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 که بر کینه اوّل که بندد کمردلیران میدان گشوده نظر                                                .1

 جنگ، دشمنی، نفرت / بیت: دو جمله / نظر: نقش مفعول / کینه: نقش متمم. دلیران: پهلوانان / نظر: چشم / کینه: قلمرو زبانی:

گشوده نظر: کنایه از منتظر ماندن / کمر بستن: کنایه از آماده شدن / که )حرف ربط( و که )چه کسی(: جناس تام /                  قلمرو ادبی:

 نظر: مجاز از چشم.« / ک»آرایی واج

 میدانِ جنگ منتظر بودند تا ببینند چه کسی نخست جنگ را آغاز خواهد کرد.پهلوانان  قلمرو فکری:

 برانگیخت اَبرَش برافشاند گَرد                گاه عمرو آن سپهر نبرد                                    که نا .2

              ید( است. در اینجا مطلق اسب منظور است / ویژه سرخ و سفدار یا رنگ به رنگ )به*اَبرَش: اسبی که دارای پوست خال قلمرو زبانی:

 : نقش مفعولجمله / اَبرَش و گَردبرافشاندن: پراکنده کردن / بیت: دو /  به حرکت درآوردن/ سپهر: آسمان / برانگیختن: تاختن، عَمرو: نام جنگجو

 از حرکت سریعجنگاوری/ابرش برانگیختن و گَرد برافشاندن:کنایهعمرو مانند آسمان:تشبیه/سپهر نبرد بودن:اغراق و کنایه از نهایت قلمرو ادبی:

 نمایی، گرد و خاکی بلند کرد.ناگهان عمرو آن پهلوان با اُبُهّت، اسبش را به حرکت درآورد و به قصد قدرت قلمرو فکری:

 فوالد گشتهمه رزمگه کوه                       چو آن آهنین کوه آمد به دشت                         .3

 آهنین: از جنس آهن / *رزمگه: مخفّف رزمگاه، میدان جنگ / فوالد: فلزی بسیار سخت و محکم / بیت: دو جمله. قلمرو زبانی:

  کوه: استعاره از عمرو / رزمگاه مانند کوه فوالد: تشبیه / دشت و گشت: جناس ناقص اختالفی / کلّ بیت: اغراق /              آهنین قلمرو ادبی:

 فوالد و آهنین: مراعات نظیر )تناسب(. –دشت: مجاز از میدان جنگ / کوه و دشت 

 شد.قدر بزرگ بود که مانندِ کوه آهن دیده میوقتی عمرو به دشت نبرد آمد، آن قلمرو فکری:

 ه باستاد همرزم خواستگپس آن                            بیامد به دشت و نفس کرد راست            .4

 نفس کرد راست: نفسی تازه کرد / باِستاد: بایستاد، ایستاد / همرزم: حریف، رقیب / بیت: چهار جمله / نفس: نقش مفعول. قلمرو زبانی:

 نکردنفس کرد راست: کنایه از نفس تازه« / س»آرایی دشت: مجاز از میدان جنگ / راست و خواست: جناس ناقص اختالفی / واج قلمرو ادبی:

 عمرو به میدان جنگ آمد و نَفَسی تازه کرد؛ سپس ایستاد و مبارز طلبید. فکری:قلمرو 

 نگه کرد بر روی مردان دین       آفرین                                        حبیبِ خدای جهان .5

 یت: یک جمله / نگه: نقش مفعول.*حبیب: دوستدار، یار، از القاب رسول اکرم )ص( / مردان دین: لشکریان / ب قلمرو زبانی:

 بودن.م: کنایه از به دنبال داوطلب جنگآفرین: کنایه از پیامبر اسالم )ص( / مصراع دوحبیب خدای جهان قلمرو ادبی:

 شود؟پیامبر اسالم )ص( به چهرۀ مردان سپاه اسالم نگاه کرد تا ببیند آیا کسی داوطلب نبرد با عمرو می قلمرو فکری:

 ، رزم اوکس را هوسنشد هیچر در گریبان فرو                      همه برده س .6

 کس / هوس: میل، آرزو / رزم: جنگ، نبرد / بیت: دو جمله.فکّ اضافه: هوسِ هیچ« کس را هوسهیچ»گریبان: یقه / را در  قلمرو زبانی:

 ت/هوس نشد: کنایه از میل نکرد/سر و در: جناسأهوس: مجاز از جرترسیدن / همه و هیچ: تضاد/ ه ازسر در گریبان فرو بردن: کنای قلمرو ادبی:

 کس تمایلی به جنگ با عمرو نداشت.همه از ترس و شرم، سرها را پایین انداخته بودند و هیچ قلمرو فکری:

 که شد طالب رزم آن اژدهابه جز بازوی دین و شیر خدا                                    .7

 الیه.الیه / اژدها: نقش مضافطالب: خواهان، خواستار / بیت: یک جمله به شیوۀ بالغی / طالب: نقش مسند / رزم: نقش مضاف قلمرو زبانی:

 ناسب: استعاره از عمرو/شیر و اژدها: تبازوی دین: اضافۀاستعاری و تشخیص و استعاره از علی)ع(/شیر خدا: استعاره از علی)ع(/اژدهاقلمرو ادبی:

 دهندۀ دین و مبارزی شجاع بود، داوطلب مبارزه با عمرو شد.تنها حضرت علی )ع( که یاری قلمرو فکری:

 ازو خواست دستوری امّا ندیدمصطفی بهر رخصت دوید                                        برِ .8

 دستوری ندید: اجازه نداد، مصلحت ندید / بیت: سه جمله /دستوری: نقش مفعولیشِ / *دستوری: رخصت، اجازه دادن / برِ: نزدِ، پ قلمرو زبانی:

 آمیزی / مصطفی: کنایه از پیامبر اسالم )ص(.بر و بهر: جناس ناقص افزایشی / دستور را ندید: حس قلمرو ادبی:

 پیامبر )ص( آمد؛ ولی پیامبر )ص( با رفتن او به میدان نبرد مخالفت کرد.حضرت علی )ع( برای کسب اجازه، نزدِ  قلمرو فکری:

 

 

 درس چهاردهم: حملۀ حیدری
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ز علی )ع( ست با عمرو بجنگد؟ لیکن جپرسد که چه کسی حاضر اامبر از لشکر مییطلبد. پدوم مبارز می عمرو برای بار

 :دهدواب میدهد که او عمرو است. علی )ع( جکند. پیامبر )ص( به علی هشدار میکسی اعالم آمادگی نمی

و از جنگ گیرد. در میدان نبرد، عمرص( اجازۀ نبرد میگوهای بسیار، از پیامبر )وو پس از گفت« طالبمبن ابیمن هم علیّ»

: گویدبه دست من کشته شوی، امّا علی )ع( در پاسخ می خواهمکند؛ با این بهانه که نمیبا علی امتناع می

 :آید ونانه از اسب پایین میبار خشمگی؛ عمرو این«روی زمین بهتر است.برای من از مُلک  ریختن خون تو»

 لیکن: لکن، ولی، اما / *امتناع: سر باز زدن از انجام کاری یا قبول کردن سخنی، خودداری کردن / مُلک: پادشاهی، فرمانروایی. قلمرو زبانی:

 طالب بودن: کنایه از قدرت و نیرومندی / خون ریختن: کنایه از کشتن / خون: مجاز از کشتن و جان.ابیبنعلی –عمرو بودن  قلمرو ادبی:

 جوبه پیشش برآمد شه جنگ                                 به سوی هژبر ژیان کرد رو                        .9

 الیه.در پیشش: نقش مضاف« َش-»بیت: دو جمله / *هژبر: شیر / *ژیان: خشمناک، خشمگین / رو: صورت، چهره /  قلمرو زبانی:

 رو کردن: کنایه از حرکت کردن.« / ش»آرایی شه جنگجو: استعاره از علی )ع( / واج –هژبر ژیان  قلمرو ادبی:

 )ع( نیز به سمت عمرو رفت.عمرو به سوی حضرت علی )ع( حرکت کرد و حضرت علی  قلمرو فکری:

 هم صلح بستند بر رویِ درِ             دویدند از کین دل سوی هم                                           .11

 کین: کینه، خشم، نفرت، دشمنی / صلح: دوستی، سازش / بیت: دو جمله / در: نقش مفعول. قلمرو زبانی:

 ناپذیرآشتی از آغازجنگیاختالفی/درِ صلح:اضافۀاستعاری/کین و صلح:تضاد/مصراع دوم:کنایهناقصدر و بر: جناس –سوی و روی قلمرو ادبی:

 ای برای صلح باقی نگذاشتند.ور شدند و هیچ روزنههر دو با خشم و دشمنی به سوی هم حمله قلمرو فکری:

 بوَد سهمگین جنگ شیر و پلنگ                                فلک باخت از سهمِ آن جنگ، رنگ       .11

 آور / بیت: دو جمله / سهمگین: نقش مسند.انگیز، ترسفلک: آسمان / *سهم: ترس / *سهمگین: هراس قلمرو زبانی:

                                                   /  و حُسن تعلیل رنگ باختن: کنایه از ترسیدن / فلک بترسد: تشخیص و استعاره / مصراع اول: اغراق قلمرو ادبی:

 شیر و پلنگ: مراعات نظیر /« / ن»و « گ»آرایی شیر: استعاره از علی )ع( / پلنگ: استعاره از عمرو / واججنگ و رنگ: جناس ناقص اختالفی / 

 که با جنگ تناسب دارد. (X. تیر )2( √. ترس )1جنگ: آرایۀ تکرار / سهم و سهمگین: اشتقاق / سهم: ایهام تناسب: 

 .آفرین استچنان نبردی روی داد که آسمان نیز وحشت کرد؛ زیرا جنگ دو مبارز قدرتمند، همیشه ترسناک و وحشت قلمرو فکری:

 خت بازو چو شاخ درختبَرافرا                                        بخت روز و برگشتهنخست آن سیه .12

 بخت: بدبخت / *برافراختن: برافراشتن، بلند کردن / شاخ: شاخه / بیت: یک جمله / بازو: نقش مفعول.بدبخت / برگشتهروز: سیه قلمرو زبانی:

 «خ»آراییاز بدبخت و بیچاره)عمرو(/بازو مانند شاخه:تشبیه و اغراق/بازو:مجاز از دست/واجبخت:کنایهروز و برگشتهروز:تناقض/سیهسیهقلمرو ادبی:

 مثل شاخۀ درخت بلند کرد.ابتدا آن عمرو بدبخت و بیچاره، بازویش را  قلمرو فکری:

 عَلَم کرد شمشیر آن اژدها                                   سپر بر سر آورد شیر اِله                               .13

 : دو جمله به شیوۀ بالغی / سپر و شمشیر: نقش مفعول.اِله: اهلل، خداوند / عَلَم: پرچم، بیرق / عَلَم کرد: بلند کرد / بیت قلمرو زبانی:

سپر و سر: جناس ناقص افزایشی / بر و سر: جناس ناقص اختالفی / شیر اِله: استعاره از علی )ع( / اژدها: استعاره از عمرو /            قلمرو ادبی:

 ند کردن / سپر و شمشیر و عَلَم: مراعات نظیر )تناسب(.سپر بر سر آوردن: کنایه از دفاع کردن / عَلَم کردن: کنایه از بل

 عمرو شمشیرش را باال برد و حضرت علی )ع( در مقابل، سپر را برای دفاع از خود، روی سر گرفت. قلمرو فکری:

 بخایید دندان به دندان کین                        بیفشرد چون کوه پا بر زمین                              .14

 ش مفعول.دو جمله / پا و دندان: نق :ن: کینه، خشم، نفرت، دشمنی / بیتبیفشرد: فشار داد، استوار کرد / خاییدن: جویدن / کی لمرو زبانی:ق

/ تشبیهد کوه: گین شدن /عمرو مانن/ دندان به دندان خاییدن: کنایه از خشم و اصرار پا بر زمین فشردن: کنایه از ایستادگی و پایداری قلمرو ادبی:

 کوه و زمین: مراعات نظیر / دندان: آرایۀ تکرار. –دندان کین: اضافۀ استعاری و تشخیص / پا و دندان 

 داد.هایش را بر روی هم فشار میگیر کرد و از شدّت عصبانیّت، دندانعمرو پاهایش را محکم روی زمین جای قلمرو فکری:

 به هم حمله کردند باز از دو سو                  خ شاهد آرزو                                  چو ننمود رُ .15

 ننمود: نشان نداد / رخ: چهره، صورت / شاهد: زیبارو، معشوق / بیت: دو جمله / رخ و حمله: نقش مفعول. قلمرو زبانی:

 از به هدف نرسیدن / آرزو رخ بنماید: تشخیص و استعاره / آرزو: استعاره از پیروزی.شاهد آرزو: اضافۀ تشبیهی / رخ ننمودن: کنایه  قلمرو ادبی:

 ور شدند.یک از پهلوانان به پیروزی نرسیدند، بار دیگر از دو طرف به هم حملهوقتی هیچ قلمرو فکری:
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 ه باشد زمین و زمانکه کم دیدنهادند آوردگاهی چنان                                     .16

 *آوردگاه: میدان جنگ، نبردگاه / بیت: دو جمله به شیوۀ بالغی / آوردگاه: نقش مفعول. قلمرو زبانی:

آوردگاه: مجاز از جنگ / زمین و زمان: جناس ناقص اختالفی و مجاز از روزگار / زمین و زمان چیزی را ببینند: تشخیص و استعاره/  قلمرو ادبی:

 اهل زمین / زمان: مجاز از اهل زمان / کلّ بیت: اغراق در شدّت جنگ.زمین: مجاز از 

 کس تا آن زمان چنین چیزی ندیده بود.چنان میدان جنگی به وجود آوردند که هیچ قلمرو فکری:

 دو شد از نظر ناپدید هر تنِد                           رد از آن رزمگه بردمیز بس گَ .17

 گَرد: گَرد و غبار، خاک / *رزمگه: مخفّف رزمگاه، میدان جنگ / بردمید: بلند شد / بیت: دو جمله / ناپدید: نقش مسند. لمرو زبانی:ق

 «.د»آرایی کلّ بیت: اغراق در شدّت جنگ / نظر: مجاز از چشم / واج قلمرو ادبی:

 پهلوان ناپدید شدند. در میدان نبرد، چنان گرد و خاکی بلند شد که هر دو قلمرو فکری:

 رد و خاکسَر و روی مردان پُر از گَ                         چاک           لَخت و قبا چاکزره لَخت .18

 پاره / بیت: سه جمله.چاک: پارهلخت و چاکشود / لخت*قبا: نوعی جامۀ جلوباز که دو طرف جلو آن با دکمه بسته می قلمرو زبانی:

 سر و روی: مراعات نظیر / سر و روی: مجاز از تمام بدن / مصراع اول: کنایه از شدّت جنگ. –گرد و خاک  –زره و قبا  قلمرو ادبی:

 ها از شدّت جنگ، پُر از گرد و خاک شده بود.پاره شد و تمام بدن آنها پارهتکّه و لباسها تکّهزره قلمرو فکری:

 نمودند هفتاد حرب هم رد زِ                                چنین آن دو ماهر در آداب ضرب             .19

 *ضرب: زدن، کوفتن / *حرب: آلت حرب و نزاع؛ مانند شمشیر، خنجر، نیزه و ... / بیت: یک جمله / حرب: نقش مفعول. قلمرو زبانی:

              رد: آرایۀ قلب )عکس( /                              در و ضرب و حرب: جناس ناقص اختالفی و تناسب / حرب: مجاز از ابزار جنگی / قلمرو ادبی:

 «.د»آرایی هفتاد: نماد کثرت و مجاز از زیادی و اغراق / واج / دو و هفتاد: تناسب

 اینگونه آن دو جنگجوی ماهر با آداب جنگاوری توانستند ضربات زیاد حریف را از یکدیگر دفع کنند. قلمرو فکری:

 یم قدرت حق، علی نهنگِ                                   نبی                              وصیِِّشجاع غضنفر،  .21

 است.که در بیت بعدی آمده« دید»*غضنفر: شیر / وصی: جانشین / نبی: پیامبر / یَم: دریا / کلّ بیت: نهاد برای فعل  قلمرو زبانی:

 نهنگ و غضنفر: استعاره از علی )ع( / یمِ قدرت حق: اضافۀتشبیهی« / ِ-»آرایی مصوّت نهنگ و غضنفر: تناسب / واج –نهنگ و یم  قلمرو ادبی:

 که در دریای قدرت الهی مانند نهنگی بود ...«( ع»آن شیر شجاع، آن جانشین پیامبر، او )حضرت علی قلمرو فکری:

 چشم که شد ساخته کارش از زهرِ                         خشم               چنان دید بر روی دشمن زِ .21

 دید: نگاه کرد / کارش ساخته شد: کشته شد / زهرِ چشم: نگاه خشمناک / بیت: دو جمله. قلمرو زبانی:

  کارش ساخته شد: کنایه از شکست خوردن و کشته شدن / زهرِ چشم: اضافۀ استعاری / خشم و چشم: جناس ناقص اختالفی /  قلمرو ادبی:

 )تناسب(. و دید: مراعات نظیر زهر: مجاز از خشم / چشم: مجاز از نگاه / روی و چشم

 حضرت علی )ع( چنان نگاهی به عمرو انداخت که در اثر همان نگاهِ خشمگینانه کار عمرو ساخته شد. قلمرو فکری:

 پی سر بریدن بیفشرد پاگشا                خیبر خت پس دستِبرافرا .22

 ه.ای که علی )ع( آن را گشود / بیفشرد پا: پافشاری کرد / بیت: دو جمل*برافراختن: برافراشتن، بلند کردن / خیبر: نام قلعه قلمرو زبانی:

: کنایه از کشتن / گردن / سر بریدندست و سر و پا: مراعات نظیر / دستی خیبرگشا: تلمیح به داستان فتح قلعۀ خیبر / سر: مجاز از  قلمرو ادبی:

 «.ر»آرایی خیبر: مجاز از درِ قلعۀ خیبر / بیفشرد پا: کنایه از اصرار و قاطعیّت در تصمیم / واج

 سپس دستان قدرتمند و خیبرگشایِ خود را بلند کرد و تصمیم گرفت سر از تن عمرو جدا کند. قلمرو فکری:

 بینداخت شمشیر را شاه دینآفرین               به نام خدای جهان .23

 بینداخت: زد / شاه دین: منظور علی )ع( / بیت: یک جمله به شیوۀ بالغی / شمشیر: نقش مفعول / شاه دین: نقش نهاد. قلمرو زبانی:

 «.ا»و « ش»آرایی عاره از علی )ع( / واجشاه دین: استشمشیر بینداخت: کنایه از شمشیر زدن و جنگیدن /  قلمرو ادبی:

 حضرت علی )ع( با ذکرِ نامِ خدا، شمشیر را بر گردن عمرو فرود آورد. قلمرو فکری:



        م ( / پایۀ یازده2فارسی )
 

 به سر کوفت شیطان دو دست دریغتیغ                 ،چو شیر خدا راند بر خصم .24

 / دریغ: افسوس / بیت: دو جمله / تیغ و دست: نقش مفعول / خصم و سر: نقش متمم.راند: زد / خصم: دشمن / تیغ: شمشیر  قلمرو زبانی:

ر/ دست و سر: مراعات نظیر / تیغ: مجاز از شمشیسّف / تأشیر خدا: استعاره از علی )ع( / به سر کوفتن: کنایه از اظهار درماندگی و  قلمرو ادبی:

 «.د» و« ت»آرایی بر خصم تیغ راندن: کنایه از کشتن / واج

 در آن هنگام که حضرت علی )ع( شمشیر را بر گردن عمرو فرود آورد، شیطان بر سرِ خود زد و افسوس خورد. قلمرو فکری:

 ها در فرنگخانهتپیدند بُتپرید از رخ کفر در هند رنگ                .25

 نمودن، لرزیدن از ترس / فرنگ: کشورهای اروپایی / بیت: دو جمله / رخ: نقش متمم.اضطرابقراری و *تپیدن: بی قلمرو زبانی:

هند: نماد و مجاز از شرق / رنگ پریدن: کنایه از ترس / رخ کفر: اضافۀ استعاری و تشخیص / کفر: مجاز از عالَم کفر /  قلمرو ادبی:

 / تشخیص و استعاره ها بلرزند:نهخابت / ایشیجناس ناقص افز رنگ و فرنگ: / غرب نماد و مجاز از فرنگ:

 کلّ بیت: اغراق.« / ر»آرایی )نغمۀ حروف( / واج تضاد و مجاز از سرزمین کفّار هند و فرنگ:

 ها به لرزه درآمدند.خانهبا ضربۀ حضرت علی )ع( کافران به شدّت ترسیدند و بت قلمرو فکری:

 تنشسر بی ،آورد از پایدرر گردنش                  تیغ بَ غضنفر بزد .26

 الیه.صراع: مضافدر دو م« َش-»سرش / بیت: دو جمله / تیغ و تن: نقش مفعول / سر تنش: تنِ بی*غضنفر: شیر / تیغ: شمشیر / بی قلمرو زبانی:

 / از پای در آوردن: کنایه از کُشتن / گردن و پا و سر و تن: مراعات نظیر.غضنفر: استعاره از علی )ع( / تیغ: مجاز از شمشیر  قلمرو ادبی:

 حضرت علی )ع( با شمشیر بر گردن عمرو زد و سرش را از تن جدا کرد و او را کُشت. قلمرو فکری:

 عمرو صد گام از تن پرید سرِم تیغ بر گردنش چون رسید                        دَ .27

 گردن: نقش متمّم. دَمِ تیغ: لبۀ شمشیر / بیت: دو جمله / قلمرو زبانی:

          کلّ بیت: اغراق / گردن و سر و تن: مراعات نظیر / صد: نماد کثرت و مجاز از زیادی / تیغ: مجاز از شمشیر /                           قلمرو ادبی:

 «.ر»آرایی ز شدّت ضربه و تیزی شمشیر علی )ع( / بر و سر: جناس ناقص اختالفی / واجمصراع دوم: کنایه ا

 وقتی لبۀ شمشیر تیز حضرت علی )ع( به گردن عمرو رسید، سرش صد متر دورتر پرتاب شد. قلمرو فکری:

 جبرئیل ،او تِبزد بوسه بر دس                         فیل                     چو غلتید در خاک آن ژنده .28

 و جمله.فیل: عمرو / او: علی)ع( / بیت: ددر خاک غلتید: کُشته شد / *ژنده: بزرگ، عظیم / دست بوسیدن: تشکّر کردن / آن ژنده قلمرو زبانی:

 «ب»آرایی مرو/واجعفیل: استعاره از در خاک غلتیدن: کنایه از کشته شدن / دست بوسیدن: کنایه از تشویق و تشکّر و تحسین/ژنده قلمرو ادبی:

 تقدیر و تشکّر بر دستان حضرت علی )ع( بوسه زد. ۀتی عمرو کشته شد، جبرئیل به نشانوق قلمرو فکری:

نمودی  وسم طاوُپَرِ زاغ چون دُ،رغزاری نَزِه بود که از عکس ریاحینِ اویَّدی خوش و مَصَتَکشمیر مُ ناحیتِ اند که درآورده

 وس به پر زاغ مانستی.مِ طاوُشِ جمالِ او دُو در پی

زار / است / کشمیر: ایالتی در شبه جزیرۀ هند / *مُتَصَیَّد: شکارگاه / مَرغزار: چمنزار، سبزهشدهاند، نقلاند: حکایت کردهآورده قلمرو زبانی:

 یه بود.رسید/مانستی: شب*ریاحین: جمعِ ریحان، گیاهان خوشبو/نمودی: به نظر می*نَزِه: باصفا، خوش آب و هوا، خرّم / عکس: انعکاس، بازتاب / 

دُم طاووس مانند پر زاغ: تشبیه و قلب )عکس( /             –زار / پر زاغ مانند دُم طاووس کلّ عبارت: اغراق در توصیف زیبایی سبزه قلمرو ادبی:

 .ادوکس؛ نوعی پارزاغ: تضاد/تشبیه دو امر متضاد دُم طاووس و پرِپر و زاغ: تناسب/ –دُم و طاووس دُم طاووس: نماد زیبایی / پرِ زاغ: نماد زشتی / 

  زاری خوش و خرّم و باصفا وجود داشت که از انعکاس و بازتاب      در ناحیۀ کشمیر، شکارگاه و سبزه اند کهحکایت کرده قلمرو فکری:

زار، رسید و دُمِ طاووس در مقایسه با زیباییِ آن سبزهد دُم طاووس، زیبا و رنگارنگ به نظر میگیاهان خوشبوی آن، پَرِ سیاه و زشت کالغ مانن

 شد.ون پَرِ زاغ، سیاه و زشت دیده میهمچ

 

 

 

 داردرس پانزدهم: کبوتر طوق



       م ( / پایۀ یازده2فارسی )

 جانش داغی او بر ولیک از دُودِ                           ، چون چراغی            درفشان الله در وی                              

 الیه.در جانش: نقش مضاف« َش-»درفشان: درخشان / دود: سیاهی / ولیک: ولیکن، امّا / بیت: دو جمله / الله و داغ: نقش نهاد /  قلمرو زبانی:

       ل /یبودن / علّت سیاهی درون گل الله، دود کردن چراغ باشد: حُسن تعلدار بودن: کنایه از عاشقه / داغالله مانند چراغ: تشبی قلمرو ادبی:

 ( که با چراغ و دود تناسب دارد /             X. نوعی چراغ قدیمی )2( √. گل الله )1الله: ایهام تناسب:  . داغ و سیاهی /2. غم و ماتم 1داغ: ایهام: 

 .بچراغ و دود و الله و داغ: تناسجان داشتن الله: تشخیص و استعاره / های الله / داغ: استعاره از سیاهی وسط الله / جان: استعاره از وسط گلبرگ

 های گل الله سیاه شده بود.درخشید و از دودِ آن چراغ، وسط گلبرگزار، گل الله مانند چراغی میدر آن سبزه قلمرو فکری:

 ، جامِ بادهزمّرد و بر شاخِچ                             شقایق بر یکی پای ایستاده                                                          

 شاخ: شاخه / *زمرّد: سنگ قیمتی به رنگ سبز / جام: پیاله، ظرف / باده: شراب، مِی / بیت: یک جمله. قلمرو زبانی:

 صراع دوم:تشبیهمپا داشتن و ایستادن برای شقایق:تشخیص و استعاره/پا:استعاره از ساقۀ سبز گل/شاخ:استعاره از پایه/مصراع اول مانند قلمرو ادبی:

 ای از زمرّد سبزرنگ قرار گرفته است.گل شقایق بر ساقۀ خویش ایستاده بود، انگار که جامی از شراب بر روی پایه قلمرو فکری:

شسته بود ن گَشن خانه داشت. آن بر درختی بزرگِ والیِصیّادان آنجا متواتر. زاغی در ح و در وی شکاری بسیار و اختالفِ

هاد. ن جامه، جالی بر گردن و عصایی در دست، روی بدان درختخَشن نگریست. ناگاه صیّادی بدحالِو چپ و راست می

                  من دارد یا از آنِ کسِ دیگر.  آید و نتوان دانست که قصدِاین مرد را کاری افتاد که می» :بترسید و با خود گفت

 «نگرم تا چه کند.دارم و مینگهمن باری جای

اپی /         درپی، پیوآمد / *متواتر: پیمنظور شکارگاه / *شکاری: منسوب به شکار؛ صید، نخجیر / *اختالف: رفت وی: آن، قلمرو زبانی:

 مانمود میمانم،در جای خدارم: منتظر می*گَشن: انبوه، پُر شاخ و برگ/بدحال: بد لباس،بد اندام/خَشِن: کُلُفت،بدشکل/*جال: دام و تور/جای نگه

 کردنازدرنگداشتن:کنایهنگهکرد/جایحرکتدرختسویازبهنهاد:کنایهدرختبدانومجازازاطراف/رویوراست:تضادوتناسبچپقلمرو ادبی:

زار وآمد داشتند. زاغی در اطراف آن سبزهجا رفتدر آن چمنزار، صید و شکار فراوانی وجود داشت و شکارچیان، پیاپی در آن قلمرو فکری:

     حال و بدلباسی، دامی بر پشت وکرد؛ ناگهان شکارچیِ آشفتهبوهی خانه داشت. نشسته بود و اطراف را نگاه میبر روی درخت بزرگ و ان

          آید و عصایی در دست، به سمت درخت، حرکت کرد. زاغ ترسید و با خود گفت: این شکارچی درصددِ انجام کاری به این طرف می

 دهد.کنم که چه کاری انجام میمانم و نگاه میهرحال من همینجا مییا کس دیگری، بهتوان فهمید که قصدِ شکارکردنِ مرا دارد نمی

ی کشید و حَبّه بینداخت و در کمین بنشست. ساعتی بود؛ قومی کبوتران برسیدند و سَرِ ایشان کبوترآمد و جال بازصیّاد پیش

آمدند ودوار فر، غافلاو روزگار گذاشتندی. چندان که دانه بدیدند وَّقه گفتندی و در طاعت و مطاوعتِبود که او را مُطَ

                     ایستاد، تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران  گُرازان به تگ وو جمله در دام افتادند و صیّاد شادمان گشت 

 یاران را که همگنان استخالصِنیست؛چُنان بایدمجادلهجایِ»کوشید.مُطَوَّقه گفت:خود را میکردند و هریک میاضطرابی

ه تعاون قوّتی کنید تا دام از جای برگیریم کلی صواب آن باشد که جمله به طریقِ تر از تخلِّصِ خود شناسند و حامهم

          ستاد، یان اایش خویش گرفت و صیّاد در پی نِ وی بکردند و دام برکندند و سرِکبوتران فرما« ما در آن است. رهایشِ

باشد یشان چه معلوم گردانم فرجام کار اایشان بروم و  . و زاغ با خود اندیشید که بر اثرِدرمانند و بیفتند بر آن امید که آخِر

 ها توان ساخت.و از تجارب برای دفعِ حوادث سالحن نتوانم بود. ایمِ هکه من از مِثلِ این واقع

 /ایومی: گروهی، دستهق/گذشتتیبود: مدّپاشید/ساعتیاخت: دانهحَبّه بیند/*حَبّه: دانه/کرد، گُسترد/بازکشید: پهن*جال: دام و تورقلمرو زبانی:

                                   گذراندند / روزگار گذاشتندی: روزگار می بری /*مطاوعت: فرمان گفتند /گفتندی: می دار /*سَر: رئیس / *مُطَوَّقه: طوق

*گُرازان: در حال گُرازیدن و به ناز و تکبّر راه رفتن، خرامان /  وار: ناآگاهانه / جمله: همه، همگی /چندان که: به محض اینکه، همینکه / غافل

تابی، ناراحتی /                                    طراب: بیاض به تگ ایستاد: شروع به دویدن کرد / در ضبط آرد: به چنگ آورد، تصرّف کند / *تگ: دویدن /

 // *همگنان: همگان، همه*مجادله: جدال و ستیزه  کردند / جایِ: زمان، موقعیّت /کوشید: هر کدام برای نجات خود تالش میهر یک خود را می

قوّت: تالش، زور /                       *صواب: صالح و درست /  ن /حالی: حاال، اکنو دادن / *تخلّص: رهایی /جُستن، رهایی*استخالص: رهایی

/ در عقبِ:در پسِ،/در پِیِکردندبکردند:از دستور او پیرویفرمان وی رهایش:رهایی،آزادی،نجات/ رساندن /کردن، یاری*تعاون: یکدیگر را یاری

/ کنمردانم:مشخّصگر اثرِ: به دنبال؛ اثر: ردّ پا/معلوم*ب پایان / درمانند: ناتوان شوند / ها حرکت کرد / آخِر: سرانجام،در پیِ ایشان ایستاد: به دنبال آن

 ها / سالح: ابزار جنگ.ها، تجربهها، آموختهفرجام: عاقبت، انتها، پایان، آخِر / ایمِن: محفوظ، در امان / تجارب: جمعِ تجربه، آزمون

ل کار خود رفتن / تجارب مانند سالح: تشبیه / صیّاد و جال و حبّه و کبوتران: مراعات نظیر /    سرِ خویش گرفتن: کنایه از دنبا قلمرو ادبی:

 استخالص و تخلّص: اشتقاق / سر: مجاز از رئیس / در دام افتادن: کنایه از گرفتار و اسیر شدن. –طاعت و مطاوعت 



م ( / پایۀ یازده2فارسی )

 ان نذشت؛ گروهی کبوتر رسیدند و رئیس آکمین نشست. مدّتی گشکارچی جلو آمد و دام را پهن کرد و دانه پاشید و در  قلمرو فکری:

ها را دیدند، ناآگاهانه نهگذراندند. به محض اینکه دابری از او، روزگار میگفتند و در اطاعت و فرمانمی« دارطوق»کبوتری بود که به او 

بّرانه شروع به دویدن کرد تا کبوتران گرفتار را بگیرد و آمدند و همگی در دام گرفتار شدند و شکارچی خوشحال شد و خرامان و متکپایین

دار گفت: حاال زمان مناسبی برای جدال و ستیزه نیست؛            . طوقکردندکردند و هر کدام برای رهایی خودشان تالش میتابی میکبوتران بی

حت آن است که همه با هم همکاری کنید و تالش نمایید که دام را تر بدانند و اکنون مصلباید همگی نجات و رهایی یاران را از رهایی خود مهم

ا                        ر از زمین بلند کنیم؛ زیرا رهایی ما وابسته به این کار است. کبوتران دستور او را اطاعت کردند و دام را از زمین بلند کردند و راه خود

ل             به امید اینکه عاقبت خسته شوند و بر زمین بیفتند. و زاغ نیز با خود فکر کرد که به دنباها کرد در پیش گرفتند و صیّاد شروع به تعقیب آن

          ی توان براها میای گرفتار شوم. و از تجربهها چه خواهد شد که من نیز ممکن است به چنین حادثهها بروم و بفهمم که سرانجامِ کار آنآن

 حی استفاده کرد.عنوان سالکردن حوادث ناگوار، به دور

شمِ او است و تا از چ رُوی در کارِ ما به جدّاین ستیزه»ایشان است، یاران را گفت:  و مُطَوَّقه چون بدید که صیّاد در قفایِ

    گردد،  او از ما منقطع ها رویم تا نظرِها و درختستانیرد. طریق آن است که سوی آبادانینگنشویم، دل از ما برناپیدا 

او را  تران اشارتِکبو«ها ببُرد.او را بگویم تا این بندمن؛ نزدیکی موشی است از دوستانِخایب بازگردد که در این نومید و

 صیّاد بازگشت. افتند وامام ساختند و راه بت

پُررو /        روی: گستاخ و*ستیزهدار / *قفا: پشت گردن؛ در اینجا به معنای دنبال و پی است / یاران را: به یاران / *مُطَوَّقه: طوق قلمرو زبانی:

شده / کند / طریق: روش، شیوه، راه / *منقطع: بریده، قطعکار: منظور دنبال کردن و اسیر کردن کبوتران / به جدّ است: جدّی است، پافشاری می

 غییر مسیردادنکردن، تتافتن: راه را کجراهنما، پیشوا/ *راهبهره / او را: به او / اشارت: اشاره، نظر، پیشنهاد، دستور، فرمان / *اِمام: *خایب: ناامید، بی

 یه از ناامید نشدن و رها نکردن.روی: کنایه از صیّاد / چشم: مجاز از نگاه / دل بر نگرفتن: کناستیزه قلمرو ادبی:

جدّی است  اخ و پُررو در کارِ تعقیب ما،دار وقتی دید که صیّاد به دنبال آنان است، به یاران خود گفت: این شکارچی گُستطوق قلمرو فکری:

بهره ها و جاهای پُردرخت برویم تا دیگر ما را نبیند و ناامید و بیکند. چاره آن است که به سمت آبادیو تا از چشم او دور نشویم، ما را رها نمی

و     ه این بندها را ببُرَد. کبوتران به نظر و پیشنهاد اگویم کمن است؛ به او می کند که از دوستانِبازگردد؛ زیرا در این حوالی موشی زندگی می

 عمل کردند و تغییر مسیر دادند و صیّاد هم برگشت.

         وش را ند و جمله بنشستند و آن مداشتفرمانِ او نگاه« فرودآیید.» مُطَوَّقه به مسکنِ موش رسید. کبوتران را فرمود که

     دِ بسیار؛ گرم و سردِ روزگار دیده و خیر و شرِّ احوال مشاهدت کرده. و در آن مواضع و خِر زِبرا نام بود، با دَهایِ تمام

                       ت ویک را در دیگری راه گشاده و تیمارِ آن را فراخورِ حکمروزِ حادثه صد سوراخ ساخته و هر از جهتِ گریزگاهِ

 تعجیل بیرون آمد. بشناخت و بهنام بگفت؛«کیست؟»زبرا پرسید که«آی.بیرون»مُطَوَّقه آوازداد کهبر حَسَبِ مصلحت بداشته.

                        داشتند: از دستور او پیروی کردند / دار / مسکن: خانه، منزل / کبوتران را: به کبوتران / فرمان او نگاه*مُطَوَّقه: طوق قلمرو زبانی:

                                     *دَها: زیرکی، هوشمندی / تمام: کامل / خِرد: عقل /جمله: همه، همگی / آن موش را زِبرا نام بود: نامِ آن موش، زِبرا بود / 

    از جهتِ: برایِ / گریزگاه: جای گریختن، محل مناسب برای فرار کردن / ها / *مواضع: جمعِ موضع، جای / هااحوال: جمعِ حال، سرگذشت

زاوار / حکمت: دانش، دانایی / بر حَسَبِ: برابرِ، مطابقِ / تیمار: مواظبت، مراقبت / فراخور: مناسب، س* ان پیشامد /روز حادثه: زم

 آواز داد: صدا زد / تعجیل: شتاب، سرعت. خیراندیشی، نیکی، خوبی / مصلحت:

بودن/ جربهتخیر و شرّ احوال مشاهدت کرده: کنایه از با –داشتن: کنایه از پیروی کردن / گرم و سرد روزگار دیده فرمان کسی را نگاهقلمرو ادبی:

 خیر و شر: تضاد و تناسب / صد: نماد کثرت و مجاز از زیادی و اغراق. –آمیزی / گرم و سرد دیدن گرم و سرد: حس

ین نشستند از دستور او پیروی کردند و همگی بر زمدار به محلّ سکونت موش رسید. به کبوتران دستور داد که فرود بیایید. طوق قلمرو فکری:

زِبرا بود، که بسیار زیرک و عاقل بود و تجربۀ زیادی کسب کرده بود و بد و خوب روزگار را تجربه کرده بود و در آن جایگاه  و نامِ آن موش،

ها اندیشی از آن راهها را به هم متّصل کرده بود و مطابقِ علم و دانش و عاقبتبرای فرار در روز حادثه، صد سوراخ درست کرده و همۀ آن

 آمد.ت بیرونسرعدار نام خود را گفت؛ موش او را شناخت و بهدار صدا زد که بیرون بیا! زبرا پرسید که تو کیستی؟ طوقطوق کرد.مواظبت می

، موافق یقِعزیز و رف ای دوستِ»ها براند و گفت: رخسار، جوی بال بسته دید، زه آبِ دیدگان بگشاد و بر چون او را در بندِ

                        موش این بشنود و زود « .مرا قضایِ آسمانی در این ورطه کشید» :جواب داد که «این رنج که افگند؟ تو را در

ات ننمود. فموش بدین سخن الت.« یاران گشای نخست از آنِ»وَّقه بدان بسته بود. گفت: بریدنِ بندها ایستاد که مُطَ در

         خویش  سِفکنی؛ مگر تو را به نَث را مکرِّر میاین حدی»گفت: « تر.بریدنِ بندِ اصحاب اَولی ای دوست، ابتدا از»گفت: 



       م ( / پایۀ یازده2فارسی )

  بوتران این ک مرا بدین مالمت نباید کرد که من ریاستِ» :گفت« شناسی؟باشد و آن را بر خود حقِّی نمیحاجت نمی

ند دزاربگاست و چون ایشان حقوقِ مرا به طاعت و مناصحت ا از آن روی بر من حقِّی واجب شدهو ایشان ر امتکفِّل کرده

      ادت را بِ سیمرا نیز از عهدۀ لوازمِ ریاست بیرون باید آمد و مواج ،ایشان از دستِ صیّاد بجستم و به معونت و مظاهرتِ

              های من آغاز کنی، ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند و ترسم که اگر از گشادن عُقدهبه اَدا رسانید و می

صت نیابی ، بدان رخاهمالِ جانبِ من جایز نشمری و از ضمیر –ت به کمال رسیده باشد ماللچه اگر –من بسته باشم  چون 

 «نان مجالِ وقیعت یابند.تر، و اِلِّا طاعِاست، در وقتِ فراغ موافقت اَولی بال شرکت بوده نیز در هنگامِو 

  فکر / *موافق: همراه، هم زه آب دیدگان: چشمۀ چشم / شک /جوشد؛ مجازاً ا*زه آب: زهاب، آبی که از سنگی یا زمینی می قلمرو زبانی:

دار / *مُطَوَّقه: طوق ایستاد: اقدام کرد، شروع کرد / *ورطه: مهلکه، خطر و دشواری /که افگند: چه کسی انداخت / قضا: تقدیر، سرنوشت / 

سم، جان/ تکرار / نَفس: جمکرّر: بارها، به حدیث: سخن، داستان / تر، سزاوارتر /تر: شایسته*اولی اصحاب: جمعِ صاحب، یاران / *التفات: توجّه /

کمک / *معونت: یاری،  بگزاردند: به جای آوردند / *مناصحت: اندرز دادن /دار شدن / *مالمت: سرزنش / *تکفّل: عهده حاجت: نیاز /

                     ایی یافتم، آزاد شدم / عهده: مسئولیت / لوازم ریاست: آنچه الزمۀ ریاست است /بجَستَم: ره کردن، پشتیبانی /یاری *مظاهرت:

به اَدا رسانید: باید به جا آورد /  *مواجب: جمعِ موجب، وظایف و اعمالی که انجام آن بر شخص واجب است / *سیادت: سروری، بزرگی /

 /کردنانگارینهایت/*اهمال: کوتاهی، سهلبه کمال: به *ماللت: آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدن /*ملول: سست و ناتوان، آزرده / *عُقده: گره/

 جویییی، سرزنش، عیببدگوجو/*وقیعت:زنشگر، عیبسرفراغ: آسایش، آسودگی/*طاعن:/ضمیر: درون، مجازاً دل/*رخصت: اجازه، اذن دادن

جوی: استعاره از اشک و اغراق /        /  و اغراق زه آب دیده گشودن: کنایه از گریه کردن زه آب دیده: اضافۀ تشبیهی / -بند بال  قلمرو ادبی:

بسته و بگشاد: تضاد / قضای آسمانی: تشخیص و استعاره /ورطه: استعاره از دشواری و خطر/ /  و اغراق بر رخسار جوی راندن: کنایه از گریۀ بسیار

« /                                                اِنَّ لِنَفسِکَ عَلَیکَ حَقّاً»شناسی؟: تلمیح به حدیث و آن را بر خود حقّی نمی باشدحاجت نمیخویش  مگر تو را به نَفسِ

 در بند ماندن: کنایه از گرفتار و اسیر ماندن / زه آب: مجاز از اشک / ضمیر: مجاز از دل.

گرفتار دید، شروع به گریه کرد و اشک بر روی صورتش جاری شد و گفت: ای دوست عزیز  در دام بالدار را موش، وقتی طوق قلمرو فکری:

سرعت دار جواب داد که سرنوشت آسمانی، مرا به این مهلکه کشاند. موش این حرف را شنید و بهچه کسی تو را گرفتار کرد؟ طوقو رفیق همراه! 

دار گفت: ابتدا بندهای یارانم را باز کن. موش به این حرف توجّهی نکرد. د. طوقدار به آن بسته شده بومشغول بریدن بندهایی شد که طوق

ان خودت کنی؛ آیا تو به جدار گفت: ای دوست! سزاوارتر است که ابتدا بندهای یارانم را باز کنی. موش گفت: دائم این سخن را تکرار میطوق

  دار گفت: نباید مرا به دلیل این کار سرزنش کرد؛ زیرا من ریاست یستی؟ طوقمحتاج نیستی و برای جسم و جان خودت ارزشی و حقّی قائل ن

      ها به این دلیل، حقّی بر گردن من دارند و چون کبوتران با پیروی و اندرزپذیری، حقوق مرا ادا کردند و ام و آندار شدهاین کبوتران را عهده

گروه      ام به عنوان سرور و بزرگ اینم، من نیز باید وظایف رهبری را انجام دهم و به وظیفهآنان از دست صیّاد نجات یافتبه یاری و پشتیبانی 

 –    های مرا باز کنی، سست و ناتوان شوی و تعدادی از کبوتران در دام باقی بمانند، ولی اگر من بسته باشم ترسم که اگر ابتدا گرهعمل کنم و می

رفتاری شوی. همچنین در هنگام بال و گکنی و قلباً به آن راضی نمیانگاری نمیدر حقّ من سستی و سهل – حتّی اگر بسیار خسته و آزرده باشی

 کنند.می افرصت سرزنش و بدگویی پیدجویان،وگرنه عیبنیز با هم موافق و همراه باشیم؛ است در زمان آزادی و آسایشایم؛پس شایستهباهم بوده

تو  االتِومودّت بدین خصلتِ پسندیده و سیرتِ ستوده در م اربابِ اهل مکرُمت این است و عقیدتِ عادتِ» :موش گفت

، قه و یارانشوَّو آنگاه به جدّ و رغبت بندهای ایشان تمام ببرید و مُطَ« عهد تو بیفزاید. تر گردد و ثِقَتِ دوستان به کَرمِصافی

 ق و ایمِن بازگشتند.مطلَ

            خصلت: خُلق و خو /  ارباب: جمعِ رب، مالکان، دارندگان، صاحبان /بزرگی، جوانمردی / عقیدت: عقیده /  مکرُمت: قلمرو زبانی:

/ داشتن، دوستداریا کسی دوستی و پیوستگی*مواالت: ب سیرت: روش، باطن، عادت / ستوده: پسندیده / گرفتن /*مودّت: دوستی، محبّت، دوستی

 کَرَم: جوانمردی، بزرگواری / عهد: پیمان / به جدّ: جدّی / رغبت: میل، خواستن/ طمینان، خاطرجمعی /غش، خالص / *ثِقت: ا*صافی: پاک، بی

 .دار / *مطلق: رهاشده، آزاد / ایمِن: در امان، محفوظ، سالم*مُطَوَّقه: طوق

خاطر یاران  دیده، دوستی و اطمینانگونه است و با این صفت و روش نیک و پسنموش گفت: عادت و شیوۀ نیکان و بزرگان این قلمرو فکری:

گاه با جدّیت و عالقه، شود و آنشود و بر اعتماد دوستان به جوانمردی و بخششِ عهد و پیمانِ تو افزوده میتر مینسبت به تو خالص

 دار و یارانش، آزاد و در امان برگشتند.تمام بندهای آنان را بُرید و طوق

 شادی،      رادی      و      آزادی      شما      را       آرزومندم
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