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  »   شيرانغرّش «نهم                                                                          درس
  مضارع مثمّن اَخرب مَكفوف مَحذوف *بحر عروضي:مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن *وزن عروضي :عراقي*سبك: قصيده *قالب:

  سيف فَرْغاني  *شاعر:ان *حروف قافيه : جهان ، زمان ، آشيان، دهان، ظالمان و ...*واژه هاي قافيه: شما نيز بگذرد *رديف:
  ، نقد طبقة مرفّه وحاكم عصر شاعر، نا پايداري ايّام خوش آنانانتقاد سياسي محتوا:طبقه ي مُرفّه و حاكم عصر شاعر *مخاطب قصيده:

  هم رونق زمان شما نيز بگذرد                   هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد     -1
  مجاز از زندگي ، هستي  جهان : * رواج ، تابش، فروغ، درخشش، زيبايي رونق :*
  .شما نيز به پايان خواهد رسيددوران شكوه قدرت و حكومت  ومرگ به سراغ شما نيز خواهد آمد   اي ستمگران ، :معني بيت *

    ناپايداري قدرت و حكومت و خوشي ها ، همگاني و اجباري بودن مرگ و نيستي  *مفهوم :
  بر دولتْ آشيانِ شما نيز بگذرد                وين بومِ مِحْنَت از پيِ آن تا كند خراب  -2

   نحَج . مِ اندوه،غم.رنج،  ت :حنَمِ* بودن و در خرابه زندگي مي كند نحس ،نماد شومي و نامباركي و جغدبوم : *
  خوشبختي ةآشيان دولتْ آشيان :*واين وين :*سعادتفرمانروايي،  دارايي، زمان :*دولتبه خاطرِ ازپيِ :*
  بوم ، خراب ، آشيان *مراعات نظير :  محنت به بومتشبيه  بومِ محنت :* تركيب اضافي مقلوب ( آشيانِ دولت ) آشيان :دولتْ * 

  خوشبختي بردن بين از اعتبار، و قدرت ازنابودي كنايه:  گذشتن كسي آشيان بر محنت * بومدولت به آشيان *تشبيه :
   .محنت و سختي ، جغد شوم و ويرانگري است كه به ما بسنده نمي كند ، شما را نيز خانه خراب خواهد كرد  :معني بيت*

  (رنج و سختي ، خانة استوار شما را ويران مي كند و سعادت شما را به بد بختي تبديل خواهد كرد )
  ناپايداربودن خوشي و سعادتمندي*مفهوم : 

  شما نيز بگذرد بر حلق و بر دهانِ                    و عام    خاصّ آبِ اجلْ كه هست گلوگيرِ-3
  همگان همه،، فراگيرنده :عام* برگزيده ويژه،:  خاص* چه راه گلورابگيرد آنكننده ،  خفه :گلوگير* مرگ*اجل : 

  		افراد برگزيده و افراد عادي :و عام خاصّ*
  افراد ةهم تضاد و مجازاز و عام : خاصّ*دهانگلوگير ، حلق و مراعات نظير : *اضافة تشبيهيآبِ اجل :*

  است  مرگ چشنده نَفْسى هر ←الْمَوْتِ ذائِقَةُ  نَفْسٍ كُلُّ *تلميح :
خفه مي كند و مي كُشد، روزي در دهان و گلوي شما نيز فروخواهد رفت (شما نيز مانند مردم عادي مردم را  ةمرگ كه مثل آب هم :معني *

  نمي يابيد) خواهيد مرد واز مرگ رهايي
  رهايي از مرگ امكان پذير نيست و همةانسان ها مي ميرند. *مفهوم : 

  بيداد ظالمان شما نيز بگذرد                       چون دادِ عادالنْ به جهان در ، بقا نكرد   -4
  ضافه براي يك متمّم( جهان)به + در= دو حرف ا ،درجهان *به جهان در:عدالت، دادگريداد: *پيوند وابسته سازوقتي كه، : چون*
  *تضاد : دادو بيداد ، عادل و ظالم پايندگي، دوام، هميشگي ، پايدار ماندن :  بقا ظلم* ستم،بيداد : *
  ازبين مي رود.ظالماني شما نيز  ستمگري پايدارنماند، بي ترديدوقتي دادگري دادگران در جهان  :معني * 

  ناپايداري ظلم وستم ستمكاران و قدرتمندان *مفهوم :
  اين عوعوِ سگان شما نيز بگذرد               در مملكت چو غُرّش شيران گذشت و رفت     -5

  بانگ جانوران درنده ،صداي مهيب، فرياد ترسناك *غُرّش : كه بيانگر صداي سگ است » نام آوا«، وغواغ ،بانگ سگ *عوعو: 
سرزمين و دنيا فريادانسان هاي شجاع و بزرگ خاموش شد شك نكنيد كه اين صداي ناخوشايند شما انسان هاي فرومايه نيز وقتي در اين  :*معني 

  به پايان مي رسد.( وقتي انسان هاي بزرگ و دادگر مُردند بدون شك شما ستمگران نيز زنده نمي مانيد)
  استعاره از انسان هاي شجاع و مردان بزرگ *شيران :باشد.» دنيا ، سرزمين،«مي تواند مجاز از *مملكت : 
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  استعارة مصرّحه از افراد پست و فرو مايه  *سگان :استعاره از قدرت هاي ظاهري *عوعو :
  گذشت و بگذرد  * اشتقاق:و عو عو ، سگان و شيران غُرّش*تضاد: 
  انسان هاي پست نيز يقينا رفتني است.اين صداي گوش خراش شما 		وقتي كه بانگ و خروش انسان هاي شجاع گذشت و رفت*معني: 

  زوال پذيري شكوه و قدرت ظاهري انسان هاي پست و فرو مايه*مفهوم : 
  ارتباط معنايي دارد با بيت قبل.

  هم بر چراغدانِ شما نيز بگذرد                    شت  كُبادي كه در زمانهْ بسي شمع ها بِ-6
  و مانند آن خاموش كردن آتش و چراغ ،بي جان كردن :شتنكُ*خاموش كرد:  شتبكُ بسيار* *بسي :روزگار، دهر: زمانه *
به معني دانستن و بن مضارع باشد يك تكواژ آزاد است و به همراه » دان « هرگاه تكواژ *توجّه : ، اسم مشتقجاي چراغ چراغدان : : نيز* هم*

است و همراه با تكواژآزاد يك واژة مشتق مي سازد؛ » پسوند« باشد يك  تكواژ آزاد ديگر، يك واژة مشتق مي سازد و اگر به مفهوم جاي و ظرف
  مانند : شيمي دان ، رياضي دان و...كه واژة مركب هستند و واژه هاي قنددان ، نمكدان و...مشتق هستند .

يي كه مثل شمع با نورشان وسيله ي ، انسان هاارزشمند وبزرگانسان هاي از استعاره شمع :*، قدرت مردم ، عذاب الهياستعاره از مرگ باد :* 
  چراغدان ،بكُشت، شمع *مراعات نظير:، حاكمان پست وكوچكزندگيحكومت، استعاره از : چراغدان*هدايت ديگران مي شوند.

    درامان نيستيد).  همان بادي كه شمع هاي گذشتگان را خاموش كرد ، چراغ شما را نيز روشن نخواهد گذاشت ( شما نيز از تيره روزي و نابودي  :*معني 
  ناچارْ كاروانِ شما نيز بگذرد                   زين كاروانْ سرايْ بسي كاروان گذشت   -7

  كاروان خانه ، محلِّ اقامت موقّتي قافله كه در مسير راه ها وجود داشت كاروانْ سراي:* 
  است . » ساده « كنند، از نظر ساختمان واژة  حركت هم با كه مسافر اي عده قافله،*كاروان: 

  استعاره ازحكومت و سلسلة گوناگون ، طبقات وگروه هاي مختلفاوّل:  كاروان كاروان* *تكرار:،كشوراستعاره از دنيا كاروانْ سراي:*
مصوّت بلند/ *واج آرايي: و كاروانكاروان *جناس تام: كاروان سرا و كاروانمراعات نظير: * زندگي انسان، حكومت و قدرتعمرو دوم: كاروان*
  ا /

كاروان هاي بسياري از اين دنيا عبوركرده اند و رفته اندبه ناچاركاروان شما نيز خواهدگذشت.( حكومت و سلسله هاي و سقوط كردند يا :*معني 
  انسان هاي مختلفي آمدندومُردند. شما نيز سقوط خواهيد كرد يا خواهيد مرد.)

  انسان ها همگي فاني هستند يا همه حكومت ها و حاكمان ازبين مي روند. *مفهوم:
 خواجو        كه اساسش همه بي موقع و بي بنيادسترِباط                             كهنه اين بردرِ مزن انس ةخيم

  سعدي             ني نيستكاروا	كه خانه ساختن آيين                          سراي مبند كاروان	دل اي رفيق درين
                                       سرا ،در كاروانسرا نكند كاروان                                      ما كاروانيم و جهان كاروانسرا

  همايي               يك روز اين بيايد و يك روز آن رود                               مهمان سراست خانه دنيا كه اندرو
  شما نيز بگذرد اخترانِ تأثيرِ                    خويشتن    مسعودِ ر به طالعِخَفتَاي مُ-8

  ضمير مشترك  خويشتن:*ستارگاناختران: *باسعادت مسعود:*بخت و اقبالطالع: *افتخار كننده ر:خَفتَمُ*
  دارد . تلميحسرنوشت انسان دخالت دارد ؛ از اين بابت بيت قدما اعتقاد داشتند كه ستارگان در تعيين تأثير اختران: *

  		تو و روزى به زيان تو سودروزگار دو روز است ؛ روزى به :  الدَّهرُ يَومانِ يَومٌ لَكَ وَ يَومٌ عَلَيكَدارد به سخن علي ( ع ): *تلميح 
باغرور و افتخار به بخت بلندخود مي نازي ( خود را جاودانه مي پنداري ) سعادت تو ماندگار نيست ودوران شكوفايي ات تمام  كسي كه اي: معني* 

  مي شود . 
  

  تا سختيِ كمانِ شما نيز بگذرد                  بر تيرِ جورتان ز تحمّل سپر كنيم       -8
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سختي *بكشدو اين نشانه قدرتمندي او بود را محكم و سخت كمان كه ، كسيسنگدل بي رحم و ،تيرانداز ماهر :سخت كمان*ستم جور:* 
  مجاز از قدرت، سلطه، زور و ستم كمان:* قدرت و سلطه فراوان مندي،قدرت كمان:

   سپر ( مشبّه به) بهتشبيه تحمّل ( مشبّه )  زتحمّل سپر كنيم :*جوربه تيرتشبيه جور: تيرِ *تير و سپر و كمان *مراعات نظير:
  پناه قرار دادن ،محافظ ساختنكنايه ازدفاع كردن،  : كردنسپر * 

     ناصرخسرو     تو چرا جان را همي داري به پيش تن سپر؟                              است يزدان تنت راپيش جان تو سپر كرده

 	سعدي               كه جان سپر نكني پيش تير بارانش                                   	نه شرط عشق بود با كمال ابروي دوست

  .صبر و تحمّل در برابر تيرستم شما از خودمان دفاع مي كنيم تا زماني كه دوران قدرت شما نيز به پايان برسد ي ازما با سپر :معني* 
   دوران دشوار و رنج آور حكومت شما به پايان برسد )(ما ستم هاي شما راصبورانه تحمّل مي كنيم تا 

  رگيِ شبان شما نيز بگذرداين گُ              اي تو رمه سپرده  به چوپان گرگْ طبع      -9
  درنده خو گرگ طبع :*چوپانشبان:  * 

  توده مردم ،استعاره از مردم رمه:*منظور انسان هاي پستي كه حاكمان ستمگر را روي كار آورده اند.	*تو:
تشبيه: مشبه: طبع چوپان  مشبه به: طبع گرگ، وجه  *چوپان گرگ طبع:عامالن ظالم حكومت حاكم مستبد،استعاره از :چوپان گرگْ طبع*

  استعاره از حاكمان شبان:* نوعي پارادوكس :گرگْ طبع چوپان*شبه: درندگي و از بين بردن مردم 
   تضاد ( طباق ) رمه و گرگ: *گرگ و رمه و شبان و چوپان مراعات نظير:*انهاستعاره از ظلم و ستم، رفتار ستمگر *گرگي:

پادشاه ) مردم را به حاكمانِ گرگ صفت سپرده اي اين گرگ صفتي حاكمان شما نيز روزي به پايان خواهد رسيد (  ياي كسي كه ( ا : معني* 
   اين حاكمان ظالم شما نيز روزي خواهند مرد )

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   چه شورش است نيباز ا                  1 يفارس يشعر خوان                    درس نهم يو بررس ليتحل
  ؟!م استزا و چه ماتَ چه نوحه و چه عَ ،باز اين       ؟!م است عالَ لقِچه شورش است كه در خَ ،باز اين-1
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  ، مخلوقمردم، انسان ده،يآفر،نشيآفر ،دنيآفر :خلق*، فتنهآشفتگي ،هيجان ،آشوب و غوغا كردن :شورش*دوباره، قيداست *باز:
چه در مراسم سوگواري و عزاداري  آن :نوحه وجوددارد؛ اسنادي نيست، ناگذراست**است دومي: چه در آن است، جهان، گيتي دنيا و آن: معالَ*

غم، مصيبت، ماتَم: *عزاداري كردني، سوگوار ،اندوه شديد بر اثر مرگ كسي، سوگ، ماتم :زاعَ *گريه و زاري و شيون بر مرده،خوانده مي شود
  داشتن اريغصه و اندوه بس، سوگ

   مماتَ ،زاعَ ،نوحه *مراعات نظير:
  دوباره اين چه آشوب و غوغايي است كه دربين مردم جهان وجود دارد؟ دوباره اين، چه زاري و سوگواري و اندوهي است ؟ *معني: 

 سازي براي يافضا استهاللي براعت درواقع بعدي وابيات بيت شده، اين ايجاد مردم در محرم آمدن با كه است وتكاپويي هيجان منظور شورشنكته: 
    محرم است. وهواي حال

  م استعظَاَ رشِخاسته تا عَ ،صور فخِبي نَ         كز زمين            ؟!عظيم است چه رستخيزِ ،باز اين-2
  بزرگ، پرشكوه: عظيم*روزحشر و قيامت، رستاخيز، برخاستن مردگان، بعث	:رستخيز*دوباره، قيداست *باز:

   بوق د؛يشاخ و جز آن، كه در آن دمند تا آواز برآ :صور*صور در لياسراف دنيدم صور: ةنفخ*مبا دهان، دَ دنيدم :نَفخ*
  پديد آمده، بلند شده	:خاسته*آن دمد و مردگان زنده شوند در يو امت،يكه در روز ق لياسراف پوريش :ليصور اسراف*
  آسمان نهم، فلك االفالك ، در روايات ديني، جايي فراتر از همة آسمان ها، بلنداي آسمان، تخت پادشاه، سرير، خيمه، سايبان: رشِعَ*
تا  يعني جا نيدر ا » وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ « ستيقرآن يواژه ا، تر عرش بزرگ . عرش بزرگتركيب وصفي؛ : معظَاَ رشِعَ*تر، بزرگوارتر بزرگ :ماَعظَ*

  ا اوج آسمان و نزد خد
   آن دمد و مردگان زنده شوند در يو امت،يكه در روز ق لياسراف پوريشاشاره دارد به صور فخِنَ *تلميح:عرش و زمين *تضاد:

  عرش ، صور نفخ رستخيز، *مراعات نظير:
  رستاخيز بزرگي است كه بدون دميدن شيپوراسرافيل از زمين تا اوج آسمان پديدآمده است.دوباره اين، چه *معني: 
 شيپور در اسرافيل آن كه بدون دارد امتداد خداوند رشع تا كه آمده است وجود به زمين در محرم باآمدن كه است قيامتي عظيم رستخيز*نكته: 

  باشد. دميده خود
  م استعالَ اتِ رّ ذَ شوب در تماميِ Ĥآفتاب                             ك، كند از مغرب گويا طلوع مي-3
  شور و غوغافتنه،  :شوبآ*كه مثل اين، و احتمال به كاررود واژه اي كه براي ظنّ :گويا*

  آفتاب، كند از مغربطلوع مي *پارادوكس:، آفتاب وذرّاتطلوعو  آفتاب*مراعات نظير: 
  كنايه ازاتفاق شگفت انگيزو غيرقابل باور، برعكس شدن اوضاع، دگرگون شدن اوضاع ونظم جهان آفتاب: مغرب، از كندمي طلوع*

  علت آشوب و هيجان ذرّات عالم به سبب طلوع آفتاب*حُسن تعليل: ذرّات؛ زيرادربينشان آشوب و فتنه افتاده است. *تشخيص و استعاره:
  بين تمام ذرّات جهان، فتنه و آشوب وجود دارد. مثل اين كه خورشيد ازمغرب طلوع كرده است كه در*معني: 
  است)  افتاده عالم ذرّات تمام در وآشوب كرده طلوع ازمغرب معمول برخالف است قيامت نوعي كه محرم آمدن با (خورشيد

  م استحرّش مُ عام كه نامَ ستخيزِاين رَ            بعيد نيست                 ،دنيا ش قيامتِمَگرخوانَ-4
  ، بيگانهبا فاصلة زياد، دور :بعيدفتنه* و مرگ، آشوب از پس شدن ، برانگيختهروز رستاخيز :قيامت*مخفّف اگر: گر*
  درمصراع اوّل، مفعول ودرمصرع دوم، مضاف اليه ش:-َ *ل از سال هجري قمريماه اوّ :محرَّمُ همگاني* همگان، شامل،همه، فراگير، :عام*

  اشاره به روزقيامت و برانگيخته شدن انسان ها *تلميح:مُحَرَّم به قيامت *تشبيه:
 *معني: اين برپاخاستن همگاني مردم را كه نام آن مُحرّم است، اگرقيامت دنيا بنامم، دوراز حقيقت و شگفت انگيزنيست .

  غم است دسيان همه بر زانويِ قُ سرهايِ                    مالل نيست         دس كه جايِ قُ در بارگاهِ-5
  شكوه الهيو  جالل ٔەسراپرد بارگاه قدس:*را به حضور پذيرند؛ دربار و كاخ شاهان، جايي كه شاهان ديگران  :بارگاه *
  افسردگي پژمردگي، اندوه،: مالل*يپاك :دسقُ *
  اندوهكنايه از شدت غم و *سربرزانوي غم نهادن: استعاره از فرشتگان و ملكوتيان: دسيانقُ *اضافة استعاري: دسقُ بارگاهِ*

  اضافة استعاري و تشخيص :غم زانويِ سر و بر و در**جناس ناقص: است و نيست *تضاد:سر، زانو *مراعات نظير:
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 درپيشگاه شُكوه پروردگاركه جاي غم واندوه نيست، همة فرشتگان به سبب واقعة ُمحرَّم به شدّت غمگين هستند.*معني: 

  آدم است اوالدِ اشرفِ كنند                           گويا عزايِ نوحه مي ،ك بر آدميانلَو مَ نّجِ-6
  :اوالد*تر تر، افراشته تر، گرانمايه شريف *اَشرف: فرشته . ج . ماليك، ماليكه  *مَلَك:پري، موجود نامريي نّجِ*
  ها بچّه فرزندان، ولد، :جِاوالد نوحه و عزا، جِنّ و مَلَك* *مراعات نظير:مجاز ازتمام موجودات: كلَو مَ نّجِ *
   جن، ملك، آدم  مراعات نظير: : استعاره از امام حسين(ع )*آدم اوالدِ اشرفِ *

    . جن ها و فرشتگان همه براي انسان ها سوگواري مي كنند؛ زيرا ماتم شريف ترين فرزندحضرت آدم است*معني: 
  حُسَين خدا، ِرسول كنارِ ةنور مشرقين                          پرورد ،آسمان و زمين خورشيدِ

 است؛ به آسـتان حضرت حق كيكه نزد يفرشـته ا :لَكمَ *تربيت شد،پرورش يافته، پرورش داده شدهه: پرورد مغرب* و مشرق :مشرقين *
  *كنار: آغوش، بغلليعزرائ ل،يكائيم ل،ياسـراف ل،يجبرائ

  زمين و آسمان* زمين و آسمان :مجازازتمام هستي *تضاد: استعاره از امام حسين :نور مشرقين ،آسمان و زمين خورشيدِ*
  وآسمان و نور و مشرقين*تلميح: مصراع دوم اشاره دارد به پرورش يافتن امام حسين در آغوش پيامبرخورشيد *مراعات نظير:

  رمين را از مشرق و مغرب ، نوراني مي كند. او درآغوش پيامبر پرورش يافته استامام حسين (ع ) خورشيدي است كه آسمان و *معني: 
  ( امام حسين (ع ) پرورش يافتة آغوش پيامبرخدا، خورسيد نمام هستي ونور جهان آفرينش است  )

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


