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 حملۀ حیدری                                                       چهاردهمدرس 

 کمر         ددبن    هک  اّول    کینه   رب   هک                                   نظر    گشوده  میدان    راندلی   -1

 :قلمرو زبانی

 نظر : چشم    /     کینه: جنگ ، دشمنی

 :قلمرو ادبی

«  ک :» که / واج آرایی  ،جناس تام : که / « آماده شدن » کنایه از« کمر بستن « / » منتظر ماندن  »کنایه از« گشوده نظر » کنایه : 

 «مجاز از چشم « نظر » /     مجاز : 

 :قلمرو فکری

 جنگ می شود و به میدان می آید. هجنگ جویان  میدان منتظر بودند تا ببینند چه کسی اول آماد

 گرد    اندربافش      ش ربَ ا      رب انگیخت                                ر نبکد  ه آن سپ    عمرو     انگاه   هک -2

 :قلمرو زبانی

     عَمرو : نام جنگجوی است     /    سپهر: آسمان     /  آن سپهر نبرد : بدل از عمرو /   برانگیخت : تازاند      /     اَبرش: اسب    

 :قلمرو ادبی

به » کنایه از « گرد برافشاندن » و « اسب برانگیختن» ند آسمانی بود بلند که بر همه جا تسلّط داشت/  کنایه : تشبیه : عمرو مان

  / اغراقاغراق: این که عمر سپهر نبرد باشد. «   /      سرعت حرکت کردن 

 :قلمرو فکری

 ناگهان عمرو آن جنگجوی بزرگ سوار بر اسب شد و به سرعت ، به میدان آمد.

 گشت    فوالد   کوه    رزم هگ     همه                      دشت    هب   آمد   کوه  آهنین      آن   چو -3

 :قلمرو زبانی

 آهنین : وندی ) آهن + ین (       / رزم گه : میدان جنگ

 :قلمرو ادبی

 ناس: دشت / گشت  /  اغراق   استعاره از عمرو / تشبیه : میدان جنگ مثل فوالد شد /   ج« آهنین کوه » استعاره : 

 :قلمرو فکری

 میدان را گرفته است( هوقتی عمرو وارد میدان نبرد شد گویی سراسر میدان جنگ پر از فوالد شد. ) بدنش هم

 خواست      رزم، هم   باستاد    هگ   آن   پس                         و نفس کرد راست     دشت   هب  امد بی   -4

 :یقلمرو زبان

 نفس راست کردن : نفسی تازه کرد   /     باستاد: ایستاد) ماضی ساده (      /   همرزم : حریف

 :قلمرو ادبی

 « س » جناس: راست / خواست  / واج آرایی: «   /    نفس راست کردن» کنایه : «  /     میدان جنگ» مجاز از « دشت » مجاز : 

 :قلمرو فکری

 ستاد نفسی تازه کرد سپس حریف طلبید.وقتی وارد میدان نبرد شد ای

 دین     روی مردان    رب    کرد    آفرین                        نگه ان جه    خدای     حبیب -5

 :قلمرو زبانی
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حبیب خدا : حضرت پیامبر) ص (  /  جهان آفرین : جهان آفریننده   / مردان دین : لشکر  ، لقب حضرت پیامبر ؛ حبیب : دوست

 الماس

 :قلمرو ادبی

 « ِ  -» واج آرایی: نقش نمای اضافه

 :قلمرو فکری

 مبارزه با عمرو است.  هحضرت پیامبر به مردان دین نگاهی کرد  تا ببیند چه کسی آماد

 او  رزم  ،  هوس   را   شس    چیه    دنش                   فرو   ان رد گریب    رک   ربده    همه -6

 :قلمرو زبانی

 هوس هیچ کس رزم او نشد  « فک اضافه » ، « را » ر گریبان فرو برده : ترسیده بودند   /   سر د

 :قلمرو ادبی

 تضاد: همه / هیچ        /  کنایه : سر در گریبان فرو بردن

 :قلمرو فکری

 همه ی سپاهیان ترسیدند و شرمنده بودند ، هیچ کس جرئت مبارزه با او را نداشت.

 اژداه   آن    رزم    طالب    دـش   هک                            خدا    رشی   و   دین   یبازو  جز   هب  -7

 :قلمرو زبانی

 طالب : خواهان

 :قلمرو ادبی

 «عمرو» اژدها : استعاره از    /علی )ع(.» ت راستعاره از حض« شیر خدا » ، « بازوی دین » استعاره : 

 :قلمرو فکری

 خواهان جنگ با عمرو نشد.به جز علی )ع( هیچ کس 

 ندید    اما  دستوری     خواست    و   از              دوید                رخصت  ر رب مصطفی به  -8

 :قلمرو زبانی

 رخصت : اجازه    /    برِ : نزدِ    /   دستور : اجازه 

 :قلمرو ادبی

 « س » جناس: بر / بهر       واج آرایی: 

 :قلمرو فکری

 .علی به سرعت پیش پیامبر رفت و از او اجازه ی جنگیدن خواست اما پیامبر اجازه ندادحضرت 

د. علی)ع( شسی اعالم آمادگی نمی کن    جز  لیكن    بجنگد؟     می رپسد هک هچ شسی حاضک است با عمرو  از لشکر ر ارز می طلبد.ایپمب ربای بار دوم مب      عمرو     
ار، از و پس از گفت و گواهی بسی «  من هم علّی بن ابی طالبم» است. علی)ع( جواب می دهد:   می دهد هک او عمرو   دارهش   هب علی     امبک)ص(پی 

ا  شوی    هب دست من ششته   هک نمی خواهم    اهنمی کند؛ با این به   اع از جنگ با علی امتن  نبکد، عمرو  دان رد می   می گیکد.   ردنب  ۀ  ایپمبک)ص( اجاز    ، امّ
 و :   می آید   پانيي  اسب    از   اهناین بار خشمگین    عمرو  « است.   ربهـت   روی زمین   خون تو ربای من از ملک   ن ریخـت » علی)ع( رد پاسخ می گوید: 

 گ جوـجن    هش    آمد   رب   پیشش      هب              رو                کرد     ژیان    ربژه    سوی  هب   -9 
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 :قلمرو زبانی

 هژبر : شیر /       ژیان : عصبانی ، جنگجو      /      شه جنگجو : حضرت علی ) ع (    

 :قلمرو ادبی

 «   /  ش » استعاره از حضرت علی ) ع (  /  واج آرایی : « هژبر » استعاره : 

 :قلمرو فکری

 سوی عمرو رفتعمرو بن عبدود به سوی علی حرکت کرد و علی ) ع( نیز به 

 هم   روی   رب    د بستن    صلح  هم                  رد    سوی  دل   ن دویدند از کی  -11

 :قلمرو زبانی

 کین : خشم ، نفرت    /   در را بستن : مانع شدن     /   

 :قلمرو ادبی

 د( روی   /      استعاره : در صلح ) صلح مانند قلعه ای است که در دار، جناس: سوی 

 :قلمرو فکری

 دو مبارز جنگجو از روی کینه به سوی هم دویدند و هر گونه راه صلح و آشتی را بستند.

 پلنگ    و   رجنگ شی    ن سهمگی   بوَد                         رنگ     گ ـجن   فلک باخت از سهم آن-11

 :            قلمرو زبانی

       فلک : آسمان     /  سهم : ترس ، تیر  

 :قلمرو ادبی

» تشخیص:  فلک بترسد    /   جناس : جنگ / رنگ      /   استعاره : شیر استعاره از «  / ترسیدن » کنایه از « رنگ باختن » کنایه : 

 اغراق مراعات نظیر: شیر و پلنگ  / تکرار : جنگ /  «    /  گ ، ن » حضرت علی) ع (     پلنگ استعاره از عمرو   /  واج آرایی : 

 :قلمرو فکری

 آسمان از ترس آن جنگ رنگش پرید) به شدت ترسید( چرا که جنگ شیر و پلنگ ترسناک است.

 ردخت       شاخ   چو    بازو  ربافراخت                  بخت          ربگشته    روز   سیه  آن   نخست  -12

 :قلمرو زبانی

 /   برافراخت: باال برد  سیه روز : بدبخت   /  برگشته بخت: بد بخت  

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : بازو مانند شاخۀ درخت کشیده بود  /  مجاز : بازو ) دست (  /  تناقض : سیه روز / اغراق

 :قلمرو فکری

 ابتدا عمرو آن جنگجوی بدبخت دستش را مانند شاخۀ درخت بلند کرد.

 اژداه     آن      رشمشی    کرد   علم                اهل               شیک    آورد   ر ـس   رب    رسپ  -13

 :قلمرو زبانی

 شیر اله : حضرت علی) ع (   /   عَلَم کرد : بلند کرد        /    اژده : عمرو

 :قلمرو ادبی

 ، سپرقافیۀ این بیت نادرست است ) اله / اژدها (  / جناس: سر / سپر   / استعاره : شیر  ، اژدها  / مراعات نظیر: سر 

 :قلمرو فکری

 حضرت علی سپرش را باالی سرش گرفت ، عمرو شمشیرش را باال برد 
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 کین    دندان     هب     دندان   د بخایی                       زمین           رب      پا     کوه     چون    د ربیفش   -14

 :قلمرو زبانی

 « جویدن » بخایید : از مصدر خاییدن به معنی 

 :مرو ادبیقل

 تشبیه : او چون کوه پا بر زمین فشرد«  /     خشمگین شدن » کنایه از « کنایه : به دندان خاییدن 

 :قلمرو فکری

 عمرو همانند کوهی پا بر زمین فشار داد ، و از شدت عصبانیت دندان هایش را به هم می فشرد.

 سو    دو    از     باز    مله کردندآرزو                هب هم ح     اهدـش  رخ     چو ننمود -15

 :قلمرو زبانی

 شاهد : زیبا رو      

 :قلمرو ادبی

 به هدفشان نرسیدند.  « رخ ننمودن» تشبیه : شاهد آرزو ) آرزو مانند انسان زیبا رویی مطلوب همه است (/  کنایه:  

 تشخیص: آرزو رخ بنماید.

 :                       قلمرو فکری

 مبارز نتوانستند بر هم پیروز شوند دو باره به هم حمله کردند.وقتی دو  

 زمان      و    زمین    ددیده باـش   کم    هک                 ان چن     آورد گاهی    ادندنه  -16

 :قلمرو زبانی

 آوردگاه : میدان جنگ   

 :قلمرو ادبی

 شخیص: زمین و زمان چیزی را ببینند    / اغراق ت   / زمان ، جناس: زمین مجاز : آوردگاه مجاز از جنگ / 

 :قلمرو فکری

 آن چنان میدان جنگی به وجود آمد که روزگار مانند آن را کمتر دیده است.

 انپدید      ر نظ    از   شد     دو    ره   تن                 د رب دمی      از آن رزمگه   گرد   سز ـب  -17

 :قلمرو زبانی

 جنگ   /   بردمید : بلند شد رزمگه: میدان

 :قلمرو ادبی

 اغراق

 :قلمرو فکری

 آن قدر گرد و غبار از میدان جنگ برخاست که هر دو پهلوان در میان گرد و غبار ناپدید شدند.

 خاک    و    از گرد    رپ   مردان   روی   و    رک                   چاک        چاک     ا قب    و   لخت لخت     زره -18
 :قلمرو زبانی

 لخت لخت  / چاک چاک : مرکب

 :قلمرو ادبی

 « تمام بدن » مجاز از « و روی سر» /    مجاز :     گرد ، خاک –قبا ، مراعات نظیر: زره 

 :قلمرو فکری
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 زره دو پهلوان پاره پاره شده بود و لباسشان چاک چاک ، سر و صورتشان پر از گرد و خاک بود.

 حرب     ادهفـت     نمودند     رد    مـه   ز                       رب ـض  آداب    رد     ماره    دو   آن     چنین -19

 :قلمرو زبانی

 ضرب: ضربه ، شمشیر زدن     /    حرب: وسیلۀ جنگی

 :قلمرو ادبی

 جناس:  حرب / ضرب

 :قلمرو فکری

 وسیله ی جنگی جنگ کردند ولی هیچ کدام پیروز نشدند.آن دو مبارز آن چنان مهارتی در جنگیدن داشتند که با هفتاد 

 علی   ،  حق    قدرت   یم    گـنبی                   نهن  وصی  ر، نـف ص غ   اع شج  -21
 :قلمرو زبانی

 غضنفر: شیر  / نبی: پیامبر      / یم : دریا    

 :قلمرو ادبی

 یم ،ود  ، علی مانند شیر بود  / مراعات نظیر: نهنگ تشبیه : قدرت حق مانند دریایی است ، علی مانند نهنگی ب

 واج آرایی : نقش نمای اضافه

 :قلمرو فکری

 حضرت علی آن شیر شجاع و جانشین پیامبر ، و نهنگ دریای خداوندی ...

 چشم    زره  از   کارش    ساخته   شد  هک                       م  خش    ز    ندشم    روی   رب   دید  چنان  -21
 :قلمرو زبانی

 کارش ساخته شد : کشته شد   / دید : نگاه کرد    /  زهر چشم : نگاه خشمناک 

 :قلمرو ادبی

  / جناس: خشم ، چشم / استعاره : زهر چشم ) چشم مانند خاری است که زهر دارد(      /کنایه : کارش ساخته شد    

 :قلمرو فکری

 و نگاه کرد که کار عمرو تمام شد) شکست خورد()حضرت علی( آن چنان خشمگینانه به عمر

 پا      ردبیفش         ربیدن       ر ـس    پی                       ا  ِ  خیبک گش      دست   پس    رب افراخت  -22

 :قلمرو زبانی

 اری کرد/   برافراخت: بلند کرد     / خیبر : نام قلعه است که حضرت علی آن را گشود / بیفشرد پا : پا فش

 :قلمرو ادبی

 «        گردن » مجاز از « سر» دست ،  پا    / تلمیح : فتح قلعۀ خیبر    /   مجاز :  :مراعات نظیر

 :       قلمرو فکری

 سر بریدن شد. ه سپس علی )ع( دست خیبر گشایش را بلند کرد و آماد

 دین    شاه    را    رداخت شمشی بین                     آفرین   اندای جه ـخ   انم  هب  -23

 :قلمرو زبانی

 بینداخت : زد       /    شاه دین : حضرت علی ) ع ( 

 :قلمرو ادبی

 استعاره : شاه دین    
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 :                         قلمرو فکری

 حضرت علی با نام خداوند شمشیرش را زد. 

 ردغ      دست    دو    ان شیط   کوفت  رهب ـس                   تی        مرب خص     راند    دار ـخچو شی  -24
 :قلمرو زبانی

 // مراعات نظیر: سر ، دست  کرد و تأسف خصم : دشمن     / تیغ : شمشیر   /   به سر کوفت : اظهار درماندگی

 :قلمرو ادبی

 تن    /   دست دریغ : اضافۀ استعاریکنایه : به سرکوف«     / اسداهلل » استعاره : شیر    /  تلمیح : لقب حضرت علی 

 :قلمرو فکری

 وقتی حضرت علی شمیرش را بر عمرو زد ، شیطان بسیار تأسف خورد و دو دستی بر سر خود کوبید.

 فرنگ       رد   خاهن اه   بت     دندتپی           د رنگ      هن     رد   کفر    رخ   رپید از  -25

 :قلمرو زبانی

 رسیدن   /   تپیدند : ناآرام شدند  رنگ پریدن : ت

 :قلمرو ادبی

/ جناس: فرنگ ، « غرب» مجاز از « فرنگ » ، «شرق » مجاز از « هند »  ،« عالم کفر» مجاز از « کفر» تشخیص: رخ کفر /  مجاز :

   رنگ

 :قلمرو فکری

 یدند.شمشیر علی)ع( جهان کفر ترسید ، و بت خانه ها در سرزمین غرب به خود لرز هبا ضرب

 تنش    رـس   بی   ،  پای    از    آورد  رد                 گردنش      رب     غتی      زبد    رنـف ص غ  -26

 :قلمرو زبانی

 / از پای در آوردن : کشتن      /   بی سر تنش : تن بی ارزش او را      / تیغ: شمشیرغضنفر : شیر  

 

 :قلمرو ادبی

 / مراعات نظیر: گردن ، پا ،  تن ، سر    کنایه : از پای در آوردن   

 :قلمرو فکری

 حضرت علی شمشیر بر گردنش زد و  سر از تنش جدا کرد.

 رپید       تن    از   صد گام     ورـمع   رک                 درسی   چون  گردنش   رب   غ تی    دم  -27

 :قلمرو زبانی

 دم تیغ : لبۀ شمشیر                 

 :ادبی قلمرو

 اغراق         /    مراعات نظیر: گردن ، سر ، تن      

 :قلمرو فکری

 آن چنان ضربه ای برگردن عمرو زد که گردنش صد گام از تنش دور شد.

 رئیل جب    او  دست   رب   بوهس   زبد                           فیل     ژنده  آن    اکـخ   رد   دچو غلتی  -28
 :قلمرو زبانی

 در خاک غلتید: کشته شد    /  ژنده : بزرگ ، عظیم   /    دست بوسیدن : تشکر کردن
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 :قلمرو ادبی

 «عمرو» استعاره از « ژنده فیل » دست بوسیدن  / اغراق: جبرئیل دست کسی را ببوسد   /   استعاره : در خاک غلتید ، کنایه : 

 :قلمرو فکری

 و او را تحسین کرد یل بر دستان علی)ع( بوسه زد، حضرت جبرئ قوی هیکل کشته شد وقتی عمرو 

 ری، باذل مشهدیدحملۀ حی                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه متن پژوهی                                                                                       

 : قلمرو زبانی

 ( معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.1

 ( نفرص ژهرب ، غ (                   شیر )  رخصت ، دستوری (                              اجازه )اربش اسب )

 بنویسید.( چهار واژۀ مهم امالیی از متن درس انتخاب کنید و 2

 ، گروه های اسمی و هستۀ هر یک را مشخّص کنید. بیست و یکمدر بیت  -3

 چشم : مضاف الیه        /      زره : متمم      /     کارش ساخته شد : فعل        /  هک : حرف ربط وابسته ساز        /   دشمن : مضاف الیه / خشم : متمم       روی : متمم /      دید: فعل /          چنان : قید /
 قلمرو ادبی

 بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.« استعاره » در متن درس، دو نمونه  -1

   اره از حضکت علی ) ع (استع شیر :        اره از عمرو.استع اژدها :        اره از حضکت علی ) ع (استع غضنفر: 

 ( مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.2

 (دنرتسی  رنگ باختن )                                           (  ن شدنخشمگی  ن خاییدن )دندان به دندا

 را در متن درس بیابید.« اغراق » دو نمونه از کاربرد آرایۀ  -3

 قلمرو فکری 

 معنی و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.  -1

 را نداشت.  او   با   ارزه، چیه شس جرئت مب    بودند  دهو شکمن    دندرتسی    اناهی سپ     ۀهم 
 ( پیام ابیات زیر را بنویسید.2

 ان ، پاهي اهی کفر لرزان و سست می شودبا ششته شدن یکی از یاران شیط             سر کوفت شیطان دو دست دریغبه        چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ 
 ان رتسیدندشکق و رغب جه                                         ت خانه ها در فرنگپرید از رخ کفر در هند رنگ      تپیدند ب

 ( داستان زیر را که از مثنوی مولوی انتخاب شده است، به لحاظ محتوا با درس مقایسه کنید.3
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 کنگدغل : نی    از علــی آمــوز اخـالص عمـل                     شیر حـق را دان منزّه  از دغل   

 َغا : جنگ در غزا بر پهلـوانی دسـت یافـت                     زود شمشیری بر آورد و شتافت    

 ، تفو خدو : آب داهناو خـدو انـداخـت در روی علـی                    افتخـار هــر نبی و هــر ولـی     

  رد زمان : فورا    /  کاهلی : سسییدر غزایـش کاهلی     در زمان انداخت شمشیر آن علی                     کــرد او انـ

گام    محل   گشت حیران آن مبارز زیـن عمل                    وز نمودن عفو و رحمت بی  بی محل : انهب هن

 بگذاشیی : راه کردی      گفـت بـر مـن تیغ تیز افـراشتی                    از چـه افکندی مـرا بگذاشتی؟

 گفت: مـن تیغ از پی حق می زنم                      بنــدۀ حقّم نـه مأمــور تنم 

 هوا : هوا و هوس      شیـر حقّـم نیستـم شیـر هـوا                      فعل مـن بـر دین من باشد گوا

      4...................................................................... ).................................................... 
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 وطن                                                                                    شعر خوانی

 گورهم   بود    رانشی   روی نی   ز                                 آورم         انم    و    ریان  ا   ِ     پور     منم -1
 : قلمرو زبانی

 پور: پسر  / گوهر : اصل ، نژاد 

 :قلمرو ادبی

 «مردان بزرگ و نام آور» استعاره از « شیران » استعاره : 

 : قلمرو فکری

 پهلوانان هستماز نژاد  ، من فرزند ایران زمین و دالور  

 من ان پیم       است   چنین     او    با    هک                     وطن            دای ـف   را    خود   جان   مکن  -2
 : قلمرو فکری

 چرا که با او این چنین عهد و پیمان بسته ام.جان خود را فدای وطن می کنم ؛ 

 انگی ستمرد  م رـس   ،   انز ـج   گذشتن                         ست         فرزانگی    ِ       وطن ، کیش    از   اعدـف -3
 : قلمرو زبانی

 کیش: مذهب ، آیین /  

 : قلمرو فکری

 دفاع از وطن آیین دانایی است ؛ از جان گذشتن در راه وطن ، رسم جوانمردی است

 است   ن یم   اره  ز    بدرت     هک   ،   زیدان     هب                     است    میهن  ن دشم    ،   بدی    کز    شسی -4
 : بانیقلمرو ز

 به یزدان : سوگند به خدا / حذف به قرینۀ معنوی : به خدا سوگند می خورم / اهریمن : شیطان 

 :قلمرو ادبی

 تضاد: یزدان ، اهریمن / 

 : قلمرو فکری

 ؛ به خدا سوگند که چنین شخصی بدتر از شیطان است. استکسی که از روی بدی ذات ، دشمن میهن 

 توست       خاک  ا کیمی    من  ان چشم    هب                     توست     افالک     رد   زّعت    اوج    مرا  -5
 : قلمرو زبانی

 را : فک اضافه ) اوج عزتِ من ( / افالک : آسمان ها /  

 :قلمرو ادبی

 تضاد : افالک ، خاک / تشبیه : خاک مانند کیمیا است/ 

 : قلمرو فکری

 است، و در نظر من خاک تو کیمیا می باشد.  اوج عزت و سربلندی من در آسمان تو

 

 باد         آغشته     رّذه    آن      من    هب خون                                          باد     هب   خاکت    ز  گر   رّذه ای       رَود -6
 : قلمرو زبانی

 است /  «دعایی » آغشته : آمیخته ، مخلوط / باد : در مصراع دوم فعل 
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 :قلمرو ادبی

 « ( فعل دعایی» در مصراع دوم « جریان هوا » جناس: باد ) در مصراع اول 

 : قلمرو فکری

 .اگر دشمن بخواهد ذرّه ای از خاک را به تصرف کند ؛ با تمام وجود از آن پاسداری خواهم کرد

 
 نظام وفا                                                    

 

 

 دریافت درک و

 در بارۀ لحن و آهنگ این سروده توضیح دهید. -1

 کدام واژۀ این شعر معادل مناسبی برای شخصیّت ضحّاک در شاهنامه است؟ -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




