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 کنند یم عتیسر بر شانه هم داده اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشا

 ندرختا دادن هم ةو سر بر شان نانیمز دل ارگ خچال،یدل  ر،یکو ةنی: سصیو تشخ همکنی ةاستعار

 .  را بر لب دارد یوح اتیاش آ زهیسنگرو  سنگش ةدرختش، غارش، کوهش، هر صخر (30

 همکنی ةاستعار ص،یرا بر لب دارد: تشخ یوح اتیآ    

     ستیگر یبرد و م یمسر در حلقوم چاه  اد،یفر یب ریو در قلب آن کو دیپل ةنیدر کنار آن مد (31

 صیو تشخ استعاری ةحلقوم چاه: اضاف /صیو تشخ استعاری ة: اضافریقلب کو 

    ما  ییفصل فصل من و توست فصل شکوفا نیا (32

 با گل می: بخوانهیو استعاره مکن صیتشخ    بهار من و تو نکیا میبا گل بخوان زیبرخ      

 صیدل: تشخ یدرد و ب یعقل ب             دل پژمرد یدرد و ب یعقل ب نیدر سموم سرد ا (33

   آلود شیمصلحت اند نیعلم عددب نیکرد، به ا یم ها که درونم را پر از خدا ییبایآن همه ز   (34

 هیمکن ةو استعار صی: تشخشیمصلح تاند نیعلم عددب

   شامگاه؟ دِیخورش ة دینه! سِر بر ای             ماه است در پگاه؟ ةدیسِر بر نیآه، ا (35

 صیو تشخ استعاری ة: اضافدیسر ماه و سِر خورش      

    گزند دیایگناهان ن یکه بر ب             است سوگند چرخ بلند نیچن (36

 : سوگند چرخ بلندصیتشخ           چرخ بلند: استعاره از آسمان    

      دبو هشتم خوان دهان و دام ةطعم/   پهلوان هفت خوان، اکنون (37

 : دهان خوان هشتمصیو تشخ یاضافة استعار           
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 رتمندیرخش غ: صیتشخ                  مانند ی/ رخش ب رتمندیرخش غ با،یرخش ز (38

 

 
 لفّ و نشر 

 جم نداشت دیاست که جمش یما را فراغت               است یته یو جام من از جام و م بیبا آنکه ج (1

 یلفّ دوم: جام/ نشر اول: مال/ نشر دوم: م /بیلفّ و نشر مرتّب دارد: لفّ اول: ج

 (نامرد ةنیمهِر مرد و ک)  مرد و نامرد: لف و نشر مرتّب  نِ یمهر و ک     مرد و نامرد است نِیمهر و ک اریع نیا  (2

 لفّ و نشر مرتّب         و خنجر زهین شیها هواریکِشته هر سو بر کف و د (3
 اسلوب معادله 

  ستیجز گوش ن یمر زبان را مشتر                   ستیهوش ن یهوش جز ب نیمحرم ا (1

 کشد اوّل چراغ خانه را  یدزد دانا م            برد هوش دل فرزانه را  دیعشق چون آ (2

 یز گرگ چوپان دیایکه ن ی                                     سلطان شهینکند جورپ (3

 
 تلمیح  

 ییاینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم ن ی               نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنج (1

دور پرواز  یکه همّت ها یکس)غوص الِفطن نالهیَبُعدُ الهِمَم و ال درکهیُال   :دارد یاز حضرت عل یثیبه حد حیتلم

 (رسندنبه کُنه آن  رکیز یاو را درک نکنند و عقل ها

 ءیٍکَمثِله شَ سَیلَ یاهلل الذّ ة :    فیشر یةبه آ حیتلم زین

 ییتو فزا یهمه کمّ ،یتو بکاه یشیهمه ب ی               تو بپوش یبیهمه ع ،یتو بدان یبیهمه غ (2

 و الشّهاده بی: اهللُ عالم الغیتو بدان یبی: همه غحیتلم

 تعزّمن تشاءو تذّل من تشاءیة: به آ حیمصراع دوم تلم                 

 نعمت دیکه طاعتش موجِبِ قربت است و به شکر اندرش مز  ، عزّ و جلّ  را  یمنّت خدا (3

 « دَنَّکُمْیلَئنْ شَکَرتُم لَز»  :    میبراها ةاز سور 7 یةدارد به آ حیتلم

 یو به غفلت نخور یبه کف آر یتا تو نان          و فلک در کارند دیابر و باد و مه و خورش (4

 یشرط انصاف نباشد که تو فرمان نبر                   از بهر تو سرگشته و فرمانبردار  همه         

 «روَ سَخَّرَ لَکُمُ الشّمْسَ و القَمَ »:  دارد حیتلم ت،یمصراع اول هر دو ب                

 ... انیو صَفْوَتِ آدم انیو مَفخِر موجودات و رحمت عالم ناتیاز سَروَر کا  در خبر است  (5

 « نَیو ما اَرْسَلْناکَ الّ رَحْمةً للْعالَم:»    ایانب ةاز سور 106 یةدارد به آ حی: تلمانیرحمت عالم      

       بانیچه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشت          بان؟یامّت را که دارد چون تو پشت واریچه غم د (6

 دارد به داستان حضرت نوح . حیتلم             

 کرد که او اهرمن است نیقیملّت امروز                      میکرد مانیمُلک سل نیرا که در ا یآن کس (7
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:  ندیگو یبود که م یو یدر انگشتر یو قدرت و ییدارد. راز فرمانروا مانیحضرت سل یبه ماجرا حیتلم تیب

بر تخت  مانیسل یآن را به دست آورد، به جا یبه ترفند منیپروردگار بر آن حک شده بود و چون اهر اسماء

 آواره شد. مانینشست و سل

 جم نداشت دیاست که جمش یما را فراغت          است یته یو جام من از جام و م بیبا آنکه ج (8

 یشدادیپادشاه پ دیبه داستان جمش حیجم: تلم دیجمش

و جنگ با دیو  به هفت خان رستم حیتلم                    دماوند یا یتیگنبد گ یا           دربند یپا دیسپ وید یا (9

 سپید

 اش نام نهادند یو ن شیاز خو یتا شد ته         چوب یکی دیجفا بر سر و تن د غیصد ت (10

 شد یبا تحمل رنج ها و جفاها، از خود ته دیو عارفانه دارد که با انهیصوف« اضتیر»ی به حیتلم

خدا  یایرا بر لب دارد و زبان گو یوح اتیاش آ زهیسنگرو  سنگش ةدرختش، غارش، کوهش، هر صخر یحتّ (11

 شود یم

  االرض یالسّموات و ما ف یسبّح هلل ما فی : یقرآن یةبه آ حیتلم

که در  را و بزرگم  نیآلود آن امام راست هیگر یشنوم. ناله ها یآلود آن روح دردمند وتنها را م هیگر یناله ها (12

   .ستیگر یبرد و م یم سر در حلقوم چاه  اد،یفر یب ریو در قلب آن کو  دیپل ةنیکنار آن مد

 با چاه  ریام سخن گفتنِ حضرت یدارد به ماجرا حیتلم                 

  

 زنند یسر م بیو خاموش، تک تک از غ بایکه بر آن مرغان الماس پَر، ستارگان ز یسبز معلّق یایدر نیا  (13

 پنداشتند. یرنگ سبز م به  به باور گذشتگان که آسمان را حیتلم

 آمد و هنگام درو شیاز کشته خو ادمی           و داس مه نو  دمیسبز فلک د مزرع

        مدهوشم کرد انیمول یجو یبوشد؛  انیپرن یآمو گیفرو نشست؛ ر حونیآب ج  (14

 ی  به شعر رودک حیتلم           

 یهم دیمهربان آ اری ادی             یهم دیآ انیمول یجو یبو                  

 یهم دیآ انیپرن میپا ریز           راه او یو درشت یآمو گیر                

 )اسب(    خنگی  هم دیآ انیما را تا م خنگ    دوست یاز نشاط رو حونیج آب                

 یهم دیتو شادمان آ یز ریمی            ز ریبخارا شاد باش و د یا                

       راه دهیکه چشمت کش ستیک اقیاز اشت ی            اشارت نبیدارد اسارت تو به ز  (15

 نبیضرت زح اسارت و ةعاشورادارد به واقع حیتلم         

 نگاه؟  یکن یمسلم شرف، به کجا م یا ک؟یکدام پ ایرسد آ یاز دوردست م (16

 . انیکوف یبه سو)ع( نحسی امام ةفرستاد«  لیمسلم بن عق» یدارد به ماجرا حیتلم تیب

       برون ز چاه دیاین چیبگو که ه وسف،ی             کِشد  یو شرمندگ ندیترسم تو را بب (17

 وسفیدارد به داستان حضرت  حیتلم ت،یب           

       هقتلگا گودال مجسّمِ ةروض یا             کربال شکوه به چشمت نهفته است کی  (18
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 در سوگ حضرت. یروضه خوانو نیز  ل قتلگاهگودا و عاشورا ةدارد به واقع حیتلم تیب       

                 سمن داشت اندر کنار یر که گفت                سوا یچنان آمد اسپ و قبا  (19

 میبه آتش افکندن ابراه یدارد به ماجرا حیتلم      

 

             بود کسانیدم آتش و آب                     بود  زدانیپاک  شیبخشا چو

 میبه آتش افکندن ابراه یدارد به ماجرا حیتلم            

  عجاب بودم ءُیو ش ابیمخلوق کم نیو ورانداز امشغول تماشا  (20

 رود. یبه کار م یشگفت انیب یبرا«  ءٌ عجاب یانّ هذا لَش » دارد 5 آیة ص، ةبه سور حیءٌ عجاب: تلم یش 

 
  هنوز بر همان مهر و نشان است که بود ش،یاز هزار و صد سال پ نانیمز (21

     گوهر مخزن اسرار همان است که بود    حافظ: تیب نیضرب المثل است برگرفته از ا

 دبو که است نشان و مُهر بدان مِهر ةحقّ       

 بود «  مستعجلدولت »که میدان یراند امّا همه م شیپ زین قایو قلب افر 2تا حبشه  یچند صباح (22

 دولت مستعجل بود یدرخشید ول خوشی            بواسحاق ةخاتم فیروز یراستاشاره به بیت حافظ:            

 
 تضمین 

 «به روزگاران یتوان کرد حتّ  ینم رونیب» :                      گفتم« نشسته یبه روزگاران مهر »یگفت (1

 کرده است نیرا تضم تیب کیاز  یینظر داشته و بخش ها یاز سعد ریشعر به غزل ز نیشاعر در سرودن ا

 داده است        ییایرومان  سندةینو کیشهادت را  نیا« خدا حضور دارد ریدر کو»  (2

 یرومان سندةینقل قول از نو            
 کنایه 

  از بدبخت هیروزگار کنا شانیپر (1

 از تأمّل و تفکر عارفانه است هیمراقبت فروبردن: کنا بیسر به ج  (2

  کردم. فراموش شدم و خود را یزیرا از دست دادم؛ غرق چ اریاخت نکهیاز ا هیدامن از دست من برفت: کنا (3

 و فضا نامساعد است، جامعه فسادزده است طیشرا یعنی . یاجتماع یاز نابسامان هیهموار نبودن راه: کنا (4

  جامه یاز نخ نما بودن و فرسودگ هیت: کناسیز پود و تار ن ینقش (5

به نظر انسان  یعالم ماد نیجزء ا نیو درخشنده تر نیباتریکه ز ییبه جا دنیاز رس هیاز آفتاب خوب تر شدن: کنا (6

  .دیاین

  و تضاد رنظی مراعات وجود، ةاز هم هیتا سر: کنا یاز پا (7

  نباش ییایدن یزندگ نینگران ا یعنی چ؛یدر دل مدار ه (8

 شدن دیاز کشته و شه هیغرقه به خون شدن: کنا  (9

 از فراموش شدن هیاز قلم افتادن: کنا  (10
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 سندهیو نو بیاد شمند،یاند هیقلم: به کنا صاحب  (11

 گرفتار ،یاز زندان هیدربند: کنا یپا  (12

  کوه دماوند ی: ارتفاع و بلندهیکنا کردن  وندیبستن و با اختر سعد پ مانیسپهر پ ریبا ش   (13

 دهیاز شاعر رنج د هیسوخته جان: کنا  (14

 یاز نابود هیسوزد جانت: کنا  (15

 بدبخت هیبخت: به کنا اهیس  (16

 ی و سست یاز ترک درماندگ هی: کنادنیمعجر از سر کش (17

  از به دست گرفتن قدرت هیاورند نشستن: کنا بر (18

 یرانیو و ینابود  :هیکنا  برکندن  شهیاز بن برکندن و از ر  (19

  را انجام دادن یو عالقه کار لیاز با م هیمنّت: کنا ةدیبه د  (20

  را انجام دادن یاز کار دشوار هیراست باال رفتن: کنا واریاز د (21

  : کار ناممکن کردنهیکنا   میدوغ درست کن اچهیدر کی آب با ماست، ةکاس کبا ی (22

  حال. یو ب زانیآو یعنیاست؛  هیسلّنه سلّنه: آرام آرام. کنا (23

 انجام دادن یسروصدا کار ی: آرام و بهیکنا     نشستن نیزم روی خر ة مثل بچ (24

 ی آشکار هست ،یهست دیدر د نکهیاز ا هی: کنایتابلو هست یلیخ (25

  از زبان نفهم بودن هی: کناستین شیحال زادیزبان آدم (26

  خاص یتیدر موقع ینکردن عمل ینیب شی: پهیکنا       مینخوانده بود گریکار را د یجا نیا (27

  ندیخوشا یتحقّق امر یو انتظار برا یاز شادمان هی: کناستیدلمان ن یدل تو (28

  را شرح دادن یو مفصل امر قیدق اری: بسکنایه     دادن حیموبه مو توض (29

 شگفت زده شدن اریفراوان، بس ی: تعجب وشگفت زدگهیکنا        درآوردناز تعجّب شاخ  (30

 از تعجّب شاخ درآوردن=  آب به دهان خشک شدن     از متعجّب شدن هیآب به دهان خشک شدن: کنا (31

  از آشکار کردن راز هی: کنادنیپرده در (32

  راه عشق یاز شدّت رنج و سخت هیراه پرخون: کنا (33

 یزندگ یشدن روزها یاز سپر هیگاه شدن روز: کنا یب  (34

   از ملول و خسته شدن هیشدن: کنا ریروز د (35

  بردن کالم و سخن نگفتن انیاز پا هیکوتاه کردن سخن: کنا (36

 ی متوسّل شدن به کس ه،یرا گرفتن: به کنا یدامن کس (37

  از اقامت کردن هیرخت نهادن: کنا (38

 از عاشق شدن هیمهر بر دل نشستن: کنا  (39

 بودن زیبدان چ ایبدان کس  دواریاز ام هی: کنایزیچ ای یچشم داشتن بر کس (40

  .دیترس یبرد، از آن م یزد: از آن فرمان م یاز آن چشم م (41

 ی افسردگ ،یدیو ناام أسی   از هی: کنای. / دَم سردیدواریاز ام هی: کنایدلگرم (42
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