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 دد کمراوّل که بن نهیکه بر ک       گشوده نظر  دانیم رانیلد-1

 است. ی )چه کسی(پرسش ریضم در مصراع دوم اولی حرف ربط و دومی«که» :یزبان قلمرو

ز اقدام کردن ، آمادگی ا هیکنا  :نگاه کردن/ کمر بستن و با دقتاز منتظر ماندن  هیکنا: گشوده نظر :یادب قلمرو

 : جناس همسان )تام(، که که/  « ن »،«ک»  ییواج آرا /برای انجام کاری

 . کرد خواهد آغاز را نخست جنگ کسی چه که کردندمی نگاه دقت به میدان دالورانِ :یفکر قلمرو

 

 اند گردابرَش برافش ختیبر انگ      آن سپهر نبرد  1که ناگاه عمرو-2

بود که در جنگ خندق به دست قریش مرو بن عبدود از سوارکاران و شجاعان مشهور ع:  عمرو :یزبان قلمرو

 آن سپهر نبرد : بدل از عمرو  / کشته شد.(ع  )حضرت علی

 «ن »  یی/ واج آرا  تاختن و وارد میدان شدناز  : هیکنا برافشاندن گردو   ختنیاسب برانگ :یادب قلمرو

خاکی  و گَرد نماییقدرت قصد به و درآورد حرکت به را اسبش باابهت، پهلوانِ آن عمرو ناگهان :یفکر قلمرو

 .کرد بلند

 همه رزم گه کوه فوالد گشت      کوه آمد به دشت نیچو آن آهن-3 

 )کوه آهنین(مقلوب   یوصف بیکوه : ترک نیآهن :یزبان قلمرو

بیت /  : جناس / دشت، گشت همه رزمگه کوه فوالد گشت : تشبیهاستعاره از عمرو /  :کوه نیآهن  :یادب لمروق

 « آ »  ییآرا واج /دارد.اغراق 

 وقتی عمرو به دشت نبرد آمد، آنقدر بزرگ بود که مانند کوهِ آهن دیده می شد. :یفکر قلمرو

 

 پس آن گه باستاد ، همرزم خواست     به دشت و نفس کرد راست امدیب-4 

  دیآن گه : ق :یزبان قلمرو

/ واج  روین دیتجد نفس تازه کردن و از هیکنا :نفس راست کردن /  جنگ دانیمجاز از م :دشت :یادب قلمرو

 «س »  ییآرا

 . طلبید مبارز و ایستاد کرد. سپس تازه نَفَسی عمرو به میدان آمد و :یفکر قلمرو

 

 نیمردان د ینگه کرد بر رو      نیآفر انِجه یِخدا بِیبح-۵ 

ع ادر مصرِ «  -»  مصوت کوتاهتکرار : ییواج آرا /( ص) امبریاز پ هیکنا :نیجهان آفر یخدا بیحب :یادب قلمرو

 اسالم از سپاه هی: کنا نیمردان د/  «« ن»  ییاول / واج آرا

                                                 
 اشتباه نشود.« عُمَر»تلفظ نمی شود و به این جهت همراه این اسم است که با اسم  « عمرو »در « واو» : نکته - 1

 حیدری یهدرس چهاردهم : حمل
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نگاه کرد]تا ببیند آیا کسی داوطلب نبرد با عمرو  اسالم سپاه مردان یچهره به  پیامبر اسالم )ص( :یفکر قلمرو

 می شود؟[

 کس را هوس ، رزم او چید هنش      فرو انبیهمه برده سر در گر-۶ 

کس رزم  چیهوس ه)فک اضافه  : «را » /  مصراع اول آخر ی در معنو نهیبه قر«بودند» فعلِحذف  :یزبان قلمرو

 هوس : آرزو ، میل/  (نشد  او

  شرم و اظهار ناتوانی و عجزاز  هیفرو بردن : کنا بانیسر در گر :یادب قلمرو

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

 

 د طالب رزم آن اژدهاکه ش    خدا  ریو ش نید یبه جز بازو-۷ 

 به جز : حرف اضافه  :یزبان قلمرو

بازوی دین : اضافه  /)ع( / اژدها : استعاره از  عمرو یحضرت عل استعاره از : خدا ریش،  نید یبازو :یادب قلمرو

 استعاری

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

 

 دیاما ند یاز و خواست دستور        دیر رخصت دوبه یبر مصطف -۸

 .«س » : ییواج آرا ی/ زی: حس آمدیرا ند ی/ دستور : جناس بر ، بهر :یادب قلمرو

پیامبر با رفتن ایشان به میدان  ولی به نزد پیامبر )ص( آمد کسب اجازه علی )ع( برایحضرت  :یفکر قلمرو

 مخالفت نمود. جنگ

 

 گ جوبر آمد شه جن ششیبه پ        کرد رو انیهژبر ژ یه سوب -9

  ی: عصبان انی/ ژ ریهژبر : ش :یزبان قلمرو

 « ش » :  ییواج آرا /) ع ( ی: استعاره از حضرت عل جنگجو شه ،  ژیان هژبر :یادب قلمرو

 نیز( ع علی حضرت)  جنگجو شاهِ آن و کرد رو( ع  علی حضرت)  خشمگین شیر سوی به عمرو :یفکر قلمرو

 . رفت او سوی به

 

 هم ید بر رودرِ صلح بستن     هم یدل سو نیاز ک دندیدو-10 

: باقی نگذاشتن راهی از هیکنا : / در صلح را بستن ی، رو یجناس: سو: اضافه تشبیهی / درِ صلح  :یادب قلمرو

 جناس  :در ، بر /  آشتیبرای صلح و 

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

 

 و پلنگ ریجنگ ش نیبوَد سهمگ      گ رنگفلک باخت از سهم آن جن -11 

 و پلنگ : ریش /: جناس/ جنگ ، رنگ صیتشخترسیدن فلک : /  دنیترس: از هینگ باختن کنار  :یادب قلمرو

 .اغراق دارد تیب« / گ ، ن » :  ییواج آرا /دو جنگجو  استعاره از
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چنان نبردی روی داد که آسمان نیز وحشت کرد؛ زیرا جنگِ دو مبارزِ قدرتمند، همیشه ترسناک  :یفکر قلمرو

 و وحشت آفرین است.

 

 برافراخت بازو چو شاخ درخت    روز برگشته بخت هینخست آن س -12

 . شاخ : شاخه / برافراخت : بلند کرد :یزبان قلمرو

: مجاز از بازو / هیتشب:از بدبخت / برافراخت بازو چو شاخ درخت  هی: کنا برگشته بختو  روز هیس :یادب قلمرو

  .«خ » ییدست /  واج آرا

 .کرد بلند درخت شاخه مثل را روز و بدبخت، بازویشعمرو سیه آن ابتدا :یفکر قلمرو

 آن اژدها ریعلم کرد شمش     اله ریر آورد شسپـر بر س -13

 .عَلَم کرد : بلند کرد  :یزبان قلمرو

از دفاع  هیکنا :: استعاره از عمرو / سپر بر سر آوردن اژدها/( ع )یاله : استعاره از حضرت عل ریش :یادب قلمرو

 کردن

 هم قافیه نیستند.« اژدها»و « اله»و  نادرست است تیب نیا یهقافنکته:  *

 .  گرفت سر روی را باال برد و حضرت علی )ع ( در مقابل، سپر را شمشیرش عمرو  :یفکر قلمرو

 

 نیدندان به دندان ک دییبخا      نید چون کوه پا بر زمرفشیب -14 

 «  دنیجو»  یبه معن دنیی: از مصدر خا دییبخا :یزبان قلمرو

/  عصبانیتاز  هی: کنادنییدندان به دندان خا و استواری/ از مقاومت  هیکنا: فشردن  نزمی بر پا :یادب قلمرو

 . «د »،« ن  »یی/ واج آرا هیتشب:  نید چون کوه پا بر زمفشریب

 .فشردمی هم به را هایشدندان عصبانیّت از و گیرکردجای زمین روی محکم را پاهایش عمرو :یفکر قلمرو

 

 به هم حمله کردند باز از دو سو        اهد آرزوننمود رخ ش چو -1۵ 

 رو بایشاهد : ز :یزبان قلمرو

  دنینرسخواسته هدف و از به  هیکناشاهد آرزو :  رخ ننمودن  : اضافه تشبیهی/شاهد آرزو  :یادب قلمرو

 شوند دو باره به هم حمله کردند. روزیدو مبارز نتوانستند بر هم پ یوقت :یفکر قلمرو

 

 و زمان نیباشد زم دهیکه کم د     چنان ینهادند آورد گاه-1۶ 

  به وجود آوردندنهادند :  :یزبان قلمرو

و مجاز از مردم  :و زمان نیزم / .دارد اغراق تی/ ب مصراع دوم : تشخیص /  : جناس، زمان نیزم :یادب قلمرو

 «ا ، ن »  یی/ واج آرا کل آفریده ها

 .بود ندیده مانند آن آن زمان تا کسهیچ که آوردند به وجود جنگی میدان چنان :یفکر قلمرو
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 دیتن هر دو شد از نظر ناپد       دیرد از آن رزمگه بر دمس گَز ب -1۷

 : بلند شد دیبردم :یزبان قلمرو

 . پهلوان ناپدید شدنددر میدان نبرد چنان گرد و خاکی برخاست که هر دو  :یفکر قلمرو

 

 مردان پر از گرد و خاک یسر و رو      زره لخت لخت و قبـا چاک چاک -1۸ 

سر و  ]شد[...و قبا چاک چاک]شد[زره لخت لخت ی: معنو نهیقر در پایان جمله ها بهفعل  حذف :یزبان قلمرو

 .]شد[مردان پر از گرد و خاک یرو

 جناس :/ خاک ، چاک   بدن دو مبارزتمام مجاز از :  روی و سر  :یادب قلمرو

  بود شده خاک و گرد از پر دو، آن صورت و سر و شد پارهپاره هالباس و تکهتکه ها زره :یفکر قلمرو

 

 باد حرم رد نمودند هفتز ه        ربآن دو ماهر در آداب ض نیچن-19

 جناس: حرب، ضرب / حرب: مجاز از جنگ :یادب قلمرو

 دفع یکدیگر از را ضربات زیاد حریف توانستند جنگاوری آداب با ماهر جنگجوی دو آن گونه این :یفکر قلمرو

 . کنند

 یقدرت حق ، عل میگ نهن         ی  نب یاع غصنفـر، وصشج -20

 این بیت و بیت بعدی موقوف المعانی اند /ای: در می / ریغضنفر: ش :یزبان قلمرو

 » ِ «مصوت کوتاه :  ییآرا واج تشبیه حضرت علی ع به شیر شجاع و نهنگ دریای حق/  :یادب قلمرو

 ..آن شیر شجاع، آن جانشین پیامبر)ص(، او که در دریای قدرت الهی مانند نهنگی بزرگ بود. . :یفکر قلمرو

 

 که شد ساخته کارش از زهر چشم       م دشمـن ز خش یبر رو دیچنان د-21 

کنایه / زهر چشم:  اینکه کارش به پایان رسید.از  هیکارش ساخته شد: کنا /مجاز از نگاه  :چشم :یادب قلمرو

 « ش »  ییجناس  / واج آرا: خشم ، چشم  /از نگاه تند 

 .چنان نگاهی به عمرو انداخت که در اثر همان نگاهِ خشمگینانه کار عمرو ساخته شد :یفکر قلمرو

 

 پا ردفشیب دنیر برس یپ          اگش بریر افراخت پس دست ِ خب -22 

  .آن را گشودع  یاست که حضرت عل ی: نام قلعه ا بریخ :یزبان قلمرو

 فشردی/ ب ندن درِ آن توسط حضرت علی )ع(و کَ بریخ هفتح قلع به ماجرای حیتلم دست خیبرگشا: :یادب قلمرو

: / دست ، پا ، سر نیرومنداز  هیکنا:گشا بریشتن / خاز کُ هیکنا :دنیاصرار / سر براقدام کردن و از  هیکنا: پا

 مراعات نظیر

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

 

 نیرا شاه د ریشمش داختنیب         نین آفراجه یدابه نام خ-23

 : زد  نداختیب :یزبان قلمرو
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 « آ »  یی/ واج آرا ع یاستعاره از حضرت عل :نیشاه د :یادب قلمرو

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

 

 غیدو دست در انطیبه سر کوفت ش        غیخدا راند بر خصـم ت ریچو ش -24

 چو: حرف ربط ) وقتی( :یزبان قلمرو

  و ناراحتی یدرماندگ از اظهار هیبه سرکوفت : کنا /( ع)ی استعاره از حضرت عل رخدایش :یادب قلمرو

شمشیر را بر گردن عمر فرود آورد، شیطان بر سر خود زد و افسوس  در آن هنگام که علی) ع ( :یفکر قلمرو

 خورد.

 بت خانه ها در فرنگ دندیتپ     از رخ کفر در هند رنگ دیرپ -2۵ 

سرزمین کفر در مجاز از  :هند /: تشخیص  بت خانه ها در فرنگ دندیتپ: اضافه استعاری/ رخ کفر :یادب قلمرو

 هیکنا :دنیپراز رخ رنگ  /جناس :فرنگ، رنگ /: مجاز از سرزمین کفر درمغرب زمین فرنگ  زمین/ شرق م

 .دنیاز ترس

 درآمدند.ها به لرزه با ضربه علی )ع( کافران به شدت ترسیدند و بتخانه :یفکر قلمرو

 

 ر تنشس ی، ب یدر آورد از پا      بر گردنش  غیر بزد تغصنف -2۶ 

 عمرو« : ش»مرجع ضمیر  :یزبان قلمرو

 ریمراعات نظ :سر، از کشتن ، نابود کردن/ گردن ، پا ، تن هیدر آوردن: کنا یاز پا :یادب قلمرو

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

 

 دیرو صد گام از تن پرسر عم    دیبر گردنش چون رس غیدم ت-2۷ 

 که ی/ چون: وقت ریشمش ه: لبغیدم ت :یزبان قلمرو

 کثرتنماد: صد  /: مراعات نظیر/ گردن ، سر ، تن دارد اغراق بیت :یادب قلمرو

 .دورتر پرتاب شد مترصد  سرش رسید، عمرو گردن به شمشیر یلبه وقتی :یفکر قلمرو

 

 لیرئبزد بوسه بر دست او جب      لیاک آن ژنده فدر خ دیچو غلت -2۸

  میژنده : بزرگ ، عظ :یزبان قلمرو

از  هی: کنا دنیاز کشته شدن / دست بوس هی: کنا دنیدر خاک غلتعمرو / استعاره از  :لیژنده ف :یادب قلمرو

  ، بزرگ داشتن ریتقد تشکر و

 ی تقدیر و تشکر بر دستان علی )ع( بوسه زد.عمرو کشته شد، جبرئیل به نشانه وقتی :یفکر قلمرو
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 بود گوهرم رانیش یرویز ن       و نام آورم رانیمنم پور ِ ا-1

 گوهر : نژاد  :یزبان قلمرو

  سرشناساستعاره از مردان بزرگ و  : رانی: شیادب قلمرو

 ام. اصل و نژاد من ریشه در پهلوانان نیرومند این کشور دارد.ایرانی و پرآوازهمن :  یفکر قلمرو

 

 من انمیاست پ نیکه با او چن     وطن یدام جان خود را فکن-2 

 او: وطن:  یزبان قلمرو

 «ن »  ییمجاز از وجود / / واج آرا :جان /صیوطن : تشخ با بستن مانیپ : یادب قلمرو

 ام که جانم را فدای آن کنم.با وطنم پیمان بسته : یفکر قلمرو

 

 ست یم مردانگسگذشتن ز جان ، ر       ست یفرزانگ شِیاع از وطن ، کدف-3 

  ی: خردمند ی: فرزانگیزبان قلمرو

  جافشانی و ثاریاز ا هیکنا:از جان گذشتن  /مجاز از وجود : : جان  یادب قلمرو

های جوانمردی دفاع از وطن از اصولِ دانایی و خردمندی است و فدا کردنِ جان برای وطن از نشانه : یفکر قلمرو

 است.

 است منی، که بدتر ز اهر زدانیبه       است هنی، دشمن م یکز بد یکس -4

  .[خورم یسوگند میزدان]: به  یمعنو هنیبه قر فعل : حذفیزبان قلمرو

 تضاد :منی، اهر زدانی: یادب قلمرو

 هر کس از روی بد ذاتی با وطن دشمنی می کند، به خدا قسم از شیطان بدتر است. : یفکر قلمرو

 

 خاک توست ایمیبه چشمان من ک    اوج عزّت در افالک توست مرا   -۵ 

 : را : فک اضافه ) اوج عزتِ من ( یزبان قلمرو

 نگاه از  : مجازچشمان /  هیتشب : است ایمیمانند کتو خاک   :یادب قلمرو

 بسیار ارزشمنداوج شکوه و سربلندی من در زیر آسمان تو به دست می آید و در نزد من خاکِ تو :  یفکر قلمرو

 است.

 به خون من آن ذرّه آغشته باد     گر ز خاکت به باد  یرَود ذرّه ا -۶

و از دست  یاز نابود هی: کنایزیچ به باد رفتن /: جناس همسان )تام( یی(فعل دعا) باد -( هوا ) : بادیادب قلمرو

 ذره: مجاز از مقدار اندک/  از جان فشاندن هیبه خون من آغشته باد: کنا  /رفتن آن 

ای وطن! اگر کسی بخواهد یک وجب از خاک تو را بِبَرد، بدان که من در برابر او می ایستم و با :  یفکر قلمرو

 خونم از تو محافظت می کنم.

 : وطن شعرخوانی
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