
 

 

زندگانی و تاریخ تولد و وفات او هیچ اطالعی در  . دربارةشاعران استاد قرن هفتم و هشتم هجری است از سیف فرغانی

 اند. ن و تذکره نویسان نامی از او در آثار خود نیاوردهاز نویسندگا کدام هیچدست نیست و 

نزدیک به  که درحالیزیست. وی  ایلخانان و مغوالن در آسیای صغیر می فرغانة ماوراءالنهر بود که در دورة سلطة وی اصالً از

 وفات یافت. . ق.( ه ۷۴۹)در سال  ،هشتاد سال داشت

 تحلیل ابیات

 بگممذرد نیممز شمم ا جهممان بممر مممر ، هممم. ۱

 

 

 بگممممذرد نیممممز شمممم ا زمممممان رونمممم  هممممم 

 

 

 

ی
بان

 ز
رو

لم
ق

 

 :ها معنی واژه

 رون : رواج، اعتبار.

 است.« عبور کردن»اوّل، به معنی بگذرد بر: در مصراع 

 گذشتن: در مصراع دوم، به معنای سپری شدن است.

 :دستور زبان

 هم: حرف پیوند مزدوج

 مر : نهاد

 بر: حرف اضافه

 جهان: مت ّم

 الیه مضافش ا: 

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 ۱هم: حرف پیوند مزدوج

 رون : نهاد

 الیه زمان: مضاف

 الیه مضاف الیه مضافش ا: 

                                                           
 چمه .روم ممیبمدت، ممن  خمواه خوشمت بیایمد خمواه مانند: خواه، چه، یا، نه، هم. اند از عبارتاین حروف که دارای مفهوم تساوی هستند،  حروفی هستند مزدوج، پیوند. حروف ۱

 ت اشا. هم فال بود و هم دردسرت را. نه خواهم پولت را می مشهد، یکی را برای رفتن انتخاب کن. نه یا تهران نخواهی، من ماندنی شدم. یا چه بخواهی



 

 

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 بیت دو ج له است.

 

ی
دب

و ا
مر

قل
 

 است. نوع دوم = مکنیّه(، مر  چون انسانی در حال گذر تصور شده ۱مر : تشخیص )استعارة

 جهان: مجازاً ع ر و زندگانی.

 های قافیه جهان و زمان: واژه

کنیم، زیرا این تفاوت  ردیف محسوب میش ا نیز بگذرد: ردیف. با وجود تفاوت در ساختار و معنای فعل گذشتن، آن را 

 اند. جنبة مجازی دارد و اغلب شاعران بدان تن در داده

 است. مر  [طعم] چشندة جاندارى هر (185آل عمران: ) «اْلَمْوِت َذاِئَقُة َنْفٍس ُکلُّ»تل یح به آیة شریفة 
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کر

و ف
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قل
 

 پذیرد. اعتبارتان پایان می آید و هم ارزش و معنی: ای ست کاران، هم مر  به سراغتان می

است و آنان را به  این شعر بیان درد و تألّم شاعری است که جور و بیداد مغوالن و اعقاب آنان را به چشم دیده

 َلاْلَباِط ِإنَّ اْلَباِطُل َزَهَق َو اْلَحقُّ َجاَء ُقْل َو»دهد. شاید بتوان این شعر را مصداق بارز  نوید می شان ست گریسرانجامی  بی

 .دانست .«است نابودشدنى ه واره باطل آرى،. شد نابود باطل و آمد ح : بگو و (81إسراء: ) َزُهوقًا َکاَن

 

. 

 خمراب کنمد تما آن پمی از محنمت بموم وین. ۲

 

 

 بگممممذرد نیممممز شمممم ا آشممممیان دولممممت بممممر 
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 :ها معنی واژه

 بودن مشهور است. ای که به نحس بوم: جغد، پرنده

 سختی.محنت: 

هایی است که در روند تحول معنایی، هم معانی  واژه ازج لهاست.  دولت: در گذشته به معنای ثروت، بخت و اقبال بوده

 است. قدیم را حفظ کرده و هم معنای جدید )گروه وزیران( یافته

 گذشتن بر: عبور کردن از.

                                                           
 هر تشخیصی استعارة مکنیه است. دیگر عبارت بهمکنیه( است ) دوم. تشخیص از ج له انواع استعارة نوع ۲



 

 

 آشیان: النه

 :دستور زبان

 )حرف ربط( ساز پایه همو: پیوند 

 صفت اشاره )وابستة پیشین(.این: 

 بوم: نهاد )هسته(.

 الیه )وابستة پسین(. محنت: مضاف

 این بوم محنت: گروه اس ی در نقش نهاد.

 ساز. از پی آن تا: برای اینکه: پیوند وابسته

 این بوم محنت برای آن که خراب کند: ج لة وابسته.

 بر: حرف اضافه.

 است. ای مرکّب ساخته واژهآشیان: ترکیب اضافی مقلوب که  دولت

 آشیان ش ا: گروه اس ی در نقش مت ّم. دولت

 نیز: قید

 بگذرد: فعل.

 بر دولت آشیان ش ا نیز بگذرد: ج لة هسته. بیت دو ج له است. )یک ج لة مرکّب است(

 شبکة معنایی:

 بوم و خراب: تناسب.

 بوم و آشیان: تناسب.
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و ا
مر

قل
 

 به. (، محنت: مشبّه، بوم: مشبّه۱اضافة تشبیهی) اضافیبوم محنت: تشبیه فشردة 

 بوم بر چیزی گذشتن: کنایه از ویران کردن.

 دل. به است، مانند سنگ ای مرکب که بر بنیاد مشبّه و مشبّه دولت آشیان: واژه

 بوم، خراب و آشیان: مراعات نظیر.

 بوم ن اد شومی

 
                                                           

اند و از آن  است و گویی آن را فشرده گویند که ادات تشبیه و وجه شبه آن حذف شده شود. این تشبیه را از آن نظر فشرده می به بر مشبه مقدم می . در اضافة تشبیهی اکثرًا، مشبه۱

 شود. دریافت آن به تفکر و تأمل بیشتری نیاز است و هر چه این تفکر و تأمل بیشتر باشد، بالغت سخن نیز افزوده میشود که برای درک و  جهت بلیغ خواند می
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 کردن به سراغ بخت و اقبال ش ا نیز خواهد آمد.رنج و سختی مانند جغدی شوم برای نابود 

 

 عممام و خمما  گلمموگیر هسممت کممه اجممل آب. ۳

 

 

 بگمممذرد نیمممز شممم ا دهمممان بمممر و حلممم  بمممر 
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 دستورزبان: آب: نهاد )هسته(.

 الیه )وابسته(. اجل: مضاف

 آب اجل: نهاد )گروه اس ی(.

 .ساز وابستهکه: پیوند 

 هست: فعل اسنادی.

 مسند )هسته(.گلوگیر: 

 الیه )وابسته(. خا : مضاف

 و: حرف عطف.

 .۱عام: معطوف )وابسته(

 : ج لة وابسته.عام و خا  گلوگیر هست که اجل آب

 بر: حرف اضافه.

 حل : مت ّم.

 و: حرف عطف.

 بر: حرف اضافه.

 دهان: مت ّم.

 الیه. ش ا: مضاف

 نیز: قید.

 بگذرد: فعل

                                                           
و  گلوگیر خا »را به شکل « گلوگیر خا  و عام»و گروه اس ی  ن ایند میهای اس ی به ژرف ساخت آن مراجعه  در چنین گروه ،است آمده ۹8چه در آزمون سراسری  مطاب  آن. ۱

 آورند. پیداست در این صورت با دو گروه اس ی مواجهیم. در نظر می« گلوگیر عام
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 به. اضافی )اضافة تشبیهی( اجل: مشبّه؛ آب مشبّهآب اجل: تشبیه فشردة 

 گلوگیر بودن: کنایه از کشنده بودن.

 خا  و عام: تضاد و مجازاً ه ة مردم.

 شدن و مردن. آب بر حل  و دهان گذشتن: کنایه از خفه

 است. مر  [طعم] چشندة جاندارى هر (185آل عمران: ) «اْلَمْوِت َذاِئَقُة َنْفٍس ُکلُّ»تل یح به آیة شریفة 

 آب، گلو و حل : مراعات نظیر

 

ی
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 کشد، ش ا را نیز از بین خواهد برد. مر  که چون آب ه ه را می

 یادآور این بیت فردوسی است:

 «سری زیر تاج و سری زیر تر  شکاریم یکسر ه ه پیش مر »

 

 نکممرد بقمما ر،د جهممان بممه عممادالن داد چممون. ۴

 

 

 بگممممذرد نیممممز شمممم ا ظال ممممان بیممممداد 
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 دستور زبان:

 ساز چون: پیوند وابسته

 داد: نهاد )هسته(

 نشانة ج ع« ان»الیه )وابستة پسین(؛  عادالن: مضاف

 داد عادالن: نهاد )گروه اس ی(

 .۱ر: دو حرف اضافه برای یک مت ّمدبه ... 

 بقا نکرد: فعل

 : ج لة وابستهنکرد بقا بر، جهان به عادالن داد چون

 بیداد: نهاد )هسته(

 الیه )وابسته( ظال ان: مضاف

 الیه )وابستة وابسته( الیهِ مضاف ش ا: مضاف

 بیداد ظال ان ش ا: نهاد )گروه اس ی(

                                                           
1
برند، یکی قبل از متّمم و یکی بعد از متمم. مطابق دستور زبان معیار امروز،  های متون قدیم این است که گاهی برای یک متمم دو حرف اضافه به کار می از ویژگی 

 بریم. که از معنای بیت به زائد بودن آن پی مییکی از این حروف اضافه زائد است 



 

 

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 : ج لة هستهبگذرد نیز ش ا ظال ان بیداد
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 داد و بیداد: تضاد

 عادالن و ظال ان: تضاد

 «ا»و مصوّت « د»آرایی در صامت  واج
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 اند، پس روشن است که ست گران وابسته به ش ا نیز نخواهند ماند. وقتی دادگران با وجود عدالت در جهان ن انده

 یادآور این بیت از خاقانی شروانی است:

 خذالن رسد چه گویی. ست کاران قصر بر ما بر ستم رفت این دادیم، بارگه ما

 

 

 رفت و گذشت شیران غرش چو م لکت در. ۵

 

 بگمممذرد نیمممز شممم ا سمممگان عوعمممو ایمممن 
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 دستور زبان:

 در: حرف اضافه

 م لکت: مت ّم

 ساز چو: پیوند وابسته

 غرش: نهاد )هسته(

 الیه )وابسته( شیران: مضاف

 گذشت: فعل

 ساز )حرف ربط( پایه و: پیوند هم

 غرش شیران رفت(چو رفت: فعل )در این ج له بقیة اجزای ج له به قرینة لفظی ج لة قبل حذف شده است: 

 : دو ج لة وابستهرفت و گذشت شیران غرش چو م لکت در

 این: صفت اشاره

 



 

 

 : نهاد )هسته(۱عوعو

 الیه )وابستة وابسته( سگان: مضاف

 الیه )وابستة وابسته( الیهِ مضاف ش ا: مضاف

 عوعو سگان ش ا: گروه اس ی در نقش نهاداین 

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 : ج لة هستهبگذرد نیز ش ا سگان عوعو این

 

ی
دب

و ا
مر

قل
 

 های شجاع و ارزش ند شیران: استعاره از انسان

 ارزش های ترسو و بی سگان: استعاره از انسان

 شیران و سگان: با توجه به معنی مجازی آن با هم تضاد دارند.
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و ف
مر

قل
 

 رسد. صفتان نیز به پایان می فریاد شیرمردان خاموش شد، هیاهوی سگ که وقتیدر این کشور، 

 

 

 بکشممت ها شمم ع بسممی زمانممه در کممه بممادی. ۶

 

 

 بگمممذرد نیمممز شممم ا چراغمممدان بمممر همممم 
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 معنی واژه:

 بکشت: خاموش کرد

 دستور زبان:

 نهاد  بادی:

 ساز که: پیوند وابسته

 حرف اضافهدر: 

 زمانه: مت ّم

                                                           
از  آواها نامشرشر آبشار، قارقار کالغ و ...  مانند ؛گویند را می غیرزندهموجودات زنده و  معنی بیصداهای  آوا نامگویند.  می آوا نامهایی از این قبیل را  این واژه و واژه. 1

 پذیرند. های اسم را می مقولة اسم هستند و نقش



 

 

 بسی: صفت مبهم

 ها: مفعول ش ع

 ها: گروه اس ی در نقش مفعول بسی ش ع

 بکشت: فعل

 : ج لة وابستهبکشت ها ش ع بسی زمانه در که بادی

 و در جهت تأکید آن است و در واقع زائد است.« نیز»ه چنین، قید. این واژه در این بیت مترادف هم: 

 بر: حرف اضافه

 چراغدان: مت ّم )هسته(

 الیه )وابسته( ش ا: مضاف

 چراغدان ش ا: گروه اس ی در نقش مت ّم.

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 هم بر چراغدان ش ا نیز بگذرد: ج لة هسته

 های معنایی شبکه

 باد و ش ع: تضاد

 : تناسبچراغدانش ع و 

 باد و کشتن )خاموش کردن(: تناسب

 

ی
دب

و ا
مر

قل
 

 مر  )نوع اوّل یا مصرّحه با حذف مشبّه(باد: استعاره از 

 های ارزش ند ش ع: استعاره از هستی انسان

 پایه های دون چراغدان: هستی انسان

 باد و ش ع: تضاد

 : مراعات نظیرچراغدانش ع و 

 باد و کشتن )خاموش کردن(: مراعات نظیر

 «ب»آرایی در صامت  واج

 است. مر  [طعم] چشندة جاندارى هر (185آل عمران: ) «اْلَمْوِت َذاِئَقُة َنْفٍس ُکلُّ»تل یح به آیة شریفة 
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 کند. ارزش ش ا را نیز نیست می است، وجود بی های ارزش ند بسیاری را نابود کرده مر  که وجود

 

 گذشممت کمماروان بسمی سممرای کمماروان زیمن. ۷

 

 

 بگممممذرد نیممممز شمممم ا کمممماروان ناچممممار 

 

ی
بان

 ز
رو

لم
ق

 

 دستور زبان:

 صفت اشاره )وابسته(« این»حرف اضافه و « از»، «از این»مخفّف  زین:

 سرای: مت ّم )هسته( کاروان

 سرای: گروه اس ی در نقش مت ّم این کاروان

 بسی: صفت مبهم )وابستة پیشین(

 کاروان: نهاد )هسته(

 گذشت: فعل

 : ج لة مستقلگذشت کاروان بسی سرای کاروان زین

 ناچار: قید

 )هسته(کاروان: نهاد 

 الیه )وابسته( ش ا: مضاف

 کاروان ش ا: گروه اس ی در نقش نهاد

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 های معنایی: شبکه

 سرا و کاروان: تناسب کاروان
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 سرا: استعاره از دنیا )استعارة نوع اول یا مصرّحه با حذف مشبّه( کاروان

 ها انسانکاروان: استعاره از 

 کاروان: تکرار



 

 

 «ر»آرایی در صامت  واج

 سرا و کاروان: مراعات نظیر کاروان

 کاروان ش ا نیز بگذرد: ج لة مستقل
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 اند، به ناچار ش ا نیز از این جهان خواهید رفت. زیادی زیسته و رفتههای  در این جهان انسان

 

 خویشممتن مسممعود طممالع بممه مفتخممر ای. 8

 

 

 بگممممذرد نیممممز شمممم ا اختممممران تممممأثیر 
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 معنی واژه:

 مفتخر: سربلند، صاحب افتخار

 طالع: سرنوشت، بخت

 خجسته، مبارک مسعود:

انمد.  ها و اختران در سرنوشت انسان و سعد و نحس حال و آیندة ایشان ممثثر بوده آس انبه باور گذشتگان تأثیر اختران: 

 بودند. آور تقسیم کرده تبخش و شقاو های سعادت بر این اساس اختران )سیارات( را به دسته

 دستور زبان:

 ای: حرف ندا

 مفتخر: منادا )صفت جانشین اسم(

 به: حرف اضافه

 طالع: مت ّم )هسته(

 (۱مسعود: صفت بیانی )وابستة پسین 

 (۲الیه )وابستة پسین  خویشتن: مضاف

 طالع مسعود خویشتن: گروه اس ی در نقش مت ّم

 
 : حرف ندا + منادا = یک ج لهخویشتن مسعود طالع به مفتخر ای



 

 

 أثیر: نهاد )هسته(ت

 الیه )وابسته( اختران: مضاف

 الیه )وابستة وابسته( الیهِ مضاف ش ا: مضاف

 تأثیر اختران ش ا: گروه اس ی در نقش نهاد

 

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 : یک ج لة مستقلبگذرد نیز ش ا اختران تأثیر

 معنایی:شبکة 

 طالع، مسعود، اختر: تناسب
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 اختر: مجازاً بخت و اقبال

 طالع، مسعود، اختر: مراعات نظیر

 «ت»آرایی در صامت  واج

 تل یح به سخنی از حضرت علی )ع(:

 روزگار دو روز است؛ روزى به کام تو و روزى به زیان تو: الدهرُ يَومانِ: فيَومٌ لَكَ و يَومٌ علَيكَ

 

ی
کر

و ف
مر

قل
 

 پذیرد. نیز پایان می ش ا نازی، این بخت و اقبال نیک بختی خود می ای کسی که به خوش

 

 کنممیم سممپر تح ممل ز جورتممان تیممر بممر. ۹

 

 

 بگمممذرد نیمممز شممم ا ک مممان سمممختی تممما 

 

ی
بان

 ز
رو

لم
ق

 

 معنی واژه:

 جور: ستم

 دستور زبان:



 

 

 بر: حرف اضافه

 تیر: مت ّم )هسته(

 )وابسته(الیه  جور: مضاف

 الیه )وابستة وابسته(، ض یر متصل شخصی الیهِ مضاف تان: مضاف

 ، حرف اضافه«از»ز: مخفّف 

 تح ل: مت ّم

 سپر: مفعول

 «سازیم»کنیم: فعل به معنای 

 : ج لة هستهکنیم سپر تح ل ز جورتان تیر بر

 ساز تا: پیوند وابسته

 سختی: نهاد )هسته(

 الیه )وابسته( ک ان: مضاف

 الیه )وابستة وابسته( الیهِ مضاف مضافش ا: 

 سختی ک ان ش ا: گروه اس ی در نقش نهاد

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 : ج لة وابستهبگذرد نیز ش ا ک ان سختی تا

 شبکة معنایی:

 تیر، سپر و ک ان: تناسب

 

ی
دب

و ا
مر

قل
 

 به تیر جور: تشبیه فشردة اضافی )اضافة تشبیهی(؛ جور: مشبه؛ تیر: مشبّه

 به تح ّل سپر کنیم: تشبیه فشرده. تح ّل: مشبّه؛ سپر: مشبّهز 

 دفاع کردنکنایه از سپر کردن: 

 : کنایه از قدرت ند بودنسخت ک ان بودن

 مجازاً قدرتک ان: 

 تیر، سپر و ک ان: مراعات نظیر

 



 

ی
کر

و ف
مر

قل
 

 پایان برسد. تا قدرت ش ا به سازیم ما در برابر ستم ش ا که چون تیری است، از تح ل سپری می

 

 طبمع گمر  چوپمان بمه سمپرده رممه تو ای. ۱۰

 

 

 بگمممذرد نیمممز شممم ا شمممبان گرگمممی ایمممن 

 

ی
بان

 ز
رو

لم
ق

 

 معنی واژه:

 رمه: گلة گوسفند

 دستور زبان:

 ی: حرف ندا. منادا محذوف است. )کسی که(ا

 تو: نهاد

 رمه: مفعول

 سپرده]ای[: فعل

 به: حرف اضافه

 چوپان: مت ّم )هسته(

 )وابستة پسین( طبع: صفت گر 

 طبع: گروه اس ی در نقش مت ّم چوپان گر 

 طبع . تو رمه سپرده]ای[ به چوپان گر ۲. ای ]کسی که[ ۱مصراع اول دو ج له است: 

 این: صفت اشاره

 مصدری است.« ی»گرگی: نهاد )هسته(، گر  بودن نوع 

 الیه )وابسته( شبان: مضاف

 الیه )وابستة وابسته( ش ا: مضاف

 شبان ش ا: گروه اس ی در نقش نهاداین گرگی 

 نیز: قید

 بگذرد: فعل

 : یک ج لة مستقلبگذرد نیز ش ا شبان گرگی این

 شبکة معنایی:



 

 

 رمه، گر ، چوپان، شبان: تناسب

 چوپان و شبان: ترادف

 رمه و گر : تضاد

 انمد. در ایمن  نظر نوع و گمذر متفاوتها با توجّه به کاربرد و معنایی که در ج له دارند، از  تفاوت معنایی در فعل: فعل

، هفت، هشت، نمه معانی متفاوتی دارد و بر این اساس، گاهی ناگذر )مصراع دوم بیت اوّل؛ بیت چهار، پنج« بگذرد»شعر 

و ده(، در معنای سپری شدن و عبورکردن است. گاهی گذرا به مت ّم )در مصراع اوّل بیت اوّل، بیت دوم، سوم و ششمم( 

 شود. است. این تفاوت معنایی در ردیف مع والً نادیده انگاشته می به کار رفته

 

ی
دب

و ا
مر

قل
 

 رمه، گر ، چوپان، شبان: مراعات نظیر

 رمه: استعاره از مردم

)چوپانی که طبعی چمون گمر   وجود دارد. تشبیه. در ترکیب نوعی از صفت گر استعاره از حاک ان طبع:  چوپان گر 

 دارد(

 صفت حاک ان گر شبان: استعاره از 

 خویی گرگی: مجازاً درنده

 رمه و گر : تضاد

 
ی

کر
و ف

مر
قل

 
 رسد. خویی حاک ان ست گر ش ا نیز به پایان می ای، این درنده صفت داده ای کسی که مردم را به دست حاک ان گر 

 کارگاه متن ژپوهی

 



 

 در شعری خواندید، پنج واژة مهم امالی را بیابید و بنویسید. -۱

 اجل، عوعو، طالع، طبعمحنت، 

 .را در ابیات زیر توضیح دهید «شتک  »تفاوت معنایی فعل  -۲

 فتم کمه نموش لعلمت مما را بمه آرزو کشمتگ 

 

 آیمد پرور بنمدهگفتما تممو بنمدگی کمن کماو  

  همما بکشممت بممادی کممه در زمانممه بسممی شمم ع 

 

 همممم بمممر چراغمممدان شممم ا نیمممز بگمممذرد 

 است.« خاموش کردن»، هالک کردن است. در بیت دوم به معنای «کردننابود »در بیت اوّل، به معنای  

 .بیابید درس متن از مترادف یک شده، صمشخّ ژةبرای هر وا -۳

 بمممممد فمممممرود آیمممممد بخمممممتدر  بممممر 

 

 هرکمممممه گیمممممرد عنممممان مرکبمممممش، آز 

  بلنمممد دار کمممه نمممزد خمممدا و خلممم  ته ّممم 

 

 تممو اعتبممارتممو،  تباشمممد بمممه قممدر ه ّمم 

 اعتبار = رون بخت = طالع؛  

 
 .قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشخص کنید -۱

 های قافیه جهان و زمان: واژه

کنیم، زیرا این تفاوت جنبة  ش ا نیز بگذرد: ردیف. با وجود تفاوت در ساختار و معنای فعل گذشتن، آن را ردیف محسوب می

 اند. مجازی دارد و اغلب شاعران بدان تن در داده

 .ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید کنایه در بیت زیر، -۲

 کنممیم سممپر تح ممل ز جورتممان تیممر بممر

 

 

 بگمممذرد نیمممز شممم ا ک مممان سمممختی تمما 

 سپر کردن: کنایه از دفاع کردن 

 از به پایان رسیدن قدرت: کنایه گذشتن ک ان یسخت

انگیزی و  ی تشبیه است. هر گاه تشبیه در مسیر خود ببالد و پرورده شود. حاصل آن استعاره خواهد بود. خیالاستعاره افشره -3

پروردگی در استعاره فراتر از تشبیه است، زیرا در بازن ود اندیشه تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد و بیشتر او را به شگفتی و درنگ 

 .دارد یم وا
 شود. بازن وده می هایی این روند با ذکر مثال 

 گوید: حکیم ابوالقاسم فردوسی در بیت زیر در توصیف زال می



 

 بممه چهممره چنممان بممود تابنممده شممید

 

 ولممیکن ه ممه ممموی بممودش سممپید 

 (۵۰- ۱۳8- ۱) 

ی سخن منظوم است، بر در این بیت از سفیدی موی سخن رفته است، در مصرع دوم این بیت که در محدوده

است، امّا سخنور ه واره بدین پایه راضی نیست و در راستای تعالی  های وزن و قافیه افزوده شده ساختهای آوایی زبان،  ساخت

 سراید: نهد و چنین می سخن خویش در قل رو خیال پا فراتر می

 جهممان دار گشممت از جهممان نمما امیممد

 

 بکنممد آن چممو کممافور ممموی سممپید 

 (۶۹۱- ۲۷۷ - ۵) 

در این بیت از بیت باال بیشتر است و سخن را از چهارچوب عادی آن فراتر « سفیدی موی» انگیزی یالخروشن است که تأثیر و 

که بریم. چنان تر سازیم آن را به قل رو استعاره میبرده است؛ حال اگر بخواهیم سخن را از این سطح نیز فراتر ببریم و پرورده

به تشبیهی است که مشبّه آن که در بیت باال بررسی شد، مشبّهرا به کار برده است و کافور چنان « کافور»فردوسی در بیت زیر 

برای فهم آن، به درنگ  ،تأثیر آن نیز بر مخاطب بیشترو تر تر و پروردهاست، پس سخن فردوسی در بیت زیر خیالی« موی سفید»

 و تأمّل بیشتری نیاز است:

 مممرا سممال بممر پنجممه و یممک رسممید

 

 ز کممافور شممد مشممک و گممل ناپدیممد 

 (۷۶- ۱۶۰- ۷) 

ی ای به عالقهشود که کافور در معنای موی سفید به کار رفته است، پس در استعاره واژه با تأمّل در بیت باال مالحظه می

شود،  شود، به عبارت دیگر در استعاره به نوعی ادّعای یکسانی می ی دیگر به کار برده میجای واژهمشابهت و با وجود قرینه به 

 شود.یه که در آن ادّعای ه انندی میفراتر از تشب

 مثال دیگر:

 ی زادن آممممد پدیمممدچمممو هنگاممممه

 

 یکمممی دختمممر آممممد ز مممماه آفریمممد 

 (۴۷8- ۱۰8- ۱) 

است. سپس، در بیت زیر دختر را به نگار  را در سخن منظوم خویش به کار برده« دختر»ی  در بیت باال، فردوسی واژه

ای  فراتر برده است و به پایه، ی عادی آنانگیزی سخن اوست و سخن او را از محدوده خیالی تشبیه کرده است، این تشبیه مایه

 است: تر ارتقا داده عالی



 

 بممه گسممتهم گفممت ای گممو نممام دار

 

 یکممی دختممری داشممتم چممون نگممار 

 (۱۳88- ۹۱- ۹) 

ای  آن به کار رفته است، گویی واژهنگار( با ادّعای یکسانی به جای به )دختر( حذف شده است و مشبّهمشبّه )بیت زیر  و در

 دیگر است برای دختر:

 نگمممماری کممممه ناهیممممد خمممموانی ورا

 

 بممممر اورنممممگ زرّیممممن نشممممانی ورا 

 (۷۳- ۳۷۷- ۶) 

 است: سخن گفته« قضا»توان چنین روندی را دنبال کرد. در بیت زیر خواجه حافظ شیرازی از  ی مکنیّه نیز می در استعاره 

 ندادنمدنمامی مما را گمذر  در کوی نیک

 

 پسمندی تغییمر کمن قضما را گر تو ن ی 

 )حافظ( 

 دانسته است:« وار عقاب»آن، قضا را  انگیزی یالخمسعود سعد سل ان برای باال بردن تأثیر کالم و 

 وار قضا برگشماده تیمز دو چنمگ عقاب

 

 وار اجممل بمماز کممرده پهممن دهممان نهنممگ 

 )مسعود سعد( 

 ةاست و این به ک ک آرای شده انگیزتر و مثثّرتر ن وده تر، خیال قضا در بیت دوم عینییابیم که  ی دو بیت، درمی با مقایسه 

است. امّا ه یشه سخنوران بدین پایه راضی نیستند؛ بالغت کالم را از این مرتبه نیز فراتر  تشبیهی است که در شعر به کار رفته

 است: که حکیم ابوالقاسم فردوسی در این بیت سروده سازند. چنان انگیزی آن را نیز دوچندان می برند و طبعاً تأثیر و خیال می

 پممر قضمما چممون ز گممردون فروهشممت

 

 ه مممه زیرکمممان کمممور گردنمممد و کمممر 

 )فردوسی( 

های  های گشاده در کرانه یابد که با چنگال م میداند بلکه او را موجودی عینی و مجسّ دیگر شاعر، قضا را مفهومی ذهنی ن ی 

 ةست. این نگارهای ناگهانی است و اگر بر کسی تاخت آورد هیچ گریزگاهی برای او نی د ح لهمترصّ ،های گشاده با بال ،آس ان

آفریده است. دیگر سخن شاعر، فقط سخن منظوم حاصل از وزن و قافیه و « ی مکنیّه استعاره»گیری از  را شاعر با بهره انگیز یالخ

است. این  مخاطب مثثر گردیده وجان دلو بر   پای نهاده« شعر منظوم»کردن واژگان نیست. سخن او اکنون به قل رو  یشوپ پس

 ی بیانی. ترین شیوه کند و این است مثثرترین و پذیرفتنی ای که از ذهن شاعر تراوش می ترین نگاره و بلیغترین  است بدیع

 ص کنید و مفهوم هر یک را بنویسیدها را مشخّ در بیت پنجم، استعاره. 
 رفت و گذشت شیران غرش چو م لکت در

 

 بگممذرد نیممز شمم ا سممگان عوعممو ایممن 

 شجاع و ارزش ندهای  شیران: استعاره از انسان 



 

 ارزش های ترسو و بی سگان: استعاره از انسان

 
 .درس را به نثر روان بنویسیداوّل  با توجه به توضیح زیر، معنی و مفهوم بیت -۱

سوخت، این  ن میالهفتم هجری، هنگامی که شهرهای بزر  و آباد ایران، در آتش بیداد مغو ۀدر سدالدیّن مح ّد فرغانی،  سیف

 .کند ای انتقاد می وتاز سپاه مغول، با بیان کوبنده و تاخت فرمانروایان نةسیف در این سروده، از رفتار ظال ا .سرودشعر را 

 پذیرد. ارزش و اعتبار ش ا هم پایان میای مغوالن ست کار، باالخره مر  به سراغ ش ا هم خواهد آمد و 

 

 چیست؟ «گرگی شبان»و  «وپان گر  طبعچ»، «رمه» ازدر بیت زیر، مقصود شاعر  -۲

 طبممع گممر  چوپممان بممه سممپرده رمممه تممو ای

 

 

 بگمممذرد نیمممز شممم ا شمممبان گرگمممی ایمممن 

 رمه: استعاره از مردم 

 صفت. طبع: استعاره از حاک ان گر  چوپان گر 

 صفت. خویی حاک ان گر  گرگی شبان: استعاره از درنده

 بنویسیدبیابید و  مرتبط بیتی ن ونه زیر، ةآی و حدیث برای درس متن از-۳

روزگار دو روز است؛ روزى به کام تو و روزى به زیان تو: الدهرُ يَومانِ: فيَومٌ لَكَ و يَومٌ علَيكَسخنی از حضرت علی )ع( است: 

 خویشمممتن مسمممعود طمممالع بمممه مفتخمممر ای

 

 

 بگممممذرد نیممممز شمممم ا اختممممران تممممأثیر 

 است. مر  [طعم] چشندة جاندارى هر (185آل عمران: ) «اْلَمْوِت َذاِئَقُة َنْفٍس ُکلُّ»آیة شریفة  

 عممام و خمما  گلمموگیر هسممت کممه اجممل آب

 

 

 بگممذرد نیممز شمم ا دهممان بممر و حلمم  بممر 

 

 

 توان از نظر معنایی با این آیه، مرتبط دانست. البته اغلب ابیات را می

 است؟ درس بیت کدام یادآور زیر سروده- ۴

 ممما بممر سممتم رفممت ایممن دادیممم، بارگممه ممما

 

 خمذالن رسمد چمه گویی. ست کاران قصر بر 

  

 نکممرد بقمما در، جهممان بممه عممادالن داد چممون

 

 

 بگممممذرد نیممممز شمممم ا ظال ممممان بیممممداد 

 

 

 

 نیادکتر محمدامین شمس
http://t.me/joinchat/AAAAAEs-flYlsvlvo3TE-w 


