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 خام خشتی بر یا میگذرد اَهرام دیواره بر که میداند چه مور *

 )بزرگی و عظمت نمادِ مصر اهرام( هِرَم جمعِ شاعر خودِ از استعاره

 .ساخت میتواند تخیّل فرعون که هِرَمی بلندترین آن تو *

 تشبیهی اضافه معنایی شبکه مشبهبه مشبه 

 .بایستد زمین بر عمود که نمیشناختم را اقیانوس هیچ تو، از پیش *

 )ع( علی حضرت از استعاره 

 واجآرایی( را خروش تو، خشم از طوفان و دارد وام به را آرامش تو چشم از شب *

 )بار پنج ،»ش« صامت

 نماد+  تشخیص نماد+  تشخیص

 تعلیل حُسنِ+  دارد تلمیح: است جوشان گریستی، آن در تو که زمان آن از چاه*

 از اشکوفهه همه:  نیست تو) زیبا خنده( گُلخندِ) نسل( تَبار کز نیست شکوفه هیچ *

 تو زیبای خنده نسلِ

 .هستند

 مثبت=  منفی در منفی 

 ضرتح پیشانی از است استعاره دریا،: شکافت را دریایی شمشیری، به میتوان چگونه *

 )ع( علی

 رب/  زخم هشتاد تازیانه با که/  بودی مست) تشبیهی اضافه( مهر باده کدام از مگر *

 )تلمیح( زدی حد خود



 

 

 است خیبریتر بار هزار/  گشودهای ما) تشبیهی اضافه( بینشِ باغِ به که دری *

 اندیشه به عمقبخشیدن(

 )انسان

 اهیروسی و است شعری قالبِ نام سپید زیرا ندارد، تضاد: ماند روسیاه من، سپید شعر *

 .است کنایه
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 اعتبار :میگیرد وزن تو از کالم، چند هر/  افتاد) بیاعتباری(= بیوزنی به تو فضای در که *

 ایهام( مییابد

 )ندارد

 عَروضی وزنِ نداشتن- 2 بیاعتباری،- 1: ایهام 

 تاس آفرینندگان بهترینِ که پروردگار نام باد خجسته: الخالقین احسنُ... تبارکا *

 )دارد تضمین(

: را مرکب ویژگی هم دارد؛ را مشتق ویژگیِ هم که است واژهای »مشتقمرکب« واژه *

 آمد کار نا هی، سیا رو

 باید عمارت را آن است، شده خراب شهر دیوار که نبشت خلیفه به شهری عاملِ *

 کردن

 شود مرمت و تعمیر باید پیامبر جانشین حاکم 

 و گِل به) نیست نیازی( نیست حاجت که کن پاک) ترس( خوف و ظلم از راهها *

 گچ و سنگ و خشت


