
 
 آرشی دیگر                                               

 

 
 1فع /.........../فاعالتن /فاعالتن  وزن شعر:

 د/جنگ جنگی فوق باور بود /کیسه های خاکی و خونی خط مرزی را جدا می کر/جنگ جنگی نابرابر بود

 .1، مرزها را جا به جا می کرد دشمن بد عهد بی انصاف ، با هجوم بی امان خود 

 معنی : 
 . [ایکران ننهکابود و دشکمنان همکه بکه یکاری رایکآ عکراق نمکد  بودنکد          ]بکود   غیرعادالنکه جنگ ، یک  جنکگ   

خکط مکرزی بکا کیسکه هکای خکاکی و          از حکد بکاور فرانکر رفبکه بکود ر بکاورکردنی ن کود         چگونگی ایکن جنکگ   

شکمنان در حکاج جنکگ بکود و نکاهی تیوکرفه و نکاهی ع ک          خونی از هآ جدا می شد ر یعنکی رزمنکدنان بکا د   

در حککاج نیییککر بککود   دشککمن کککه بککه   ]کککه ح ککآ شرنوشککه کوککور را دارد[مککی کردنککد و خککط مرزی نوککینی 

 تیمان انسانیه وفادار ن ود و انصاف نداشه ، با حمله های   تی نیر خود مرزها را نیییر می داد.    

 نکات مهم :
نناش  : خاک و        رکیسه های خاکی و خونی  «خ » واج نرایی  «  /جنگ»کلمۀ   رمربوط بهن رارنرایه  

 بدعهد : تیمان ش ن      خون

 

 از میان ننش و باروت ، می وزید از هر طرف ، هر جا ، نیرهای وحوی و شرکش ، موش  و خمپار  و نرکش 

  آرایه ها :
شرکش و نرکش  : جناس          ی وزید : اشبعار  نیرهای وحوی و شرکش : نرایه جان خوی       نیرها م

 ناقص اخبالفی   

 توضیح  :  
وزیدن صفه باد اشه ، ولی وقبی نیرها و موش  و خمپار  وزیدن نرفبه اشه ، در واقع بکه بکاد نوک یه شکد      

ه داریآ ، چکون  ولی بعد مو ه به رباد   حذف شد  و وزیدن باقی ماند  اشه . دقه کنید که نمی نوانیآ بگوییآ نو ی

 .ادبی را راشبعار  م نیه   می نامند  نرایه مو ه به که از ارکان اصلی نو یه اشه حذف شد  اشه ، این 

 .  دقه کنید که موشی ی درونی شعر ر فاعالنن فاعالنن فع   نیز با طنین خود فضایی حماشی به شعر داد  اشه 

/ این طرف ننها شالح جنگ ایمان بود طرف ایرانیان ننها نن طرف نصف جهان با نان  های ننوین در را / این 

. 

                                                           
1
 تن ها ( ثابت نیست و ممکن است کم و زیاد شود . شعر نیمایی تعداد رکن ها ) فاعال در 
1
بیشتر دانش  آشناییبعضی از شعر ها ، و از جمله این شعر زیبایی ها دارد که شرح و توضیح مانع لذت بردن از آن می شود ، ولی برای  

 آموزان از شرح آن ناگزیریم .



 معنی : 
نیمی از جهانیان در طرف م ابل با نان  های نماد  ن رد در را  یاری رشاندن به صدام بودند .و در این طرف 

 و ننها شالح جنگوان ایمان بود ایرانیان ننها بودند 

 :ها آرایه 

    ننها شالح جنگ ایمان بودو نو یه ر  ه ر نن طرف نصف جهان    م الی م الیه 

 خانه های خاک و خون خورد  / مهد شیران و دلیران بود 

 معنی : 
 خانه هایی که ویرانی جنگ در ظاهر نن ها نمایان بود ، محل اشب رار رمهد!  شیرمردان و دلیران بود     

 انشیران : اشبعار  از رزمندن      « خ» واج نرایی در  :  آرایه  

/ در دهان نان  ها می شهر خونین ، شهر خرموهر / در غروب نفباب خویش / چوآ در چوآ افق می دوخه 

 شوخه  

 : توضیح
در هنگکام   -1در غکروب نفبکاب خکویش : صکنعه ایهکام دارد      شهر خونین : شهری که به خون نغوبه بود /   

 در هنگامی که نفباب شعادنش به ناری ی می نرایید . -2میرب ، 

/در دهان نان  ها می  وآ در چوآ افق دوخبن : کنایه از منبظر بودن که از افق کسانی بیایند و نجانش دهند .چ

 .شوخه : نان  ها مانند اادهایی بودند که ننش می باریدند و این ننش شهر را می شوخه 

 

 

 

 :  آرایه ها

در دهکان  ر،   چوآ در چوآ افق دوخبن رو کنایه جان بخوی « /ش» ، /واج نرایی  حرف « شهر» ن رار کلمه  

 که نوضیح داد  شد« درغروب نفباب خویش » اشبعار /   ایهام « : دهان نان  » و « چوآ افق/ » ، نان  ها شوخبن 

 در چنان حالی هراس انگیز/ شهر از نن شوی شنگر ها / شیرمردان را صدا می زد 

 معنی :  
 وی شنگرها به یاری فرا می خواند  در چنان حالبی ، شهر رزمندنان را از نن ش

 آرایه ها : 

 نویخیص : شهر صدا می زد«   س» واج نرایی بسیار زی ا با حرف 

 نی ای مردان نام نور / ای همیوه نامبان تیروز / بی نمان امروز / فصلی از ن رار ناریخ اشه .

 معنی :  



 خبی همرا  اشه ، امروز بکه طکور ی کین ، نکاریخ     ای مردان قهرمان ، ای ننان که هموار  نامبان با تیروزی و نی 

 ن رار می شود ر داشبان نرش کمانگیر ن رار می شود  

نر بماند دشمن از هر شو / خانه هامان ننگ خواهد شد / ناممان در دفبر ناریخ / کوچ  و ککآ رنکگ خواهکد    

 شد .

 معنی :  
ر اهمیکه و اعب کار            ننکگ مکی شکود    انر دشمن در شرزمین ما باقی بماند ، خانه های مکا از هکر جهکه    

 خودمان را از دشه می دهیآ   و ناممان در دفبر ناریخ بی اهمیه و ح یر می شود .

  آرایه ها :
 ناممان کآ رنگ خواهد شد : کنایه از ح یر و بی اعب ار شدن     دفبر ناریخ ر نو یه    

/ کودکی از دامکن ایکن مکوج بیکرون جسکه / از      خون میان شنگر نزادنان جوشید / مثل ی  رود خروشان شد 

 کمند نرزو ها جسه /چوآ او در چوآ دشمن بود / دشه او در دشه نارنج   

 معنی :  
همکه رزمنکدنان را   ]به جوش نمد ، این خون مثل ی  رود خروشان شکد   [از غیرت ]در جمع رزمندنان خون 

تا به عرصه شجاعه و مردانگی نهاد ، و خود را از  غیرت کودکیجوشش خون و در میان این  [ نحه نأثیرقرار داد 

هر نرزو مانند کمندی اشه که نوجکوان را از مکرب بکاز مکی دارد      راز کمند نرزو ها رشه -کمند نرزو ها رها کرد 

چوآ او در چوآ دشمن بود : به م ابله بکا دشکمن نمکد  بکود و      – چون با کوبه شدن دیگر به نن نرزو نمی رشد   

، دشه او دردشه نارنج  : او و نارنج  برای م ابله با دشمن همدشکه شکد  بکود ر    ا رصد می کرد حرکات او ر

وقبی کودک با نارنج  همدشه می شود ، انگار وجود او نیز به نارنج ی دیگر ن کدیل شکد  اشکه بکرای ن کرد بکا       

 دشمن   

کمنکد نرزو هکا ر نوک یه            خون مثل ی  رود خروشان شکدر نوک یه     کنایه : جوشیدن خون   ، آرایه ها :

 «  ش» واج نرایی حرف دشه نارنج  ر اشبعار    

 

جنگ ، جنگی فوق باور بود / کودک ننها به روی خاکریز نمکد /صکد هکزاران چوکآ     جنگ ، جنگی نابرابر بود /

کیسکه ایکن ککودک ص/ صکحنۀ     قاب ع س کودک شد /خط دشمن نیج و شرنردان /چوآ ها از ایکن و نن ترشکان   

  ازی اشه اینجا ص یا زمین بازی اشه اینجا ص جان

 :   توضیح
صد هزاران چوآ قاب ع س کودک شد : وقبی انسان به چیزی نگا  می کنکد نصکویر همکان چیکز در جوکمان      

انسان هآ می افبد ، و شاعر موضوع نگا  کردن و دیدن را از این زاویه می بیند و از این را  خیر  شدن نگکا  هکا بکه    

نیروهکای دشکمن نیسکه بل که     چوکآ   ننهکا  می رشاند ، صد هزاران چوآ ،    ن ماندن نن ها را بیوبرکودک و حیرا

، که در حرکه شجاعانه نوجکوان ایرانکی خیکر  مانکد  انکد و       نحلیل نران شیاشی و یاری رشانان دشمن نیز هسه 



شه و از این و نن می ترشند که دشمن که این نهور و شجاعه و اعب اد را نمی نواند بفهمد نیج و شرنردان ماند  ا

   .این کودک کیسه ص مگر این جا زمین بازی اشه که کودکی نمد  اشه صاینجا میدان جنگ و جان ازی اشه

 : آرایه ها
 صدهزاران چوآ قاب ع س کودک شد : نو یه  

 چوآ ها از این و نن ترشان :  چوآ ها مجاز از کسانی که نگا  می کردند  

 ینجا یا زمین بازی اشه اینجا : نجاهل العارف  صحنه جان ازی اشه ا

نیغ ننش خیز دشکبان را نمکی دیدنکد /در نگکاهش     دشمنان کوردج اما / در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند / 

 خوآ و ننش را نمی دیدند /بر کمانش نیر ننش را نمی دیدند /در رنش خون شیاوش را نمی دیدند .

 : توضیح 

می نوانسبند خورشید ایمان را در دج او ب ینند .ر شر از کار او در نمکی نوردنکد و نمکی    اما دشمنان بی بصیرت ن

. نمی نوانسبند بفهمند که این نوجوان ایرانی از ن ار دشبان  اشکه و شکجاعه را     دانسبند که ایمان چه کار می کند 

از ن کار نرش    بند بفهمنکد ککه ایکن   به ارث برد  اشه و خوآ م دس او را نمی نوانسبند بفهمند و نمی نوانسک او از 

 .کمان نیر اشه و شجاعه را از نرش به ارث برد  اشه و در رب هایش خون شیاوش می جوشد 

 دشبان : ل   زاج تدر رشبآ   شیاوش ، و نرش و دشبان : از قهرمانان ایرانی هسبند  

 یه ایمان بکه خورشکید / نلمکیح بکه     نو« / ش» واج نرایی حرف کوردج : کنایه از بی بصیرت    /    :  آرایه ها

  ، داشبان های قهرمانان ایرانی

زی ایی های دیگر شعر : معموال میراثی که از تدر به فرزند می ماند ، در کنار نن وشیله هنر کاربرد نن نیز انب کاج  

شکاعر مکی خواهکد    می یابد ،  نیغ از دشبان و کمان از نرش برای نوجوان ایرانی به یادنار مانکد  اشکه ، ودر واقکع    

 شجاعه موروثی ایرانیان را بیان کند   

کودک ما بیض خود را خورد /چوآ در چومان دشمن کرد /با صدایی صاف و روشن نفه : نی ای دشکمن /  

 1من حسین کوچ  ایران زمین هسبآ /ی  ننه با نان  هانان در کمین هسبآ / مثل کوهی نهنین هسبآ 

 ندو   بیض : نرفبگی نلو بر اثر خوآ و ا

 توضیح :  
کودک قهرمان ما خوآ خود را کنبرج کرد ر وقه نصمیآ نیری مهمی رشید  بکود و بایکد خکوب نصکمیآ مکی      

نرفه    با دشمن رو برو شد، و با صدایی صاف و رشا نفه : ای دشمن من حسین کوچ  ایکران زمکین هسکبآ ر    

ه به میدان ن رد با نانک  هکای شکما نمکد  ام و در     من هآ از تیروان حسین ابن علی هسبآ و مبعلق به ایرانآ   ی  نن

 کمین نن ها هسبآ ، من مانند کوهی از نهن هسبآ .

 از کنبرج خوآ و احساشات   کنایه: کنایه : بیض خود را خوردن :  آرایه ها

 از رو برو شدن بدون ترد  و صادقانه با دشمن  کنایهچوآ در چومان دشمن کردن : 

                                                           
1
تنه با تانک هاتان در کمینم ، مثل کوهی آهنینم     ولی چون آن اشکال  در کتاب سال جاری ، نوشته : من حسین کوچک ایران زمینم  ، یک 

 وزنی دارد ما همان درستش را نوشتیم )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع ( 



به واقعه ناریخی عاشورا و اشکو  قکرار دادن امکام حسکین     مثکل       نلمیح هسبآ : من حسین کوچ  ایران زمین

  نو یه کوهی نهنین هسبآ :

   حس نمیزیصدایی صاف و روشن : 

 نانهان ن  یر تر وا کرد/ در میان ننش و باروت غوغا کرد /کودکی از جنس نارنج  در دهان نان  ها افباد  

 

= مثل ترند  ای به هوا برخاشه   و این ن  یر در میان ننش و باروت حماشه  نانهان ن  یر بلند شد ر تر وا کرد

 نفرید و کودکی که انگار خودش از جنس نارنج  بود در دهان نان  ها افباد  

 دهان نان  ها : اشبعار              : ن  یر تر وا کرد : اشبعار   آرایه ها

 با نارنج  را می رشاند  کودکی از جنس نارنج  : همراهی و هنرنمایی کودک 

 لحظه ای دیگر / از نمام نان  ها ننها / نلی از خاکسبر خاموش / ماند روی دشه های دشه   

 مفهوم  :  
 لحظه ای دیگر نمام نن نان  ها به نلی از خاکسبر ن دیل شد  بود 

    :ها آرایه

  ها روی دشه های دشه : کنایه ماندن نان     دشه های دشه : اشبعار             دشه ، دشه : جناس    

  از غیرقابل اشبفاد  بودن و از کار افبادن نان  ها  

 

 کرد وا را الود  اش  چوآ / مدن شیخو به   ار ی شهر /زد یم کف خرموهر شط / زد یم دف شوق از شمانن

 کرد ماشان و خواند هآ باز / را ارش ن رار ی قصه / ما جاودان رنگ شه در /  ایز ینن د فراز بر /

 : معنی و مفهوم 
نشمان از اشبیاق شروع به شادی و دف زدن کرد  بود و رودخانه خرموهر بر همرا  با دف زدن نشمان کف می 

زدر مجلس شادی برتا کرد  بودند   و شهر خرموهر مثل بیماری که از هوش رفبه بود ی  بار  به حالش جا نمکد و  

  -که نوانه تیروزی رزمندنان و فبح خرموکهر بکود   –زی ایی ترچآ ایران را چومان نریانش را نوود و بر فراز نن د 

دید ، نویی با دیدن ترچآ شهر به ف ر فرو رفبه بکود و قصکه ن کرار داشکبان نرش را بکه یکاد مکی نورد و تیکروزی         

 رزمندنان را می دید .

      آرایه ها :
ر ، چوآ نوودن شهر و خواندن و نماشا نوخیص ر دف زدن نشمان و کف زدن شط ، به خویش نمدن شه    

 کردن   / جناس : دف و کف /

کفکی ککه     -2ککف زدن در مجلکس شکادی       – 1ایهام : کف زدن شط خرموهر دو معنا را به خاطر مکی نورد   

 روی نب رود خروشان باشد   



 ریدب وانیا.  ودنو بجهان د ید بروجرد شهر در  سند ینو و شاعر ،  یبروجردر یزیدهر ینودرز محمد  یقان

  باشد یم  داشبان  و  شعر نهیزم در کباب نیچند  یدارا و اتیادب ارشد کارشناس و باشد یم بروجرد یرشبانهایدب

 و شعر قصه ن رار نرش مبعلق به اوشه.


