
 

 

ری از حقیقت –درس هشتم  پاسدا     

                                                                                                                                                                                                              منثور( سپید)=*قالب شعر:

  آن مشخص نیست. درها عروضی ندارد و جای قافیه گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد امّا وزن :ویژگی این نوع شعر* 

اسی ـ) از بهترین سرودۀ شاعر است( به سوگ کربال و ابعاد حمخطّ خون نام دیگر این مرثیه:   *                     امام حسین)ع(دربارۀ : *  

    م حسین)ع(، پرداخته شده است.عاشورا و پیام خون شهید بزرگ کربال، اما

*برگرفته از کتابِ : گوشوارۀ عرش ، مجموعۀ کامل شعرهای آیینی)آغاز  اشعار این کتاب با موضوع » تـــوحید« وسپس در بــــــاب ِ 

« علیهم السالم اجمعین. و امامان معصوم نبوّت ، حضرت فاطمه»   

(0231) معاصرسیدعلی موسوی گرمارودیشاعر : *   

 

 

را ........نماز صبحِ شهادت گزارده ای ردختان:بند اوّل *  

                                      سپیدۀ صبح، فجر: فلق -فلق( #روب آفتاب) نقطۀ مقابلــــــــ: سرخی افق پس از غشفق -: آبرو ، بزرگواری ) ترادف با نجابت(شرف: قلمرو زبانی*

 تا چهرۀ خود را در آن ببیندآن که آیینه پیش کسی نگه دارد :آینه دار-)ترادف با شرف (ری: اصالت، پاک منشی، بزرگوا نجابت -(شفق #) مقابل 

                                                                                                    .: به رنگ سرخسرخگون -: مهریهمَهر -: برخاستنقیام -: امام حسین)ع(« تو»مرجع  -: جای ایستادن پیش نماز در مسجدمحراب

        .....: محرابکه تو در آن « آن »مرجع ضمیرِ  -حذف فعل به قرینۀ لفظی: /شفق آینه دار نجابت ] است[آب را ]دوست دارم[

    

*قلمروادبی : قیام کردن  درختان : استعاره و تشخیص- آب را مهر مادر توست: تلمیح )آب ِ چشمۀ کوثر، مهریۀ حضرت زهرا )س( /     

                    -() شفق، فلق و صبح() محراب و نمازمراعات نظیر فلق، شهادت :خون، سرخگون، شفق،  -اعتبار بخشیدن، آبرومند کردن کنایه ازسرخگون کردن

: مجاز شهادت                                                                                          خون              –: م ب  محراب  : مشبه فلق: م ب / آینه دار،  : مشبه شفق

  امام حسین )ع( می داند( داربودن نجابتت تشکیل شفق را آینه شاعر علّ شاعر علت به ردیف عمودی ایستادن درختان را احترام گذاشتن به امام حسین)ع( می داند/)حُسن تعلیل

 

: قلمرو فکری*  

                      .ادر تو ستسبب ] دوست دارم [که مهریۀ م آب را نیز به اینو.پای ایستاده انددرختان را از این جهت دوست دارم که به احترامِ تو بر:*معنی 

سرخی شفق ، آینه دار) نمایانگر(نجابت و پاک منشی تو و سرخی فلق محرابی برای  ؛تو به شرف و آبرو ، اعتبار بخشیده است )خون(شهادت 

 به جا آوردن نماز صبح شهادت است.

.علیه السالم  بار امام حسینتعظمت و بزرگواری و اصالت  امام حسین/شهادت پرافتخار و اع:کلّی  *مفهوم  



 

 

رد فکر آن گودالم...........از گودال بپرس : ند دوم *ب  

                         انوادۀ رفعت(ـــــ: بلند ،  مرتفع) هم خرفیع -اوج( #کوه ، فرود)نقطۀ مقابل : جای پست در زمین یا پایین حضیض : قلمرو زبانی*

                                         الیه( ضاف: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی)آن: صفت مفکر آن گودال -: مضاف الیه، مفعول ،متممبه ترتیب« گودال» دستوری  شنق

: ماضی نقلی مکیده است -: ماضی بعیدندیده بودم -: ترکیب وصفی )مفعول(هیچ گودال  

*قلمروادبی : پرسیدن از  گودال)= قتلگاه( : استعاره و تشخیص-) گودال رفیع(: تناقض یا پارادوکس- رفیع# حضیض: تضاد- گودال: تکرار                          

  «= ارزش هر جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته استشرفُ الْمَکانِ بِالْمَکینِ»تلمیح به  در حضیض هم می توان عزیز بود:

                .ند ندیده بودم هیچ گودالی را این چنین بلند پایه و ارجم ؛در فکر آن گودالی هستم که تو  در آن به شهادت رسیده ای:*معنی :  قلمرو فکری*

                                                                                                                                                                  . باور نمی کنی ( از گودال بپرس نیز می توان عزیز بود )اگر ، در پست ترین نقطه

                                                       ارزشمندی قتلگاه امام حسین )ع( و یاران باوفایش/ در جای پست هم می توان عزیزترینِ عزیز بود.: کلّی وم*مفه

                                                                                                                                  از کدام بیت دریافت می شود؟«  شرفُ الْمَکانِ بِالْمَکینِ »معنای کنایی -س*

                       افی سینه خاتمی پیداکنـخواهی که به ملک دل سلیمان باشی/از ص (2              اتمـــــــمر خاتم را چه نقص اگرهست/ انگشت کهین محل خ (1

ادشاهی/ سلیمان را برفت از دست خاتم ـــــــفریدون را سر آمد پ (4               م مان نیم ، حکم و خاتم نداررچه/سلیمرا باد و دیو است خادم اگ (3  

است« راستی » شمشیری هک رب گلوی ........ و خون تو امضای :  بند سوم *  

*قلمرو زبانی : کاینات: جِ کاینه ، موجودات، هستی یافتگان- سُخره : مسخره کردن ،ریشخند- غِبطه:رشک بردن ، حال و روز کسی را آرزو داشتن  

هرچه سوی تو ] آمد[/ دیگر سوی تو ]آمد[: حذف به قرینۀلفظی -  ]هرچه [ دیگر سوی تو ]آمد[: حذف به قرینۀلفظی/دیگر سو یزیدی ]شد[: به قرینۀ لفظی 

هرچیز/ همه چیز: دو ترکیب وصفی – هرچه / دیگرسو: دو ترکیب وصفی-آه :شبه جمله) صوت(- ای ] کسی که [ مرگ تو : منادای محذوف                          

               : یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافیغبطۀ بزرگ زندگانی -(مرجع ضمیر: زندگی      : )آن : ضمیر  آن را بی قدر  کرد-: بی ارزشبی قدر

                                                                                                : قصد، ارادهعزم -: وصفی( یک تراز)سطح، معیار سنجش :رازت  -دن کسیش: دیه ، تاوان کشته خون بها

  ترکیب اضافی3، : مسندجهان  ضامن دوامِ -: ضمانت کننده،کفیل، به عهدۀ گیرندۀ غرامتضامن

                                         اد                                    ــــ: تضزندگی  #مرگ -)= ارزش(: کنایه از طرفدار حق و حقیقتحسینی شدن -از کشته شدن،شهادت : کنایهنآمدشمشیر بر گلو : قلمروادبی*

                                                   : تضادزندگانی #مردنی  -: نماد ستمگری و خشونتیزید -)=بی ارزشی(: کنایه از طرفدار باطلیزیدی شدن -: نماد حقیقت، عدالت و مظلومیتحسین

به سُخره گرفتن: بیگاری ، کار بی مزد ، استهزا-چنان مردنی غبطۀ بزرگ زندگانی شد )= در این زندگانی آرزوی مرگ داشته است(: نوعی پارادوکس)تناقض(                   

خون: مجاز از کشته شدن- به سُخره گرفتن  مرگ : استعاره و تشخیص/ غبطه خوردن زندگانی  : استعاره و تشخیص- دروغ#راستی: تضـــــاد                                                           

 خون بهایتْ)مشبه (  حقیقت  :مشبه به  =  تشبیه - که جهان با دروغ می پاشد.......: حسن تعلیل- امضا کردن: کنایه از تصدیق و تأیید نمودن.

نمود: هرچه )هرکه( به سوی تو آمد ،  تشمشیری که بر گلوی تو فرود آمد)=تو را شهید نمود(همه چیز  را در عالَم ،دو قسم-1:*معنی :  قلمرو فکری*   

                         ؛یده است دار تشخیص حق و باطل گرـــــآه ای امام حسین ، ای کسی که ، مرگ تو ،معی -2 .حسینی و طرفدار حق گردید و در جهت مقابل ،یزیدی و طرفدار باطل

                                      .حسادت ِ زندگی را برانگیخته استکه چنین مرگی ،رَشک ونموده است  تو چنان  زندگی را به تمسخر گرفته  و آن را بی ارزش با شکوه  مرگ-3

خون وجهان با دروغ از بین می رود یرا،زو پایداری جهان استدۀ پوالدین تو ، ضمانت کنندۀ بقاو ارا حقیقت که خون بهای توست با خون تو با ارزش است-4

                                                                                                                                                                                                          .تأیید زدصداقت و راستی را مُهر  )= شهادت(،سرخ تو

                                .از باطل است.شهادت امام حسین معیاری برای تشخیص حق 2         .ی. ترجیح مرگ با عّزت بر زندگی با ذِلّت و خوار 1: کلّی *مفهوم

                      .)ع(ادت امام حسینـــــــــــا شهــــــ.برابری حقیقت ب4          .. مرگ رشک برانگیز و پرافتخار امام حسین)ع( 3



 

 

تو تنها رت از شجاعت............کاله از سرِ کودک عقل می افتد:  بند چهارم*  

                       شجاعت -: قیدتنهاتر-نقش: نهاد«(صادق،صدق» راستی )هم خانوادۀ  :صداقت – ()مسند تنومند، فربه، قوی جُثّه:تناور:  قلمرو زبانی*

                                      ی و دو ترکیب اضافییک ترکیب وصف: گوشۀ )هسته (روشن وجدان تاریخ -: ماضی نقلیایستاده ای -الیه افض: م /تاریخوجدان -: متممگوشه

                                                                                       : دو ترکیب اضافیارادۀ تولبان  – )نقش مسندی (ترکیب وصفی گواراترین تبسّم():لبخند شیرین ترینْ

. ( « رهنظا »امروزه و   «راه رفتن» )در گذشته در معنی ِ ل معنایی یافته است)ب(= از نظر زبان شناسی ، تحوّ :تماشا  

*قلمروادبی :تنها بودن  شجاعت : استعاره و تشخیص-گوشۀ وجدان : اضافۀ استعاری)وجدان: مشبه/مکانی:مشبه به محذوف/گوشه:وجه شبه( 

وجدان داشتن ِ  تاریخ: استعاره و تشخیص- صداقت: مشبه/ شیرین ترین لبخند: مشبه به-  لبان  اراده: اضافۀ استعاری)استعاره و تشخیص(                 

                                                     (کودک : مشبه به       مشبه : اضافۀ تشبیهی) عقل: کودک عقل -: مراعات نظیرلبخند و لبان -: حس آمیزیشیرین ترین لبخند

.و سر: مراعات نظیرکاله  –دن :ضرب المثل، کنایه از ناتوانی ، حیران شکاله از سر کودک عقل افتادن  

              .)= ازشجاعت هم بی پناه تر هستی (ای توتنهاتر از شجاعت در مقطعی روشن از تاریخ برای پاسداری از حقیقت برپا خاسته:*معنی  : قلمرو فکری* 

                تو آن چنان بزرگ و بلندمرتبه ای که عقل کوچک و کودک وارِ انسان .بسته استو صداقت، همانند لبخندی شیرین بر لبان ارادۀ تو نقش 

. در شناخت و توصیف تو عاجز و درمانده است  

ام ، ــویژگی های امام حسین ) ع(: شجاعت، تنها بودن در پاسداری ازحق، صداقت و ارادۀ واالی آن حضرت، بلند مرتبگی ام: مفهوم کلّی*

. خرد از درک شأن واالی امام ( )= شگفت زده شدنعجز و ناتوانی ِ انسان در شناخت و وصف امام  

  دارد  ارتباط معنایی با بیتی از غزلیات سعدی :*کاله از سر کودکِ عقل می افتد

: ناتوانی عقل و فهم بشری(ای چشمِ عقل ، خیره  در اوصاف روی تو              چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی            ) مفهوم»   

رباتالبی از خون خویش...........رهکس را هک تشنۀ شهادت است : بند آخر *  

*قلمرو زبانی :تاالب: آبگیر، برکه- راهگذار را  :به – می آشامانی: می نوشانی–خون خویش/گذرگه تاریخ/تشنۀ شهادت :سه  ترکیب اضافی   

 هرکس را : به – هرکس: ترکیب وصفی 

                                                : مجاز از شراب جام -: اضافۀ تشبیهی) تاریخ: م       گذرگه: م ب(گذرگه تاریخ -: تشبیه اغراق آمیز تاالب    خون   به :  قلمروادبی*

                                                                                :مراعات نظیرگذرگه و راهگذار -: مراعات نظیرجام ، آشامیدن، تشنه -شهادت بودن خواستار: کنایه از تشنه شهادت بودن

ش ، خون)ع( الضّاللۀ= او، حسین یرَۀِحَو َ  ۀِبادَک  مِنَ الجَهالذَ عِقِنْستَیَ کَ لِبِوَ بَذَل مُهَجَتَهُ فَ»: بخشی اززیارت اربعینمیح(به اشاره دارد)= تل بنداین 

« .را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سر گردانیِ گمراهی نجات بخشد  

برکه ای از خون ِ خود در گذرگاهِ تاریخ ایستاده ای و با جامی از شراب فرهنگ )= شهادت( ،از بشر ِ رهگذرِ این  بر:*معنی :  قلمرو فکری*

.) = فرهنگ شهادت را می آموزی(ق و طالبِ شهادت است، هرکسی که عاشمسیر) تاریخ( پذیرایی می کنی  

امام حسین)ع( ، معلم و راهنمای فرهنگ شهادت طلبی است.: کلّی *مفهوم  

نجات مردم از گمراهی و نادانیشهادت امام حسین برای چه بود؟ -*س  

فرهنگ شهادتامام حسین چه جرعه ای به پیروان خویش می آشامند؟ -*س   


