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/ 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
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  در آن کران که بود خون عاشقان جوشان                  شهید عشق سر از تن بریده می آید 
سر از تن بریده کنایه / اوید بودنجوشان بودن خون کنایه از زنده و ج/ کران استعاره از آرامگاه شهیدان/ اشتقاق: عشق، عاشقان

عمق (کرانه به معناي ساحل است و آب در دریا (اقض نما متن: جوشان بودن چیزي در کرانه/ از جانفشانی و پاکبازي شهید
جناس ناهمسان : در، سر)/ کرانه تناقض داردآن در  جوشان است و جوشیدن ) دریا

  به پاسداري آیین آسمانی ما             گزیده اي که خدا برگزیده می آید 
) هم ریشگی(اشتقاق : گزیده، برگزیده/ واج آرایی ــِــ / »د«واج آرایی / مراعات نظیر: آیین، آسمانی، خدا

فصل عاشقی : درس یازدهم 
بیا عاشقی را رعایت کنیم             ز یاران عاشق حکایت کنیم 

 »ا«واج آرایی / جناس ناهمسان، مراعات نظیر و اشتقاق: اشق، عاشقیع
  از آنها که خونین سفر کرده اند             سفر بر مدار خطر کرده اند 

: مدار خطر/ بر مدار خطر سفر کردن کنایه از شجاعت و دالوري/ سفر خونین کردن کنایه از شهادت/ سفر: تکرار/ »ر«واج آرایی 
اضافه استعاري 

  از آنها که خورشید فریادشان            دمید از گلوي سحرزادشان 
غیر (فوت کرد  -2) قابل قبول(سرزد  -1(ایهام تناسب : دمید/ مراعات نظیر: فریاد و گلو/ مراعات نظیر: خورشید، سحر، دمیدن

زاده شدن )/تشخیص(استعاره : گلوي سحرزاد/ اضافه تشبیهی: خورشید فریاد/ گلو مجاز از دهان)/ قابل قبول و متناسب با گلو
 سحر زاد کنایه از امید بخش/ گلو از سحر

  زنند چه جانانه چرخ جنون می زنند          دف عشق با دست خون می 
با دست خون دف عشق زدن کنایه از شهادت / چرخ جنون زدن، دف عشق زدن کنایه از عاشقی/ جنون استعاره از عاشقی

اضافه تشبیهی : دف عشق/ خون مجاز از شهادت/ دست خون اضافه استعاري/ عاشقانه
  به رقصی که بی پا و سر می کنند             چنین نغمه عشق سر می کنند 

بی پا و سر رقصیدن کنایه / مراعات نظیر: پا، سر/ متناقض نما: بی پا و سر رقصیدن/ جناس همسان): آغاز(و سر ) عضو بدن(سر 
سردادن کنایه از خواندن / بی پا و سر کنایه از تکه تکه بودن بدن شهید/ از جان دادن
 .د بین نغمه و عشق رابطه تشبیهی وجود ندار/ مراعات نظیر: نغمه و رقص

ال منکرِ جان و جانان ما         بزن زخم انگار بر جان ما ه
» ن«واج آرایی / تکرار: جان/ اضافه تشبیهی: زخم انکار/ اشتقاق: »جان و جانان«و » منکر و انکار«/ »ا«واج آرایی 

بزن زخم، این مرهم عاشق است        که بی زخم مردن، غم عاشق است 
مراعات نظیر : زخم، مرهم، مردن/ تضاد: زخم، مرحم/ متناقض نما: بودن زخم مرهم/ تکرار: زخم و عاشق

مگو سوخت جان من از فرط عشق         خموشی است هان، اولین شرط عشق 
) ناقص(جناس ناهمسان : »جان و هان«و » فرط، شرط«/ سوختن جان کنایه از شدت رنج/ »ش«واج آرایی 

  ببین الله هایی که در باغ ماست          خموشند و فریادشان تا خداست 
/ متناقض نما: فریاد داشتن با وجود خاموشی/ باغ استعاره از کشور/ الله استعاره از شهید/ »ا«واج آرایی / مراعات نظیر: باغ و الله

اغراق : بلندي فریاد شهیدان
  که آالله ها را حمایت کنیم   بیا با گل  الله بیعت کنیم              

 الله، آالله استعاره از شهیدان/ مراعات نظیر: گل، الله، آالله/ جناس ناهمسان: بیا و با/ جناس ناهمسان: الله و آالله
  کاوه دادخواه : درس دوزادهم 

چو ضحاك شد بر جهان شهریار             بر او سالیان انجمن شد هزار 
مراعات نظیر : ضحاك، شهریار، هزار/ »ر«واج آرایی / تکرار: شد/  جهان مجاز از ایران/ »ن«واج آرایی 

نهان گشت کرداد فرزانگان             پراکنده شد نام دیوانگان 


