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ف
ردی

 

 آرایه ها

1 

 تشبیه
 کردن / ادعای همانندی میان دو چیز« مانند»چیزی را به چیز دیگر 

 

 ارکان تشبیه

 : چیزی که قصد مانندکردن آن را داریم. مشبه -1

 شود.: چیزی که مشبه به آن مانند میبهمشبه -2

 ای که نشان دهندة پیوند شباهت است.: واژهادات تشبیه -3

 سان و . . .کردار، بهچون، چو، چون، گویی، بههم مثال 

 به: ویژگی مشترک میان مشبه و مشبهوجه شبه -4

 بهویژگی بارز مشبه مهم 

 

 ی تشبیه است.نکته ( برای فهم یک تشبیه باید به سراغ مشبه به رفت که مهم ترین پایه 

 

 :مثال

 تابمکاسته و نیبه روز،   چراغی  چو  شب                      زودرو و سرفرازبه شب،   شمعی  چو  روز( 1
           

 وجه شبه    بهمشبه   ادات  مشبه                                       وجه شبه بهمشبه   ادات  مشبه     
               

 ادآزباش   سرو  چوبه دست نیاید   تور                         کریمباش   نخل  چوزدست برآید   ت( گر2
                

 وجه شبه     بهادات  مشبه              مشبه                        وجه شبه    بهادات  مشبه       مشبه        
      

 

 انواع تشبیه:

 ( تشبیه گسترده1

 شبهبه+ ادات+ وجهمشبه + مشبه -1

 مثال( ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

 به + اداتمشبه + مشبه -2

 مثال( چو دریای خون شد همه دشت و راغ

 شبهبه + وجهمشبه + مشبه -3

 ام کوهم ز صبر و حِلم و دادمثال ( کَه نی
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 تشبیه فشرده : -2

 بهفقط دو رکن اصلی دارد: مشبه و مشبه 

 : ( غیرترکیبی1

 تو یار غمگساری ، تو حور دل ربایی  تو سرو جویباری ، تو اللة بهاری

 

 : ( ترکیب اضافی2

 گنج ادب / داغ محبت / نور هدایت / کنج عزلت / چراغ علم

 

 های مهم تشبیه:مثال

 
 ها چون چراغجهان چون شب و تیغ  چو دریای خون شد همه دشت و راغ -1

 دشت و راغ به دریای خون  2تشبیه                        دریای خون  1تشبیه

 تیغ به چراغ 4تشبیه                           جهان به شب 3تشبیه

 

 تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی  دست از مس وجود چو مردان ره بشوی -2

 توبه مردان ره  2تشبیه                         مسِ وجود  1تشبیه

 همانند زرشوی 4تشبیه                         کیمیای عشق 3تشبیه

 

 به دام زلف توگر مبتالست گو می باش   ز بهر دانة خالت همیشه مرغ دلم -3

 مرغ دل  2تشبیه                         دانة خال  1تشبیه

  دام زلف 3تشبیه

  

 چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار  گل سرخآن قطرة باران که برافتد به  -4

 بهمشبه      مشبه  

 

 ماهثریاوار گرد خرمن    کنیزان و غالمان گرد خرگاه -5

 بهمشبه      مشبه 

 

 .گویدبلند می سیل حوادثخروش  -6

 

 .زادة فریادممن  اللة آزادممن  -7

 

 ام افتاد در دام هوسطایر اندیشه  مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید -8

 دانه خال 3تشبیه               دام زلف  2تشبیه                      مرغ دل  1تشبیه

 دام هوس  5تشبیه                        طایر اندیشه 4تشبیه
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 کفنم آتش عشقت  خاک رهممن همان   سروی  جانیآتش  تو بُتی  بهاریتو  -9

 

 .به دورافتم چراغ هدایتاز  ظالل و   ظلمات جهلمدار در  پروردگارا روا -10

 

 

 :مثال های مهم تشبیه سال دوازدهم از  تعدادی 
 

 ردند فاحش هگنا به نبندگا سنامو دةپر. هکشید جا همه یغشدر بی نعمت انخو و هسیدر را همه حسابش بیِ  حمتر رانِبا( 1

 در تنبا تِبنا تا دهفرمو را ریبها ربا یةدا و  دبگستر یندمُرّزُ شفر تا گفته را صبا دبا اشفرّ.   دنبُرَ مُنکَر یخطا به روزی ظیفةو و

 بر شکوفه هکال ،بیعر سِمْ مَو ومقُد به را خشا لطفاا و  برگرفتهدر ورق سبز یقبا روزینو خِلعت به را نختادر. وردبپر مینز مهد

 .دهنها سر

 نکشتیبا حون باشد که را آن بحر جمو از کبا چه               ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه( 2

 .معِرفِتکَ حقَّ کَ عَرَف نا ما: که7 بمنسو تحیّر به جمالش حِل یة نصفاوا( 3

 هشد قمستغر مکاشفت بحر در و دبو دهبروفر قبتامر جَیبِ به سر نالد صاحب از یکی( 4

 یشو زر و بیابی عشق یکیمیا تا                      یبشو ره دانِمر چو ،دجوو مسِ از ستد( 5

 ستا من چو هم ،قفس رگرفتا غمر مَسلک           ستا طنو بهر همه ینا سیرا غمر نالة( 6

 شتاند قلم صاحب دممر که ملّتی هر            قلم از نامش فتد مانهز فترد در( 7

 مانند یود نحس دممر ینو             رانستو َدم از هیوار تا( 8

 ندوماد ای تو تویی مشت آن               مشت فلک بر خشم ز ختابنو( 9

 فکندا پس ها نقر دشِگر از                 ریگاروز شتِدر مشتِ تو( 10

 برکند ظلم یبنا ،یشهر از                 باید که بنا ینا بن ز برکَن( 11

 دبا نیست ارد،ند تشآ ینا که هر               دبا نیست و ینا بانگ ینا ستا تشآ( 12

 دفتا می رکاند ستا عشق جوشش                     دفتا نی رکاند ستا عشق تشآ( 13

 نیاید دیا دخو از امر ،ندز من بر   لجما آن بفتاآ بتا و سمر  تحضر آن در من نچو( 14

 ننهد ییگرد ،ختر او جز ،باشد که هرجا ،ستا تشآ ،عشق( 15

 رانبا رهستا صبح ،گاهت هگا لبخند            ساحل و صبح پیوند ،نگاهت یینةآ( 16

 رانگادیا گونه ینز را ندگیز ارِیود          بستند نقش و نددبو ربسیا تو و من از پیش( 17

 رانبا و دبا آوازِ ستا باقی مانهز در تا                  ماند تو و من از بعد محبّت نغمة ینو( 18

 .ستا هشد ختهدو نهامدیتر بیآ نطیلسا بر   نگرنگار یها صلهو مثل رگ،بز و کوچک یها هجزیر( 19
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 دکر شنرو  موسولینی را روم ریتوامپرا اغچر خرینآ( 20

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا               بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد( 21

 بر دد،گر اپید طاعتی نچو و.  نشینم  صبر مَرکب بر ،یدآ پدید بالیی نچو.  نشینم   شُکر مَرکب بر ،یدآ پدید نعمتی نچو( 22 

 نشینم  صخالا مَرکب

 دارد هنگا شنرو  را مکال و فلسفه و علم اغچر که دبو او به ها چشم همة( 23

 .شد منقلب نناگها د،بو هسیدر افر  اش جتماعیا و علمی تحیا ربها که مهنگا آن در( 24

 مدآ می شگرازنو و نمهربا و مگر و بخش میدا  ، لصاو نتابستا( 25

 دبُر می کویر ن،گسترما مندا و آزاد میهن به شهر انندز غربت از را ما( 26

 ستا دهکر مستشماا آن میزارآسرا یفضا در را ملهاا عطر( 27

 مهتابی پر و شخامو ننخلستا ینا ،کویر نسماآ( 28

 مگیر می سکوتش غیبی یها رانبا یرز در را  قلبم بتا بی و خونین مشت ههرگا( 29

 ندنز می سر غیب از تک تک ،شخامو و یباز نگارستا ،پَر سلماا نمرغا آن بر که معلّقی سبز ییادر ینا( 30

 زد سر ینوپر ییباز قندیل و شکفتند سلماا یها گل( 31

 آن در قشو نهواپر نهمچو ام کانهدکو کپا قلب که  سحساا و ملهاا و لخیا و شعر معطّر و نگینر یها گل از پر غبا آن( 32 

 دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در  پرید می

 اهگو نتدگر رگ عشق هگاداد در                 ندآور محضر در که نیست زنیا شاهد( 33 

 رمبگذ ،گرا ستا ارخو تنگِ ،یناز                   مبسپر دبو تشآ هکو گرا( 34

 مشر نهمچو د،بو شنرو و مگر خانه هقهو/   ...  ستر نهمچو د،سر و دبو هتیر ونبیر گرچه( 35

 مگر شنایشآ حدیث نچونا ،مشدَ و( 36

 ستشد در مانند مَنتشا ستید بچو( 37

 شگو سر تا یپا،یدوارمر دگر بر فصد دارکر به دش،گِر بر دگِر /ش،خامو نهمگنا( 38

 لبخند لبش از شد نمی گم/  یدوارمر گنج کلید نچو  هرگز که آن( 39

 آوذ شگفت و نگیزا غم و ورنابا شرمیش بی ش،پهنا و فیژر نچونا هچا( 40

 دبو هشتم انخو نهاد و دام طعمة نکنوا ان،خو هفت انپهلو( 41

 پیچید می شگو رسا هچا در اش نهدانامر و مشو ایصد( 42

 دبو خنجر مثل نگاهش و یدربا می ضجّه یشاصد از لنقا دمرِ( 43

 میهن ای میهن دمموآز را مینز یباز ینا من           یدرو نمی یترو گل جز گیاهی دل شتد به( 44

 دبو سرکش و هندزسو رو، مگر             دبو تشآ نچو که باشد آن عاشق( 45

 ...صفت عالی ره ینا سپهر از              معرفت بفتاآ بتابد نچو( 46

 دبو نشد بکبا لمشغو یگد در ساعت نهما در که دبو  ای دهمردرما زغا نهما دنگر مثل نشدگر( 47

 مدآ ونبیر محلقو پیچ نی از هبرید هبرید یشاصد( 48

 یددگر ناپدید نقایاآ شکم نستارگو در ه،شد صفت کرکس جماعت ینا طعمة ،گلگونم زغا( 49
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 ختهآ ستا یشمشیر من نستاد ایبر تو ةخند( 50

 ازندا لنگر جا مینه ، من لخیا روتند کشتی ای تو و زداربا وازپر از را  سایتآ بعقا یها لبا ، من وازپر دور فکر ای( 51

 

 تمرین کاربردی ( در مثال های زیر تشبیه را بیابید.

 
 یار خواهم کردصبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل / فدای نکهت گیسوی  -1

 

 گشا آوردشکایت زکار بسته مکن / که باد صبح، نسیم گرهدالچو غنچه  -2

 

 به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ / چو غنچه بیش تواَش مُهر بر دهان باشد -3

 

 شمار آرددرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی -4

 

 است رسنت چون نرود / دل که در گردنش از زلف تو مشکین خهمچو سایه پی خورشید ر -5

 

 گشتم از اشک ندامت مخزن گنج گهر / خانة من چون صدف معمور از این باران شده -6

 

 برد / محراب ابروی تو حضور نماز منترسم از خرابی ایمان که میمی -7

 

 اثر نکردسیل سرشک ما زدلش کین به در نبرد / بر سنگ خاره قطرة باران  -8

 

 گرت زدست برآید چو نخل باش کریم / ورت زدست نیاید چو سروباش آزاد -9

 

 تو فرورفته چو شانه است زلف چون آینه حال نقش تو در دل بگرفته است / دل در سر -10
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 تا که عشقت مطربی آغاز کرد / گاه چنگم، گاه تارم روز و شب -11

 

 چون دل مرغ در آن دام تپیدم همه شب /های خالیق بر بود دام شب آمد و جان -12

 

 سوخت چو پروانه دلم/ گرد شمع رخ خوب تو پریدم همه شبگرچه از شمع تر می -13

 

 تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر / کز غمت دیدة مردم همه دریا باشد -14

 

 یلحای در کمند زلفک تو حلقة فریب / وی در کمان ابروی تو ناوک  -15

 

 ها وطن داریشهرم که سیالب محبت ساخت ویرانم/ تو آن گنجی که در ویرانة دل من آن -16

 

 از درون تو بود تیره جهان چون دوزخ / دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت -17

 

 دجلة اشک از بهار شوق طغیان کرده است/ رازهای سینه را خاشاک طوفان کرده است -18

 

 دهقان است / به کشت باید مشغول بود دهقان را جهان زمین و سخن تخم و جانت -19

 

 گر عشق بسوزد دم عجب نیست / کاو آتش تیز و من حریرم -20

 

 یکی خندان به سان برق المع / یکی گریان مثال ابر بهمن -21

 

 کوهی است غم عشق تو، مویی است تن من / هرگز نتوان کوه به یک موی کشیدن -22

 

 ل است بی وفا / من ماهی ام، نهنگم عمّانم آرزوستاین نان و آب چرخ چو سی -23

 

 و هنگام درو اس مه نو / یادم از کشتة خویش آمدمزرع سبز فلک دیدم و د -24
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 عشق دام بالست / کجاست شیردلی کز بال نپرهیزد فراز و نشیب بیابان -25

 

 ا ماندقراری چشمة سیماب رلبت تا در لطافت الله سیراب را ماند / دلم در بی -26

 

 بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد -27

 

 چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست / همچو الله جگرم بی می و میخانه بسوخت -28

 

 ام روان / باشد کزین میانه یکی کارگر شوداز هر کرانه تیر دعا کرده -29

 

 دوسمت / چه کنم حرف دگر یاد نداد استادمنیست بر لوح دلم جز الف قامت  -30

 

 پروبال، و بال استاند / مرغ دل من بیامروز که مرغان چمن در طیران -31

 

2 

 استعاره

 در آرایة استعاره، یکی از طرفین اصلی تشبیه )مشبه یا مشبه به( حذف شوند

 کند.می ادعای یکسانیو آرایة استعاره،  ادعای همانندیآرایه تشبیه، 

 مصرحه و مکنیه استعاره بر دو نوع است:

 استعاره مصرحه:

 بهمشی است که تر، استعارة مصرحه، تشبیهسبب پیدایش استعاره مصرحه است، به تعبیر ساده به تنهایی« بهمشبه»ذکر 

 شود.به، در ذهن اراده میگردد و با بیان مشبه حذفآن 
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 مثال: 

 آمد، سمع و بصرم آمد قمرمو  شمس( 1

 یم.حه دارمعشوق به شمس و قمر تشبیه شده است اما چون طرف اول تشبیه، یعنی مشبه، نیامده است، استعارة مصر 

 .معشوق من که مانند شمس و قمر است، آمدتر، مقصود شاعر این بوده است: به بیان ساده

 اگر سودی است با درویش خرسند است بازار( در این 2

 .دنیا به بازار تشبیه شده است 

 ده است.ه وجود آمبحذف شده آرایة استعارة مصرحه ) مشبه ( ، چون دنیا دنیا مانند بازار استمقصود شاعر این بوده است: 

 ستانی و شمشاد چمن دارم ب است کاندر سایة قدش/ فراغ از سرو سروی( مرا در خانه 3

 است. معشوق در بلند قدی ، به سرو تشبیه شده 

 استعاره مصرحه معشوق، مشبه محذوف است

 الال لولوی نرگسانسرو باال / فشاند از  ماه( چو تنها ماند 4

 محذوف استمشبه و  معشوق به ماه تشبیه شده 

 محذوف استمشبه و  چشمان، به گل نرگس تشبیه شده

 محذوف استمشبه و  اشک، به مروارید )لؤلؤ( تشبیه شده

 / نشاید چو بلبل تماشای باغ پر زاغبر  برف باریده( مرا 5

 مشبه محذوف استسفیدشدن موهای سر، مانند برفی است که روی سر باریده ، 

 ، مشبه محذوف استرنگ مشکی موهای سر، مانند پر زاغ است

 

 :استعاره مکنیه

 است وفذبه ، محمشبه آید، به بیان دیگر در استعاره مکنیه،می مشبه بههای مشبهی است که به همراه یکی از اجزا یا ویژگی

 :مثال

 بود عشق باریده( به صحرا شدم، 1

 به محذوف استبارد. باران ، مشبهعشق مانند باران می 
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 خوبی گلی پخیدو ز  نکاشت مهر( هر کاو 2

 به محذوف استو مشبه شودمی و خوبی مانند گلی است که چیده ای است که کاشتهمهر مانند دانه 

 منگارجز الطاف و مرحمت خود  های ماجان( بر 3

 به محذوف استو مشبه شودجان مانند لوحی است که روی آن نوشته می 

 سوختتو مرا اشتیاق ( 4

 به محذوف استو مشبه سوزانداشتیاق تو مانند آتشی است که مرا می 

 

 مکنیه هستند.های استعاری، استعارة تمام اضافه نکته (

 مثال:

 زنند صغیرمی عرش کنگرة( تو را ز 1
     (1(     )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است1 )   عرش مانند کاخ دارای کنگره است. 

 

 شود پدید حقیقت  پیشگاه( فردا که 2
     (1(          )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است  1 ) .حقیقت مانند خانه ای دارای پیشگاه است 

 

 3 را باور نداشت صبح شکفتن( کسی 
          (1(      )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است  1 ) .صبح مانند گل می شکفد 

 

 گشاده است احساننابستة   در( 4
    (1(              )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است  1 )  ست.ااحسان ) نیکوکاری ( مانند خانه ای دارای در 
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 .به محذوف آن، انسان باشد، تشخیص استای که مشبهاستعارة مکنیهنکته ( 

 .ای، تشخیص نیستهر استعاره مکنیه ولی هر تشخیصی، استعارة مکنیه نیز استبه عبارتی، 

 :مثال

 نقاب  اندیشه  رخ( کس چو حافظ نگشود از 1

       (1(     )2) 

 (2( مانند ..................... دارای )است 1 ) اندیشه مانند انسان دارای چهره است. 

 

 ( آسمان تعطیل است / بادها بیکارند / ابرها خشک و خسیس، حق حق گریة خود را خوردند2

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) ای تعطیل استآسمان مانند کارخانه کنیهاستعارة م 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) ها بیکار هستندبادها مانند انسان کنیه و تشخیصاستعاره م 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) کنند گریه می مانند انسان ابرها نیه و تشخیصاستعاره مک 

 

 ( شب ایستاده است / خیره نگاه او / بر چارچوب پنجرة من/ 3

 های انسان است ایستادن و نگاه کردن شب، از ویژگی استعارة مکنیه و تشخیص 

 

 .شودتو به سر نمیبه دست تو، بی طرب  گوشمست تو، چرخة چرخ پست تو /  عقل دیده ی( 4

      (1(     )2)           (1(      )2) 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) عقل مانند انسان دارای چشم است یه و تشخیصاستعارة مکن 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) طرب مانند انسان دارای گوش است یه و تشخیصاستعارة مکن 

 

 کردزی میانداخت/ فکر باآمد / دست در گردن حس میچسبانید/ شوق میگاه تنهایی/ صورتش را به پس پنجره می( 5

 گردن انداختن شوق، بازی کردن فکر از ویژگی های انسان است صورت تنهایی، آمدن شوق، دست در 

 استعاره مکنیه و تشخیص 
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 .مکنیه و تشخیص استمنادا قراردادن غیرانسان، استعاره نکته ( 

 مثال: 

 ( ای بخارا. شادباش و دیرزی1

 و ار واقع دکنیم، زیرا وقتی با یک غیرانسان صحبت می مخاطب قراردادن شهر بخارا، استعارة مکنیه و تشخیص است

 ایم.را دارای شعور و مثل یک انسان فرض کرده

 

 ( ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست2

 مخاطب قراردادن نسیم سحر استعاره مکنیه و تشخیص 

 

 ای حیوان( بخز در الکت 3

 منادا و مخاطب صحبت قراردادن حیوان استعاره مکنیه و تشخیص 

 

 ریختمی لولو الال منچشم دریادل   به دامن هر دم تو های خیالقدم( در 4

 استعاره مصرحه از اشک/  استعاره مکنیه و تشخیص   استعاره مکنیه و تشخیص

 

 ای بلبلمشو در دامش   ،بخندد گل( چو در رویت 5

 استعاره مکنیه و تشخیص استعاره مکنیه و تشخیص      

 

 رسدرود غنچه سوار میسبزه پیاده می                        کندکند  سرو  قیام میباغ سالم می( 6

 شخیصتاستعاره مکنیه و تشخیص / استعاره مکنیه و       استعاره مکنیه و تشخیص / استعاره مکنیه و تشخیص  

 

 است دارآب آیینه،  هوا مشّاطه را که عکس روی یار است رخ گل (7

    استعاره مکنیه و  تشخیص / استعاره مکنیه و  تشخیص     استعاره مکنیه و  تشخیص    
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 د کرد.ای که به جای انسان به کار رود، اگر مورد خطاب نیز قرار بگیرد تغییری نخواهاستعارة مصرحهنکته ( 

 مثال:

 هجران نیامدی ای سپیدة شبنیامدی / باز  ای ستارة تابان( باز امشب 1

  ود معشوق خور شاعر، اند، ولی منظستارة تابان و سپیدة شب هجران مورد خطاب واقع شده« ای»در اینجا، درست است که با

 .استعاره مکنیه نیست و استعاره مصرحه می باشدبنابراین کرده است.نو یار است و با غیرانسان صحبت 

 

 کنی؟، چرا خون در دل ما می ای غنچة خندان( 2

 منظور از غنچة خندان، خود معشوق و یار است.

 

 متحیرم بخوانم که تو خود چه نام داری  /َملکا، مها، نگارار، صنما، بتا، بهارا( 3

 کندکند و با غیرانسان، صحبت نمیهای متفاوت صدا میدر مصرع اول، سعدی، معشوق خود را با نام. 

 

 

 

 نکته تکمیلی : انواع اضافه

 
  ( اضافة تشبیهی:1

 به و کلمة دوم مشبه است(ای اول، مشبه. )کلمه( است1( مانند )2)

 مثال:

 رخ مانند خورشید است   رخ  خورشید

(1  )     (2) 

 عالم مانند بازار است   عالم  بازار

(1 )   (2) 

 بال مانند خار است    بال   خار

(1  )  (2) 

 هوس مانند دام است   هوس  دام

(1  )  (2) 
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 :   ( اضافة استعاری2

 ( است.1( مانند ............... دارای )2)

 یم.ا تشخیص دهبه ربهغیرانسان( حذف شده و موجب پدیدآمدن آرایة استعاره شده و ما باید آن مش به )انسان یادر واقع مشبه

 فقر مانند انسان دارای آبرو است. فقری آبرو

(1  )   (2) 

 بوسد.باران مانند انسان می بارانی بوسه

(1  )      (2) 

 دل مانند عمارتی است که دروازه دارد. دل دروازه

(1  )   (2) 

 هیچ مانند انسان دارای سایه است. هیچ  سایه

(1  )   (2) 

 

 ( اضافه اقترانی:3

 میان مضاف و مضاف الیه نوعی همراهی برقرار است.

 اضافه نمود...« برای « »به منظور« »به نشانه»توان بین دو کلمة مضاف و مضاف الیه معموالً می

 در اضافة اقترانی، تشبیه وجود ندارد.

 

 مثال: 

 ادب بر سینه گذاشتن به نشانهدست را   به سینه گذاشتن  دست ادب( 1

 

 گدایی درازکردن به جهتدست را  درازکردن  دست گدایی( 2

 

فة مله، اضاجباشد، ممکن است با توجه به معنای لزوماً یک اضافة اقترانی، همیشه، اضافة اقترانی نمی(  نکتة مهم

 استعاری باشد.
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 :مثال

 را بشکنیم. دست تعدیتوانیم ( با کمک هم می1

 اند.را دراز کرده دست تعدی( دشمنان برای تطاول سرمایة یک کشور، 2

 ستد آمده ابه وجو اضافه ی استعاری. در آن تشبیه رخ داده و ، تعدی مانند انسانی است که دارای دست است1در مثال

 است. اضافه ی اقترانیدارای  و ، دست را جهت تعدی درازکردن، و خبری از تشبیه نیست.2مثال در

 

 تعدادی از مثال های مهم استعاره سال دوازدهم :
 

 .  دبگستر یندمُرّزُ شفر تا گفته را صبا دبا اشفرّ( 1

 هگیا و هسبز  از رهستعاا
 

 ن؟کشتیبا حون باشد که را آن بحر جمو از کبا چه               ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه( 2 

 فقانامو تتفاقاا  از رهستعاا
 

 دی؟کر متاکر تحفه چه را ما دیبو که نبوستا ینا از: گفت نستادو از یکی( 3 

 مکاشفه و لهیا رفمعا عالم از رهستعاا
 

 را بصحاا هدیة پرکنم منیدا ،سمر گل ختدر به نچو که شتمدا خاطر به( 4

 حق لجما از رهستعاا
 

 .برفت ستد از منمدا که دکر مست نچنا گلم یبو مبرسید نچو( 5

 حق تتجلّیا از رهستعاا
 

 یشو تر ی،مو یک به ،بحر هفت آب کز           مبر نگما ،شو  اخد بحر غریق دم یک( 6 

 حق معرفت از رهستعاا

 

 

 ستا من چو هم ،قفس رگرفتا غمر مَسلک/   ستا طنو بهر همه ینا  سیرا غمر  نالة( 7

 شاعر دخو از رهستعاا: سیرا غمر /شاعر شعر از رهستعاا: ناله
 

   ستا نلحَزَا بیت که خانه آن کُنَش انیرو شکا ز           دباآ جانبا ستد از دشو وکا ای خانه( 8

 طنو از رهستعاا
 

   ندوماد ای گیتی گنبد ای                           بنددر یپا سپید یود ای( 9

 ندوماد هکو از رهستعاا: گیتی گنبد و سپید یوِد                 تشخیصاستعاره مکنیه و : گنبد و یود  یبا «ای» آوردن
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 کمربند یکی نمیا به هنآ ز                    دخُو کُلَه یکی سر به سیم از( 10

 هکو نمیا نگر هیرت یها هصخر از رهستعاا: هنیآ کمربند                                 هکو روی فبر از رهستعاا: سیم 
 

 داننا دممر از هرستعاا: رانستو                  مانند یود نحس دممر ینو            رانستو دَم از هیوار تا(   11
 

 شیدرخو از رهاستعا :سپهر شیر                    پیوند دهکر سعد خترا با           نپیما بسته ،سپهر شیر با( 12
 

 هکو مدگیآبر زا رهستعاا:  ورم                چند یک دهنمو ورم درد، از                 مینیز دةفسر قلب تو( 13
 

 فبر از رهستعاا: رکافو                   نددکر دضما آن بر رکافو               نشیند وفر ورم و درد تا( 14
 

 تنفر و شمخ از رهستعاا: تشآ               مپسند نهفته دخو تشآ وان               مانهز دل ای منفجر شو( 15
 

 تنفر و خشم از رهستعاا: تشآ          پند یکی شنو ن،جا سوخته ینز             را درون تشآ مکن نپنها( 16
 

 ندوماد از هرستعاا: درما                  ندزفر بخت هسیا پندِ ینا               بشنو ،سپید سر درِما ای( 17
 

 فبر از هرستعاا: معجر سپید                 نداور دکبو یکی به بنشین          معجر سپید ینا سر ز برکش( 18
 

 ریستعاا ضافةا              پیوند و ادنژ ینا هم ز بگسل         یروتز سِ ساا ینا پی ز بفکن( 91
 

 از ظلم رهستعاا: بنا                 برکند ظلم یبنا ،یشهر از              باید که بنا ینا بن ز برکَن( 20
 

 عشق از رهستعاا: تشآ         سیدر کانجا کسی شد تشآ قغر       پدید یدآ عشق وادی ینا از بعد( 21
 

   بکَن ما سر از را دُم و خشا بی لغو ینا شرّ و هنشد اربید ابخو از زهنو فالنی بگو اخد به را تو( 22

 مصطفی از رهستعاا 
 

 مشکل از رهستعاا: هگر                     شد هداخو دهگشو دتخو ستد به فقط هگر ینا( 23

 .  گشاید می یمرو به/  را ندگیز یهادر تمامی/  دشو می هار که ات هخند مّاا( 24

 (ریستعاا ضافةا)رهستعاا: ندگیز یهادر
 

 شکفد می ها لحظه ترین یکرتا در/  تو ةخند ،من عشق( 25

 (شکفد می که ستا هشد تشبیه گلی به هخند)رهستعاا: هخند شکفتن 
 

 دارد لاب که ای هپرند از رهستعاا: دبا.                         بنشینم   دبا یها لبا بر هداخو می لمد( 26
 

 فرینشآ نجها از رهستعاا: انکر بی ییادر                    سمر انکر بی ییادر ینا نپایا به روزی مگر( 27
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            زداربا وازپر از را  سایتآ بعقا یها لبا ، من وازپر دور فکر ای( 28

 .ستا( رهستعاا) تشخیص د،گیر ارقر مخاطب گرا ننسااغیر. تشخیص
 

 رهاستعا و تشخیص :دل جبین          ده تشینآ بیانی را بانمز                       نه جبین بر عشقی داغ را لمد( 29
 

   رانجویبا چشمِ در ره،ستا اریبید رانبا       یها بوسه در گبر از تر نمهربا ای( 30

 ریستعاا ضافها: رانجویبا چشم/  ریستعاا ضافةا گ؛بر با رانبا اتقطر ردبرخو: رانبا یها بوسه  
 

 سینة به انیرا مالیش یها هکو منةدا از. یدآ می ونبیر رگبز یخچالی دل از گویی ،کویر زانسو زتمو در که دسر بیآ چشمة( 31

 را آب ،ندا داده هم شانه رب سردراز  سالیانی که کهنی نختادر ینجاا از. دارد می بر سر نمزینا ارگ دل از و دشو می یرازسر کویر

 کنند می مشایعت عهرمز و نباغستا تا

 نختادر دادن هم شانة بر سر و نمزینا ارگ دل ل،یخچا دل ،کویر سینة: تشخیص و مکنیه رةستعاا
 

 دارد لب بر را حیو تیاآ اش هسنگریز و سنگش ةصخر هر ،کوهش رش،غا ،ختشدر( 32

 مکنیه رةستعاا ،تشخیص: دارد لب بر را حیو تیاآ
 

 گریست می و دبر می هچا محلقو در سر د،فریا بی کویر آن قلب در و پلید مدینة آن رکنا در( 33

 تشخیص و ریستعاا ضافةا: هچا محلقو /تشخیص و ریستعاا ضافةا: کویر قلب
 

     تو و من ربها ینکا نیمابخو گل با برخیز   ما شکوفایی فصل توست و من فصل فصل ینا( 34

 گل با نیمابخو: مکنیه رهستعاا و تشخیص
 

 و استعاره تشخیص: دل بی و درد بی عقل             دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در( 35
 

   دلوآ ندیشا مصلحت بیندعد علم ینا به د،کر می اخد از پر را نمدرو که ها یباییز همه آن( 36

 مکنیه رةستعاا و تشخیص: تاندیش مصلح بیندعد علم
 

   ه؟شامگا شیدِرخو  ةبرید سِر! نه یا             ه؟پگا در ستا هما ةبرید سِر ینا آه،( 37

 تشخیص و ریستعاا ضافةا: شیدرخو سِر و هما سر

 

   گزند نیاید نگناها بی بر که             بلند خچر سوگند ستا چنین( 38

 بلند خچر سوگند: و استعاره تشخیص           نسماآ از رهستعاا: بلند خچر
 

   دبو هشتم انخو نهاد و دام طعمة/   نکنوا ان،خو هفت انپهلو( 39

 هشتم انخو نهاد: تشخیص و ریستعاا ضافةا
 

 غیرتمند خشر: و استعاره تشخیص                  مانند بی خشر/  غیرتمند خشر ،یباز خشر( 40
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 را بیابید.دی ( در مثال های زیر استعاره تمرین کاربر
 

 من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می / زاهدان ! معذور داریدم که اینم مذهب است -1

 

 از برای خدا یک شکر بخند ای پستة تو خنده زده بر حدیث قند / مشتاقم -2

 

 چون بگویی بفشانی گهر از حقّة لعل/ چون بخندی بنمایی ز شکر مروارید -3

 

 بها سخن ندهم / بده ز لعل شکربار قند و ُبستان دربه چون تو محتشمی بی -4

 

 پرور مالش عناب داد ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد / وز تگرگ ناز -5

 

 از لوح دل و جان نرود/ هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود هرگزم نقش تو -6

 

 از بتان آن طلب از حس شناسی ای دل / کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود -7

 

 غالم نرگس مست تو تاجدارانند / خراب بادة لعل تو هوشیارانند -8

 

 چو خورشید رخشان بگسترد پر / سیه زاغ پرّان فر و برد سر -9

 

 به حجاب اندرون شود خورشید / گر تو برداری از دو الله مجیب -10

 

 چو تنها ماند ماه سرو باال / فشاند از نرگسان لولوی الال -11

 

 دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی / یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی -12
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 پرور من از که کمتر است؟باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است / شمشاد خانه  -13

 

 خوانی باشو نوگل این بلبل غزل بیازبور عشق نوازی نه کار هر مرغی است/  -14

 

 ای سلسلة ُمشک فکند، به قمر بر / خندید لب پر شکر تو به شکر بر -15

 

 ف باشد ز جمله مذهب ماقشق / اگر چه واعخرد نداند و حیران شود ز مذهب  -16

 

 در هوا و پر گردون / چو آفتاب منزه زجمله مرکب هابه پرّ عشق بپر  -17

 

 آواز داد اختر، بس روشن است امشب / گفتم ستارگان را مه با من است امشب -18

 

 عشق چو لشکر کشید، عالم جان را گرفت / حال من از عشق پرس، از من مضطر مپرس -19

 

 لة شبگیر کنمصنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم / تا به کی در غم تو نا -20

 

 ابر را بنگر که الف درفشانی محذند / بس که از چشمم به دامن لؤلؤی الال گرفت -21

 

 به تیره روزی من چشم روزگار گریست / ندانم آن مَه تابان چه در کمان دارد؟ -22

 

 ا بس بود این پیرهن غرقه به خون / که شهیدان بال را به کفن حاجت نیستالله ر -23

 

 گرید / به غزل خوانی مرغان چمن حاجت نیستبهاری که بر اوچشم خزان میدر  -24

 

 کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب / تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند -25

 

 شوددیدة عقل مست تو، چرخة چرخ پست تو / گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی -26
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 زی تو شادمان آید همی ای بخارا شادباش و دیر زی / میر، -27

 

 بنالد جامه چون از هم بدری/ بگرید رز چو شاخ او ببری -28

 

 از باد صبا، دم تو جوید / با خاک زمین، غم تو گوید -29

 

 در ده از آن چکیده خون ز آبلة تن رزان / که آبلة رخ فلک بود عروس خاوری -30

 

 ردد با مشک تر برابرآهوی آتشین روی چون در بره درآید / کافور خشک گ -31

 

 به تیره روزی من چشم روزگار گریست / ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد -32

 

3 

 مجاز
 به کار بردن وازه در غیر معنی حقیقی خود ، به شرط وجود عالقه و قرینه 

 : ارتباط میان معنای حقیقی و مجازی واژه ی مورد نظر عالقه

 شد.ا لفظی باعنوی یمقرینه می تواند  : نشانه ای که ذهن مخاطب را از معنای حقیقی به معنای مجازی رهنمون می کند. قرینه

 

 واژه جام را در دو معنای حقیقی و مجازی به کار ببریم :

 ما نشد پر می به دوران شما جامگرچه ( 1

 عر است.در اینجا همان معنای حقیقی جام یعنی پیاله و کاسه منظور شا

 که آن شربت توست در آشامو  جام( بستان 2

چون جام  ! ود جاممنظور شاعر محتویات درو.ن جام است و نه خبه ما کمک می کند که بفهمیم  قرینه ی در آشامدر اینجا ، 

ر معنای د ن جامبنابرایبرقرار کرده است .  ارتباط ) عالقه (است میان معنای حقیقی و مجازی  محل قرار گرفتن نوشیدنی

  مجازی خود به کار رفته است.

 

 برخی از رایج ترین عالقه های مجاز :

 : بیان جزئی از یک چیز به جای تمام آن چیز ( جزئیه1

 کار رفته است. به انگشترنگین جزئی از انگشتر است اما در معنای خود  پادشاهی دهد از کرم گدا را  نگین: که  مثال
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 : بیان تمام یک چیز به جای جزئی از آن چیز  ( کلیه2

 ار رفته است.به ککل مردم جهان جهان یعنی تعدادی از مردم ، ما در معنای  دل نهاده بر این داستان  جهان:  مثال

 : بیان محل یک چیز به جای خود آن چیز ( محلیه 3

 است. است و محل تصمیم گیری سر و تصمیمقصد سر به معنای  است که از خاک ما بسازد خشت  سر: بر آن  مثال

 بیان سبب یک چیز به جای آن چیز سببیه :(  4

 است. سخن گفتننفس سبب سخن گفتن است و مقصد شاعر از نفس ،  گل می روید  نفست: از  مثال

 : بیان چیزی که همیشه همراه و الزمه ی چیز دیگری است به جای خود آن چیز الزمیه( 5

 زمه کشتن است.است زیرا معموال خون ال کشتن و به قتل رساندنمنظور از خون ،  پدر شد دلش پر ز درد  خون: ز  مثال

 : بیان ابزار انجام یک کار به جای خود آن  لیهآ( 6

 ر  رفته است.به کا نوشته ) شعر حافظ (قلم ابزار نوشتن است و به جای  آورد حافظ قصه ی لعل لبش  قلم: در  مثال

  استعاره مصرحه : بیان چیزی که شبیه چیز به چیز دیگری است به جای خود آن چیز  شباهت( 7
مشبه که در  شده است و تشبیهبه نرگس  چشممنظور از نرگس ، چشم است یعنی  دژم و دو ابرو به خم  نرگس: دو  مثال

 نیز داریم. استعاره مصرحهمی باشد بنابراین  محذوفاینجا چشم است ، 

 

 .هر استعاره مصرحه ای ، مجاز نیز است اما هر مجازی لزوما یک استعاره نیستنکته ( 

 

 

 :مثال
 

 دانستاما کسی نمی  پرسیدم  شهر( وقتی به آن جا رسیدم، نشانی را از 1
 قرینه لفظی       شهر مردم از مجاز       

 

 سرمدار شد چو درخت شکوفه  سپید( 2
  سر موی از مجاز          قرینه لفظی  

 

 خوردمرا  کاسه( تمام 3
 قرینه لفظی کاسه محتویات از مجاز  

 

 شدند گریان  دشت( همه 4
 قرینه لفظی         دشت مردم از مجاز  

 

 پیروز شددر مسابقات ،   ایران( 5
 قرینه لفظی        ایران مردم از مجاز  

 

 شوددر او موثر واقع نمی  نفسم( دیدم که 6
  سخن از مجاز              
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 شیرین بود. قلمش( دهخدا 7
  نوشته از مجاز              

 

 شد وارد کالس،  ماه( 8
 قرینه لفظی        معشوق از مجاز و مصرحه استعاره  

 

 

 مجاز از فصل بهار قدح و جام مباش گذرد بیمی فصل گل(  9

 مجاز از مردم جهان همه دشمن شود به دولت دوست جهان( اگر 10

 مجاز از گور، قبر خواه ما چون گذری همت تربت(  بر سر 11

 رختدهای مجاز برگ   از چه گشت زرد و نزار درختنه عاشق است   / اگر نزاری و زردی مرا زعشق رسید ( 12

 مجاز از جام می در کف و معشوق به کام است  می( گل در بر و 13

 مجاز از اندیشه به در رود سر( عشقت نه سرسری است که از 14

 مجاز از قدرت باالتر نیست دست تو هیچ دست( و ز 15

 مجاز از جهان  زمین( نباید که باشی تو اندر 16

 مجاز از انگشتر سلیمان به هیچ نستانم  نگین(  من آن 17

 مجاز از مردم  بهر را از آن کار جهانغم آمد  /شهر  و ز  دشت( خروش برآمد ز 18

 مجاز از قدرت خویش   بازوی( بخور تا توانی به 19

 مجاز از ثروت و دارایی خیر نیندوخت  درم ودینار ( آن کس که به 20

 

 تعدادی از مثال های مهم مجاز سال دوازدهم :
 

 دجوو کل از زمجا انندد و لب              گوید تو توحید  همه سنایی انندد و لب( 1
 

  عالم ایجزا همة از زمجا             ندرکا در فلک و شیدرخو و مه و دبا و برا( 2
 

   یشو رخو و ابخو بی که خویش به سیر نگهآ       دکر دور عشق مرتبة ز رتخو و ابخو( 3

 دّیما ندگیز از زمجا: رخو و ابخو

   شتاند کم و بیش غم که غم شتاند آری     شتاند غم بیش و کم ایبر لمد هرگز(  4

 دیما یهازنیا ؛ها بستگیوا زاًمجا: بیش و کم
 

 شتاند قلم صاحب دممر که ملّتی هر            قلم از نامش فتد مانهز فترد در( 5

 ندیشها از زمجا: قلم  
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 شتاند ممحتر را جامعه فکر که هرکس             ممحتر نیست دخر هلا هپیشگا در( 6

 جامعه دممر زاًمجا: جامعه  /نظر و هیدگاد از زمجا: هپیشگا
 

 رگاروز دممر زاًامج: رگاروز                     فکندا پس ها نقر دشِ گر از               ریگاروز شتِدر مشتِ تو( 7
 

 دممر اًزمجا: مینز                     چند ضربتی ازبنو وی بر شو               نسماآ بر مینز مشتِ ای( 8
 

 سر یمو زاًجام: سر                     ندزفر بخت هسیا پندِ ینا                    بشنو ،سپید سر درِما ای(  9
 

 شاهیتخت  و شوکت و نشأ زاًمجا: نداور              نداور دکبو یکی به بنشین          معجر سپید ینا سر ز برکش(  10
 

 هستی همة از زجام                 ندا هنالید زن و دمر منفیر از                     ندا هببرید امر تا ننیستا کز( 11
 

 عاشق دل زاًجام: سینه                    قشتیاا درد حشر بگویم تا            اقفر از شرحه شرحه هماخو سینه( 12
 

  نیست شگو جز یمشتر را نباز مر      نیست شهو بی جز شهو ینا ممحر( 13

 ستا باخبر هگویند آن نالة و درد از که ستا شناییدردآ شخص زاًمجا: شگو /مکال و سخن از زمجا:  نباز 
 

 رگاروز دممر زاًمجا:  نیاد            زد می چشم آن از و شتدا چشم روم به نیایید روز یک( 14
 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا              بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد(  15

 نی ختدر از زمجا: بچو
 

   نفیلسوفا از زمجا: فلسفه           نداخو می انبد مذهب و گوید می سخن آن از فلسفه ارههمو( 16 

 مذهبی یعلما ،یند هلا از زمجا: مذهب  
 

 دجوو از زمجا: دل             گزند یابد ندیشها از هشا دل            جمندار هست ،ندزفر چند هر که( 17
 

 دجوو از زمجا: نجا                   پی نیک بةداسو و ندزفر ز           کی ووسکا نجا شد ندیشها پر( 18
 

 نجهانیا زا زمجا: نجها                  وهگر هم هشد رهنظا جهانی             هکو دو مهیز شتد بر نددنها( 19
 

 مدمر از زمجا: شتد              شدند نگریا نشاخند چهر آن بر         شدند نبریا شتد همه سراسر( 20
 

 نسماآ زا زمجا: هما                هما به مدآبر نعلش کخا همی              هسیا برنشسته ای زیتا یکی( 21

 

 دجوو زا زمجا:  سر                    ستامر هاییر گناهم بی گرا          ستامر بهایی و مشر ز پر سِر( 22
 

   شتد ز و شهر ز مدآ نشیدوخر       گذشت نهامو به تشآ هکو از چو( 23

 شتد و شهر در حاضر دممر از زمجا: شتد و شهر
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 ندیشها و فکر از زمجا: سر                               ؟  اریند شاهیدپا سر مگر( 24
 

 نمستاز از زمجا: دی                    دکر می هاادبید دی یسرما  رتِسَو( 25
  

 اصد از زمجا /گلو: ینا                   مگر نایش م،گر یشاصد آن  لنقّا دمر( 26
 

 حدیث و فحر زاًمجا نفس: َدم                    مگر شنایشآ حدیث نچونا ،مشدَ و(  27
 

 هنگا از زمجا: چشم                                  دفتاا خشر به او چشم زبا( 28
 

         بگیر من از را اهو ،هیاخو می گرا ،بگیر من از را ننا(  29

 ندگیز دنما و ندگیز از زمجا مجموعاً و ؛تنفس از زمجا اهو و نیردخو از زمجا ن،نا: اهو و ننا 
 

 دوجو از زمجا: سینه          زسو همه دل وان لید سینه آن در          وزفرا تشآ ده ای سینه لهیا( 30

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر مجاز تمرین کاربر

 

 بد سر آنم که گر ز دست آید / دست به کاری زنم که غصه سرآید -1

 

 ها گذر کرد و گذر نکرد خوابیسرآن ندارد امشب که برآید آفتابی / چه خیال -2

 

 گردون / تفاوت از زمین تا آسمان استمیان ماه من تا ماه  -3

 

 حکایت فاش گشت اندر زمانه / به گوش عالمی رفت این افسانه -4

 

 فرخنده شبی بود که آن دلبر مست / آمد ز پی غارت دل، تیغ به دست -5

 

 بیار باده که رنگین کنیم جامة رزق / که مست جام غروریم و نام هشیاری است -6

 

 ه از سربه در شود / مهرت نه عارضی است که جای دگر شودعشقت نه سرسری است ک -7
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 خوری / مگذار هان که مدعیان را خبر شودحافظ به یاد لعلش اگر باده می -8

 

 ای مادر سرسپید شنو / این بند سیاه بخت فرزند -9

 

 ایمایم / به ناکام گردن بدو دادهز مادر همه مرگ را زاده -10

 

 س چشم / زبان پر ز دشنام و لب پر ز خشمجهانی نهاده به کاوو -11

 

 چو آشامیدم این پیمانه را پاک / در افتادم زمستی بر سر خاک -12

 

 اال ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه / که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم -13

 

 صالحاگر به مذهب تو خون عاشق است مباح / صالح ما همه آن است کان تو راست  -14

 

 چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب / گفت یک بار ببوس آن دهن خندان را -15

 

 برآشفت عابد که خاموش باش / تو مرد زبان نیستی، گوش باش -16

 

 یکی دشت بر دیدگان پر زخون / که تا او کی آید ز آتش برون -17

 

 بال و پریبیمنم آن مرغ گرفتار که در کنج قفس / سوخت در فصل گلم حسرت  -18

 

 طی شد ایام جوانی از بناگوش سفید / شب شود کوتاه چون صبح از دو جانب سرزند -19

 

 دار / تا نباشد در پس دیوارگوشپیش دیوار آن چه گویی، هوش -20

 

 سفتزد کوه میگفت / چو آتش تیشه میروی شیرین بیت می به یاد -21
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 / چون به محبوب کمان ابرو خود پیوستم ودخبعداز اینم چه غم از تیر کج انداز  -22

 

 سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم/ وز این درخت همین میوة غم است برم -23

 

 رود هر دم ز اقالمم هنوزدر قلم آورد حافظ قصة لعل لبش / آب حیوان می -24

 

 شبی یاد دارم که چشمم نخفت / شنیدم که پروانه با شمع گفت -25

 

 شکند گدای توفقر و افتخار / گوشة تاج سلطنت می که چون از سردولت عشق بین  -26

 

 شنوم برمالزنم / روز دگر میهر سحر از عشق دمی می -27

 

 رسد کاری بکن / پیش از آن کز تو نیاید هیچ کارای که دستت می -28

 

 زدست جور تو گفتم زشهر خواهم رفت / بخنده گفت که حافظ برو که پای تو بست -29

 

 کی بر این کلبة طوفان زده سرخواهی زد / ای پرستو که پیام آور فروردینی -30
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 مثال:

 توجهی به مادیات و دنیا( دامن از خاک برچیدن: کنایه از بی1

 کنایه از ناتوان شدن :( از پا افتادن 2

 گرفتن( پشت دست را داغ کردن : کنایه از پشیمان شدن و عبرت 3

 ( زردروی بودن : کنایه از شرمندگی4

 

 تفاوت کنایه و مجاز:
 ( در مجاز ، با واژه در ارتباط هستیم اما در کنایه با عبارت1

که  فقط معنایی وروند یمروند، اما در کنایه کلمات در معنای حقیقی به کار ( در مجاز، کلمات در معنای غیرحقیقی به کار می2

 صورت کنایی و دور است.شود، به برداشت می

 

 تفاوت استعاره و کنایه:
 اهت استقة شبدر استعاره  نیز با واژه در ارتباط هستیم اما در کنایه با عبارت و جمله. استعاره همان مجاز با عال

 

 تعدادی از مثال های مهم کنایه سال دوازدهم :
 
 بدبخت از کنایه:  رگاروز نپریشا( 1
  
 فانهرعا تفکر و تأمّل از کنایه: دنبر وفر قبتامر جیب به سر(  2
 

 . مدکر شموافر را دخو و مشد یچیز قغر دادم؛ ستد از را رختیاا ینکها از کنایه: برفت من ستد از مندا( 3
 

 ستا دزدهفسا جامعه ،ستا نامساعد فضا و یطاشر یعنی.  جتماعیا نابسامانی از کنایه: راه دننبو ارهمو( 4
 

  جامه گیدفرسو و دنبو نما نخ از کنایه: نیست رتا و دپو ز نقشی( 5
 

 ن نیابد.نساا نظر به دیما عالم ینا ءجز ترین هخشنددر و یباترینز که جایی به نسیدر از کنایه: نشد تر بخو بفتاآ از( 6
 

  دتضا و نظیر تعاامر د،جوو همة از کنایه: سر تا یپا از( 7
 

  شنبا نیایید ندگیز ینا اننگر یعنی ؛هیچ ارمد دل در( 8
 

 نشد شهید و کشته از کنایه: نشد نخو به غرقه(  9
 

 نشد شموافر از کنایه: دنفتاا قلم از(  10

 

 هنویسند و یباد ،ندیشمندا کنایه به: قلم صاحب(  11
 

 رگرفتا ،نیاندز از کنایه: بنددر یپا(  12
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 ندوماد هکو یبلند و عتفاار: کنایه  دنکر پیوند سعد خترا با و بستن نپیما سپهر شیر با(   13
 

 هیدد نجر شاعر از کنایه: نجا سوخته(  14 

 دینابو از کنایه: جانت زدسو(  15

 بدبخت کنایه به: بخت هسیا(  16

  سستی و ماندگیدر کتر از کنایه: نکشید سر از معجر( 17

  رتقد گرفتن ستد به از کنایه: نشستن نداور بر( 18

 نیایرو و دینابو:  کنایه   نبرکند یشهر از و نبرکند بن از(  19

  دادن منجاا را ریکا عالقه و میل با از کنایه: منّت ةیدد به(  20

 دادن منجاا را اریشود رکا از کنایه: فتنر باال سترا اریود از( 21

  دنکر ناممکن رکا: کنایه   کنیم ستدر دوغ یاچهدر یک آب با ،ماست کاسة یک با( 22

 . لحا بی و انیزآو یعنی ؛ستا کنایه. آرام آرام: سلّنه سلّنه( 23

 دادن منجاا ریکا اصدوسر بی و آرام: کنایه     نشستن مینز روی خر  بچة مثل( 24

  هستی رشکاآ ،هستی یدد در ینکها از کنایه: هستی تابلو خیلی( 25

  دنبو نفهم نباز از کنایه: نیست حالیش ادمیزآد نباز( 26

  صخا موقعیتی در عملی دننکر بینی پیش: کنایه       یمدبو هندانخو یگرد را رکا یجا ینا( 27

  خوشایند یمرا تحقّق ایبر رنتظاا و مانیدشا از کنایه: نیست نلماد یتو دل( 28

  دادن حشر را یمرا مفصل و قیقد ربسیا:  کنایه    دادن توضیح مو موبه( 29

 نشد زده شگفت ربسیا اوان،فر گیزد شگفتو تعجب: کنایه        درآوردن خشا تعجّب از( 30

 درآوردن خشا تعجّب از=  نشد خشک نهاد به آب     نشد متعجّب از کنایه: نشد خشک نهاد به آب( 31

  راز دنکر رشکاآ از کنایه: نیددر دهپر( 32 

  عشق راه سختی و نجر تشدّ از کنایه: نپرخو راه( 33

 ندگیز یهاروز نشد یسپر از کنایه: روز نشد هگا بی(  34
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   نشد خسته و لملو از کنایه: نشد یرد روز( 35

  نگفتن سخن و مکال دنبر نپایا از کنایه: سخن دنکر هکوتا( 36

  کسی به نشد متوسّل ،کنایه به: گرفتن را کسی مندا( 37

  دنکر قامتا از کنایه: دننها ختر( 38

 نشد عاشق از کنایه: نشستن دل بر مهر(  39

 دنبو چیز انبد یا کس انبد وارمیدا از کنایه: یچیز یا کسی بر شتندا چشم( 40

 . ترسید می آن از د،بر می نفرما آن از: زد می چشم آن از( 41

  گیدفسرا ی،میدانا و سیأ   از کنایه: دیسر َدم. / واریمیدا از کنایه: لگرمید( 42

 دنکر شمندارز و شتندا نگه نقرو پر از کنایه:  شتندا نگه شنرو را اغچر و شتندا مگر را یچیز( 43

  طریقه و روش دنکر لنباد از کنایه: گرفتن پیش را کسی راه( 44 

  نکشید رنتظاا دن،بو منتظر از کنایه: دنبو راه به چشم( 45

  دنبو مسرگرو لمشغو از کنایه: دنبو یچیز مگر( 46

  نگارستا نشد ارپدید از کنایه: سلماا یها گل شکفتن( 47

  دننبو لپذیرد از کنایه:  دنبو روح بی و دسر( 48

  شتندا خاطر در( اغذ)  آن از خوبی سحساا از کنایه: شتندا انندد یرز را یچیز ةمز(  49

  دنبو کثیف از کنایه: ردهخو رانبا و دبا(  50

 شتندا یچیز به شدید میل از کنایه: نشد آب دل در قند(  51

 دنبو وفمعر از کنایه: شتندا سمر و سما( 52

  انناتو از کنایه: گیر مینز( 53

  دار شک دد،مرکنایه از : دل دو( 54

  ندا هنرسید زهنو: ندا نبسته خوشه زهنو ها مگند( 55

 .اردند مشآرا: رود نمی پایین گلویش از شخو آب(  56

 ندا هشد رگبز: ندا ختهاندا لخا و خطّ ،ها کبک جوجه(  57

  دنکر حرکت از کنایه: شتناگذ بکار به پا( 58
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  نشد لخوشحا ربسیا از کنایه: دنگشو پر و لبا( 59

  /دنکر بخشش و شتندا وتسخا از کنایه: ستید دهگشا( 60

  نشد ورمغر یعنی ؛ساختن بت خویشتن از: کنایه( 61

  دنکر مایشآز و دنخطرکر از کنایه: زدن یسبو بر را سنگ( 62

 نشد بمضطر و اننگر از کنایه: گشتن ندیشهاپر( 63

 .دکر وهر روب از کنایه: نشاند گفتن به( 64

 ستا بدگمانی و نیافتن مشآرا از کنایه«   دل  ِنیددنگر یمنا» و«  روان نگشتنِ شنرو( » 65

 دنکر میدا قطع دن،کر هار را دخو: شستن دل( 66 

 اهو نشد یکرتا از کنایه و: روز به مدآ شب( 67

 شدند غمگین ینکها از کنایه: شدند نبریا( 68

 سبا زتا و تاخت و سرعت از کنایه:  هما به مدآبر نعلش کخا همی( 69

 دنکر تعظیم از کنایه: دنبر زنما( 70

 دنکر مهربانی از کنایه: گفتن سخن منر( 71

 نسیداهر از کنایه: یافتن تپش( 72

 ازهندا از بیش وهندا و غم از کنایه: گریستن نخو( 73

 نندید سیبآ و ستیرتند و مشآرا از کنایه: شتندا رکنا در سمن( 74

 وهندا و خشم تشد از کنایه: نکند یمو( 75

 شدید یسرما از کنایه و تشخیص: دی یسرما دنکر ادبید( 76

 دنبو صمیمی و دشا از کنایه:  دنبو منگر خو( 77

 مکال دنبو ابجذ و مگر از کنایه: مپیغا تشینآ( 78

 .گفت می سخن ربسیا ارتحر و عشق با ینکها از کنایه: دبو گفتن مگر و رشو مست( 79

 دبو انخند همیشه ینکها از کنایه: شد نمی گم لبش از لبخند( 80
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 دنبو رگرفتا و دننبو دخو  ِرختیاا در از کنایه: دنبو طعمه( 81

 ماندگیدر و نیاناتو و ضعف از کنایه: فتنر تن از شهو و حس( 82

 دنمر از کنایه: بیداخو می شتدا( 83

 نشدنی شموافر و زهتا کنایه به: هندز دیا( 84

 (بطنا)کمند دنبو بلند از کنایه:  خم شصت کمند( 85

 .یمدار نچهآ دنِکر هار از کنایه: باختن مِلک           دنکر هار را رتقد و شاهیدپا از کنایه: ختناندا مُلک( 86

 نیداسرگر و تحیر اوج: کنایه   راه دهکر گم( 87 

 .ام شتهدا عمر شما از بیشتر ینکها از کنایه: ام هیدد دیاز شما از نجها( 88

 

5 

 های تشبیه، استعاره، تشخیص، مجاز و کنایه:نکات تکمیلی آرایه

 به، ادات، وجه شبه (رکن است ) مشبه، مشبه 4( آرایة تشبیه دارای 1

 ر هستند.استعاره، تشخیص، مجاز، موثهای به ( در پدیدآوردن آرایه( دو رکن اصلی آرایة تشبیه ) مشبه، مشبه2

 توانند در جمله نیایند.( دو رکن غیراصلی تشبیه، )ادات و وجه شبه( می3

 آید.( آرایة استعاره از درون آرایة تشبیه، به وجود می4

 آید.به وجود می محذوف باشد. استعارة مصرحه« مشبه»ای که ( در جمله5

 است. استعارة مصرحه، همان آرایة مجاز( 6

 ای مجاز است اما هر مجازی، استعارة مصرحه نیست.( هر استعارة مصرحه7

 .آیدبه وجود می محذوف باشد، استعارة مکنیه« مشبه به»ای که ( در جمله8

 به محذوف آن، انسان باشد، آرایة تشخیص نیز است.ای که مشبه( استعارة مکنیه9

 ای ، تشخیص نیست.تعارة مکنیه( هر تشخیصی، استعارة مکنیه است اما هر اس10

 آورد.پدید می تشخیص و استعارة مکنیهغیرانسان،  ( منادا قراردادن11

 است.استعارة مصرحه ( منادا قراردادن معشوق با ویژگی خودش، 12

 افتد.اتفاق می نه عبارت( استعاره، مجاز و تشخیص در یک کلمه و 13

 آیدبه وجود می نه یک کلمه( کنایه در یک عبارت و 14
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 ( اضافة تشبیهی ، همان آرایة تشبیه و اضافة استعاری همان آرایة استعاره است.15

 سازد.به، استعاره مکنیه می( اضافة استعاری، به جهت حذف مشبه16

 تشخیص داده شوند. جمله( در بعضی موارد اضافة استعاری و اضافة اقترانی باید در 17

 .شوندها مشخص نمیها در گزینهنوع استعارههای ریاضی و تجربی، د رشتههای نظام جدی( در تست18

ح که صحی ها آرایة استعاره را بیان نماید( در تستی که آرایة تشخیص وجود دارد ممکن است ، طراح، در گزینه19

 .است

 

 
 است.  شجاع  شیر  مانند  علی

 به  وجه شبهمشبه  ادات مشبه
 

 است.  شیر،  علی

 به  مشبهمشبه  
 

 ارد(دنیز وجود  آرایة مجازو چون شباهت بین شجاعت علی و شیر مطرح است، « علی»از  استعارة مصرحهشیر آمد )

 

 با من سخن بگو ماه زندگی من،ای 

 استعاره مصرحه و مجاز معشوق
 

 کنمنفرین شده، تو را ترک می  شهرای 

 استعاره مکنیه و تشخیص

 

6 

 ایهام
ز رد. یکی اکل می گیایهام شاز آن به ذهن خطور کند ،  حداقل دو معنیدر کالم به کار رود به گونه ای که  یک واژههرگاه ، 

معنی  اه هر دومقصود شاعر معموال معنی دور و گاست و البته  نزدیک به ذهن و معنای دیگر ، دوز از ذهناین معانی ، 

 در ایهام هر دو معنی در بیت باید درست باشد. است.
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 مثال :

 خسرو و غافل از این معنی / که خون بی گناهان خنجر از پهلو برویاند شیرینهالک خواب  -1
 

ذهن  به خواب شیرین ) خواب خوش (می باشد . در نگاه اول ،  دو معنی مزه شیرین و معشوقه خسروشیرین دارای 

ه مقصود کی شویم مهم داشته باشد . اما با اندکی تامل متوجه  حس آمیزیانسان منبادر می شود که می تواند در این حالت 

ی دوم البته هر دوی این معانی پذیرفتنی هستند ولی معنااست .  دیدن شخص شیرین ) معشوقه ( در خوابشاعر ، 

 اندکی قوی تر است.
 

 چون است مردمانز گریه مدام چشمم نشسته در خون است / ببین که در طلبت حال  -2
 

 که منظور ی یابیمدر م قرینه مصراع اول ) چشم (است اما به  افراد جامعهنخستین معنایی که از مردمان به ذهن می رسد ، 

 نیز باشد. مردمک های چشماز مردمان می تواند 
 

 وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است رُخت روزمرا نور نمانده است مهربی  -3
 

 صحیحدر اینجا   چهره ی خورشید وار معشوقچهره و هم  محبتاست. هم  خورشیددو معنی محبت و مهر دارای 

 ، مقصود شاعر معنی دوم است. وجود قرینه ی روز در مصراع اولهستند که البته با توجه به 
 

 نیست گلستانشهرکه چون سعدی   خانه زندان است و تنهایی ضَالل -4
 

 است گلزارکتاب سعدی و باغ و گلستان دارای دو معنی 

 ندارد  باغ و گلزارندارد یا هر کس که مانند سعدی  گلستانهر کس مانند سعدی کتاب 

 هستند. گذاری قابل جایهر دو معنی 
 

 ند.ن بتازدشم قلبهمین بچه هایی که در حاشیه ی اروند رود گرد آمده اند و با اشتیاق منتظر شب هستند تا به  -5
 

 حمله کنند. دشمنان ) وجود (دل ..... تا به 

 دشمن حمله کنند. مرکز فرماندهی..... تا به 

 .هر دو معنی صحیح استجمله با 
 

ب شکل به تنهایی و به خودی خود سبدر یک شعر یا یک بیت ،  صرف آمدن واژه هایی با حداقل دو معنی نکته (

ا از آن ه تحداقل دو معنی متفاواست با توجه به مضمون شعر بتوان حتما الزم بلکه  گیری آرایه ی ایهام نمی شود.

 برداشت نمود.
 

 : مثال

 ارس / بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس رودصبا گر بگذری بر ساحل 
 

 ندارد یهاماود و ربه کار می  فقط معنی رودخانهمی باشد که در اینجا  دو معنی رودخانه و نام سازی در موسیقیرود دارای 
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 های دارای ایهام برخی از رایج ترین واژه

 رخ : صورت / مهره شطرنج شیرین : مزه / معشوقه فرهاد و خسرو بو : رایحه / امید و آرزو

 رود : رودخانه / نام ساز چین : کشور / چین و شکن
ضرب : نوع و گونه / آلت موسیقی / 

 زدن

 چنگ : دست / نام ساز عود : ایزار موسیقی / چوب درخت
 ی در پرده : پوشش / اصطالح

 قیموسی

شور : مزه / اشتیاق . اصطالحی در 

 موسیقی
 قانون : قاعده / نام ساز 

ساز : ابزار موسیقی / طریقه / بن 

 مضارع از مصدر ساختن

شکر : خوراکی / معشوقه دیگر 

 خسرو
 گلستان : کتاب / گلزار روان : جاری / روح

 همیشگی / شرابمدام :  مهر : خورشید / محبت عهد : پیمان / روزگار

 باز : دوباره / متضاد بسته / پرنده
کمر : عضو انسان / دامنه کوه / 

 کمربند
 تیغ : شمشیر / ارتفاع ، قله

 قلب : دل / مرکز سپاه / سکه تقلبی دوش : دیشب / کتف
دور اندیش : آینده نگر / کسی که به 

 دور دست ها می نگرد

 گور : قبر / گور خر دلواپس / مواظب / نگاه کنندهنگران :  مردم : انسان / مردمک چشم

راه : مسیر / نام یک گوشه 

 موسیقی

عشاق : عاشقان / نام یک پرده در 

 موسیقی
 صیر : بردباری / گیاه تلخ

 صدراعظم مصرعزیز : مورد عالقه /  آهو : حیوان / عیب بی نوا : بیچاره / بی صدا

دستان : دست ها / فریب و افسانه :

 لقب زال /
 بادیه پیما : صحرا نورد / شراب نوش پست : بی ارزش / کم ارتفاع

شکسته : خرد شده / اصطالح 

 موسیقی

ضحاک : بسیار خندان / پادشاه 

 شاهنامه

مالک دینار : صاحب سکه / زاهدی 

 مشهور در بصره

 صورتروی : راه و چاره /  داغ : گرم / ماتم / نشان نابرادر : برادر ناتنی / نامرد

 عین : چشم / چشمه / مانند مجنون : دیوانه / لقب عاشق لیلی کنار : نزدیک / ساحل / آغوش
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 سال دوازدهم : ایهامتعدادی از مثال های مهم 
 

 نباشد رهشیا که( آن  2           ابخو مقابل(  1   نیست اربید شب نیمه قاضیآی  صبحرو، :  گفت( 1
 

 پهلو ر،کنا( 2          بانگ ،سخن( 1                  مانند یود نحس دممر ینو                       رانستودَم از  هیوار تا( 2
 

 هکو نمیا ( 2         ( کمر1             کمربند یکی نمیا به هنز آ               دخُو کُلَه یکی سر به سیم( از 3
 

    دهفسرا(  2 منجمد   زده و یخ (1            چند یک دهنمواز درد، ورم                           مینیز دةفسر قلب تو( 4
 

 میدآرزو و ا(  2      یحهرا( 1.                         دکر مدهوشم نمولیا یجو یبو( 5
 

 ؟توو  من رتا نچشما یدد می چه یاآ شباز  غیرو درد       غم یها کوچهدر  دسر زخبردر آن  نجا( آ6

 دهفسرروح و ا ( بی2     دسر ( 1
 

 کند نیکساو  سطح هم کخا با امر نستاتو می که دبو حالتی بهترین هسجد( 7

 مشد نمی هیدو د مشد می سطح هم كخا با دنکر هسجد با من(  1

 مشو می کوچکو  پست ،خالق عظمت برابردر  هسجد با من( 2
 

 کخا نهو  دگر نه تشآ نهدود  نه            كپا ووشسیا شد رپد پیش چو( 8

 هگنا بی( 2                  تمیز(  1
 

   دبو  گرمی نکانو ،ستی/  را     مشر نهمچو د،بو شنو رو مگر خانه هقهو( 9

 .دبو صمیمیو  بامهر(  2         دسر مقابل ( 1
 

 دبو ادرنابرآن  دشغااو /   یدای را د سایه... هچاآن  لبِ بر /رنگاا نناگها( 01

 دنمراناجو (2          ناتنی ادربر (1

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر ایهام تمرین کاربر

 

 نادره کبکی به جمال تمام / شاهد آن روضه فیروزه فام -1

 

 ها از اوست / آن آشکار صنعت پنهانم آرزوستها و همه دیدهپنهان زدیده -2

 

 غمت سرآید / گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآیدگفتم غم تو دارم گفتا  -3
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 عمر مرا جز شب دیجور نمانده است ت روز مرا نور نمانده است/ وزخمهر ربی -4

 

 هرکاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید / در رهگذار باد نگهبان الله بود -5

 

 ای دمت عیسی دم از دوری نزن / من غالم آن که دوراندیش نیست -6

 

 ش نیستایی ضالل / هرکه چون سعدی گلستانخانه زندان است و تنه -7

 

 نرگس مست نوازشگر مردم دارش / خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد -8

 

 استر به جزچشم چپ خویشتن برآدم / تا روی نبیدنت  -9

 

 پای / چون نامه چرا یک دمش از لطف نخوانی سر در راه تو حافظ چو قلم کرد ز -10

 

 کندآورد بویت به من / باد وقتش خوش که او وقت مرا خوش میباد ار وقت سحر می -11

 

 به جای آر / گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیستعهد شد و گفتم صنما دی می -12

 

 دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری / جانب هیچ آشنا نگاه ندارد -13

 

 چون که زدی بر سرمن، پست و گدازنده شدم /چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم  -14

 

 چون جام شفق موج زند خون به دل من / با این همه دور از تو مرا چهره زردی ست -15
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7 

 ایهام تناسب
فقط  رعنی دیگمو  یک معنی آن مورد نظر استبه کار برده شود به گونه ای که  حداقل دو معنی متفاوتهرگاه وازه ای با 

 ، ایهام تناسب شکل می گیرد. اجزای کالم تناسب داشته باشدبا برخی از 

 

 مثال: 

 وصال است حافظا / باید که خاک درگه اهل هنر شوی هوایگر در سرت  -1
 

و در  رد داردکارب فقط معنی اشتیاقمی باشد ، در اینجا  دو معنی اشتیاق و یکی از عناصر چهارگانه طبیعتهوا دارای 

 دارد ، که آرایه ی ایهام تناسب را شکل می دهد. طبیعت با کلمه خاك تناسب معنای دیگرش یعنی عنصر

 

 

 پر از زمزمه ی چنگ و رباب است گوشهدر کنج دماغم مطلب جای نصیحت / کاین  -2
  

به دلیل  است اما فقط به معنای زاویه و کنجمی باشد . در اینجا گوشه  دو معنی زاویه و اصطالحی در موسیقیگوشه دارای 

 نیز برقرار کرده است. تناسبهستند ، با آن ها  واژه های چنگ و رباب که از آالت موسیقیوجود 

 

 ، رگ و استخوان ماند و پوست چنگشنه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو  -3
 

 دارد. و پوست تناسب معنای دیگرش ) دست ( با واژگان رگ ، استخواناست و در  پذیرفتنی چنگ ، نوعی سازمعنی 

 

 غریبان به چه حال است  شامسر زلفت / یا رب که در آن  چینآن دل که سفر کرد به  -4
 

 می سازد سفر کرد ، تناسباست و با عبارت  مد نظر شکف زلف. معنی  معانی چین : کشور / شکن زلف

 می سازد. ، تناسبسفر کرد و با عبارت  شب مد نظر است. معنی  معانی شام : کشور سوریه / شب

 

 ندیدم ز تو ای ماه ولی / این گنه جرم نجوم و ستم افالک است مهرذره ای  -5
 

 بالك تناسمعنای خورشید با ماه ، نجوم و افاست و در  محبت قابل جای گذاری. معنی  معانی مهر : محبت / خورشید

 دارد.

 

 قوی تر از است یعنی اگرچه ممکن است یکی از این معانی یک واژه دارای دو معنی پذیرفتنی،  ایهامدر  نکته (

یک  قطاژه فوایهام تناسب دیگری باشد اما معنای دیگر کامال تادرست نیست و می تواند در بیت پذیرفته شود. ولی در 

دلیل  دیگر به که مفهوم بیت را به درستی کامل می کند اما معنای فقط همین معناستدارد و  معنی اصلی و پذیرفتنی

 می شود. تناسب با برخی دیگر از اجزای کالم به ذهن متبادر
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 :مثال

 مامدام ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم / ای بی خبر از لذت شرب 

 .هر دو معنی مدام ) شراب / همیشگی و پیوسته ( پذیرفتنی است و ایهام دارد

 

 مست می دارد نسیم جعد گیسویت / خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت مدامم

 زد.فقط معنی پیوسته مدام پذیرفته است و در معنای شراب با مست و خراب تناسب دارد و ایهام تناسب می سا

 

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر ایهام تناسب تمرین کاربر

 

 سالی است / حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است؟ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم -1

 

 قانون نخواهد شدخدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش/ که ساز شرع از این افسانه بی -2

 

 حسن را تربیت عشق کند صاحب درد / شور بلبل نمک زخم نمایان گل است -3

 

 بر اجرام بس است این قدرم مشتری گفت منم نایب تو روز قضا / ور کنم فخر -4

 

 کمان آید همی و چشم و ابرویش به صید مرغ دل / باز با تیر -5

 

 ام شکوه تو زلف تو به چین خواهد برددلم صبر چنین خواهد برد / گریه ات گر زطره -6

 

 نیز یکی باشیم از جمله قربان ها دل ریش آید / ما بر هرتیر که درکِش است گر -7

 

 ی شانه نگیرد در دست / کوتاه کن از دو زلف آن دلبر دستتا هرکست ا -8
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 بساز آن چنگ را سوزد تنم / مطرب تو نیز آخرروی او چون عود میبی -9

 

 جدایی ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی / حیف باشد مه من، کاین همه از مهر -10

 

 شنومزکجا میآید باد / بوی پیراهن یوسف ای عزیز اگر از مصر نمی -11

 

 تو نیز باده به چنگ آر و راه صحراگیر / که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد -12

 

 برفت رونق بازار آفتاب و قمر / از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت -13

 

 روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد / زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما -14

 

 شطرنج روان، خامش و خود جمله زیان / کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده دارمباش چو  -15

 

8 

 جناس
 داشته باشند. یکدیگر اشتراكبه نوعی با  بعضی از حروفیا  همهبه کاربردن کلماتی که در 

 

 

 :مثال
 

 هست غریبنیست / چون من در آن دیار هزارا  غریب( گر آمدم به کوی تو چندان 1

 ناآشنابه معنای فرد   جناس همسان  به معنای بعید و دور      

 

 

س
انواع جنا

 همسان)تام( : امال و نوشتار یکسان، معنی متفاوت -1 
 خویش )خود(

 خویش )فامیل(

 ناهمسان)ناقص( -2

 : خروش ، خروساختالفی -1

 : چمان، چمنافزایشی -2

 : گِل ، گُلحرکتی -3

 : طلعت و طالع هم ریشه )اشتقاق( -4
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 مرا ، در آتش اندازد مرا سازدمرا،  سوزد -2

 جناس ناهمسان اختالفی  اختالف در واج وسط      

 

 بین که در این کار چه کرد شفقت/ طالع بی مهری یاریانت ز بی شفقاشک من رنگ  -3

      

 

 

 َملَکو مُلک و  مَِلکشُکر کند چرخ فلک ، از  -4

 

 یارا/  تظلم کردنم زآن نیست   یاری نیست یارانمرا ز انصاف  -5

 

 

 

 رکتحیا  بیش از یک حرفها خوانیم که اختالف آنمی «جناس ناهمسان»جناس میان دو واژه را زمانی  نکته (

 نباشد.

 

 دوازدهم :تعدادی از مثال های مهم جناس سال 
 

      دبا نیست ارد،ند تشآ ینا که هر           دبا نیست و ینا بانگ ینا ستا تشآ( 1

د بونا معنی در سما دوم اعمصر در و ستا دیسناا منفی فعل اول اعمصر در نیست واژة: متا سجنا نیست و نیست

 است

 ستا اییعد دیسناا فعل دوم اعمصر در و  ستا «اهو» معنی در اول اعمصر در دبا واژة:     متا سجنا: دبا و دبا
 

            یددر ما یها دهپر هایش دهپر                      برید رییا از که هر حریف ،نی( 2

 ستر و بحجا: دوم دةپر  /موسیقیم مقا و هنگآ: اول دةپرجناس تام : 
 

 نددنها منا اش کی د؟بو کجا د؟بو کی            نددنها منا اش کی که کیانی ووسکا( 3

 مانیز چه و قتو چه/  هشادپا            متا سجنا: دوم اعمصر کی با اول اعمصر در کی
 

   نیایی همو در تو که گفتن تو شبه اننتو           نگنجی فهم در تو که گفتن تو صفو اننتو( 4

 ختالفیا نناهمسا سجنا: همو و فهم

 

 جناس ناهمسان افزایشی

 جناس ناهمسان حرکتی

 جناس ناهمسان هم ریشه )اشتقاق(
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 عیب و غیب: ختالفیا نناهمسا سجنا           بپوشی تو عیبی همه ،نیابد تو غیبی همه (5
 

   یشو نظر صاحب که نماند شکی پس ینز         نظر منظر َدتشَوَ گرا اخد جهو( 6

 یشیافزا نناهمسا سجنا: نظرو  منظر 
 

 غندار شیِر زهشر چو وشبخر                       زهگر یهااژد چو ایبگر( 7

 ختالفیا نناهمسا سجنا: زهشر و زهگر
 

 کند می شکایت ها ییاجد از                    کند می حکایت نچو  نی از بشنو( 8

 ختالفیا نناهمسا سجنا: شکایت و حکایت
 

 خویش صلو رگاروز جوید زبا              خویش صلا از ماند دور وکا کسی هر( 9

 ختالفیا نناهمسا سجنا:  صلو و صلا
 

     نیست رستود نجا یدد را کس لیک                 نیست رمستو تنز نجا و نجاز تن( 10

 ختالفیا نناهمسا سجنا: رستود و رمستو
 

   نیست کپا تو جز که آن ای ن،بما تو              نیست کبا رو، گو فتر ،گر هاروز(  11

 ختالفیا نناهمسا سجنا:  كپا و كبا

  

 ستا ییداسو شخو عشق که دابا عاشق              ستا برنایی هرکجا ،پیر عالم در( 12

 یشیافزا نناهمسا سجنا و قشتقاا: عشق و عاشق

 

 وت و من ربها یبو غ،با از یدآ می وزمرا          تو و من ربا و گبر غم ،ستدو ای سوخت گرا وزیرد( 13

 سوخت و دوست : جماس ناهمسان اختالفی /  یشیافزا نمساناه سجنا: ربها و ربا

 

 تو و من رتا نچشما یدد می چه یاآ شب از غیر              درد و غم یها کوچه در دسر زخبر آن در نجاآ( 14

 ختالفیا نناهمسا سجنا: درد و دسر

 

    راه هکشید چشمت که کیست قشتیاا از                     تیرشاا ینبز به تو رتساا دارد( 15

 ختالفیا نناهمسا سجنا: رتشاا و رتساا
 

 ختالفیا ناهمسان سجناجهان و نهان            ننها نماند سپهبد درد که           نجها هشا به  موبد گفت چنین(  16
 

   روانکا صد ،شتد از آرد نهیو                   روانسا تا دفرمو رستود به( 17

 ختالفیا نناهمسا سجنا: روانسا و روانکا
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 یدد منر پسر با گفتنش سخن یدد                 مشر پر ووسکا هشا رخ(  18

 ختالفیا نناهمسا سجنا: منر و مشر
 

 نو هشا ونبر تشآ ز مدآ که                  غو برخاست بدیدند را او چو( 19

  ختالفیا نناهمسا سجنا: نَوْ و غَوْ
 

 باختن در تباید ینجاا مِلک                    ختناندا تباید ینجاا مُلک (20

 حرکتی نناهمسا سجنا: مِلک و مُلک

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر جناس تمرین کاربر
 

 بویش روان گالب است گویی به جویش روان / همی شاد گردد ز -1

 

 هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست / عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ صد -2

 

 ها / وی شور تو درسرها، وی سِر تو در جان هاوی ُمهر تو بر لبها، -ای مِهر تو در دل -3

 

 ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟آن کس است اهل اشارت که بشارت داند / نکته -4

 

 کار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد/ ناله کنم بپویدم: دم مزن و بیان مکن -5

 

 نین صورت ومعنی که تو داری دارندپیش رویت دگران صورت بر دیوارند / نه چ -6

 

 دیدة سیر است مرا، جان دلیر است مرا / زَهرة شیر است مرا، زُهرة تابنده شدم -7

 

 گو شمع نیارید در این جمع که امشب / در مجلس ما، ماه رخ دوست تمام است -8

 

 کفر است در طریقت ما کینه داشتن/ آیین ماست سینه چو آیینه داشتن -9

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 آرایه های ادبی 1399کنکور  احسان محسنی

 

42 
 

 

 ایم دیده چو باز از همه عالم/ تا دیدة من بر رخ زیبای تو باز استدوختهبر  -10

 

 خرّم تن او که چون روانش / از تن برود، سخن روان است -11

 

 وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت  / هم تواند کرمش داِد من مسکین داد -12

 

 تان را به مفارقت شکستینه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا / تو که قلب دوس -13

 

 چنگ نیست دهی / کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل درزمانی دیگر انداز، ای که پندم می با -14

 

 پسر را نشاندند پیران ده / که مِهرت بر او نیست ، مَهرش بده -15

 

 هاهر تیر که درکِش است، گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم از جملة قربان -16

 

 به دیدار دل من هست از این بازار، بیزار / قسم خواهی به دادار و -17

 

 زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز / تا تو را خود ِز میان با که عنایت باشد -18

 

 دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش / که بد به خاطر امیدوار ما نرسد -19

 

 چندی به پای رفتم و چندی به سر شدمدستم نداد قوت رفتن به پیش دوست /  -20
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 آمیزیحس
 در کالمآمیختن دو یا چند حس 
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 مثال:

 آوای نرمبه  شیرینهای سخن  گرم( سپهبد پرستنده را گفت 1

 شد رنگفریبی آبی( آسمان 2

 بشنوی  بوی زمستان( با من به خیابان بیا / تا 3

 گویم؟ببین چه می( 4

 ( روشنی را بچشیم5

 شنومدهن تو از چمن می( بوی 6

 توان شنید( بوی محبت از نفسم می7

 رسد( دشنام تلخ هم به دعاگو نمی8

 

 را بیابید. حس آمیزیدی ( در مثال های زیر تمرین کاربر

 

 به زبان چرب ای جان بنواز جان ما را / به سالم خشک خوش کن دل ناتوان ما را -1

 

 جان در طمع لعل شکرخای تو افتاددل در طلب خنده شیرین تو خون شد /  -2

 

 آیدشنوم آه سرد میهر که می آید؟ / زچه شد از همه جا بوی درد می -3

 

 رنگین سخنان در سخن خویش نهانند / از نکهت خود نیست به هرحال، جدا گل -4

 

 توان شنیدیر گرم / بوی محبت از نفسم میفآن بلبلم که چون کشم از دل ص -5

 

 ائب سخن بیرون نبرد / شمع روشن کرد محفل را و پیش پا ندیدصتیرگی از بخت ما  -6
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 زنده گردی در زمانه جاودان / کز نسیم عشق بویی بشنوی -7

 

 ای که ندارمای که ندارم / توان به دیده شنیدن فسانهبین به ساز و مپرس از ترانه -8

 

 ه در این گنبد دوار بمانداز صدای سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری ک -9

 

 دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوست / سخن بگو که کالمت و موزون است -10

 

 بخت آمد و خون گریست پیشم کز رنگ سیاه شرمسارم -11

 

 تر نیستیکایک تلخی دوران چشیدم/ ز هجران هیچ شربت تلخ -12

 

 انم که طعم صبر چشیدمندانی / من این معامله د شکر خوش است ولیکن حالوتش تو -13

 

 لب شیرین تو تلخ است ولیک / تو ملولی و مرا هست زغیر تو ماللعیش من بی -14

 

 رخ شاه کاووس پر شرم دید / سخن گفتنش با پسر نرم دید -15

 

 های زرین / بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا راهای شیرین به بهانهبه ترانه -16

 

 هاها / حالوت سنج معنی در بیانبه نام چاشنی بخش زبان -17

 

 اند و هنوز / براین شط شفق آواز سرخ او باقی استگلوی مرغ سحر را بریده -18

 

 حرف رنگینی زسوز عشق دارم بر زبان / دود دل خیرد اگر چون شمع خاموشی کنم -19

 

 ترین آواز چیست؟ / چشم غمگینش به رویم خیره ماندگفتمش شیرین -20
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 هستیم با سرنوشت تر آب / عادت سبز درختآشنا  -21

 

 تر از مرگ / دوری از توستمرگ تلخ است / اما تلخ -22

 دهد انارهای تو را میچکد /طعم ترانهها طراوت احساس میاز شاخه -23

 

 شنومها را مینجوای نمناک علف -24

 

 تلخ منشین شراب اگر داری / شور کم کن کباب اگر داری -25
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 اسلوب معادله
 (  حتما وجود این شرایط همگی الزم استبرای وجود این آرایه در بیت )  سه شرط الزم و کافی

مت عالن دو مصراع . به عالرتی دیگر بتوان بیبرعکسباشد یا  اولبرای مصراع مصداقی ، دوم : یعنی مصراع وجود تمثیل  -1

 گذاشت.( همانطور که  ) مساوی ) = ( یا عبارت

 وجود داشته باشد.دوم در مصراع  اول با مصراع اجزای متناظر و مرتبط -2

 وم ادامهدمصراع و  ردجای دو مصراع را با هم عوض کتوان : یعنی ب و معنایی استقالل دو مصراع از نظر دستوری -3

 ی مصراع اول نباشد.

 

 : مثال

 مر زیان را مشتری جز گوش نیست  محرم این هوش جز بیهوش نیست -1

 شرط اول : مصراع دوم ، مصداقی برای مصراع اول است ، می توان بین آن ها عبارت همانطور که قرار داد

 مر زیان را مشتری جز گوش نیست همانطور کهمحرم این هوش جز بیهوش نیست 

 شرط دوم : هوش با زبان و بیهوش با گوش متناظر است.

 دارند مستقل هستند و قابلیت جابجاییشرط سوم : مصراع دوم ادامه مصراع اول نیست ، 

 مر زیان را مشتری جز گوش نیست                           محرم این هوش جز بیهوش نیست

 

 ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شودپسته            شود های انسان ازسخن پیدابی کمالی -2

 توان بین آن ها عبارت همانطور که قرار دادشرط اول : مصراع دوم ، مصداقی برای مصراع اول است ، می 

 ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شودپسته همانطور که های انسان ازسخن پیدا شود ی کمالیب
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 شرط دوم : بی کمالی های انسان با پسته ی بی مغز و سخن با لب متناظر است.

 دارند ت جابجاییمستقل هستند و قابلیشرط سوم : مصراع دوم ادامه مصراع اول نیست ، 

 های انسان ازسخن پیدا شودی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود                   بی کمالیپسته

 

 

 عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود                 موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود -3

 آن ها عبارت همانطور که قرار داد شرط اول : مصراع دوم ، مصداقی برای مصراع اول است ، می توان بین

 موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود. همانطور کهعیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود 

 شرط دوم : عیب با مو ، پاکان با شیر خالص و هویدا با پیدا متناظر است.

 رنددا مستقل هستند و قابلیت جابجاییشرط سوم : مصراع دوم ادامه مصراع اول نیست ، 

           موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود                        عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود  

 

 ست.شروع شود، دیگر اسلوب معادله نی) به معنای دلیل و ساختن جمله مرکب (  کهنکته ( اگر مصراع دوم با 

 

 مثال :

 گــر فــاش گـــردد، شــوی روی زرد کـه  مــرد( چــرا گـویــد آن چـیـز در خــفـیـه 1

 هاانـد نگیـنزهـر در بـن دنـدان نهفتـه که  ( بـه نـام شهـرت اقـبـال زنـدگـی نـفـروشـی2

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر اسلوب معادله تمرین کاربر

 

 او باالتر است ر باال نشیند کسر شأن شعله نیست / جای چشم ابرو نگیرد گرچهگدود ا -1

 هم جدا هارا می کند باد خزان ازبرگ / د از سرد مهری دوستان از هم جداشونمی -2

 ماهیان بطلب طعم آب دریا را  ز عاشق پرس / ز حالوت سنج تلخ را -3

 حریص را نکند نعمت دو عالم سیر / همیشه آتش سوزنده اشتها دارد -4

 کج باعث رسوایی تیرانداز استی / تیر ثردخل بیجا ندهد غیر خجالت ا -5

 تر است/ بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر راریشة نخل کهن سال از جوان افزون -6

 شوداند / آیینه عیب پوش سکندر نمیروشن دالن خوش آمد شاهان نگفته -7

 کندها کینة کسی / آیینه هرچه دید فراموش میصورت نبست در دل -8
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 شود ز اهل کمال / تمام گشتن ماه از هالل معلوم استگرفت هرکه کم خود،  -9

 ما دل شکستگان / از کاسة شکسته نخیزد صدا درست حسن بیان مجوی ز -10

 الزم پیری است صائب برگ ریزان حواس / پیش ره نتوان گرفتن لشکر بشکسته را -11

 گیری دوران چه باک عارف را / ز قحط سال هما بینوا نخواهد شدسخت ز -12

 باشدگیر است / زری که سکه ندارد روان نمیدلی که نیست خراشی در او زمین -13

 بیش ار خواهی به هر پس مانده همراهی گزین / سربلندی بایدت دیوار کوتاهی گزین -14

 زلف تو دارد آری / کس به جز گوی تحمل نکند چوگان را دل من تاب سر -15

 / باد را خاصیت آن است که باران آرد بود اشکی به قفا نیست عجب آه را گر -16

 این مگیر از فرع این از اصل گیر/ برکمان کم زن که از باوزست تیر -17

 خودی بیدار شد بلبل / زهی خجلت که معشوقش بیدار کند عاشق راخواب بی به بوی گل ز -18

 امانهمن، پرشود پیم در مذاق من، شراب تلخ آب زندگی است/ شیشه چون خالی شد از -19

 داغ از دل برنیاید سنگ را / کوهکن تا خون دردامن کهسار ریختای بیالله -20

 به جاست همچو حباب موج مد احسانی است/ تالش باختن سر در این محیط که هر -21

 رسدگیرد قرار / اول سیر است چون سالک به منزل میقرار شوق در یک جا نمیبی -22

 صاف من بده / چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول راآخر نه دل به دل رود ان -23

 در این بهار چنان روزگار افسرده است/ که غیرشمع، گلی هیچ کس به سر نزند -24

 نگر تا چه گوید سخن گوی بلخ / که باشد سخن گفتن راست، تلخ -25

 بردم، غم زکافرم بخریدفزود آتش من، آب را خبر ببرید / اسیر می -26
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 هم از سرکشی کی می رود در پای ما؟ ل دراین گلشن کجا دارد سر پروای مابه / خارگ -27

 کامل عیار نیست به میزان دوستی / هرکس که هم خمار نگردد به هم شراب -28

 هرکه دل پیش دلبری دارد / ریش در دست دیگری دارد -29

 مادر زاد زبیا و ساز سفر ساز و زاد ره برگیر / که عاقبت برود هرکه او  -30

 کـم آواز هـرگـز نبیـنـی خـجـل / جوی مشک بهتر، که یک توده گل  -31

 نـبـایـد سخـن گـفـت نـاسـاخته / نـشـایـد بـریــدن، نـیـنـداخـتـه  -32

 پـای خوابیده به فریاد نگردد بیدار / پند با عاشق بیدل چه تواندکـردن  -33

 میشه آتش سوزنده اشتـهـا داردحریص را نکند نعمت دو عالم سیر / ه  -34

 غرقه در نیل چه اندیشه کند باران راسرزنش غیر نترسد هیهات /  سعدی از  -35

 طرب را ماتم غم آفریدندوداع غنچه را گل نام کردند /   -36

 کش به بادامی بسازدریاضت/   مرا کیفیت چشم تو کافی است  -37

 کندآینه هرچه دید فراموش میی کسی / صورت نبست در دل ما کینه  -38

 گرددخواب دروقت سحرگاه گران میگردد / آدمی پیرچوشد حرص جوان می  -39

 کشد اول چراغ خانه رادزد دانا میآید برد هوش و دل فرزانه را / عشق چون   -40

 همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک / چند روی چو گل وقاهت چون شمشاد است  -41

 سـودای رخـش گفتـم زسربیرون کنم / گفـت کـو زنجیـر تـا تدبیر این مجنون کنم دوش  -42

 خبـر افتادهـرکـس ز بـرم رفـت کـه آرد خبــر از یـار / باز آمـد و از خـویـش چـو مـن بی  -43
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 تلمیح
 به داستان ، آیه، حدیث و مثل و ... اشاره

 

 مثال:

 

 کردجرمش این بود که اسرار هویدا می  بلند( گفت آن یار کز او گشت سِردار 1

 بردارکردن حالج 
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 متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را  ( نه خداتوانمش خواند نه بشر توانمش گفت2

 الفتی الّاعلی، السیف الّا ذوالفقار 

 

 آن نور روی موسی عمرانم آرزوست  ( جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او3

 داستان حضرت موسی )ع( و فرعون 

 

 تعدادی از مثال های مهم تلمیح سال دوازدهم :
  نیایی همو در تو که گفتن تو شبه اننتو                نگنجی فهم در تو که گفتن تو صفو اننتو( 1

 لِفطنا صغو الیَناله و لهِمَما بُعدُ کهرالیُد:   دارد علی تحضر از حدیثی به تلمیح

 (نرسند آن کُنه به كیرز یها عقل و نکنند درك را واز اوپر دور یها همّت که کسی)

 ءشَیٍ کَمثِله لَیسَ یلذّا هللا:      شریفة یةآ به تلمیح و
 

 ییافز تو کمّی همه ،بکاهی تو بیشی همه                بپوشی تو عیبی همه ،نیابد تو غیبی همه( 2

 دهلشّهاا و لغیبا عالم هللاُا: نیابد تو غیبی همه: تلمیح

 ءتشا من لتذّ ءوتشا تعزّمن: یةآ به تلمیح دوم اعمصر
 

 نعمت مزید رشندا شکر به و ستا قربت موجِبِ طاعتش که   جلّ و عزّ ،  را ایخد منّت( 3

 « لَزیدَنَّکُمْ شَکَرتُم لَئنْ:     » هیمابرا رةسو از 7 یةآ به دارد تلمیح
 

 رینخو غفلت به و آری کف به نانی تو تا          ندرکا در فلک و شیدرخو و مه و دبا و برا( 4

 ینبر نفرما تو که نباشد فنصاا طشر                     دارفرمانبر و سرگشته تو بهر از همه

 «لقَمَرا و لشّمْسَا لَکُمُ سَخَّرَ وَ » :  دارد تلمیح ،بیت دو هر اول اعمصر
 

 ...نمیاآد تِصَف وَ و نعالمیا حمتر و داتموجو مَفخِر و تکاینا وَرسَر از   ستا خبر در( 5

 «  ینَللْعالَم حْمةًرَ الّ  كَسَلْنااَرْ ما و:»    نبیاا رةسو از 106 یةآ به دارد تلمیح: نعالمیا حمتر 
 

 نتیباکش حنو باشد که را آن بحر جمو از کبا چه          ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه( 6

   حنو تحضر نستادا به دارد تلمیح
 

 ستا هرمنا او که دکر یقین وزمرا ملّت                     یمدکر نسلیما مُلک ینا در که را کسی آن( 7

 ءسماا  گویند می که دبو وی ینگشترا در وی رتقد و ییوافرمانر راز. دارد نسلیما تحضر ایماجر به تلمیح بیت

 و نشست تخت بر نسلیما یجا به آورد، ستد به را آن یترفند به هریمنا نچو و دبو هشد حک آن بر رگاوردپر

 .شد آواره نسلیما
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 شتاند جم جمشید که ستا غتیافر را ما          ستا تهی می و مجا از من مجا و جیب نکهآ با( 8

 ادیپیشد هشادپا جمشید نستادا به تلمیح: جم جمشید
 

                     ندوماد ای گیتی گنبد ای           بنددر یپا سپید یود ای( 9

 سپیدیو د با جنگ و ستمر نخا هفت به تلمیح

 
 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا         بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد( 10

 شد تهی دخو از ،جفاها و ها نجر تحمل با باید که دارد فانهرعا و صوفیانه «یاضتر» به تلمیحی 
 

 شودیما خد یگویا نباز و دارد لب بر را حیو تیاآ اش هسنگریز و سنگش ةصخر هر ،کوهش رش،غا ،ختشدر حتّی( 11

 رضالا فی ما و اتلسّموا فی ما هللا یسبّح:  نیآقر یةآ به تلمیح
 

 در که را  گمربز و ستینرا مماا آن دلوآ گریه یها ناله. مشنو می را تنهاو منددرد روح آن دلوآ گریه یها ناله( 12

 .  گریست می و دبر می  هچا محلقو در سر د،فریا بی کویر آن قلب در و  پلید مدینة آن رکنا

 هچا با میرا تحضر گفتنِ سخن ایماجر به دارد تلمیح 
 

 نند ز می سر غیب از تک تک ش،خامو و یباز نگارستا ،پَر سلماا نمرغا آن بر که معلّقی سبز ییادر ینا(  13
 

 درو مهنگا و مدآ خویش کشته از دمیا            نو مه داس و میدد فلک سبز رعمز

 .شتنداپند می سبز نگر به  را نسماآ که نگذشتگا وربا به تلمیح
 

 دکر مدهوشم نمولیا یجو یبو ؛شد نپرنیا یموآ یگر ؛نشست وفر نجیحو آب(  14

     کیرود شعر به تلمیح

 همی یدآ نمهربا ریا دیا             همی یدآ نمولیا یجو یبو

  همی یدآ نپرنیا پایم یرز           او راه شتیدر و یموآ یگر

 (  سبا)    خنگ  همی یدآ نمیا تا را ما خنگ    ستدو روی طنشا از نجیحو آب

 همی یدآ نمادشا تو زی میر            زی یرد و شبا دشا رابخا ای
 

 راه هکشید چشمت که کیست قشتیاا از             تیرشاا ینبز به تو رتساا دارد(  15

 ینبز تحضر رتساا و راعاشو قعةوا به دارد تلمیح
 

 ه؟نگا کنی می کجا به ف،شر مسلم ای ؟پیک امکد یاآ سدر می ستدورد از( 16

 .نکوفیا یسو به( ع)حسین مماا دةفرستا«  عقیل بن مسلم »ایماجر به دارد تلمیح بیت
 

 هچا ز ونبر نیاید هیچ که بگو ،یوسف              کِشد شرمندگی و ببیند را تو ترسم( 17

 یوسف تحضر نستادا به دارد تلمیح ،بیت
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   هقتلگا دالگو مجسّمِ ضةرو ای             ستا نهفته چشمت به هشکو کربال یک(  18

 .تحضر گسو در نیاخو ضهرو نیز و هقتلگا دالگو و راعاشو قعةوا به دارد تلمیح بیت
 

   رکنا رندا شتدا سمن گفتی که                اسو یقبا و سپا مدآ نچنا(  19

 هیمابرا نفکندا تشآ به ایماجر به دارد تلمیح
 

   دبو نیکسا آب و تشآ دم                     دبو دانیز کپا بخشایش چو( 20

 هیمابرا نفکندا تشآ به ایماجر به دارد تلمیح

  دمبو بعجا ءُشی و بکمیا قمخلو ینا ازندورا و تماشا لمشغو( 21

 .درو می رکا به شگفتی نبیا ایبر«  بعجا ءٌ لَشی اهذ انّ»  دارد 5 یةآ ص، رةسو به تلمیح: بعجا ءٌ شی 
 

  دبو«  مستعجل لتدو»که نیمدا می همه مّاا ندرا پیش نیز فریقاآ قلب و  حبشه تا صباحی چند( 22

 دبو مستعجل لتدو لیو خشیددر شخو            سحاقیابو وزةفیر خاتم ستیرا:            حافظ بیت به رهشاا

 

 

12 

 تضمین
 آیه ، حدیث ، مصراع، بیت یا سخن دیگری در شعر یا کالم  آوردن 

 :مثال

 «من از آن روز که در بند توام آزادم»  ( حافظ از جور تو، حاشا که بگرداند روی1

 سعدیمصراع        

 ای پسر  «کل یوم هوفی شان»   ( بهر این فرمود رحمان ای پسر2

 آیة قرآن           

 «ما عبدناك حق عبادتک»( عاکفان کعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف که : 3

 حدیث       

 خوردند و نام و ننگ کم کردند            چو آمد نامه ی ساقی چه نام آورد مستان را سقاهم ربهم( 4

 آیة قرآن      
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 که ایزد در بیابانت دهد باز                             تو نیکی می کن و در دجله انداز( 5

 ضرب المثل رایج قبل از سعدی ) قابوس نامه (

 اشارهبه  ویسنده فقطدر ضمن کالم آورده می شود و شاعر یا نعینا آیه و حدیث و ....  تضمین بر خالف تلمیح ،در  نکته (

 اکتفا نمی کند.

13 

 تضاد
 دو واژه مخالف ) مقابل (  و ضد هم از نظر معنی

 

 مثال:

 برخیزمو  بنشینمفرمان برمت جانا،        برخیز یا از سرجان  بنشین( گفتی به غمم 1
 

 روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع  خویش را آتشو   آب زدم بر( این که گاهی می2

 

14 

 نما = پارادوکس = تناقضمتناقض
 وجود داشته باشند. در آن واحد و هم زمان نمی توانندکه  جمع کردن دو مفهوم

 

 :مثال

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است  ای؟شنیده حاضر غایبهرگز وجود  
 

  نمی توانند در آن واحد رخ دهندهستند که  دو مفهوم متضادحاضر و غایب 

 

 پارادوکستفاوت تضاد و نکته ( 
 

 است. گرمبود و اکنون  سردصبح هوا   امر تضاد: میان دو
 

 دو مفهوم متضاد که همزمان به یک امر نسبت داده می شوندپارادوکس: 

   / سیاهِ روشن / پر از خالیجُک غمگین / کچل موفرفری     

 

 : مثال

 است سپید سیهاست / پایان شب  امیدبسی  امیدی نادر 
 

امید  ،ا امیدی نبه شاعر مدعی است که در  دو مفهوم مخالف امید و نا امیدی با هم در آمیخته شده اند،  مصراع اولدر 

 .یستدر عالم واقع جمع شدن و آمیختن هم زمانی این دو مفهوم ممکن نبسیاری وجود دارد . ولی مشخص است که 

 .و تضاد به وجود آمده استمخالف سیه و سپید با هم جمع نشده اند ، دو واژه ی  مصراع دومدر 
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 مثال های مهم پارادوکس

 تمکین بی قراری ام و بی قرار هیچ            گویایی سکوتم و بی تابی درنگ( 1

 ولی چون بحر دُر برکرده در جوش              گروهی سر به سر گویای خاموش( 2

 بیش نیست عیش این گلشن خماری               الله و گل زخمی خمیازه اند( 3

 جز زهر غصه در شکر روزگار نیست             کام، آشنا به ماحضر روزگار نیست( 4

 چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد           زلف آشفته ی او موجب جمعیت ماست( 5

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید              گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد( 6

 چو اندر نفس خود یک قطره خونی               میکُشی صد بحر آتشچگونه ( 7

 فقیران منعم گدایان شاه               چنین نقل دارم ز مردان راه( 8

 بیا که یاد تو آرامشی ست طوفانی  کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق( 9

 درمان می بوددرد بی دردی اگر قابل      دردمندان چقَدَر خون جگر می خوردند( 10

 ( کنار تو لنگر گرفت کشتی عشق                        بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی11

 ( بارها از تو گفته ام / ای حقیقی ترین مجاز ، ای عشق12

 

 سال دوازدهم :ناقض تعدادی از مثال های مهم ت
 

 ؟یدد که مشتاقی و زمساد نی همچو                  ؟یدد که تریاقی و یهرز نی همچو( 1

 رانکوهسا سنگ از نگیختابر هادفریا                جنونم خاموشی یتاهو در که زآبا( 2

   مهتابی پر و شخامو ننخلستا ینا ،کویر نسماآ( 3

  دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در( 4

 هپنا تو شغوآ به مگر گمر آورده               تخرآ یها نفس ستا ندگیز لبریز( 5

 دنگر یم را دخو نمواپیر ،ثابت و هخیر ینگاهها با و ستا دهیستاا خویش یبرجا حرکت بی که میدد می را معلم( 6
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 حسن تعلیل

 امری واقعیبرای  هنری )شاعرانه( و غیر واقعیدلیل 

 : مثال

 عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت / که چمدین گل اندام در خاک خفت

قعی و گل ها بر خاك این است که انسان های زیبارو در این خاك خفته اند . علتی که به هیچ وجه وادلیل رشد 

 علمی نیست و برای ادبی کردن نوشته با استفاده از تخیل به زیبایی آمده است.

 

 مثال های دیگر :

 اندجواب داد که آزادگـان تهـی دست  آری؟ای نمی( به سرو گفت کسی میوه1

 بیا که صاف شـود ایـن هـوای بـارانی  گریندتـویی بهـانة آن ابـرهـا که می( 2

 زیـرا کـه کـرد فـاختـه بر سرو موذنی  ( نرگس همـی رکوع کند در میان باغ3

 پیداست که از دست کریم تو حیا کرد  چکد از ابر( باران همه برجای عرق می4

 که بیند که شمع از زبان سوخته است             ( از آن مرد دانـا دهـان دوختـه است5

 ( خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید                       ورنه این شط روان چیست که در بغداد است6

   را معذورم                       قبله را بر همه خلق نشان باید داد    نمودم به همه روی تو ( گر7

 پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد                      رق می چکد از ابر(  باران همه بر جای ع8

 ( چوب را چون بشکنی گوید تراق                          این صدا از چیست ؟ از درد فراق9

 ( دشمن زندگی است موی سپید                         روی دشمن سیاه باید کرد10

 ید ابر بهار                     گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد( رسم بد عهدی ایام چو د11

 ( تا چشم تو ریخت خون عشاق                           زلف تو گرفت رنگ ماتم12

 ( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی               هنوز می پرد از شوق چشم کوکب ها13
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 وز تشنگی ات فرات در جوش و خروش                     ( ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش14

 ( بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد                 حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی15

 ( چاه از آن زمان که تو در آن گریستی / جوشان است16

 نگنجد در آن کین کس ( دلم خانه مهر یار است و بس                             از آن می17

 به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری                  جواب داد که آزادگان تهی دست اند( 18

 در وداع شب همانا خون گریست                        روی خون آلود زان بنمود صبح( 19

 دعرق گشت و گل به جوش آمنچه غرق تنور الله چنان برفروخت باد بهار                        که غ( 20

 ( ای گل که موج خنده ات از سر گذشته است          آماده باش گریه تلخ گالب را21

 ن است( ناله مظلوم در آهن سرایت می کند                     زین سبب در خانه در خانه زنجیر دائم شیو22

 زین جهان بر دلش غبار آمد  ( ابر بگریست بر گل از پی آنک                          23

 مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید                     که روشن است جهان از نفس کشیدن من( 24

 ( تا نگویی پیرهن تنگ است بر زیبا تنش                بس که شیرین است می چسبد به تن پیراهنش25

 

 سال دوازدهم :حسن تعلیل تعدادی از مثال های مهم 
 

 لبندد چهر ،برا به بنهفته             روی تنبیند بشر چشم تا( 1 

 چند یک دهنمو ورم درد، از                   مینیز دةفسر قلب تو( 2

 نددنها منا اش می که نشاها دل نخو               شد نعیا کتا از و مدآ عجین کخا با( 3 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا              بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد( 4 

 نددنها منا اش دی هگا و مه دادمر                   گاهی که دبو ما دیسر دم و لگرمید( 5 

 ندا برخاسته ینجاا از همه انپیامبر که ستا آن از و( 6 
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 اغراق
 

 در توصیف یا مدح یا ذم رویزیاده

 

 

 :مثال
 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران   بگریم چون ابر در بهاران( بگذار تا 1

 و رسیدن هزار فرسنگ است میان ما  ( دلم گرفته از این روزها دلم تنگ است2

 اگر پای در دامن آری چو کوه                            سرت ز آسمان بگذرد در شکوه( 3

 به دنبال سر چنگیز می گشت        ( در آن دریای خون در دشت تاریک              4

 ( مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست         یا شب و روز به جز فکر تو ام کاری هست5

 

 

17 

 آرایی= نغمة حروفواج
د . شکل از یک صدا را حس نمای گوش آوای خاصیگویند. به نحوی که در سخن را میتکرار یک واج )صامت یا مصوت( 

 .نوع صدای ) ز ، ذ ، ظ ، ض ( یکی هستند 4مثال هر نوشتاری تفاوتی ایجاد نمی کند. 

 

 :مثال
 ( خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد / که تا ز خال تو خاکم شود عبیر آمیز1

  خ»تکرار صامت» 
 

 را ز سبیل( خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل  /  باز دارد پیاده 2

  إ»تکرار مصوت کوتاه» 
 

 جمال جانان میل جهان ندارد / هرکس که این ندارد حقّا که آن نداردجان بی( 3

  آ»و مصوت بلند « ج»تکرار صامت» 
 

 شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی / غنیمت است چنین شب که دوستان بینی( 4

  اُ» و مصوت« ش»تکرار صامت» 
 

 ام در دام دوستای افتادهدام است و خالش دانة آن دام و من / برامید دانهزلف او ( 5

  م»تکرار صامت » 
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 آرایی= تکرارواژه
 را می گویند. تکرار واژه و کلمات

 

 :مثال
 ( پس هستی من ز هستِی اوست  /  تا هستم و هست، دارمش دوست1

  هست»تکرار واژه» 

 گرددعهد از پشیمانی ، پشیمان زود می مشو ایمن / که بد ( گر اظهار پشیمانی کند گردون2

  پشیمان»تکرار واژه» 
 

 تریم( گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من / از خاک بیشتر نه که از خاک کم3

 بیشتر»و « خاك»های تکرار واژه» 
 

 ( خیال روی کسی درسر است هرکس را / مرا خیال کسی کز خیال بیرون است4

 کسی»و « خیال»های تکرار واژه» 

 

 ( ای جانِ جانِ جاِن جان، ما نامدیم از بهرنان / بَرحِه گدارویی مکن در بزم سلطان، ساقیا5

 جان»های تکرار واژه » 

 

19 

 سجع
 گویند.ها را میآن دوی هر یاوزن  وهای پایانی واج یاواج  دردو واژه  یکسانی

 

 نکات مهم سجع:

 باشد. دو جمله« حداقل»شود که کالمی دیده می( سجع در 1

 در دو جمله بیاید.پایان باید در  حتماً( سجع 2

 نثر.رود هم در به کار می شعر( سجع هم در 3

 است. همان قافیه در شعر( سجع در نثر 4

فیه قاکه  اعنیم مصرپایان هر تقسیم می شود. کلمات آهنگین  بیت به چهار قسمت( برای یافتن سجع در یک بیت شعر ، 5

 به حساب می آید. سجعنامیده می شود ، همان  ی میانی
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 مثال:

 درنپاید،  برآید( هر چه زود 1

 پاینده.است و دولت  زاینده( هنر چشم 2

 سالو بزرگی به عقل است نه به  مال( توانگری به هنر است نه به 3

 است داغدیدار تو درد و است، بی چراغ( الهی، اگر بهشت چون چشم و 4

 نمودنی.است نه  یمودنیپو بساط مهر،  گفتنیاست نه   نهفتنی( سرِّ عشق 5

انة خ          بی علم، و زاهد بی برو عالم بی عمل، درخت  بی پرمعرفت، مرغ است و روندة بیزر بی( تلمیذ بی ارادت، عاشق 6

 بی در

 نیست نهایتنیست، از بهر آن که محبوب را  غایت( محبت را 7

 ، قارون کند، گدارا هستی/ کاین کیمیای  مستی، در عیش و کوش و دستی تنگ( هنگام 8

 رود/ کاشوب و فریاد از زمین برآسمانم می نازنین، ای دلستان نشین( باز آ و بر چشمم 9

 ، با من وفاداری کند مییک پیمانه / وانگه به  وی، آرد به دل پیغام نی ( اول به بانگ نای و10

 است.بازو ست، زور در ترازو( هرکه زر در 11

 نوا را/ روزی تفقدی کن، درویش بی سالمت، شکرانة کرامت( ای صاحب 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع
ج

انواع س
 2و  1مثال  های پایانی: وزن + واجمتوازی -1 

 ضایعملک است و دین بی باطلدین ملک بی : فقط وزن متوازن -2

 نپذیرد، سخنش صالح  نگیردمتکلم را تاکسی عیب  های پایانی: فقط واجمطّرف -3
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 سال دوازدهم :سجع تعدادی از مثال های مهم 
 

 نعمت مزید رشندا شکر به و ستا قربت موجِبِ طاعتش که   جلّ و عزّ، را ایخد منّت( 1

 ذات حمفرّ ،یدآ برمی نچو و  ستا تحیا مُمِدّ رود، می وفر که نفسی هر( 2

 هکشید جا همه یغشدر بی نعمت انخو و هسیدر را همه حسابش بی حمتِر رانِبا( 3

 دنبُرَ مُنکَر یخطا به روزی ظیفةو و ردند فاحش هگنا به نبندگا سنامو دةپر( 4

 دهکر زاغآ یّتاذ و رجو و دبو دهکر دراز  عیّتر لما به  ولتطا ستد که کنند حکایت  عَجَم کملو از را یکی( 5

20 

 مراعات نظیر = تناسب = شبکه معنایی
 )غیراز تضاد( داشته باشند. ارتباط معناییهایی که با هم به کارگیری واژه

 

 مثال:

 سجادة من دشتنور،  مهرمچشمه،  جانمازمیک گل سرخ،  امقبله،  مسلمانم( من 1

 هاپیکانباشد پیش همه  سپرباید که   ابرو کمان( هر کاو نظری دارد با یار 2

 باید رفت بارانرا باید بست ، زیر  چترها( 3

 شستم از برای آزادی جانخود ز  دست  آزادی پایبه  سر( آن زمان که بنهادم 4

 زدند پروانه آن است که در خرمن  آتش  شمعخندد او  شعلة از آن نیست که  آتش( 5
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