
 

 

 

 به نام خداوند جان و خرد

  ( پایه یازدهم نظری – 2فارسی  « حمله حیدری» درسنامه ) درس چهاردهم 

  :شرح و توضیح
 *************** شرح درس ****************

 شناسه درس: 

 حماسه: به درس دوازدهم) کاوه دادخواه( رجوع شود.تعریف 

 :طبیعی و مصنوع انواع حماسه: 

که عبارت است از نتایج افکار و عالیق و عواطف یک ملت که در هستند منظومه های حماسی طبیعی و ملی )سنتی(  حماسه طبیعی:

طی قرن ها تنها برای بیان عظمت و نبوغ آن قوم به وجود آمده است. این نوع حماسه ها سرشار از یاد جنگ ها، پهلوانی جان فشانی ها و 

ظاهر روح و فکر مردم یک کشور در قرن های معینی از دوران حیات ایشان است که معموالً از آنها به در عین حال، لبریز از آثار تمدن و م

  مثل: شاهنامه فردوسی، مهابهاراتا و رامایانا هندی، ایلیاد و ادیسه هومر/ دوره های پهلوانی تعبیر می کنیم.

در این منظومه ها شاعر با داستان های پهلوانی مدون و معینی سر و کار دار ندارد بلکه خود به ابداع و ابتکار می پردازد  حماسه مصنوع:

و داستانی را به وجود می آورد. در این گونه داستان ها، شاعران آزادند با رعایت قوانینی که ناظر بر شعر حماسی است به دلخواه موضوع 

  /انه اید ویرژیل، ظفرنامه حمداهلل مستوفی. مثل: حمله حیدری باذل مشهدی،ع کنند و تخیل خودرا در آن دخیل سازندداستان خود را ابدا

.  است( هند دهلی در  هجری قمری 2211به سال  متوفییکی از حماسه های مصنوعی و سنّتی حمله ی حیدری از باذل مشهدی )  

سمتی از این ق.  است پرداخته ، عثمان خالفتِ پایانِ ،تا راشدین خلفای ،(ص) پیامبر های جنگ و زندگی شرح به منظومه، این در شاعر

 منظومه را که توصیف نبردِ حضرت علی)ع( با عمرو بن عبدود است ،می خوانیم.
خل و تصرّف در اصل موضوع و آرایش صحنه ی نبرد به شیوه ی شاهنامه شاعر تحت تأثیر حماسه های ملّی این حماسه ی دینی را با د

 سروده است .

در این درس: حضرت علی: نماد کسی است که   عمل  توحیدی انجام می دهد.  // عَمرو بن عَبدُوَد: نماد کسی است که عمل شرک آمیز 

 انجام می دهد.

 مفاهیم درس: دالوری حضرت علی / قدرت عَمرو / اخالص حضرت علی / توصیف جنگاوری دو پهلوان / 

 
 شرح درس:
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   آماده ی جنگ می شود.  ببینند چه کسی ابتدا، همه منتظر بودند که جنگ  و جنگجویانِ میدان پهلوانان قلمرو فکری:

/  که ، که  در مصراع دوم: جناس تام ) اولی : بندد کمر : کنایه است از آماده شدن برای انجام کارینظر: مجاز از چشم /  قلمرو ادبی:

دلیران:  « /ک » بودن / واج آرایی: حرف ربط وابسته ساز، دومی: کلمه پرسشی: چه کسی( / گشوده نظر: کنایه از چشم انتظار، منتظر 

 مجاز از پهلوانان میدان / میدان: مجاز از صحنه جنگ، جایگاه جنگ / 

 / دلیران میدان: ترکیب اضافی /  گشوده: صفت مفعولی ) وندی ( /  کینه : دشمنی/ دلیران : پهلوانان و دالور مردان قلمرو زبانی:

بر کینه اول گشوده بودند: سه جزیی مفعولی) مفعول: گشوده( / جمله دوم: که ) چه کسی(  جمله ) دلیران میدان نظر 1تعداد جمالت: 

 اول: قید/ / اسمی برای کمرکمر بندد: سه جزیی مفعولی: )کمر: مفعول( و بر کینه : متمم 

 ساختمان افعل: هر دو فعل مرکب هستند . چون ترکیب کنایه ای می باشند./



 

 

 

 ا ، جنگِ احزاب یا همان خندق است.در اینج )کینه(منظور از جنگ
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 آن جنگجوی بزرگ به سرعت اسبش را به سوی میدان جنگ به حرکت درآورد.که ناگهان عمرو  قلمرو فکری:

 اشاره دارد.مفهوم بیت: بر سرعت حرکت اسب عمرو 

/ کل بیت: اغراق: چون شکوه  اسبِ عمرو به سرعتبرافشاند گرد : کنایه است از ، اغراق هم دارد/ عمرو به سپهرنبرد تشبیه  قلمرو ادبی:

 / شخصی عَمرو بن عبدود را نشان می دهد.

/ سپهر: آسمان /  باشد و خال خالی باشد. ) در این جا مطلق اسب منظور است. ( نقطه اَبرَش : اسبی که بر اعضای او نقطه  قلمرو زبانی:

 اضافه « و » حرف یک اوّلی به نشود اشتباه هم با ها آن مکتوبِ شکل که این برای عربی در هستند خاص اسم دو هر عُمَر و عَمر عَمرو :

ای عَمرو: هر زمانی که بتوان بدل را به مسند تبدیل کرد به آن بدل می / آن سپهر نبرد: بدل برتلفظ نمی شود .« و » ا این امّ کنند می

پس آن سپهر نبرد را می توان تبدیل به مسند          عَمرو آن سپهر نبرد است          عَمرو آن سپهر نبردگویند. مثل روش زیر        

 نمود به این نقش بدل می گویند. برای شناختن نقش بدل به این شیوه عمل کنید./ 

جمله ) عمرو ابرش برانگیخت: سه جزیی مفعولی () عمرو گرد برافشاند: سه جزیی مفعولی( // که: حرف ربط وابسته ساز /  1کل بیت: 

 سپهر نبرد: بدل برای عمرو/  ناگاه: قید/ آن

 برانگیخت: به حرکت درآوردن / ** ساختمان فعل ها: برانگیخت: پیشوندی / گردبرافشاند: چون کنایه است مرکب حساب می شود./
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 ن جنگ را در برمیدا فوالد، از کوهی که گویی  شد ،جنگ مرو با آن هیکلِ درشت ، واردِ میدان وقتی که عَ  قلمرو فکری: 

 .گرفته است 

 بر محکم بودن بدن عمرو اشاره دارد.: مفهوم بیت

 ) زیرا صفت اشاره در اول آن آمده است و هرگاه در اول یک اضافه تشبیهی صفت های اشاره  آهنین کوه : استعاره از عمرو قلمرو ادبی:

/ آهنین کوه: اضافه تشبیهی / دشت: مجاز از میدان جنگ / رزمگه: مجاز از میدان جنگ /  بیاید می تواند استعاره هم باشد.(« آن و این » 

 /دشت و گشت : جناس اختالفیانند کوه فوال گشت ( /  کوه فوالد: اضافه تشبیهی / همه رزمگه کوه فوالد گشت: تشبیه و اغراق ) رزمگه م

/ همه رزمگه: ترکیب وصفی/ آن  جمله است 1ه/ آهنین: وندی/ رزمگه: وندی / کل بیت: وابست ربط حرف ، که وقتی:  چو قلمرو زبانی:

 کوه آهنین(  / کوه فوالد : ترکیب اضافی/آهنین کوه : ترکیب وصفی / آهنین کوه: ترکیب وصفی مقلوب) 
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 وقتی که عمرو به میدان آمد گویی میدان جنگ چون کوهی از فوالد شده بود.قلمرو فکری:  

همرزم خواستن یک سنت قدیمی بوده و هرگاه حریف شکست می خورده مفهوم کلی: زمینه قهرمانی و ملی دارد. زیرا 

 روحیه سپاه دشمن تضعیف می شده است./ و بر توانمندی شخصی عمرو داللت می کند./

 / دشت: مجاز از میدان جنگ /  جنگ برای شدن آماده یا کرد تازه نفسی از کنایه: راست کرد نفس  قلمرو ادبی:

جمله است./ بیامد: دوجزیی / نفس را راست کرد:  4خواست: با خاست هم آواست و اهمیت امالیی دارد./ کل بیت  قلمرو زبانی:

چهارجزیی با مفعول و مسند/ بایستاد: دو جزیی / هم رزم خواست: سه جزیی مفعولی /  به دشت: متمم قیدی / پس: حرف ربط هم پایه 

در مصراع اول: حرف ربط همپایه « و » د: واژه ای مرکب است/ آن گه: ترکیب وصفی  / حرف ساز / آن گه: قید/ هم رزم: حریف و هم نبر

 ساز است./
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تا ببیند چه کسی آماده نبرد با  . کرد  نگاهی خود، یارانِ و سپاهیان روی بر  (جهان ی آفریننده خدای دوست)پیامبر،  قلمرو فکری:

 عمرو است.



 

 

 

  مردان دین: مجاز از افراد سپاه / حبیب خدای جهان آفرین: کنایه از حضرت محمد)ص( / قلمرو ادبی:

حبیب: دوست / کل جهان آفرین: صفت فاعلی مرکب مرخم)جهان آفریننده ( : ترکیب وصفی مقلوب) آفریننده ی جهان( /  قلمرو زبانی:

جزیی با مفعول و متمم ) حبیب خدای جهان آفرین: گروه نهادی / نگه : مفعول / متمم: بر روی مردان دین / فعل:  چهار  یک جملة بیت

کیب / مردان دین: تر ) حبیب خدا( و یک ترکیب وصفی) خدای جهان آفرین(رین: یک ترکیب اضافیکرد( /  حبیب خدای جهان آف

 مرکب است./  اضافی / بر روی: یک حرف اضافة
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 .نداد نشان عمرو با جنگ به تمایلی کس هیچ و ،  عمرو ، از خجالت سر به زیر انداختندنبرد با  همه از ترسِ  قلمرو فکری:

من توانایی جنگیدن  ترس و شرمندگی سپاه اسالم یعنی و نشان دهنده یمفهوم کلی بیت: بر قوی بودن عمرو داللت دارد. 

  با عمرو را ندارم.

 / هوس: مجاز از خواستن، تمایل، میل/  مصراع اول: در اینجا کنایه از شرمساری و ترسیدن  قلمرو ادبی:

هیچ کس: هوس کس: ترکیب اضافی : هیچ /  هوس هوس : میل/  فکّ اضافه« را » هیچ کس را هوس : هوس هیچ کس ،  قلمرو زبانی :

: جمله اول: همه سر را در گریبان فرو برده بودند.) کل بیت: دو جمله استمی باشد./  کس: ترکیب وصفی / هیچ: صفت برای کس

 س: مسند + نشد: فعل اسنادی /چهارجزیی مفعول و متممی( / جمله دوم: رزم او: نهاد+ هوس هیچ ک
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 تمایلی نشان نداد.که خواهان جنگ با عمرو شد کسی دیگر ( خدا شیر و  به جز حضرت علی )ع( ، ) آن یاور دین قلمرو فکری:

) زمینه قهرمانی و ملی را نشان .مفهوم کلی: هم توانمدی سپاه اسالم را نشان می دهد و هم توانمندی عمرو در سپاه مقابل

 می دهد.(

استعاره از اژدها : /  لی )ع(ع حضرت از استعاره:  خدا شیر /  استعاری ی اضافه ،( ع) علی حضرت از استعاره:  دین بازوی قلمرو ادبی:

 /  تناسب: اژدها و شیر /   عمرو

 رزمتند./ طالبِ رزمِ آن اژدها: دو ترکیب اضافی) طالب رزم ، و بازوی دین: هردو ترکیب اضافی هس/ شیر خدا  طالب : خواهانقلمرو زبانی: 

جمله است) سه جزیی  2کل بیت: اژدها ( و یک ترکیب وصفی: آن اژدها / که: کلمه پرسشی ) چه کسی(/ بیت استفهام انکاری دارد./ 

 قیدی // به جز بازوی دین و شیرخدا: متمم () فعل( شد ) گروه مسندی(+ طالب رزم آن اژدها ) نهاد ( + مسندی( ) که
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حضرت علی )ع(، برای اجازه گرفتن از حضرت رسول اکرم )ص( با شتاب به سمتِ ایشان رفت ولی پیامبر صالح ندیدند که  قلمرو فکری:

 دهند .به او اجازه ی رفتن به میدان را ب

 مصطفی: کنایه از پیامبراکرم)ص( / « / س » / واج آرایی  آمیزی حس: دستور ندیدنِ/  بر و بهر : جناس افزایشی قلمرو ادبی:

دستوری ندید : اجازه نداد ، مصلحت ) رابطه معنایی ترادف ( /  اجازه : رخصت و دستوری /  بهر : برای/  بر : پیش ، نزد قلمرو زبانی:

اهمیت امالیی « خاست» ( / خواست: هم آوای / اما: حرف ربط همپایه ساز / کل بیت: سه جمله است.) دوید، خواست، ندیدندید.

       دستور: تحول معنایی پیدا کرده : در قدیم : وزیر امروزه اجازه  یا فرمان معنی می دهد./ دارد/

******************************************************************************** 

ر است با عمر بجنگد ؟ لیکن جز حضرت علی عمرو برای دوم مبارزه می طلبد . پیامبر از لشکر می پرسد که چه کسی حاض

)ع( کسی اعالم آمادگی نمی کند پیامبر )ص( به علی هشدار می دهد که عمرو است . علی )ع( جواب می دهد : من هم علی 

 امتناع علی با جنگ  ابن ابی طالب و پس از گفتگوی بسیار ، از پیامبر )ص( اجازه ی نبرد می گیرد . در میدان نبرد عمرو با



 

 

 

ا علی )ع( در پاسخ می گوید : ریختن خون تو برای من از امّ.  شوی کشته من دست به خواهم نمی که بهانه این با ؛ کند می

 مُلک روی زمین بهتر است . عمرو این بار خشمگینانه از اسب پایین می آید و :

 / خون: مجاز از کشتن /  وریختن خون تو : کنایه از کشتن ت/  لشکریان ازلشکر : مجاز قلمرو ادبی:

 / خشمگینانه: وندی /  مُلک : فرمانروایی/ / امتناع می کند : سرباز زدن قلمرو زبانی:
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 در مقابل عمرو ظاهر شد.هم کرد و حضرت علی )ع(  رو (  آن شیر خشمگین) حضرت علی )ع( سمت عمرو به  قلمرو فکری:

کرد رو: کنایه از حرکت کرد/ رو: مجاز از /  شه جنگ جو : استعاره از حضرت علی )ع(/  (ع) علی حضرت از استعاره:  برژَهُقلمرو ادبی: 

  نگاه / 

:  رو کرد/  درّنده ، خشمگین:  ژیان: شیر ( /  مجازاً) در اینجا .است آمده چابک و پسندیده و نیکو معنیِ به در اصل:  هژبر قلمرو زبانی:

/ شه  تممیمجزیی سه جمله است) عمرو به سوی هژبر ژیان رو کرد:  1رفت، حرکت کرد، ظاهرشد./ کل بیت: :  برآمد / ت کردحرک

 در پیشش: مضاف الیه که منظور عمرو است./ « ش » جنگجو به پیشش برآمد: دو جزیی یا سه جزیی با متمم قیدی ( / 
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 . نگذاشتند آشتی و صلح ی برای جای و تاختند هم سوی به و کینه و انتقام دشمنی از پر دلی با  آن دو جنگجو قلمرو فکری:

 راهی از کنایه: بستن در/  درِ صلح: اضافه استعاری/  تناسب: روی و دل/ تضاد: صلح و کین /س اختالفیجنا:  روی و سوی قلمرو ادبی:

 / نگذاشتن باقی

دویدند: دو جزیی/ کین: انتقام / کین دل: ترکیب اضافی / درِ صلح: ترکیب اضافی / کل بیت: دو جمله است: جمله اول: آنها  قلمرو زبانی:

از کین دل: متمم قیدی / به سوی هم: متمم قیدی) به سوی: حرف اضافه مرکب( / جمله دوم: آنها درِ صلح را بستند: سه جزیی مفعولی / 

 بر روی) حرف اضافه مرکب( / بر روی هم: متمم قیدی/ 
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و پلنگ خیلی  شیر جنگِ  ، به راستی که بود رنگ باخته هم آسمانحتی که  بودقدرسهمگین  دو جنگجو  آن بین  جنگ قلمرو فکری:

 ترسناک است .

 کلی: توصیف جنگاوری/مفهوم 

در اینجا  سهم در معنای تیر با جنگ ایهام تناسب دارد  تشخیص/ :  رنگ جنگ آن سهم از باخت فلک  بیت: اغراق دارد /  قلمرو ادبی:

/ شیر و پلنگ: استعاره از حضرت جنگ و رنگ : جناس اختالفی/ تناسب:  پلنگ و شیر/  اشتقاق: سهمگین و سهممعنی ترس می دهد./ 

بیت حسن تعلیل دارد) علت رنگ باختن فلک را در ترس از جنگ « / گ » علی)ع( و عمرو / رنگ باختن : کنایه از ترسیدن / واج آرایی: 

 شیر و پلنگ می داند(/ 

سهمگین : /  به کار برند ، نصیب ، بهره سهم : ترس ، بیم ، هراس ، هول ، تیر ، تیری که در قرعه کشی/  فلک : آسمان قلمرو زبانی: 

        ترسناک / کل بیت: دو جمله است./ ترس آور ، مهیب ، 

  
 درخت شاخ چو بازو برافراخت            بخت برگشته و روز سیه آن نخست                   -12

 . برد باال شمشیر کشیدن برای یدرخت ی شاخه مانند را خود دستِ ، روز تیره و بدبخت عمروِ نخستقلمرو فکری: 

/ سیه روز و بخت .  است تشبیه درخت ی شاخه به بازو « /خ »  :آرایی واج/ دست از مجاز: بازو/  پارادوکس نوعی: روز سیه قلمرو ادبی:

            برگشته : کنایه از عمرو / شاخ و درخت: تناسب /  



 

 

 

/ برافراخت: باال برد / سیه روز و برگشته بخت: ترکیب وصفی مقلوب هستند.) روز سیه ریال بخت  بدبخت:  روز سیه  قلمرو زبانی: 

برگشته ( / کل بیت: یک جمله سه جزیی مفعولی: نهاد: آن سیه روز و برگشته بخت / مفعول: بازو / برافراخت: فعل پیشوندی / چو شاخ 

 درخت: متمم قیدی / نخست: قید / 

ترکیب وصفی) آن سیه روز / آن برگشته بخت ( / سیه روز: یک ترکیب وصفی مقلوب/ برگشته  1روز و برگشته بخت: سیه  ترکیب ها : آن

              بخت: یک ترکیب وصفی مقلوب / شاخ درخت: ترکیب اضافی / 

   
 دهااژ آن شمشیر کرد عَلم              اله شیر ، برسرآورد سپر               -13      

  .باال آورد را شمشیرشدوباره  ، اژدهایی چون، عمروورا به عنوان مانعی قراردادآنوآوردباالی سر ار سپرش (ع)علی:قلمرو فکری

 نظیر مراعات: علم و شمشیر و سپر/  عمرو از استعاره:  اژدها  / (ع) علی حضرت از است استعاره:  شیراله قلمرو ادبی:

 علم کرد: کنایه از بلند کردن /  سپر و سر: جناس افزایشی/ /  اختالفی بر و سر : جناس

   (اژدها - اله.) نیستند مشترک ، پایانی حروفِ زیرا  قافیه در این بیت ،نادرست است  نکته مهم: **

سه جزیی سپر: وسیله دفاعی در جنگ / شیراله: سیر خدا / علم : پرچم / کل بیت: دو جمله) شیراله سپر را بر سر آورد:  قلمرو زبانی:

 مفعولی / بر سر: متمم قیدی / آورد: فعل/  جمله دوم: آن اژدها شمشیر را علم کرد: چهار جزیی مفعول و مسند/  

     
 کین دندان به دندان بخایید             زمین بر پا کوه چون دبیفشر                 -14  

این بیت را در وصفِ عمرو جاها، برخی در البته)   نشان داد . استواری و مقاومت خشم نهایت با کوه مانند (ع) علی حضرت قلمرو فکری:

 ( بیت قابل تامّل است./ آورده اند

گفته اند نهاد آن حضرت علی)ع( است و بعضی دیگر می گویند نهاد آن عمرو نکته: این بیت دو برداشت دارد. بعضی ها ** 

 بن عبدود است.

 ** مفهوم بیت: بیانگر حالت خشم است./ 

از خشمگین شدن / تشبیه : چون کوه / خشم / مصراع دوم: کنایه از  اول: کنایه از مقاومت کردن از شدتمصراع اول: مصراع  قلمرو ادبی:

/ دندان: تکرار / دندان کین: اضافه استعاری / دندان کین: کنایه از نهایت  تناسب: زمین و کوه/  تناسب: دندان و پامصراع اول: اغراق / 

 خشم / 

 به دندان کین: میتمم قیدی /  خاییدن: جویدن/ کل بیت: دو جمله) سه جزیی مفعولی (  است ./ چون کوه ، بر زمین، قلمرو زبانی:

 

 سو دو از باز کردند حمله هم به                آرزو شاهدِ ،رخ ننِمود چو               -15

 ، نتیجه ای نگرفتند و به خواسته ی خود نرسیدند دوباره به هم حمله کردند .نبرد،از این  از این دو پهلوان وقتی هیچ کدام قلمرو فکری:

 پیروز نشدن / مفهوم کلی: به آرزو نرسیدن، 

 ) آرزو مانند زیبارویی است( / رخ برای آرزو: تشخیص دارد: آرزو مانند انسانی رخ دارد./ رزوی : اضافه ی تشبیهیآ شاهد  قلمرو ادبی:

ول( / / چو: حرف ربط وابسته ساز قلمرو زبانی: کل بیت دو جمله: آرزوی مانند شاهد) شاهد آرزو( رخ ننمود) سه جزیی مفعولی) رخ: مفع

 است./ آنها حمله کردند: دو جزیی ) حمله کرد: فعل مرکب( / به هم: و از دوسو: متمم قیدی / باز : قید / 

  
 ن و زمانزمی باشد دیده کم که                  چنان آوردگاهی نهادند                        -16

  . ندارند خاطر به را پیکاری چنین زمان و زمین اهل که ، آوردند پدید جنگ میدان در نبردی چنان آنآن دو جنجگو ،  قلمرو فکری: 

 مفهوم کلی بیت: بر بی نظیر بودن جنگ حکایت دارد.

وم: قلمرو ادبی: زمین و زمان : مجاز از مردم جهان، مردم روزگار / آوردگاهی: مجاز از نبرد / زمین و زمان: جناس اختالفی / مصراع د

 تشخیص /کل بیت: اغراق / 

  ، به وجود آوردند./ آوردگاه: وندی ) میدان جنگ(  / کل بیت: دو جمله است./آوردند پدید:  نهادند قلمرو زبانی:



 

 

 

    
 ناپدید نظر از شد دو هر تن             بردمید رزمگه آن از گرد بس ز                 -17

 به خوبی دیده نمی شدند.درگیری در میدانِ جنگ ایجاد شده بود، هردو پهلوانشدت خاک که بر اثر وبسیاریِ گرد به خاطر قلمرو فکری:

 بودن جنگ. سختمفهوم کلی: شدت جنگ و 

رزمگه: مجاز از میدان جنگ /  بردمید: مجاز از بلند شدن) اصل معنا: طلوع کردن( /  مصراع اول: کنایه ازشدت جنگ /  قلمرو ادبی:

 اغراق در کل بیت/ 

رزمگه: میدان جنگ / بردمید: طلوع کرد، دراینجا بلند شد./ گَرد: گردوغبار/ کل بیت: دو جمله ) جمله اول: گرد بردمید: دو  قلمرو زبانی:

 / زبس: قیدی/ ازآن رزمگه: متمم قیدی /  مسندی ناپدید شد: سه جزیی جزیی ( / جمله دوم: تن هردو از نظر

 آن رزمگه: ترکیب وصفی /  تن هردو: یک ترکیب وصفی / 

 

 گشت غبار و گرد از پر مردان روی سرو              چاک چاک قبا و لخت لخت زره                    -18

 .بود شده پرازگردوخاک صورتشان سرو بودو شده پاره پاره درگیری ضربات ،دراثردو پهلوان نجنگی آ لباسِ و زرهقلمرو فکری:

 مفهوم: شدت جنگ

 تناسب هم دارد/   و  مامِ وجودت و بدناز  مجاز:  روی و سرتکرار: لخت لخت، چاک چاک /   قلمرو ادبی:

در دو مصراع : در مصراع اول حرف ربط همپایه « و » ) مرکب ( / چاک چاک: پاره پاره) مرکب( / نوع  پاره پاره:  لخت لخت قلمرو زبانی:

ساز است و در مصراع دو حرف عطف است./  کل بیت: سه جمله مسندی است که در دو جمله اول حذف فعل به قرینه صورت گرفته 

 ن پراز گردوغبار گشت( /است: ) زره لخت لخت گشت / قبا چاک چاک گشت / سرو روی مردا

سرو روی مردان: دو ترکیب اضافی : ) سر مردان ، روی مردان ( / روی: معطوف برای سر/ پراز گردو غبار: ترکیب وصفی ) که از گرد و غبار 

 وابسته پر است( / غبار: معطوف برای گرد.( 

   
 حرب هفتاد نمودند، رد زهم                 ضرب آدابِ در ماهر دو آن چنین                        -19 

 را جنگی های سالح ضربات از بسیاری که ، داشتند مهارت زنی شمشیر آداب در  آن دو جنگجو آن چنان  قلمرو فکری:

 از خود دفع کردند و به سالمت رَستَند .

 مفهوم کلی: شدت جنگ، بی نظیر بودن جنگیدن آنها، مهارت داشتن دو جنگجو/ 

 دارد./  اغراق: دوم مصرع/  ضرب و حرب : جناس اختالفی/  جنگی وسیله ازمجاز:  حَرب ادبی:قلمرو 

حرب: وسیله جنگی، شمشیر، گرز / ضرب: جنگ / کل بیت: یک جمله چهار جزیی مفعول و متمم : نهاد: آن دو ماهر /  قلمرو زبانی:

 مفعول: هفتاد حرب / متمم: در آداب ضرب / فعل: رد نمودند/ چنین: قید/ زهم: متمم قیدی / 

 ترکیب اضافی / هفتاد حرب: ترکیب وصفی / ** ترکیبات: آن دو ماهر: دو ترکیب وصفی) آن ماهر ، دو ماهر( / آداب ضرب: 

 

 حق ، علی قدرت یم نهنگ              نبی وصیّ  غضنفر شجاع                  -21 

  ... ) با بیت بعد موقوف المعانی... ( (ع) علی حضرت ، حق دریای نهنگِ آن  و  پیامبر جانشین و  شجاع شیرِ آن :قلمرو فکری

در اول این ترکیب آمده « آن» : استعاره از حضرت علی /چون حق یم قدرت نهنگِغضنفر: استعاره از حضرت علی)ع( /  قلمرو ادبی:

 علی مانند نهنگ یم قدرت حق است: تشبیه ) هرگاه بدل برای اصل کلمه غیرواقعی باشد تشبیه است/ یم قدرت حق: اضافه تشبیهی / 

 می سازد.( / 

یم: دریا / نهنگ و یم: نبی: جانشین پیامبر /  غضنفر: شیر / شجاع غضنفر: ترکیب وصفی مقلوب) غضنفر شجاع( / وصیّ قلمرو زبانی:

 / تناسب / نبی: پیامبر

علی،  بدل برای نهنگ یم قدرت حق و نهنگ یم قدرت حق هم بدل برای وصی نبی و وصی نبی هم بدل برای  نکته مهم کنکوری:** 

 شجاع غضنفر است. 



 

 

 

 کل بیت نهاد جمله اول بیت بعدی می باشد.......: نکته

     
 چشم زهر از کارش ساخته شد که             خشم ز دشمن روی بر دید چنان                    -21  

 تمام شد. کارش چشم زهر آن  از عمرو که کرد نگاه عمرو  ی چهره به خشم روی از چنان ،)ع( علیحضرت  قلمرو فکری:  

 ) با بیت بعد موقوف المعانی... ( )همان یک نگاه کارِ عمرو را ساخت(

ساخته شدنِ کار: کنایه ازشکست خوردن و نابود /  استعاری ی اضافه:  چشم زهر/  اختالفی ناقص جناس:  وچشم خشم  قلمرو ادبی:

 / دشمن: مجاز از عمرو / شدن

 کل بیت: دو جمله است./ / چنان: حرف ربط وابسته ساز / که: حرف ربط وابسته ساز / تند نگاه:  چشم زهر قلمرو زبانی:

کارش: کار او: ترکیب اضافی / بر روی دشمن: بر روی: حرف اضافه مرکب و دشمن : متمم /  ساخته شد: فعل / ساخته: صفت مفعولی و 

 وندی است / زهر چشم: ترکیب اضافی . / 

 

 پا بیفشرد بریدن سر پی              گشا خیبر دست پس برافراخت              -22 

 و آماده ی سربریدن عمرو شد. ود را بلند کرد ختوانای دستِ  سپس، ،)ع( علی حضرت  قلمرو فکری:

پی سر بریدن /  گردن از مجاز: سر/ سر و دست و پا: تناسبدر صدر اسالم دارد/ رگشا : تلمیح دارد به جنگ خیبر خبی قلمرو ادبی:

 / دست: مجاز از قدرت و توان و نیرو / برای کشتن عمرو همّت کرد یا اصرار ورزیدکنایه بیفشرد پا : 

 / دست خیبر گشا: ترکیب وصفی) خیبرگشا: صفت برای خیبر( / پس: حرف ربط همپایه ساز /  کرد بلند:  برافراخت  قلمرو زبانی:

کل بیت: دو جمله است. ) حضرت علی)ع( دست خیبرگشا را برافراخت: سه جزیی مفعولی ( / او پا بیفشرد) سه جزیی مفعولی( / پی سر 

 بریدن: متمم قیدی / برافراخت: فعل پیشوندی / فعل جمله دوم: چون کنایه است ، فعل مرکب است./ 

                                
 دین شاه را شمشیر بینداخت               آفرین جهان خدایِ نام به                   -23

 زد .به سمت عمرو حضرت علی )ع( با نام و یادِ خدای جهان آفرین، شمشیر را  قلمرو فکری:

 مفهوم این بیت: بر اخالص حضرت علی)ع( تاکید دارد.

 بینداخت: کنایه از کشتن / /  )ع(ین : استعاره از حضرت علی د شاه قلمرو ادبی:

/ جهان آفرین: ترکیب وصفی مرکب مرخم مقلوب ) آفریننده ی جهان ( / کل بیت: یک بزد یعنی جا این در بینداخت  قلمرو زبانی:

 مم قیدی / جمله یک جمله سه جزیی مفعولی است) شاه دین: نهاد / شمشیر را: مفعول / بینداخت: فعل ( / به نام خدای جهان آفرین: مت

 نام خدا: ترکیب اضافی// وصفی خدای جهان آفرین: ترکیب 

  
 دریغ دست دو شیطان کوفت سر به               تیغ ، خصم بر راند خدا شیر چو              -24     

 افسوس دستِ دو شیطان، زد، وی بر ای ضربه و کشید شمشیر دشمن بر( ع) علی حضرت که وقتی قلمرو فکری:

 سر کوبید و ناامید شد .بر 

 مفهوم بیت: بر توانایی حضرت علی و اظهار پشیمانی و ندامت دشمن دارد.

تیغ: مجاز از شمشیر / مصراع دوم: کنایه از افسوس خوردن و پشیمانی / دست دریغ: اضافه شیرخدا:استعاره از حضرت علی /  قلمرو ادبی:

 / خصم: مجاز از عمرو / مصراع دوم: تشخیص / سر، دست: تناسب /  )تشخیص(استعاری

شیرخدا: لقب حضرت علی)ع(: ترکیب اضافی / خصم: دشمن / به سرکوفت: ناراحتی) بر سر خود زدن( / دو دست دریغ:  قلمرو زبانی:

انه ی دریغ / کل بیت: دو جمله) جمله ترکیب اضافی: دست دریغ( / دست دریغ: اضافه اقترانی: دست به نش ( و)ترکیب وصفی) دو دست

 اول شیر خدا تیغ را بر خصم راند: چهار جزیی( / جمله دوم: شیطان دو دست دریغ را به سرکوفت: چهار جزیی ( / 

 فعل: راند: فعل ساده / فعل جمله دوم: چون ترکیب کنایه ای است : مرکب است./ساختمان 

 



 

 

 

 فرنگ در ها خانه بت تپیدند             از رخ کفر در هند رنگ پرید                         -25    

 .  پاشید هم از پرستی  بت تمام و پرید کفر عالم کل از رنگ ،( ع)علی حضرت ضربه آن با  قلمرو فکری:

رخ کفر: اضافه استعاری ، تشخیص / هند و فرنگ: نماد کفر/ رنگ از رخ کفر پرید: کنایه از ترسیدن و اغراق دارد ./ بت خانه  قلمرو ادبی:

 فرنگ: مجاز از تمام دنیا) شرق و غرب( / ها تپیدند: تشیخص و اغراق / رنگو فرنگ: جناس افزایشی / هند و فرنگ : تناسب / هندو 

ترسیدن / تپیدن: هراس داشتن / فرنگ: غرب/ هند: نام کشوری در آسیای جنوب شرقی معروف به کشور هزار  رنگ پریدن: قلمرو زبانی:

 دین / رخ کفر: ترکیب اضافی / کل بیت: دو جمله است./ کفر: مجاز از عالم کفر/ 

 

 سرتنش بی ، پای از آورد در              دنشبرگر تیغ بزد غضنفر                     -26 

 . کرد جدا ارزشش بی تن از را سرش و زد  یر بر گردنِ عمروشمش ،(ع) علی حضرت قلمرو فکری:

 مفهوم کلی: بر قدرت و توانایی حضرت علی)ع( در جنگاوری و دالوری دارد.

/  پا و سر و گردن و تن: تناسب/ گردن: مجاز از کشتن و نابود ساختنکنایه ازاز پا در آوردن: / غضنفر: استعاره از حضرت علی قلمرو ادبی:

 تن بی سر: کنایه از تن بی ارزش /  حلق یا قسمتی از گردن / تیغ: مجاز از شمشیر / 

در تنش: جهش ضمیر دارد) تنِ بی سرش( : مضاف الیه برای سر / کل « ش»در گردنش: مضاف الیه ) گردن او(/ « ش »  قلمرو زبانی:

غضنفر تیغ را بر گردن او زد) چهارجزیی مفعول و متمم( / جمله دوم: حضرت علی تن بی سر اورا از پای درآورد: بیت: دو جمله است: 

 چهار جزیی با مفعول و متمم /  بی سر: صفت برای تن / تن بی سر او: یک ترکیب وصفی)تن بی سر ( و یک ترکیب اضافی: تن او / 
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 .آمد فرود تر طرف آن قدم صد و شد جدا او تن از سر ، آمد فرود عمرو گردنِ بر شمشیر که وقتی قلمرو فکری:

 مفهوم کلی: بر قدرت و توانایی حضرت علی)ع( در جنگاوری و دالوری دارد.

کدام گزینه مفهومی در ای بیت دیده می شود: مردن / شدت ضربه شمشیر/ توانایی و قدرتمندی ضربه زننده / بیان  نکته کنکوری:** 

 برتری توانایی ضربه زننده بر ضربه پذیرنده / اوج هنر جنگاوری / 

تناسب / دَم: مجاز از لبه : تن و رس و گردن/ صد قدم آن طرف تر رفته است .عمر سر که بیت اغراق دارد : از شدّت ضربه کل  قلمرو ادبی:

ید./ / تیغ: مجاز از شمشیر / گردن: مجاز از گلو یا قسمتی از گردن / سر... پرید: استعاره مکنیه)تشخیص(: سر مانند جانداری یا پرنده ای پر

 مصراع دوم: کنایه از شدت ضربه شمشیر و کنایه از مردن/ 

: گردن او ) ش مضاف الیه برای گردن( / چون : حرف ربط وابسته ساز / سر عمرو: ترکیب  دم تیغ: لبه ی شمشیر / گردنش قلمرو زبانی:

پرید: دو جزیی / صدگام: قید /  واضافی / صدگام: ترکیب وصفی / کل بیت: دو جمله: دم تیغ بر گردن او رسید: سه جزیی مفعولی / سرعمر

 از تن: متمم/ 
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بوسه زد و او را  وقتی آن قهرمانِ قوی هیکل به دست حضرت علی )ع( کشته شد ، جبرئیل بر دستان حضرت علی )ع( قلمرو فکری:

 تحسین کرد .

 داللت دارد./مفهوم: بر عظمت جنگاوری حضرت علی)ع( و بر زمینه ملی و مذهبی بودن این حماسه 

بزد بوسه بر دست او جبرئیل : /  ژنده فیل : استعاره از عمرو/ دادن جان و شدن کشته از است کنایه:  خاک در غلتید قلمرو ادبی:

 / اغراق: در مصراع دوم / تشکّر و تقدیر از کنایه:زدن دست بر بوسه/  تشخیص

غلتید: افتادن / ژنده فیل: قوی هیکل، بزرگ، عظیم / جبرئیل: مقرّب ترین فرشته در درگاه خداوند، فرشته وحی / کل بیت:  قلمرو زبانی:

دو جمله است./ چو: حرف ربط وابسته ساز / آن ژنده فیل غلتید: دو جزیی/ در خاک: متمم قیدی / جبرئیل بوسه بر دست او زد: سه 

عول که متمم اسم نیاز دارد و بر دست او: متمم اسم برای بوسه است/ فعل هر دو جمله : مرکب است چون جزیی: جبرئیل: نهاد / بوسه: مف

 ترکیب کنایه ای است./ آن ژنده فیل: ترکیب وصفی / دست او: ترکیب اضافی / 



 

 

 

 111و  111کارگاه متن پژوهی صفحه 

 قلمرو زبانی:

 ، هژبراسب: اَبرَش    / اجازه: رخصت   / شیر: غضنفر -2

 غضنفر، هژبر، رخصت، غلتید -1

 ) گروه متممی( / زهرچشم: زهر: هسته + چشم: وابسته مضاف الیه) گروه نهادی(کارش: کار او) کار: هسته+ او: وابسته مضاف الیه(  -1

 قلمرو ادبی:

 غضنفر: استعاره از حضرت علی / ژنده فیل: استعاره از عمرو -2

 استقامت کردن /  رنگ باختن: کنایه از ترسیدنخشمگین شدن و دندان به دندان خاییدن : کنایه از  -1

 12و  12بیت های   -1

 قلمرو فکری:

 .نداد نشان عمرو با جنگ به تمایلی کس هیچ و ،  عمرو ، از خجالت سر به زیر انداختندنبرد با  همه از ترسِ  -2

 / اظهار ندامت و پشیمانی دشمن و تاکید بر شجاعت حضرت علی )ع(لرزان شدن پایه های کفر و ترسیدن کفار جهان تمام جهان -1

او کسی است که حتی در جنگ با  هر دو بر شرح دالوری و شجاعت و عزت نفس و مناعت طبع حضرت علی ) ع( اشاره دارند. -1

 د و از روی هوی و هوس تصمیم نمی گیرد. و فقط در راه خدا شمشیر می زند.دشمنانش جانب عزتمندی را رعایت می کن

 ) وطن ( : 117** شرح شعرخوانی صفحه 

 شناسه شعر: 

در سال  در آران و بیدگل کاشان متولد شد و  2122در سال  نظام وفا: شاعر قرن معاصر اهل کاشان که //  سروده:مثنوی    قالب شعر:

 وطنیه) عشق به وطن( /  موضوع:         براثر سکته مغزی درگذشت./  2141

 
 گوهرم بُوَد شیران نیروی ز                ایران و نام آورممنم پورِ

 فرزند ایران هستم و مشهور به این نام هستم و نژاد من از نسل شجاعان است.من قلمرو فکری: 

 ** مفهوم کلی: افتخار به نژاد اصیل خود) ایرانی بودن( ، وطن دوستی و عشق به وطن/ 

  شیران: استعاره از انسان های شجاع / گوهر: استعاره از نژاد /قلمرو ادبی: 

کل بیت: سه جمله است) دو جمله اول: سه جزیی عروف و مشهور / گوهر: مروارید ، در اینجا نژاد / پور: فرزند/ نام آور: مقلمرو زبانی: 

فعل  منم و نام آورم: در« م » در مصراع : اول حرف ربط  همپایه ساز است./ « و » مسندی و جمله سوم: سه جزیی با متمم اسنادی ( /  

  گوهرم: مضاف الیه) گوهر من ( /در « م » اسنادی است: من هستم ،نام آور هستم / 

 من پیمان است اوچنین با که               کنم جان خود را فدای وطن

 جان خودم را فدای وطن می کنم و عهد و پیمان من با وطن همین است.قلمرو فکری: 

  مفهوم: جانفشانی در راه وطن /** 



 

 

 

فدای وطن کنم: چهار جزیی مفعول و مسند( / جان خود: ترکیب اضافی / فدای وطن: کل بیت دو جمله) من جان خود را قلمرو زبانی: 

  ترکیب اضافی/ جمله دوم: پیمان من چنین است: سه جزیی مسندی( / با او: متمم قیدی / پیمان من: ترکیب اضافی /

 ست مردانگی رسم ، زجان گذشتن         فرزانگی ست دفاع از وطن ، کیشِ

 دفاع از وطن آیین دانایی است و ایثار کردن جان در راه وطن راه و رسم انسان های شجاع و بزرگ است.قلمرو فکری: 

 مفهوم بیت: بر توصیه به دفاع عاقالنه و شجاعانه از وطن دارد. 

  گذشتن زجان: کنایه از بذل جان، فداکاری، جانبازی /قلمرو ادبی: 

  دمندی، دانایی ) وندی ( / گذشتن: بخشیدن / مردانگی: وندی /کیش: آیین، مذهب/ فرزانگی: خرقلمرو زبانی: 

 دفاع از وطن: گروه نهادی / کیش فرزانگی: گروه مسندی / است: فعل اسنادی /  کل بیت: دو جمله:

 جمله دوم: گذشتن ز جان: گروه نهادی / رسم مردانگی: گروه مسندی / است: فعل اسنادی / 

 / اضافی/ رسم مردانگی: ترکیب  اضافیکیش فرزانگی: ترکیب 

 است اهریمن ز بدتر که ، یزدان به           ن میهن استمکسی کزبدی ، دش

 هرکسی که از روی بدذاتی و بدجنسی با وطن دشمنی کند، به خداوند قسم که او از شیطان بدتر است. قلمرو فکری:

 . در نکوهش دشمنی با وطن/ مفهوم بیت: اوج عشق به وطن 

  اهریمن: استعاره از انسان های بدذات/ تضاد : اهریمن و یزدان /قلمرو ادبی: 

یزدان: نام فارسی خداوند / اهریمن: شیطان/ کل بیت: سه جمله است: کسی که دشمن میهن است: سه جزیی مسندی / قلمرو زبانی : 

رم: به قرینه معنوی حذف شده( / به یزدان: متمم قیدی / جمله دوم به یزدان: من به یزدان قسم می خورم: سه جزیی مفعولی ) فعل میخو

 او بدتر از اهریمن است: سه جزیی با مسند ) ز اهریمن: متمم اسمی برای بدتر( /   قسم: مفعول/ 

 دشمن میهن: ترکیب اضافی / 

 توست خاک کیمیا من، چشمان به               مرا اوج عزّت در افالک توست

من در زیر آسمان تو به دست می آید و در نزد من خاک تو  و عزت مندی اوج شکوه و عظمت و استواری !ای وطنقلمرو فکری: 

 مفهوم کلی بیت: بر ارزشمندی خاک وطن داللت دارد.**          ارزشمندترین است.

مانند کیمیا است./ خاک: مجاز از  تشبیه: خاک توچشمان: مجاز از نظر، نگاه، عقیده / کیمیا: استعاره از هرچیز باارزش/ قلمرو ادبی: 

 سرزمین و وطن، ایران / 

در مصراع اول: فک اضافه است: اوج عزّتِ من در افالک تو است/ کل بیت دو جمله است: جمله اول:  اوج عزّتِ من در « را » قلمرو زبانی: 

 دی/ به چشمان من: متمم قیدی /افالک تو است سه جزیی با متمم اسنادی/ جمله دوم: خاک تو کیمیا است: سه جزیی مسن

 اوج عزّت من: یک ترکیب اضافی/ افالک تو: ترکیب اضافی / چشمان من: ترکیب اضافی / خاک تو: ترکیب اضافی/ 

به چشمان » در « به » در چیست؟ « به یزدان » در بیت قبیل « به » با «  به چشمان من » در عبارت « به » فرق ** نکته کنکوری: 

 حرف قسم است/ « به یزدان » ضافه  و در حرف ا«: من

 دبا آغشته ذرّه آن من خون به                   د ذرّه ای گر ز خاک به بادوَرَ

اگر حتی ذزّه ای از خاک این سرزمینم به دست دشمن بیفتد ، آن ذرّه با خون من آغشته می شود و مگر من کشته شوم  قلمرو فکری:

 تا آن ذرّه از بین برود. 

 مفهوم بیت: اوج عشق به وطن، جابازی و ایثار در راه عشق . دفاع از وطن با تمام وجود./ ** 

ذرّه و خاک: تضاد در معنا دارند/  خاک : مجاز از تمامیت وطن : به باد : کنایه از نابود شدن/ مصراع دوم: کنایه از کشته شدن/ فلمرو ادبی

 باد در مصراع دوم: فعل دعایی/ / ذرّه: تکرار / -1اول: هوا و بادی که می وزد باد در مصراع  -2/ باد و باد: جناس تام 

 گر: حرف ربط وابسته ساز / کل بیت: دو جمله / آغشته: وندی/ قلمرو زبانی: 

 

 ************ پایان درس چهاردهم ************
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