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شیماند غرامت زده از کار خو     شیار خوکرد فرامش ره و رفت-10

 :  ماند : شدیقلمرو زبان

زاغ با این تقلید کورکورانه، رفتار و شیوه راه رفتن خود را نیز فراموش کرد و از این کار بسیار : یفکر قلمرو

پشیمان شد.

گشت پشت کوهساراننهان می     به مغرب، سینه ماالن قرص خورشید    -1

 زیخ نهیماالن: س نهیس :یزبان قلمرو

  صی: تشخدیرفتن خورش زیخ نهیس :یقلمرو ادب

ها پنهان می شد.کم پشت کوه: خورشید هنگام غروب کمقلمرو فکری

ها و نیزه دارانبه روی نیزه    ریخت گردی زعفران رنگ   فرومی -2

  هیزعفران رنگ: تشب ی/  گرد دیگرد زعفران رنگ: استعاره از پرتو خورش :یقلمرو ادب

و نیزه هایشان جنگجویان بر زردرنگ )پودر( گَردی همچون را طالیی خود نور ]خورشید[ قلمرو فکری:

می پاشید. 

تن سنگین اسبی تیر خورده     ز هر سو بر سواری غلت می خورد     -3

«س»: ییواج آرا :یقلمرو ادب

ی سنگین اسبی زخمی بر صاحبش که سرنگون شده، می افتاد. از هر سوی میدان جنگ ، جثه قلمرو فکری:

سوار زخم دار نیم مرده  به زیر باره می نالید از درد   -4

 باره: اسب  :یزبان قلمرو

 «ر» یی: واج آرایقلمرو ادب

 .سوار نیز با تن مجروح و نیمه جان از شدت درد و تحمل وزن اسب به خود می پیچید و می نالید: فکری قلمرو

 به زیر دامن شب در سیاهی      گشت روی روشن روز  نهان می -۵

 /«ر» یی/ روز، شب: تضاد / واج آرا اضافه استعاریدامن شب:   /تشخیصروشن روز:  ی: رویقلمرو ادب

 دیاز خورشروز: مجاز 

 .گرفتفرامی را جا همه شب تاریکی و رسیدمی پایان به آرام: روز آرام قلمرو فکری

درس سوم : در امواج سند
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فروغ خرگه خوارزمشاهی      گشت پنهان در آن تاریک شب می -۶

 بزرگ، سراپرده بزرگ  مهی: خرگه: خیزبان قلمرو

از خرگه: مجاز حکومت خوارزمشاهی/پنهان گشتن فروغ خرگه خوارزمشاهی : کنایه از پایان : یقلمرو ادب 

  انیشکوه خوارزمشاه

بود. پایان به رو نیز پادشاهی خوارزمشاهی اوج و اقتدار تاریک، شبِ آن در: قلمرو فکری

 به خوناب شفق در دامن شام       به خون آلوده ایران کهن دید -۷

 آسمان هنگام غروب  ی: شفق: سرخیزبان قلمرو

  یهیخوناب شفق: اضافه تشب ی/ اضافه استعار : دامن شام:یقلمرو ادب

جالل الدین به سرخی غروب نگاه کرد و در ذهنش مجسم شد که ایران باستانی و شکوهمند به : قلمرو فکری

 زودی غرق در خون خواهد شد.

 دید شتنیغروب آفتاب خو       دیخون در قرص خورش یایدر آن در -۸

از  هی: کناشتنیغروب آفتاب خوآفتاب : استعاره از عمر / شفق /  یخون: استعاره از سرخ یایدر :یقلمرو ادب

  پایان عمر

 غروب عمر خود )پایان زندگی اش ( را احساس کرد.غروبِ خورشید ،  دیدن با :  قلمرو فکری

تر شد دهیکه مژگانش به خون د    آن  دم، کس ندانست  دیشیچه اند -9

  ن : کنایه از به شدت گریه کردن ، اندوه زیادتر شد دهیدم: مجاز از لحظه / به خون د :یقلمرو ادب

 باعث شد گریه که اندیشید آزار دهنده ای موضوع چه به الدینجالل لحظه، آن در داندنمی کسی: قلمرو فکری

 .کند

سوزنده تر شد یز آتش هم کم     چو آتش در سپاه دشمن افتاد  -10

 دارد. اغراقبیت  /  : تشبیه : چو آتش در سپاه دشمن افتادیقلمرو ادب

 مغول سپاهیان میانِ به -(نابودکردن نظر  از)تر از آن  سوزنده حتی  - سوزان آتشی مانند سپس :قلمرو فکری

 .پرداخت کشتارِآنها و به افتاد

گشتیم زیشام رستاخ انیم    و برق پوالد  ریدر آن باران ت -11

 رستاخیز: قیامت /درخشش برق: :یزبان قلمرو

 جنگ میدان : استعاره از زی/شام رستاخ یهی: اضافه تشبریباران ت  /ری: پوالد: مجاز از شمشیقلمرو ادب

الدین در آن شب که گویی قیامت برپا شده بود، میان باران تیر و برق شمشیر ، مبارزه جالل: قلمرو فکری

 رد.کمی 
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گشتیم زیبه  دنبال سر چنگ      کیخون در دشت تار اىیدر آن در -12

و  ایاز آس یادیمغول را متحد ساخت و با فتح قسمت ز لیقباچنگیز: فرمانده و سردار مغولی که  :یزبان قلمرو

  کرد. یگذارهیمغول را پا یامپراتور ،یشرق یاروپا نیهمچن

«دریای خون » ترکیب  /جنگ دانیاستعاره از م اضافه تشبیهی / دریای خون:  خون: یای: دریقلمرو ادب

.کسی ینابودتالش برای از  هیگشتن: کنا ی/  به دنبال سر کس سر : مجاز از شخص چنگیز / اغراق دارد.

 در میدان جنگ در جستجوی چنگیز بود تا او را بیابد و سر از تنش جدا کند.: قلمرو فکری

کردیدر آن انبوه، کار مرگ م     سوز تیعاف زیت ریبدان شمش -13

  انبوه:  ازدحام ، شلوغی: یزبان قلمرو

 و قتل عام کردن از کشتن هیکار مرگ کردن: کنا /و کشنده کنایه از نابود کننده  سوز:  تیعاف :قلمرو ادبی

 .می بُرد سربازان دشمن را از بین کرد ورا ایفا می نقش مرگ اشبا شمشیرِ بُرنده الدّین جالل: قلمرو فکری

کردیو برگ م شکفتیدو چندان م      ختیریچندان که برگ از شاخه م یول -14

: دوچندان: دو برابر یزبان قلمرو

 / شاخه: استعاره از سپاه مغول  سرباز مغولی: برگ: استعاره از یقلمرو ادب

او جنگ ، به افراد آن دو برابرِ،  کُشت می هرچه  بود که ادیاما آنقدر تعداد سربازان مغول ز : قلمرو فکری

.آمدند می 

انبوه یبه رقص مرگ، اخترها      در آب  دیرقصیموج م انیم -1۵

: اختر: ستاره یزبان قلمرو

 ی/ رقص مرگ: اضافه استعار تشخیص: ها ستاره دنی: رقصیقلمرو ادب 

. مانند رقصِ مرگ بود امواج تالطم در ستارگان انعکاس تصویر: قلمرو فکری

کوه یز امواج گران کوه از پ   بر هم  دیغلتیبه رود سند م -1۶

بزرگ ن،ی: گران: سنگیزبان قلمرو

 در مصراع دوم : تشبیه امواج بزرگ رود سند به کوه : کوه: یمرو ادبقل 

. هم می غلتیدند روی های بزرگیموج هایِ رود سند همچون کوه : قلمرو فکری  

رفتیم شیو پ دیدریدل  شب م       پهنا، کف آلود یخروشان، ژرف، ب -1۷

  ضیپهنا: عر ی/ ب قیژرف: عم :یزبان قلمرو

 یکیرفتن در تار شیاز پ هی: کنادنیدل شب در /مجاز از میان و درون : دل: یقلمرو ادب

 و پیش شکافتسیاهی شب را می بود، آلودکف و وسیع عمیق، خروش، و جوش پر سند رود : قلمرو فکری

 رفت.می
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رفتیم شیهزاران ن یز هر موج      شاه  دهیسدّ روان، در د نیاز ا -1۸

 دنید تیّاز آزار و اذ هیرفتن: کنا دهیدر د شین / سد روان: استعاره از رود سند :یقلمرو ادب 

نشاند.)او را جان او می بر نیش هزار موجش هر که بود سدّی مانند الدینجالل چشم در رود این: قلمرو فکری

ساخت.(بسیار غمگین و ناراحت می

دیدیبر آب م یزندگ یبنا     ی اشک ختیریز رخسارش فروم -19

 : رخسار: چهره یزبان قلمرو

ی و بی اعتباریداریاز ناپا هی: کنادنیرا بر آب د یزیچ ی/ بنا یهی: اضافه تشبیزندگ ی: بنایقلمرو ادب 

.دیدمی نابودی حال در را خود زندگی شد؛ چونجاری  بر صورتش اشک: قلمرو فکری

دیدیدر خواب م یتازه ا الیخ   گون امواج لرزان  مابیدر آن س -20

 رنگ یانقره یفلز گون : به رنگ جیوه. / سیماب : جیوه ،  مابی: سیزبان قلمرو

دنیاز نقشه کش هی: کنادنیدر خواب د الیخ /تشبیه امواج به جیوه:  امواج گون مابی: سیقلمرو ادب 

.ای به ذهنش رسید.با نگاه کردن به امواج سفید و لرزانِ رود سند، فکر تازه  : قلمرو فکری

ریزره پوش و کمان گ یسواران      ایدر یخواهم از آن سو یاریبه  -21

  ی: زره: جامه جنگیزبان قلمرو

و تیرانداز از جنگجو هیکنا: ریزره پوش، کمان گدریا : استعاره از رود سند/ : یقلمرو ادب 

.از آن سوی دریا سربازانِ جنگجو و تیرانداز به یاری می طلبم   : قلمرو فکری

ریهاشان به شمشبسوزم خانمان     غوالن کشم سخت  نیدمار از جان ا -22

 .خانمان: خانه و آنچه در آن است  :یزبان قلمرو

: ییاز نابود کردن / واج آرا هیمجاز از جنگ / سوختن: کنا: ری: غول: استعاره از مغوالن / شمشیقلمرو ادب

 از نابود کردن  هی: کنادنیدمار کش /«ن»

 با آنها از این دشمن غول صفت، انتقام سختی می گیرم و  آنها را نابود می کنم.: قلمرو فکری

به راه مملکت فرزند و زن را   فدا کرد  دیبایآمد که م یشب -23

 : مملکت: کشور یزبان قلمرو

.کرد فدا راه میهن در باید را فرزند و زن که رسید شبی : قلمرو فکری

وطن را من،یرهاند از بند اهر     دیدشمنان استاد و جنگ شیبه پ -24

 رهاند: نجات داد / ستادی: استاد: مخفف ایزبان قلمرو

مقاومت کردناز  هی: کنایدر برابر کس ستادنی/ ا ) چنگیز(: استعاره از دشمنمنی: اهریقلمرو ادب
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. دالورانه جنگید از دست دشمنان وطن برای رهایی و ایستاد دشمنان مقابل این زمان باید در : قلمرو فکری

ها خود افکندها  سر، ز سرز تن     خرد   یبا لشکر یرا تا شب یشب -2۵

 شبانه روز/ خرد: کوچک / خود: کاله خود  کی: یتا شب ی: شبیزبان قلمرو

شتنکُاز  هی: کنااز سر خود افکندن*  ز تن ها سر افکندن« / ش»: ی: واج آرایقلمرو ادب

 .جنگید شجاعت با دشمنان مقابل در خود اندک لشکر با را شب سراسر: قلمرو فکری

بادپا در رود افکند ،یچو کشت     چو لشکر گرد بر گردش گرفتند -2۶

 مانند )مصراع دوم (: « چو» /که یهنگام )مصراع اول( :« چو»: یزبان قلمرو

که  اسبی) میان واژه ای هی/ بادپا: تشب هی: تشبی بادپا... چو کشتچو : جناس همسان )تام( / -چو: یقلمرو ادب

«د»،«ر»، «گ»: یی( / واج آرا.دود یم عیمانند باد سر

تا از  زد آب به  کِشتی مانند را خود اسب تندروی کردند، اشمحاصره لشکر مغول، که هنگامی: فکریقلمرو 

 رود سند بگذرد.

آسان اب،یپا یب یایاز آن در       چو بگذشت، از پس آن جنگ دشوار -2۷

اند. یموقوف المعاناین بیت و بیت بعد  /قی: عم ابیپا یب /که   ی: چو: هنگامیزبان قلمرو

 : دشوار، آسان : تضاد / دریای بی پایاب: استعاره از رود سندقلمرو ادبی

 ....  رسید پایان به سخت جنگ آن وقتی: قلمرو فکری

سان نیا دیبا د،یکه گر فرزند با     زیگفت چنگ ارانیبه فرزندان و  -2۸

 گونه اینسان:  این: یزبان قلمرو

باشد. گونه شجاع و باغیرتاین باید فرزند که گفت فرزندانش به چنگیز: قلمرو فکری

است، آن سرها که رفته اریچه بس    ملک نیاز ا یبه پاس هر وجب خاک -29

 : به پاس: به خاطر یزبان قلمرو

 کشته شدهاز  هیرفته: کنا /وجب: مجاز از مقدار اندک / سر: مجاز از سرباز  :یقلمرو ادب

های بسیاری جان خود را فدا کردند.انسان بوم، و مرز اینهر وجب از  از دفاع برای: قلمرو فکری

خدا داند چه افسرها که رفته     خاک نیبر سر هر قطعه ز یز مست -30

    افسر: تاج پادشاهان  :یزبان قلمرو

کشته شدهاز  هیرفته: کنا /کشور / خاک: مجاز از  پادشاهافسر: مجاز از   :یقلمرو ادب 

.اندبه خاطر عشق به وطن، سرداران و شاهان زیادی کشته شده : قلمرو فکری
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معنی دو بیت درس:

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم      از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم-1

: رنگ : جناس / سنگ   نبودن / سنگ و فیاز ضع هینبودن کنا شهیاز ش /: تضاد  شهیش  : سنگ ویلمرو ادبق

 و سرزندگی ی: نماد پاک یآب استعاره از دشمن /

سرزنده و شاداب تر از آن هستیم که در غم و غصه بمیریم و آنقدر ضعیف و ناتوان نیستیم که :  یفکر قلمرو

 .با ظلم شما شکسته شویم

بمیریمفرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد         در غیرت ما نیست که در ننگ -2

 هدف یارزش و ب یاز مرگ ب هی/ در ننگ مردن : کنا صیروح جنون : تشخ ی: ا یقلمرو ادب

زیرا در مرام  و مروت ما نیست که  ؛ای روح دیوانه و سرکش تا خواندن غزل بعد به ما فرصت بده:  یفکر قلمرو

 در ظلم و ستم، ضعیف و ناتوان  شده  بمیریم.

ریآسمان گ یلیشد چون مه ل     ریعشق آن جهانگ تیچون را -1

 : مانند (دوم)مصراع چون  - : ) مصراع اول(: زمانی کهچون :یزبان قلمرو

/ مه:  هی: تشبیلیچون مه لشد /  چون، چون : جناس همسان )تام( /  یهیعشق: اضافه تشب تیرا:  یقلمرو ادب

 از پرآوازه  هی: کناری/ آسمان گ یلیل از صورت و جمالاستعاره 

 .پیچید جهان در لیلی زیباییِ مانند مجنون عشقِ یشهرت و آوازه : وقتیقلمرو فکری

پروردۀ عشق:  ششمدرس 

درس روان خوانی : تا غزل بعد


