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جناس : اسم): مصراع دوم(در : حرف اضافه): مصراع اول(در / تکرار: حلقه/ تشبیه من به حلقه/ قلب و عکس: در بر، بردر
حلقه بر در بودن کنایه از متوسل شدن /جناس ناهمسان: در، بر/ جناس همسان: حرف اضافه: بر: فعل: بر/ همسان

 ییگویند ز عشق کن جدایی          این نیست طریق آشنا
عشق مجاز از لیلی / تضاد: جدایی و آشنایی

 پرورده عشق شد سرشتم             جز عشق مباد سرنوشتم
تکرار : عشق/ »ش«واج آرایی / سرشت مجاز از وجود/ اضافه استعاري: پرورده عشق

 یا رب به خدایی خداییت         وانگه به کمال پادشاهیت
» ي«واج آرایی / رب، خدا، پادشاه، مراعات نظیر

 کز عشق به غایتی رسانم         کاو ماند اگر چه من نمانم
اشتقاق : ماند، نمانم/ »م«واج آرایی / تضاد: ماند، نماند)/ تشخیص(استعاره ): او ماند(نسبت انسانی دادن به عشق 

  که هستمگرچه ز شراب عشق مستم          عاشق تر از این کنم 
جناس : مستم، هستم/ اشتقاق: عشق، عاشق تر/ مراعات نظیر» عشق، عاشق تر«و » شراب، مستم«/ اضافه تشبیهی: شراب عشق

ناهمسان 
 از عمر من آنچه هست بر جاي              بِستان و به عمر لیلی افزاي

تکرار : عمر/ اشاره به لیلی: تلمیح/ تضاد: بستان، افزاي
  ه سوي او گوش             کاین قصه شنید گشت خاموشمی داشت پدر ب

مراعات نظیر : گوش، شنید، قصه، خاموش/ گوش داشتن کنایه از توجه کردن، شنیدن سخن کسی/ »ش«واج آرایی 
  دانست که دل، اسیر دارد            دردي نه دوا پذیر دارد

مراعات نظیر : درد، دواپذیر/ »ر«و » د«واج آرایی / ناسیر بودن دل کنایه از عاشق و گرفتار بود/ تضاد: درد، دوا
باران محبت : درس هفتم 

  از شبنم عشق خاك آدم گل شد             صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
 14اشاره به آیه / اضافه تشبیهی: شبنم عشق/ صد فتنه و شور: اغراق/ »ر«و » ش«واج آرایی / مراعات نظیر: خاك، گل و آدم

 تلمیح» خداي رحمان انسان را از گلی خشکیده همچون سفال بود، آفرید«سوره الرحمن 
  چکید و نامش دل شد فرو سرنشتر عشق بر رگ روح زدند         یک قطره 

مراعات نظیر : »روح، دل«و » سرنشتر، رگ، قطره«/ اضافه استعاري: رگ، روح/ اضافه تشبیهی: سرنشتر عشق/ »ر«واج آریی 
  ر بگارم          از سنگ، دلی سوخته بیرون آرمنظري به سنگ بگر من 

 دل مجاز از انسان/ سوخته کنایه از عاشق/ سنگ نماد از نرمی ناپذیري، سختی/ تکرار: سنگ/ »گ«واج آرایی 
آفتاب حسن : درس هفتم 

  بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست            بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست
باغ و «و » رخ، لب«/ لب گشودن کنایه از سخن گفتن/ رخ نمودن کنایه از دیدار/ قند استعاره از سخن شیرین/ »ا«واج آرایی 

مانند کردن چهره معشوق به باغ و گلستان / مراعات نظیر: »گلستان
  اي آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر            کان چهره مشعشَع تابانم آرزوست

چهره استعاره / ابر استعاره از هجران یا سفري که شمس رفته و موالنا در فراقش می سوزد/ مراعات نظیر: ن، مشعشعآفتاب، تابا
آفتاب حسن استعاره از / مراعات نظیر: آفتاب، ابر). چهره به آفتابی تشبیه شده که مشعشع و تابان است(مکنیه از آفتاب 

  ن از ابر کنایه از چهره نشان دادن بیرون آمد/ اضافه تشبیهی: آفتاب حسن/ معشوق
 آرزوست» بیش مرنجانم«آن گفتنت که »        بیش مرنجان مرا، برو«: ناز گفتی ز

  تکرار : بیش مرنجان/ »ت، م«واج آرایی / اشتقاق: گفتی، گفتنی/ »ا -ر «واج آرایی 
 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت           شیر خدا و رستم دستانم آرزوست



٧

گرفتن دل ./ سست عناصر کنایه از افرادي که بی خیال و بی اراده هستند/ نماد جوانمردي و وفاداري) ع(رستم و حضرت علی 
واج / تلمیح: اشاره به قدرت و درایت حضرت علی و پهلوانی رستم/ شیر خدا استعاره از حضرت علی/ کنایه از غمگین شدن

  » س«آرایی 
  شهر               کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوستدي شیخ با چراغ همی گشت گرد 

دیو  و دد استعاره از انسان / تلمیح: فیلسوف یونانی) دیوژن(اشاره به داستان دیوجانس / »ش-د«واج آرایی / تضاد: دد و انسان
  تضاد: دیو وانسان / جناس ناهمسان : دي و دیو/ مراعات نظیر: دیو، دد/ هاي پلید و بد ذات
 »آن که یافت می نشود آنم آرزوست«: د یافت می نشود، جسته ایم ما                 گفتگفتن

متناقض نما : آرزو کردن آنچه نایافتنی است/ »ف«واج آرایی / تکرار: یافت می نشود

  پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست      آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست
/ و همه چیز را می بیندیعنی هیچ چشمی او را نمی بیند و ا: التدرك االبصار و هو یدرك االبصار  اشاره به آیه/ تکرار: پنهان

دیده / تضاد: آشکار، پنهان/ »ه«واج آرایی / تضاد: آشکار، پنهان/ تکرار: دیده/ دیده مجاز از انسان/ آشکار صنعت پنهان: تناقض
 ایهام): شده ها موجودات و دیده. 2چشم ها . ا(» همه دیده ها«ها در 

در امواج سند : درس هشتم 
به مغرب سینه ماالن قرص خورشید        نهان می گشت پشت کوهساران 

مراعات نظیر : مغرب، خورشید، کوهساران)/ تشخیص(استعاره : خورشیدرفتن سینه ماالن / سینه ماالن کنایه از آهسته آهسته
فرو می ریخت گردي زعفران رنگ         به روي نیزه ها و نیزه داران 

» ر«واج آرایی / مراعات نظیر: نیزه، نیزه دار/ گردي زعفران رنگ استعاره از پرتوهاي زرد رنگ و کم نور آفتاب در غروب
  نهان می گشت روي روشن روز            به زیر دامن شب در سیاهی 

شب، «و » روشن، روز«/ تضاد: روز، شب)/ تشخیص(اضافه استعاره : روي روز، دامن شب/ کل بیت کنایه از از آغاز شدن شب
جناس ناهمسان : روي، روز/ »ر«واج آرایی / مراعات نظیر: »سیاهی

  در آن تاریک شب می گشت پنهان      فروغ خرگه  خوارزمشاهی 
خرگه مجاز از / فروغ استعاره از شکوهمندي و عظمت/ از انقراض دولت خوارزمشاهیانکل بیت کنایه / تضاد: تاریک و فروغ

دولت و حکومت 
  اگر یک لحظه امشب دیر جنبید               سپیده دم جهان در خون نشیند 

از جنگ و در خون نشستن کنایه / جهان مجاز از ایران/ جهان در خون نشیند: اغراق/ کنایه از غفلت کردن : دیر جنبیدن
تضاد : امشب و سپیده دم /خونریزي و کشت و کشتار بسیار زیاد 

  به آتش هاي ترك و خون تازیک       ز رود سند تا جیحون نشیند 
در خون نشیند / آتش ترك و خون تازیک کنایه از پیروزي مغوالن و شکست ایرانیان/ خون مجاز از مرگ/ آتش مجاز از جنگ

تضاد و : ترك، تازیک/ ، همه جا رود سند تا جیحون مجاز از کل ایران/ ترك مجاز از سپاه مغول/ مردمکشته شدن کنایه از 
واج ارایی د / مراعات نظیر : سند، جیحون/ تناسب

  به خوناب شفق در دامن شام                به خون آلوده، ایران کهن دید 
/ اضافه تشبیهی: خوناب شفق/ مراعات نظیر: شفق  و شام/ ان ایرانیایران را غرق در خون دیدن کنایه از کشته شدن جنگجوی

» ن«واج آرایی / مراعات نظیر و اشتقاق: خوناب، خون)/ تشخیص(اضافه استعاره : دامن شام
  در آن دریاي خون، در قرص خورشید               غروب آفتاب خویشتن دید

غروب آفتاب خویشتن دیدن کنایه از مرگ و / اره از غروب خورشیددریاي خون استع/ آفتاب استعاره از حکومت و زندگی
  مراعات نظیر : »خون، خورشید، غروب«و » خورشید، غروب«/ »د-ر«واج آرایی / نابودي

 چه اندیشید آن دم، کس ندانست             که مژگانش به خون دیده تر شد


