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 نام خدابه 

 

 5931دی  –پور جواد صمدی  (سار نخلِ والیت)در سایه درس هشتم

 
 

 گذرد یا بر خشتی خاممی اَهرامداند که بر دیواره چه می مور *

 نمادِ عظمت و بزرگی(جمعِ هِرَم )اهرام مصر              از خودِ شاعر  استعاره

 تواند ساخت.می تخیّل فرعونکه  هِرَمیآن بلندترین  تو *

 

 اضافه تشبیهی        شبکه معنایی   بهمشبه     مشبه   

 شناختم که عمود بر زمین بایستد.را نمی اقیانوسپیش از تو، هیچ  *

 از حضرت علی )ع(استعاره                    

 ، پنج بار(«ش»صامت  آراییواجاز خشم تو، خروش را ) طوفاناز چشم تو آرامش را به وام دارد و  شب *

 تشخیص + نماد                                 تشخیص + نماد 

 حُسنِ تعلیلدارد +  تلمیحچاه از آن زمان که تو در آن گریستی، جوشان است: *

و ها از نسلِ خنده زیبای تهمه شکوفه : نیستتَبار )نسل( گُلخندِ )خنده زیبا( تو  کز نیستهیچ شکوفه  *

 هستند.

 

 منفی در منفی = مثبت                                         

 است از پیشانی حضرت علی )ع( استعاره: دریا، توان به شمشیری، دریایی را شکافتچگونه می *

 (یحتلمنه هشتاد زخم / بر خود حد زدی )است بودی / که با تازیم( اضافه تشبیهی) مهرمگر از کدام باده  *

 

شه بخشیدن به اندیاست )عمق ترخیبری رای / هزار با( ما گشودهاضافه تشبیهیدری که به باغِ بینشِ ) *

 انسان(

 روسیاهی کنایه است.، زیرا سپید نام قالبِ شعری است و تضاد ندارد: شعر سپید من، روسیاه ماند *
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ایهام یابد ): اعتبار میگیردوزن میاعتباری( افتاد / هر چند کالم، از تو )=بی وزنیبیکه در فضای تو به  *

 (ندارد

 نداشتن وزنِ عَروضی -2اعتباری، بی -1: ایهام       

 دارد( تضمیناست ): خجسته باد نام پروردگار که بهترینِ آفرینندگان ا... احسنُ الخالقینتبارک *

 آمد کار نا، هی سیا روای است که هم ویژگیِ مشتق را دارد؛ هم ویژگی مرکب را: واژه« مرکبمشتق»واژه  *

 عمارت باید کردننبشت که دیوار شهر خراب شده است، آن را  خلیفهشهری به  عاملِ *

 باید تعمیر و مرمت شود                                                جانشین پیامبر         حاکم     

 )نیازی نیست( به گِل و خشت و سنگ و گچ حاجت نیست)ترس( پاک کن که  خوفها از ظلم و راه *

  


