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وطن : ادامه درس چهاردهم 
  ز نیروي شیران بود گوهرم               رممنم پور ایران و نام آو

ایران / شیران استعاره از مردان شجاع/ جناس ناهمسان: ایران، شیران/ اضافه استعاري و تشخیص: پور ایران/ »م-ر«واج آرایی 
گوهر مجاز از نژاد / مجاز از مردم ایران

کنم جان خود را فداي وطن                  که با او چنین است پیمان من 
 )تشخیص(استعاره : به وطن» پیمان«نسبت دادن / جان فدا کردن کنایه از شهادت/ »ن«واج آرایی 

ست  ست             گذشتن ز جان، رسم مردانگی دفاع از وطن، کیش فرزانگی
» ن- ز«واج آرایی / مراعات نظیر: رسم، کیش/ کشتن دادناز جان گذشتن کنایه از خود را به 

کسی کز بدي، دشمن میهن است              به یزدان، که بدتر از اهریمن است 
» ن«واج آرایی / تضاد: یزدان، اهریمن/ اشتقاق: بدي، بدتر/ مراعات نظیر: بدي، دشمن، اهریمن/ تشبیه دشمن میهن به اهریمن

  مرا اوج عزت در افالك توست            به چشمانِ من کیمیا، خاك توست 
/ افالك مجاز از تمامی کشور)/ تشخیص(استعاره : به وطن) تو(نسبت دادن ضمیر شخصی انسان / مراعات نظیر: اوج و افالك

تضاد : افالك، خاك/ تشبیه: مانند کردن خاك به کیمیا/ چشمان مجاز از نظر و دیدگاه
  رود ذره اي گر ز خاکت به باد              به خون من آن ذره آغشته باد 

: به وطن» ت«نسبت دادن ضمیر شخصی انسان / شهادتخون مجاز از )/ معنا متفاوت -ظاهر یکسان(جناس همسان : باد، باد
آمیخته شدن خون با )/ افتادنبه دست دشمن (به باد رفتن کنایه از نابود شدن / خاك مجاز از سرزمین)/ تشخیص(استعاره 

: هوا و نسیم، در مصراع دوم: در مصراع اول» باد«/ تکرار: ذره/ مراعات نظیر: خاك، باد/ خاك وطن کنایه از شهادت در راه وطن
جناس همسان : »بودن«فعل دعایی از مصدر 

کبوتر طوق دار : درس پانزدهم 
  شان الله در وي، چون چراغی                ولیک از دود او بر جانْش داغی درف
نوعی چراغ  -2گل الله  -1: الله/ مراعات نظیر: »چراغ، دود، الله، داغ«و » ، چراغدرفشان«/ تشبیه: مانند کردن الله به چراغ

حسن : دي گل الله را دودزدگی چراغ می داندشاعر علت سیاهی و کبو/ ایهام تناسب: قدیمی که با چراغ و دود تناسب دارد
» د«واج آرایی )/ تشخیص(استعاره ): جان الله(=جانش / تعلیل

  شقایق بر یکی پاي ایستاده              چو بر شاخِ زمرّد، جام باده 
/ تشبیه: پایه زمردینشمانند کردن حالت قرارگیري شقایق بر ساقه سبزش به جام باده اي بر روي / پا استعاره از گل هاي زیبا

  )تشخیص(استعاره : روي پا ایستادن شقایق/ مراعات نظیر: جام، باده
***  

  گفتم که چو ناگه آمدي عیب مگیر                              چشم تر و نان خشک بر روي تازه 
کنایه از : داشتن نان خشک / داشتن چشم تر کنایه از غم و ناراحتی / مراعات نظیر : چشم و روي  –نان و پنیر  –نان و نمک 

خیس و  1ایهام تناسب : تر / تضاد : تر و خشک / کنایه از خوشرویی و مهمان نوازي : داشتن روي تازه / پذیرایی فقیرانه 
  ) بھ تناسب تازه ( با طراوت  - 2اشکبار 

 دریا خاموشی: درس هفدهم 
 . از یاد مبر/ که همیشه در سایه می ایستد،/ اما چراغدان را هم/ اري کن،زسپاسگ/ به خاطر روشنایی اش/ از شعله

شعله و / در سایه ایستادن کنایه از گمنام و ناشناخته ماندن/ چراغ نماد انسان هاي تأثیر گذار گمنام/ شعله نماد هدایتگران
، شعله، روشنایی/ »س-ر«واج آرایی / چراغدان نماد مبدا بخشندگی و روشنایی/ و روشناییشعله نماد بخشندگی / تضاد: سایه

  )تشخیص(استعاره : »صبورانه ایستادن چراغدان«و » اري از شعلهزسپاسگ«/ مراعات نظیر : چراغدان
  . نمی بینی/ ستاره ها را هم/ را ندیده اي بکه آفتا/ گریه کنی اگر

ستاره استعاره از نعمت هاي / آفتاب استعاره از نعمت هاي مهم و بزرگ/ مراعات نظیر: اب و ستارهآفت/ آفتاب مجاز از خورشید
  کوچک
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***  
/ اما/ آدمی، ./ پرنده در آسمان آواز می خواند/ چارپا روي خاك هیاهو می کند و / ماهی در آب خاموش است و 

  ی دارد موسیقی آسمان را در خود نگه م/ هیاهوي خاك و/ خاموشی دریا و
آب مجاز از / تشخیص: موسیقی آسمان/ مراعات نظیر: موسیقی، آواز/ مراعات نظیر: پرنده، آسمان/ مراعات نظیر: ماهی، آب، دریا

پرنده نماد / چارپا نماد حرکت و زندگی/ ماهی نماد سکون و آرامش/ خاك مجاز از زمین و چارپا/ مراعات نظیر: آب، خاك/ دریا
آسمان مجاز از / خاك مجاز از چارپا/ دریا مجاز از ماهی)/ تشخیص(استعاره : خاموشی دریا، هیاهوي خاك/ آزادي و رهایی

  تضاد: خاموشی، هیاهو/ پرنده
  . بیش از همه جا به آن بزرگ نزدیک شده ایم/ بزرگ باشیم،/ در فروتنی، / هنگامی که

  »گ«واج آرایی / تکرار: بزرگ
***  

  ».در رؤیاي یک ناتوان«:/ پاسخ می آید/ »خانه ات کجاست؟«:/ از ناممکن می پرسد/ ممکن
)/ تشخیص(استعاره : »پاسخ دادن ناممکن«و » پرسیدن ممکن«/ تضاد: ممکن، ناممکن)/ تشخیص(استعاره : خانه داشتنِ ممکن

  » ن«واج آرایی 
 تجسم عشق: ادامه درس هفدهم 

  بگو،  نسخ» کار«با ما از : آنگاه برزیگري گفت
  : و او در پاسخ گفت

  مگر آنکه شوقی باشد، : من به شما می گویم که زندگی به راستی تاریکی است
  . و شوق همیشه کور است، مگر آنکه دانشی باشد

  . و دانش همیشه بیهوده است، مگر آنکه کاري باشد
  مگر آنکه مهري باشد : و کار همیشه تهی است

  .را بی رغبت به دوش کشیدشق در آمیزید، و پیوسته بار وظیفه اي شما را اگر توان نباشد که کار خود به ع
  : زنهار، دست از کار بشویید

  . زیرا آن که با بی میلی، خمیري در تنور نهد، نانِ تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه سیر کند
  ! کار، تجسم عشق است

کور بودن شوق کنایه از ناقص و ناتوان بودن / عنی بودن زندگیکنایه از بیهوده بودن زندگی، مبهم و بی م: تاریک بودن زندگی
: نان -تنور -خمیر/ جناس: بار -کار/  تهی بودن کار کنایه از بی مزه بودن و لذت بخش نبودن کار/ شوق، ناکارآمد بود شوق

: بار وظیفه)/ تشخیص(استعاره : »شوق«به » کور«نسبت دادن صفت / تشبیه: مانند کردن زندگی به تاریکی/ مراعات نظیر
دست از کار شستن کنایه از ترك کردن، تمام کردن، به پایان / به دوش کشیدن کنایه از بردن، حمل کردن/ اضافه تشبیهی

)/ هر عملی  عکس العملی دارد(کنایه از عمل و عکس العمل ) عبارت تمثیلی(خمیري در تنور نهد، نان تلخی واستاند / رساندن
  مراعات نظیر : خمیر ، تنور ، نان / ه از ناقص بودن کارنیمه سیر کردن کنای

 خوان عدل: درس هجدهم 
  . آسوده در دستان خداست/ و سرزمین هاي شمال و جنوب نیز/ غرب از آنِ خداست/ شرق از آنِ خداست

/ مراعات نظیر: شرق، غرب، شمال، جنوب/ تکرار: خداست - از آن/ آرایه تشخیص درباره خداوند صدق نمی کند: دستان خدا
  شرق، غرب، سرزمین هاي شمال و جنوب مجاز از کل دنیا و هستی 

و را به ا/ باشد که از میان اسماي صدگانه اش، / و خوان عدل را بر همگان گسترده / اوست که عادل مطلق است، 
  ! آمین/ همین نام بستاییم، 

عادل، / اضافه تشبیهی: خوان عدل/ خوان گستردن کنایه از کرامت و بخشش عمومی کردن/ مراعات نظیر: خوان و گستردن
  مراعات نظیر : عادل، عدل، اسماي صدگانه/ اشتقاق: عدل


