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 اهمسان جناس: مانند: چو : وقتی که: چو/ مراعات نظیر: کشتی، رود/ باد پا مجاز از اسب/ تشبیه: مانند کردن بادپا به کشتی
چو بگذشت، از پسِ آن جنگ دشوار         از آن دریاي بی پایاب، آسان 

» ا«واج آرایی / تضاد: دشوار، آسان/ مراعات نظیر: دریا، پایاب/ دریاي بی پایاب استعاره از رود سند
! به فرزندان و یاران گفت چنگیز             که گر فرزند باید، باید این سان

» ن«واج آرایی / مراعات نظیر: فرزندان، یاران/ تشیبه در مصراع دوم/ و بایدفرزند : تکرار
بلی، آنان که از این پیش بودند          چنین بستند راه ترك و تازي 

ترك و تازي مجاز از دشمنان / مراعات نظیر: ترك، تازي/ بستن راه کنایه از فداکاري و مقاومت در برابر دشمنان
ن گفتم که امروز             بدانی قدر و بر، هیچش نبازي از آن این داستا
آسان از دست دادن / بر هیچ نباختن کنایه از بی ارزش دانستن

! به پاس هر وجب خاکی از این ملک        چه بسیار است، آن سرها که رفته
از از کشور و سرزمین خاك مج/ مراعات نظیر: خاك، ملک/ رفتن سرها کنایه از کشته شدن/ سر مجاز ازوجود

  ! ز مستی بر سر هر قلعه زین خاك                      خدا داند چه افسرها که رفته
افسر مجاز از پادشاهان و / جناس ناهمسان: هر - سر - بر/ رفتن افسرها کنایه از کشته شدن افراد بزرگ/ خاك مجاز از وطن

بزرگان 
 گنج حکمت: ادامه درس هشتم 

به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی              پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد 
» د«واج آرایی / مراعات نظیر: دجله، بغداد/ دل نهادن کنایه از عالقه مندي زیاد/ تناسب: بغداد و خلیفه

  درت ز دست نیاید، چو سرد باش آزاد          گرت ز دست برآید، چو نخل باش کریم 
نخل / سرو نماد آزادگی/ تضاد: آید، نیاید/ مراعات نظیر: نخل، سرو/ تشبیه: مانند کردن تو به نخل و سرو/ تضاد: برآید و نیاید

از دست برآمدن کنایه از توانایی انجام کاري را داشتن / موازنه: هم وزنی کلمات به صورت دو به دو/ نماد بخشندگی
د عتا غزل ب: درس نهم 

  آنیم که بی رنگ بمیریم               از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم آبی تر از 
شیشه بودن / آبی تر بودن کنایه از زنده بودن و شور و شوق داشتن/ تضاد: شیشه، سنگ/ شیشه نماد هر چیز ضعیف و ناپایدار

رنگ، سنگ جناس ناهمسان / سنگ نماد سختی و ظلم/ کنایه از ضعف و شکنندگی

فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد              در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم 
جناس ناهمسان : تا، ما)/ تشخیص(استعاره : »روح«مورد خطاب قرار گرفتن 

رباعی هاي امروز : درس دهم 
  چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت             همراه سحر به فتح فردا می رفت 

/ ادات تشبیه و حرف اضافه است نه حرف ربط: چون/ »ر –ــِ  -ف«واج آرایی / فردا مجاز از زمان آینده/ تشبیه: چون سیل
  اضافه استعاري: اه سحر، فتح فرداهمر/ مراعات نظیر: سحر، فردا/ همراه شدن با سحر تشخیص

  )سلمان هراتی(ا میرفت   بی تاب نظیر جوشش چشمه دور               این رود به جست و جوي دری
واج / چشمه نماد جوشش، جوشیدن/ دریا نماد و استعاره از عظمت، حقیقت، آزادي/ رود نماد و استعاره از مبارز و آزادي خواه

چشمه، رود، / تشبیه: رود به جوشش چشمهمانند کردن / جناس قلب: رود–دور / نظیر جوشش چشمه: تشبیه/ »ش«آرایی 
  مراعات نظیر : دریا

  رازي که خطر کنندگان می دانند               در بازي خون، برندگان می دانند 
برندگان استعاره از / بازي خون کنایه از جنگ و جانفشانی/ خطر کننده کنایه از شجاع و بی باك/ جناس ناهمسان: رازي، بازي

  مراعات نظیر : بازي، برندگان/ شهدا
) مصطفی علی پور!  (با بالِ شکسته  پر گشودن، هنر است                     این را همه پرندگان می دانند



١٠

/ پرگشودن کنایه از پرواز کردن، در اینجا کنایه از شهادت/ بال شکسته بودن کنایه از مجروح بودن/ مراعات نظیر: بال، پر، پرنده
. از بیت حذف شده است» ....جمله آن راز این است که : ایجاز/ ندگان استعاره از شهداپر/ متناقض نما: با بال شکسته پر گشودن

  اي کعبه به داغ ماتمت، نیلی پوش                 وز تشنگی ات، فرات در جوش و خروش 
ن حضرت تلمیح به روز عاشورا و مشک به دست کشید / اي کعبه تشخیص نیست زیرا بین اي و کعبه واژه کسی محذوف است

در جوش و خروش «و » نیلی پوش بودن کعبه«/ مراعات نظیر: تشنگی و فرات/ مراعات نظیر: داغ، ماتم، نیلی پوش/ عباس
جوش و «براي » علت تشنگی تو«و » براي سیاه پوشی کعبه» داغ ماتم«علت شاعرانه «)/ تشخیص(استعاره : »بودن فرات

  ی پوش بودن کنایه از سوگوار و عزادار بودن نیل/ »ت«واج آرایی / حسن تعلیل: »خروش فرات
توست             دریا نشنیدم که کشَد مشک به دوش  جز تو که فرات، رشحه اي از یمِ

اضافه : به یم) حضرت عباس(مانند کردن تو / تضاد: رشحه، دریا/ »ش-د-ك«واج آرایی )/ قطره(تشبیه فرات به رشحه 
دریا بی نیاز است ولی مشک به دوش (مشک به دوش کشیدن دریا / مشک به دوش کشیدن کنایه از سقا بودن/ تشبیهی

مراعات نظیر : فرات، رشحه، یم، دریا، مشک/ حضرت عباس دریا استعاره از/ متناقض نما): کشیدن نیازمندي به آب است
  آنها                  بت ها همه را شکسته بودند آنها  داز چنبر نَفس، رسته بودن

اشاره به داستان / شکستن بت کنایه از مبارزه با نفس/ بت ها استعاره از تعلقات نفسانی و دنیوي/ اضافه تشبیهی: نفسچنبر 
تلمیح : حضرت پیامبرابراهیم و بت شکنی حضرت 

  ) محدثی خراسانی(پرواز شدند و پر گشودند به عرش              هر چند که دست بسته بودند آنها    
)/ بسته بودن دست ها -2بی سالح - 1(ایهام : دست بسته/ جناس: پر -هر/ تضاد: گشوده، دست بسته/ مراعات نظیر: پرواز، پر

اشاره به داستان / متناقض نما: پرواز با دست بسته/ )شهادت: منظور از پرواز(پرگشودن کنایه از پرواز / پرواز مجاز از پرنده
تلمیح : که در جنگ با دستان بسته به شهادت رسیدند غواصانی

سپیده می آید : درس یازده 
  که سینه ظلمت دریده می آید  یلی صداي سم سمند سپیده می آید                  

کرانه (سپیده مجاز از افق / »س«واج آرایی  /ظلمت نماد ظلم و ستم / واج آرایی ـــِــ، د/ اضافه تشبیهی: سمند سپیده
دریدن سینه ظلمت کنایه از پیروزي برظلم و / امدن صداي سم سمند سپیده کنایه از آگاهی یافتن از آمدن کسی)/ آسمان

تضاد : پیده، ظلمتس)/ تشخیص( ياضافه استعار: سینه ظلمت/ ستم

  گرفته بیرق تابانِ عشق را بر دوش                 کسی که دوش به دوش سپیده می آید 
بیرق / »د- ب-ش«واج آرایی )/ متناسب با سپیده(دیشب  -2) ق ق(شانه  - 1دوش ایهام تناسب دارد / تشخیص: دوش سپیده

اضافه : دوش به دوش سپیده / تکرار: دوش/ د بخش بودنآمدن کنایه از امیدوش به دوش سپیده / اضافه تشبیهی: عشق
بردوش گرفتن بیرق کنایه از حرکت و قیام ) تشخیص ( استعاري 

  طلوع بر که خورشید تابناك دل است         ستاره اي که ز آفاق دیده می آید 
مانند کردن / اضافه تشبیهی: شید دلبرکه خورشید، خور/ اضافه استعاري: طلوع برکه، آفاق دیده/ مراعات نظیر: دل و دیده

طلوع، خورشید، تابناك، ستاره، / ستاره استعاره از اشک/ تشبیه: »طلوع خورشید از آفاق«به » آمدن ستاره هاي اشک از چشم«
واج آرایی ـــِــ / مراعات نظیر: آفاق

  بهار آمده با کاروان الله به باغ           به دشت ژاله گل نودمیده می آید 
بهار استعاره از )/ تشخیص(استعاره : »بهار«به » آمدن با کاروان الله«نسبت دادن / »ا-ب«واج آرایی / جناس ناهمسان: الله، ژاله

گل / ژاله استعاره از اشک مردم ایران/ باغ و دشت ژاله استعاره از کشور ایران/ کاروان الله استعاره از شهیدان/ پیروزي و آزادي
مراعات نظیر : بهار، الله، باغ، دشت، ژاله، گل/ اضافه تشبیهی: کاروان الله/ ز شهیدنودمیده استعاره ا

  به سوي قله بی انتهاي بیداري               پرنده اي که به خون پرکشیده می آید
خون / تعاره از شهیدپرنده اس/ اغراق: قله بی انتها/ اضافه استعاري: قله بیداري/ مراعات نظیر: پرنده، پرکشیدن/ »ب«واج آرایی 

/ در اینجا یعنی شهید شدن: پرکشیدن کنایه از پرواز کرد/ مجاز از شهادت


