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 میکن تیکاعاشق ح ارانیز       میکن تیارا رع یاشقع ایب-1

 ندایعاشق : شه ارانی :یزبان قلمرو

   شق ورزیع اصول: مجاز از یعاشق/  « آ » یی: واج آرایادب قلمرو

 احترام به عشق و عاشقی از یارانِ عاشق) شهدا( حکایت کنیم.بیا تا برای : یفکر قلمرو

 

 دسفر بر مدار خطر کرده ان        ه اند ر کردسف نیا که خوناز آنه-2 

 : آنها: شهدا ، رزمندگان  یزبان قلمرو  

  رفتنیخطرات راه را پذاز  هیکنا:از شهادت / مصراع دوم  هیکنا :کردن نی: سفر خون یادب قلمرو

 ی خطر سفر کرده اند. )شهیدان(از آن یارانی که سفر خونینی داشته اند و در جاده: یفکر قلمرو

 

 انسحر زادش یاز گلو دیدم      انادشیفر ـدیا که خورشاز آنه-3

 :آنها : شهدا ، رزمندگان  یزبان قلمرو

از  ادیدهان  / فر از مجاز: بخش / گلو اتیح دارگر،یاز ب هیسحرزاد: کنا /: اضافه تشبیهی ادشانیفر دی: خورش یادب قلمرو

 از اعتراض هیکنا: دنیگلو دم

 بخششان بیرون آمد.از آن یارانی حکایت کنیم که فریادشان مانند خورشید از گلوی آگاهی:  یفکر قلمرو

 

 زننـد یدف عشق با دست خون م      د زنن یچه جانانه چـرخ جنون م-4

 سازی دف : نوع : یزبان قلمرو

از  هیاز شهادت / چرخ زدن و دف زدن: کنا هیکنا ن،ی/ دست خون : دست خون یهی:  دف عشق: اضافه تشبیادب قلمرو

 « ن» : یی/ واج آرا ختناز عاشقانه جان با هیکنا : کردن / مصرع دوم یشاد

 ها چه عاشقانه به دنبال عاشقی می گشتند و این عشق را با شهادت خود دنبال کردند.: آنقلمرو فکری

 

 کنند یر معشق س مهنغ نیچن      دکنن یر مپا و س یکه ب یرقص به -۵

 اند. یموقوف المعان این بیت و بیت بعدی : یزبان قلمرو

  پا و سر رقص کردن: متناقض نما ی/ ب یهیغمه عشق: اضافه تشبن:  یادب قلمرو

 ...دهند یسر م یشاد یکنند و آوازها یپا و سر ، رقص عاشقانه م یکه ، ب ی: آنانیفکر قلمرو

 

 بزن زخـمِ انکار بر جـان ما     هال منکر جان و جـانان ما-۶ 

 :هال : آگاه باش / مُنکِر: انکار کننده یزبان قلمرو

 «آ»واج آرایی  /کردن   سرزنشاز  هیکنا :زخم انکار زدن  / هی: تشب : زخم انکاریادب قلمرو

 ای کسی که ما و معشوق ما را انکار می کنی ! باز هم ما و عشق ما را انکار کن! )شاعر می گوید مالمتگرتصور : یفکر قلمرو

 یاران عاشق: یازدهم درس 
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 می کند با این انکار ما را می آزارد. در حالی که این انکار برای ما مرهمی التیام بخش است.(

 اشق استزخم مردن ، غم ع یکه ب     اشق است مرهمِ ع نیبزن زخـم ، ا-۷

 .یعیو طب یزخم مردن : مرگ معمول ی: ب یزبان قلمرو

 : متناقض نما/ مرهم بودن زخم  هیتشب: مرهم است زخم « / سرزنش» :استعاره : زخم استعاره از  یادب قلمرو

ای انکار کننده ! باز هم به ما زخم بزن که این زخم تو برای عاشق دواست. برای عاشق بدون زخم مُردن ، :  یفکر قلمرو

 .ننگ و عیب است

 شـرط عشق نیاست هان ، اول یخموش      ان من از فرط عشقج مگو سوخت-۸

 (آگاه باش ): هان : شبه جمله  یزبان قلمرو

/ فرط و شرط : جناس / جان و هان :  اریاز رنج بس هیکنا / سوختن جان: ...: استعاره مکنیهما سوخت جان:  یادب قلمرو

 جناس

 از سختی عشق  ناله و اعتراض نکن؛ زیرا، اولین شرط عشق رازداری و خموشی است.ای عاشق !  :یفکر قلمرو

 

 داستتا خ انادشید و فرخموشن      که در باغ ماست ییالله ها نیبب -9

و  یخاموش: متناقض نما/ تا خداست  ادشانی/ خموشند و فر الله : استعاره از شهید / باغ : استعاره از میهن :یادب قلمرو

 صیالله ها: تشخ ادیفر

شان زنده است و فریادشان شهدای کشور ما را ببین! خاموش اند و سخنی نمی گویند  ولی هدف و مکتب:  یفکر قلمرو

 تا بی نهایت شنیده می شود

 ـمیکن تیکه آالله ها را حمـا      ـمیکن عتیبا گل الله ب ـایب  -10

   صیتشخ : از آالله تیبا الله ، حما عتید / بیاستعاره از شه: الله و آالله  /«ل »  ییواج آرا:  یادب قلمرو

 بیا تا با شهدا عهد ببندیم که از خون آنها پاسداری کنیم و حمایتشان نماییم.:  یفکر قلمرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96رباعی ص

 از چنبر نفس رسته بودند آنها             بت ها همه شکسته بودند آنها

 هر چند دست بسته بودند آنها     پرواز شدند و پر گشودند به عرش   

 / رَسته : رها شده  رهی: حلقه ، داچنبر:یقلمرو زبان

/   س: اضافه استعاری/ چنبر نف  یاز ترک تعلقات ماد هیکنا :رستن  ساز چنبر نف :یادب قلمرو

 : ش ییآرا / واج : متناقض نما / دست بسته پرگشودن یعلقات مادز تاستعاره ا :بت ها 

 ها از دنیای مادیات رها شده بودند و تعلّقات دنیوی را از خود جدا کرده بودند.آن قلمرو فکری: 

شان بسته بود، ولی پرواز کردند و به آسمان پر آنها کسانی بودند که با وجود اینکه دست |

 (.غواص است گشودند. ) رباعی در توصیف شهدای
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 دارد نهیاز ک یحالت یربانمه یتو حتّ یب             دارد نهیآد کیر نگ بعد از ظهتو ر یصبح ب-1

 : جمعه نهیتو : امام زمان ) عج ( / آد:  یزبان قلمرو

 : تضاد نهیوک یمهربان /دارد : متناقض نما  نهیک ی/ مهربان دارد: تشخیص نهیک ی ازحالت ی:  مهربان یادب وقلمر 

تو حتی مهربانی هم رنگ آور است. بیآلود و ماللها غمصبح بدون تو مانند بعد از ظهر جمعه : یفکر قلمرو

 نفرت و کینه دارد.

 دارد نهیر از شنبه و آدخب یعشق امّا ک        ی   است کار عشقباز لیتعط دنیگو یتو م یب-2

تعطیل بودن: کنایه از  /ریمراعات نظ : جمعه ، شنبه ،، جمعه  لیتعط /مصراع دوم : تشخیص:  یادب قلمرو

 متوقف بودن 

 گویند بدون تو ، عشق و عاشقی تعطیل است اما عشق به تاریخ و روزهای تقویم، کاری ندارد.می:  یفکر قلمرو

 

 دارد نهیاز آن گنج ییها بو رانهیو نیاک اخ       خواند به انکار تو امّا یم رانهیجغد بر و-3

 گنج:  نهی:گنج یزبان قلمرو

 /(عج)کنندگان وجود امام زمان انکاراز جغد : استعاره /  (عج)زمان  امام وجود استعاره از :نهی: گنج یادب قلمرو

، خاک  رانهیجغد ، و /.کند یم ی، زندگ استکه گنج پنهان  ییها رانهیدر و جغدقدما باور داشتند که :  حیتلم

را  یزیاز  نشان چ هیکنا:را داشتن  یزیچ ی/   بو صیتشخ :بخواند انکار / جغد به  ریمراعات نظ :نهیگنج ،

 داشتن 

کنند  اما در آن کشورها نیز می توان نشانه انکارکنندگان در سرزمین کفر وجود تو را انکار می:  یفکر قلمرو

 ظهور شما را دید.

 دارد نهیرید یشاوندیعشق با آزار خو         آمد ادمی م،یبگو یش دورخواستم از رنج-4

  یمی: قد نهیری: د یزبان قلمرو

 ارتباط نزدیک داشتن ، از هیکنا :داشتن یشاوندیخو / : تشخیصدارد یشاوندی: عشق با آزار خو یادب قلمرو

 نوع بودن هم

ی می خواستم از دوریِ تو اظهار رنجش و ناراحتی کنم اما یادم آمد که رنج و عشق با هم رابطه:  یفکر قلمرو 

 دیرینه دارند.) باید سختی عشق را تحمل کرد.(عمیق و 

 

 دارد نهیکه او در س یزخم یاهآن کبوتر چ        یقرار ید با بکش یان پر معاشق یر هواد-۵ 

بودن /  فتهیاز ش هی: کنا دنیکشپر /  (عج) امام زمان دوستداران استعاره از قلب ی:: کبوتر چاه یادب قلمرو

 .دل ز از مجا :نهیس

 قراری و اضطراب تو را می جویند.عاشقان و مومنان در آرزوی ظهورت ، با بی : یفکر قلمرو

 

 شعرخوانی : صبح بی تو


