

 قلمرو ادبی:*مراعات نظير:فرزندان/ياران*واج آرايی)ن(

قلمرو فکری:چنگيز به فرزندان و ياران خود گفت:اگر انسان الزم است فرزندی داشته باشد،بايد فرزندش مثل جالل الدين شجاع 

 باشد.

تازی و ترک راه بستند چنين                      بودند پيش ازاين كه ،آنان بلی-27  

 قلمرو زبانی:* تازی:عرب*ترک:مغول*بودند:فعل غير اسنادی*آنان:نهاد*راه:مفعول*تازی:معطوف*

 

 قلمرو ادبی:*بستن راه:كنايه از فداكاری و مقاومت در برابر دشمنان*مراعات نظير:ترک/ تازی*ترک و تازی:مجاز از دشمنان

 قلمرو فکری:آری گذشتگان ما كه قبل از اين زندگی می كردند،با چنين فداكاری هايی راه همهی دشمنان را به كشور بستند.
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  مفهوم:اشاره به فداكاری و ايثار گذشتگان در راه دفاع از ميهن

 28- ازآن ،اين داستان گفتم امروز                      بدانی قدر وبر، هيچش نبازی

  قلمرو زبانی:*اين داستان:تركيب وصفی

  قلمرو ادبی:*بر هيچ باختن:كنايه از بی ارزش دانستن،آسان از دست دادن

قلمرو فکری: اين داستان را به اين خاطر برايت نقل كردم كه امروز قدر ميهنت را بدانی و آن را خوار و بی ارزش نشماری و آسان 

.از دست ندهی  

رفته كه سرها آن است بسيار چه                      ملك  اين از خاكی وجب هر پاس به -29  

  قلمرو زبانی:*پاس:پاسداری،حراست،نگهبانی*مُلك:سرزمين،پادشاهی*خاكی/سرها:وندی

  قلمرو ادبی:*رفتن سرها:كنايه از كشته شدن*مراعات نظير:)خاک/ملك(*خاک:مجاز از كشور و سرزمين

قلمرو فکری:برای پاسداری هر وجب از خاک اين سرزمين،چه بسيار انسان هايی كه جان خود را از دست داده اند.)جان فشانی در 

 راه وطن(

رفته كه افسرها چه داند خدا                       خاک زين قطعه هر برسر زمستی-31  

  قلمرو زبانی:*افسر:تاج و كاله پادشاهان،صاحب منصب*مستی/افسرها:وندی

 قلمرو ادبی:*خاک:مجاز از وطن*رفتن افسرها:كنايه از كشته شدن افراد بزرگ

 قلمرو فکری: خدا می داند كه به خاطر عشق و عالقه به وطن،چه بزرگان و افراد ارزشمندی جان خود را فذا كردند.

  مفهوم:توصيف جانبازی بسياری از بزرگان و گذشتگان در راه وطن


