
 

 

 (خراسان شمالی-دبیرزبان و ادبیات فارسیلغات مستعد استعاره                             وحید رضازاده  )
 لهمستعار منهمستعار شماره لهمستعار منهمستعار شماره لهمستعار منهمستعار شماره

 قامت خمیده کمان 75 ناخن فندق 92 معشوق بت 1

 عاشق عندلیب 75 لب عناب 03 معشوق سرو 9

 دل مرغ 72 لب شکر 01 معشوق شمشاد 0

 عشق کیمیا 03 لب لعل 09 معشوق ماه 4

 عشق اکسیر 01 دندان تگرگ 00 معشوق گل 7

 خشم آتش 09 سخن گوهر 04 معشوق غنچه 0

 عشق آتش 00 سخن قند 07 معشوق صنم 5

 چشم نرگس 04 ابرو کمان 00 معشوق کعبه 5

 ستاره نرگس 07 نگاه تیر 05 معشوق لعبت 2

 چشم آهو 00 گیسوی مشکی مشک 05 معشوق خورشید 13

 مو زنجیر 05 گیسو کمند 02 معشوق شمع 11

 شراب دختر رز 05 گیسو دام 43 معشوق آهو)غزال( 19

 شراب کشتی نوح 02 چهره برگ گل 41 معشوق جان 10

 دنیا خاکدان 53 چهره گل 49 معشوق ستاره 14

 دنیا کشتزار 51 خال دانه 40 معشوق نگار 17

عروس  59 چشم آینه 44 معشوق ابرشکربار 10

 هزارداماد

 دنیا

 دنیا رباط 50 دل آینه 47 تن پرده 15

 دنیا زال 54 گوش دروازه 40 دل سنگ 15

 دنیا دیرمکافات 57 مو سنبل 45 گیسو آبشار 12

 اشک دُر 50 گونه ارغوان 45 چشم چراغ 93

 سخن ارزشمند دُر 55 برف کافور 42 لب خط 91

 انسان ناالیق خوک 55 موی سفید کافور 73 عاشق پروانه 99

 انسان ناالیق دیو 52 خط ادامه چشم دم شیر 71 دهان پسته 90

 انسان ستمگر دد 53 مژه خار 79 چشم بادام 94

 انسان ناالیق اهریمن 51 رقیب عشقی خار 70 دهان صدف 97

 دنیا باغ 59 خداوند نقاش 74 قامت خمیده دال 90

 دنیا زندان 50 دندان مروارید 77 قامت راست الف 95

 دنیا گذرگاه 54 کمر مو 70 لب یاقوت 95
 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 

 

 (خراسان شمالی-فارسیدبیرزبان و ادبیات وحید رضازاده  )                             لغات مستعد استعاره
 لهمستعار منهمستعار شماره لهمستعار منهمستعار مارهش لهمستعار منهمستعار شماره

 ابرو محراب 117 موی رخسار خط سبز 133 غم سیل 57

 شهید مسافر 110 قبر خوابگاه 131 دنیا قفس 50

سیاهی وسط  مشک 139 تن قفس 55
 گل الله

 فرصت سیالب 115

 عشق آب 115 خوشه انگور ثریاعقد  130 آسمان سقف 55

 عاشق ماهی 112 دنیا دامگه 134 دهان نمکدان 52

 جهان صفحه 193 گل و سبزه خرده مینا 137 آه باد 23

 ستاره الماس 191 فکر رشته 130 عشق دریا 21

 خوشی گل 199 مو رشته 135 مشکالت موج 29

خط  20

 مشکین

 سختی خار 190 اعمال کشته ها 135 سبزه عذار

ترک  24

 مست

چشم 

 معشوق

ذغال بر  طاووس 194 آسمان چرخ 132

 افروخته

دایره  27

 مینایی

واسطه فیض  ساقی 113 فلک

 الهی

 جرقه آتش گاورس 197

فرش  111 دل جام جم 20

 زمردین

استعاره آرایه ای تخیل برانگیز است  سبزه و چمن

قدرت با کشف استعاره در ابیات به 

برید و از  می فوق العاده شاعر پی
 .ابیات لذت فروانی دریافت می کنید

 پیروز و سربلند باشید.

 لییا ع
 

خسرو  25

 خاور

 ثروت حطام 119 خورشید

 موی مشکی غالیه 110 خورشید جام زر 25

 کدورت زنگ 114 خورشید گل زرد 22

 

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  فھرست برخی از لغات ايھام دار
   

 ) آرزو: به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم/ به خواب عافيت آن گه به بوي موي تو باشم2) عطر 1بو:  -1

 شد و گفتم صنما عهد به جاي آر/ گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست) پيمان: دي مي2) زمان 1عهد:  -2

 ي شكسته هوا را نگه نداشتپنهان نگشت در دل صد چاك راز عشق/ اين خانه) عشق: 2شود ) آن چه تنفس مي1هوا:  -3

 رسم اكنون به سالمت نگران باشكننده: دلدار كه گفتا به توام دل نگران است/ گو مي) نگاه2) دلواپس 1نگران:  -4

 ) پول مثل جاري و رايج)2) روح مثل پول  1( كه نيست نقد روان را بر تو مقداري) جاري: نثار خاك رهت نقد جان من هر چند/ 2) روح 1روان:  -5

 .) همسر خسروپرويز: آواز تيشه امشب از بيستون نيامد/ شايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشد2) شكرين 1شيرين:  -6
 كجا گنجد  شكر ) يكي ديگر از همسران خسرو پرويز: مرا شكر منه و گل مريز در مجلس/ ميان خسرو و شيرين2) شيريني 1شكر:  -7

) اصطالح موسيقي در قديم: بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايبان دارد/ بهار عارضش خطي به خون 3اي در چين ) بتخانه2) فصل بهار 1بهار:  -8
زار عمر/ بازآ كه ريخت بي گل رويت بهار عمر (اصطالح موسيقي با خرم كه آن هم ارغوان دارد( فصل و بتخانه) و يا اي خرم از فروغ رخت الله

 صطالحي در موسيقي است ايهام تناسب دارد.)ا

) تسلسل: چشم بر دور قدح دارم و جان بر كف دست/ به سر خواجه كه تا آن ندهي نستاني (اطراف 4) زمانه 3) گردش جام شراب 2) اطراف 1دور:  -9
ردش جام شراب و تسلسل) كس به دور گان افتد تسلسل بايدش (ون با عاشقو گردش جام شراب) ساقيا در گردش ساغر تعلل تا به چند/ دور چ

و »  دور لب» «دور نرگس«نرگست طرفي نبست از عافيت/ به كه نفروشند مستوري به مستان شما (اطراف [چشم] و زمانه. در اين مورد دقت كنيد 
شود و در اين حالت دور معشوق مين عضو مجاز از اش معني اطراف است و ديگري آمعني شود كه يكدور ديگر از اعضاي معشوق اين گونه ايهام مي

 )اي كه يار هست و يا اطراف لب.شود زمانهشود پس ميگوييم دور لب؛ لب مجاز از يار ميمثال مي تواند معناي زمان بدهد.مي
 چشم مرا نور نمانده است/ وز عمر مرا جز شب ديجور نمانده است تو ) دور از جانِ ...: دور از رخ2) وقتي از ...  دور هستم 1دور از ... :  -10

 كندگرد من رفت به چين زلف او/ زان سفر دراز خود عزم وطن نمي) پيچ و تاب: تا دل هرزه2) كشور چين كه مظهر زيبايي بوده 1چين:  -11

 ت كردگارز در نظر هوشيار/ هر ورقش دفتري است معرف) برگ گل: برگ درختان سب2) كاغذ 1ورق:  -12

 خبر ز لذت شرب مدام ماايم/ اي بي) هميشگي: ما در پياله عكس رخ يار ديده2) شراب 1مدام:  -13

) اسم نوعي ساز است: خدا را محستب ما را به فرياد دف و ني بخش/ كه ساز شرع 3) اسم كتاب ابوعلي سينا در علم طب 2مقررات قاعده و ) 1قانون:  -14
 (ايهام تناسب) قانون نخواهد شد از اين افسانه بي

 ايهام تناسب)( ) نام كتابي از ابوعلي سينا: دي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد/ هيهات كه رنج تو ز قانون شفا رفت2) صحت 1شفا:  -15

 جدايي صحبت بد جدايي) نام كتابي از امام محمد غزالي: بياموزمت كيمياي سعادت/ ز هم2) راز خوشبختي 1كيمياي سعادت:  -16

) عشق چهره 1هميشه ايهام است: » مهر رخ(«ي دوري دلبر بگداخت/ جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت ) خورشيد: تنم از واسطه2) محبت 1مهر:  -17
 ) رخ مانند خورشيد)2

ي ري خود پادشهش ( دل و ميانهقلب بدين سان شكند/ ببرد زود به جاندا ) سكه تقلبي : يار دلدار من ار3ر ي لشگ) ميانه2) دل و فواد 1قلب:  -18
 ي به من آر (سكه تقلبي و دل)مراد/ يعني از خاك در دوست نشان حاصل ما را بزن اكسيرلشگر) و يا قلب بي

 شود وصالي  روزي ) يك روز: شد حظ عمر حاصل گر زان كه با تو ما را/ هرگز به عمر روزي،2) رزق 1روزي:  -19

رك دستان گفت (ايهام تَ ،اي كه سپهرت دهد ز راه مرو/ ترا كه گفت كه اين زالبه عشوه) لقب زال پدر رستم: 3حيله و مكر  )2دستها  )1دستان:  -20
 تناسب)

تا چه بازي رخ نمايد «گستردند)، صورت، ملك: اي كه زير پاي اعدامي مي) گستره (پارچه2ها ه) صفحه شطرنج و مهر1عرصه (نطع)، رخ، شاه:  -21
 »شده نعمان شهماتش بين پيل/ زير پي رخزمين نه  نطع شو برپياده  اسب از«و يا » ي شطرنج رندان را مجال شاه نيستصهبيدقي خواهيم راند/ عر

 ي شمع: افشاي راز خلوتيان خواست كرد شمع/ شكر خدا كه سر دلش در زبان گرفت) فتيله2) لسان 1زبان:  -22

 شمم سالي است/ حال هجران تو چه داني كه چه مشكل حالي است (ايهام تناسب)) سي روز : ماهم اين هفته برون رفت و به چ2) قمر 1ماه:  -23

 ن سرو سهي باال بود (ايهام تناسب)آي / بر سرم سايهيشكفتم ز طرب ز آن كه چو گل بر لب جو) كنار: مي2) عضو بدن 1لب:  -24

 ي كارساز بنده نواز) چهره: منم كه ديده به ديدار دوست كردم باز!/ چه شكر گويمت ا2) ديدن 1ديدار:  -25

 ها رود!خون دل همه بر روي ما رود/ بر روي ما ز ديده چه گويم چه ،) چشم: از ديده2) آن چه ديده شده 1ديده:  -26
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 دارش/ خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد) آدم: نرگس مست نوازشگر مردم2) مردمك چشم 1مردم:  -27

 ام روي ز آهن چه كنم؟! (ايهام تناسب)نديدم رويت/ نيست چون آينه ي بدخواه) نوعي فلز: آه كز طعنه2) چهره 1روي:  -28

 ) دو رنگ بودن: چون شب و چون روز دو رنگي مدار/ صورت رومي رخ زنگي مدار2) دو رويي 1دو رنگي:  -29

با سر عتاب رود (پيچ و تاب و  ) عصبانيت: چو دست در سر زلفش زنم به تاب رود/ ور آشتي طلبم4 ) تب و تاب3) گرما 2) پيچ و تاب 1اب: ت -30
ي تاب داده است و يا زلفت بنفشه ي دلگشاي تو (زلفت بنفشهدرد خندهي غنچه ميي مشك ساي تو/ پردهدهد طرهتاب بنفشه مي«و يا عصبانيت) 

 افكند)را به تب و تاب مي

 آورد آبي ) آبرو: خواب آمد و خواست كĤبرويم ببرد/ هم ديده كه بر روي من2)همان آب 1آب: -31

 ريزد/ اجر صبري است كزآن شاخ نباتم دادند (ايهام تناسب)) گياه تلخ دارويي : اين همه شهد و شكر كز سخنم مي2) تحمل 1صبر:  -32

هم حباب دور چراغ: هر كو نكاشت مهر و ز خوبي گلي نچيد/ در رهگذار باد نگهبان الله بود (اين را كتاب درسي ايهام گرفته و ما )2) گل 1الله:  -33
 بحثي نداريم. اما خداوكيلي تا قبل از زمان قاجار  الله به معني حباب چراغ اصال كاربرد نداشته است!)

 نگاه ندارد ه كه تو داري/ جانب هيچ آشنااش سياه است: ديدم و آن چشم دل سي) ميانه2رحم ) بي1سياه دل:  -34

 چشم دريده ادب نگاه ندارد ( ايهام تناسب)) حفظ كردن: شوخي نرگس نگر كه پيش تو بشكفت/ 2) ديدن 1نگاه:  -35

 امگريزم از نظر مردمان رهي/ عيبم مكن كه آهوي مردم نديده) ايراد: گر مي2) غزال 1آهو:  -36

 ي سكندر جام مي است بنگر/ تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا) دارنده: آيينه2) شاه ايراني، داريوش سوم 1دارا:  -37

 ي پريشانش ديدم و به دل گفتم/ اين همه پريشاني بر سر پريشاني) عاشقي: طره2ي ريختگ) به هم1پريشاني:  -38

 دارن پرده نقشي بيار/ بگو تا چه گفت از درون پردهآ) اصطالح موسيقي: مغني از 2) ستر و حجاب 1پرده:  -39

 اد نكردو ز ما يراه عراق/ كه بدين راه بشد يار  ) نغمه: مطربا پرده بگردان و بزن2) مسير 1راه:   -40

 حافظ شيرازهاي ي عشق در عراق و حجاز/ نواي بانگ غزل) اصطالح موسيقي: فكند زمزمه2) اسم مكان 1حجاز و عراق:  -41

 بخش نوايي داردي عشاق مبادا خالي/ كه خوش آهنگ و فرح) اصطالح موسيقي: عالم از ناله2) عاشقان 1عشاق:  -42

 نوايي/ بسم اهللا اگر حريف مايي (ايهام تناسب)نواي بي ) دستگاه موسيقي: ماييم و2) ساز و چاره 1نوا:  -43

ي شهر مشو تا ننهم سر در كوه/ شور شيرين منما تا نكني فرهادم (شور به معني نمكدار ايهام شهره) دستگاه موسيقي: 3) نمكدار 2) هيجان 1شور:  -44
 مي شور و نوا نبود (هيجان و موسيقي)) و يا گر ناي دل نبود و دم آه سرد ما/ بازار شوق و گربا شيرين تناسب دارد

 تر است (ايهام تناسب)آهنگاش خوشنواي ما را اي عشق/ اين ساز شكستهاي در موسيقي: بشكن دل بي) گوشه2) خرد شده 1شكسته:  -45

 (ايهام تناسب) ) نوعي ساز: همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش/ تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم2) دست 1چنگ:  -46

 ) ساز زدن: همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش/ تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم2) نوازش كردن 1نواختن:  -47

 ) ساز زد: همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش/ تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم2) ضربه زد 1زد:  -48

كه دوش از بر ما رفت/ يا رب  اي در مغولستان كه مشك و زيبارويانش در ادب فارسي مشهورند: آن ترك پري چهره) منطقه2) اشتباه 1خطا (ختا): -49
 رفت  خطاطا ديد كه از راه چه خ

 (ايهام تناسب) ور نه قرباني تو اندر كيش من ت همره را گرو نه پيش من/) قرباني و دين: گف2) وسايل تيراندازي 1قربان و كيش:  -50

 آيد دگر كار برنمي آراي يار ما ور نه/ به هيچ وجه) حالت : مگر به روي دل2صورت ) 1وجه:  -51

 ) وسط: چو در ميان مراد آوريد دست اميد/ ز عهد صحبت ما در ميانه ياد آريد (ايهام تناسب)2) كمر 1ميان:  -52

-مگر عودش بسوخت/ كس ندارد ذوق مستي مي سازدسازي خوش نمي ه) نوعي ساز: زهر2) چوبي كه وقتي بسوزانندش بوي خوش دارد 1عود:  -53

 گساران را چه شد (ايهام تناسب)

 ام از ديده در كنار/ بر بوي تخم مهر كه در دل بكارمت (ايهام تناسب)) ساحل دريا: صد جوي آب بسته2) آغوش 1كنار:  -54

 ن برآيد (ايهام تناسب) دستان كي زان ده: از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم/ خود كام تنگ) دهان2) آرزو 1كام:  -55

 (ايهام تناسب) ي حباب استيمن، شادماني چون خانه بدناله داري در ملك عشق باب است/ گر آه و) در: 2) رايج 1باب:  -56

بر ما كشف كرد/ زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما (ايهام  ،) آيه قرآن: روي خوبت آيتي از لطف2) نشانه 1آيت (آيه):  -57
 تناسب)

 اين مسافر منزلي در شام نتوانست كرد به زلف يار هم آرام نتوانست كرد/دل  ) كشور شام :2) شب 1شام:  -58

 ) مقام مملكتي در مصر: عزيز مصر به رغم برادران غيور/ ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسيد2داشتني ) دوست1عزيز: -59
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  بعضی ابيات جالب
 ماند ز منبه چيزي مختصر چون باز مي كو      ام بهر دهانش بنگريددوستان جان داده )1

 در معرضي كه تخت سليمان رود به باد      بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ )2

 گرم به باده بشوييد حق به دست شماست      چنين كه صومعه آلوده شد به خون دلم )3

 بيچاره دل كه هيچ نديد از گذار عمر      دي در گذار بود و نظر سوي ما نكرد )4

 ي ديدار جانابه محشر وعده      تو است چون عمر من و ماند وفاي )5

 كه آشنا نكند در ميان آن مالح      ام شده يك چشمه در كنار روانز ديده )6

 اندها يك قبا پوشيدهباك و گلرسي بيمي    يم صبح از دم سردي خود شرم داراي نس )7

 بازگشت ز راه حجاز كرد وآهنگ    اين مطرب از كجاست كه ساز عراق ساخت )8

 كه عندليب تو از هر طرف هزارانند    نه من بر آن گل عارض غزلسرايم و بس )9

 گيردتشينم هست ليكن درنميزبان آ    خندم كه چون شمع اندرين مجلسميان گريه مي )10
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