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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

 تابکاسته و نیمبه روز،   چراغی  چو  شب                      زودرو و سرفرازبه شب،   شمعی  چو  روز( 1
           

 وجه شبه           بهمشبه   ادات  مشبه                                وجه شبه       بهمشبه   ادات  مشبه     
               

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

 وجه شبه     بهادات  مشبه              مشبه                        وجه شبه    بهادات  مشبه       مشبه        
      

 

 انواع تشبیه:

 گسترده( تشبیه 1

 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

 

 :مثال
 چراغها چون جهان 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  برافتد به گل سرخآن قطرة باران که  -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

 

 کفنم آتش عشقت  خاک رهممن همان   سروی  جانیآتش  تو بُتی  بهاریتو  -9

 

 .به دورافتم چراغ هدایتاز  ظالل و   ظلمات جهلمدار در  پروردگارا روا -10
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 نکات آرایه تشبیه جمع بندی 

 
ای همانندی بین دو چیز ، توصیف و مقایسه ادع -1  

دو رکن اصلی ، قطعی و همیشگی ، مشبه و مشبه به و دو رکن قابل حذف ، ادات و وجه شبه می باشند. -2  

، مشبه به است زیرا وجه شبه در آن آشکار می باشد. به عبارتی دیگر برای پیدا کردن وجه شبه ،  مهم ترین رکن تشبیه -3

 مشبه به کمک کننده است.

: کلمه دوم مانند کلمه اول است . گلستانِ جهان . جهان )مشبه( مانند گلستان )مشبه به ( است.اضافه تشبیهی  -5  

چنگم ، گاه تارم روز و شب / من )مشبه( مانند چنگ و تار )مشبه به ( هستم.: گاه تشبیه در قالب یک جمله اسنادی  -6  

: گلچهره ، گلعذار ) عذار و عارض به معنی چهره می باشند ( ، دریادل ، شیر مرد و .... تشبیه درون واژه ای -7  

ر و ...: گلگون ، مهوش ، مهسا ، چاهسار ، دریاواپسوندهای تشبیه ساز که در حکم ادات هستند  -8  

: شیر صفت ، گویی ، فعل مانَد و ... ادات های خاص -9  

.تشبیه پنهان ، برتری : هدف بیان مقایسه بین دو امر یا برتری یکی بر دیگری است -10  

 تشنه ی روی تو ام باز مدار از من آب : چهره ی معشوق به آب تشبیه شده است

باغ و گلستان تشبیه شده و از آن برتر است.تا تو در آغوش منی به گلستان نروم : آغوش یار به   

 

 مثال های کاربردی اضافه تشبیهی :

 

 سیل غم / مقراض غم / کوه اندوه / مرغ خرد / عطر عقل / باغ نظر / جام خاطر / خزمن عمر / گلستان خیال / 

بند اوهام / نافه مراد / گوهر مقصود / قصر امل / گل توفیق / سیل سرشک / گوهر اشک / تیغ جدایی / خار هجران 

 طوفان بال / داس مه نو / جام زر خورشید / عقد ثریا / دایره قسمت / آفتاب فتح / مفتاح دعا / پرده اسرار /  /

حسن / ناوک غمزه / نقد دل / آتش می / دانه خال /  زورق صبر / زیور عشق / بادیه عشق / چوگان هوس / گلبن

 ناوک مژگان / الف قامت / سیب زنخدان / کمان ابرو / سلسله زلف / همای زلف / شام سر زلف 
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 : های کاربردی تشبیه پنهانمثال 
 

 ای که زلف سیهت بر گل رو آشفته است / ز آتش روی تو آب گل سوری رفته است

 رخ ماه کشیده است / ابروت زده بر سر خورشید کمان رامژگان تو خنجر به 

 چشمت به فسون بسته غزاالن ختن را / آموخته طوطی ز نگاه تو سخن را

 فصل گل روی تو جوان ساخت جهان را / حسن تو از این باغ برون کرد خزان را

 ز رشک قامت او ناله خاست از دل سرو / ز شرم عارض او هاله بست بر رخ ماه

 به روی تو خورشید بر نمی دارد / اگرچه خوبتر از خود نمی توان دیدننظر 

 در سرو رسیده است ولیکن به حقیقت / از سرو گذشته است که سیمین بدن است آن

 ور گویی ما آذر و اسفند نداریم / آن خیال سیه چیست  بر آن چهره دلبند

 با رخ و چشم ساقیان ما را / یاد نامد ز الله و عنبر

دیدم روی زیبا تو ام آمد به یاد / شعله دیدم سرکشی های تو ام آمد به یاد الله  

 گر بدین پسته خندان به چمن بنشینی / غنچه از شاخ به صد آه و فغان برخیزد

 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد / حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

سنبل تر بگذردباد ار بر سر زلف تو اگر باشد دست / به هوایت ز سر   

 روی نگار در نظرم جلوه می نمود / وز دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم

 می زنی آتش به عالم حرف روی او مگو / میکنی قایم قیامت را از آن باال مپرس

 بنشه طره مفتول خود گره می زد / صبا حکایت زلف تو در میان انداخت

ر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوزاز خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن / می زند ه  

 اگر سروی به باالی تو باشد / نباشد بر سر سرو آفتابی

 ای که شهد شکرین تو برد آب نبات / خاک خاک کف پای تو شود آب حیات
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 :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 برا یةدا و  دبگستر یندمُرّزُ شفر تا گفته را صبا دبا اشفرّ.   دنبُرَ مُنکَر یخطا به روزی ظیفةو و

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

 .دهنها سر

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

 .معِرفِتکَ حقَّ کَ عَرَفْنا ما: که7 بمنسو تحیّر به جمالش حِلْیة 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

 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
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 .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

 نندز 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

 ختهآ ستا یشمشیر من نستاد ایبر تو ةخند( 50

 ازندا لنگر جا همین ، من لخیا روتند کشتی ای تو و زداربا وازپر از را  سایتآ بعقا یها لبا ، من وازپر دور فکر ای( 51
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 مشخص کنیدو ارکان آن را تمرین کاربردی ( در مثال های زیر تشبیه 

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

 گشا آوردچو غنچه شکایت زکار بسته مکن / که باد صبح، نسیم گره دال -2

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

 شمار آردبار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی درخت دوستی بنشان که کام دل به -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

 نماز منبرد / محراب ابروی تو حضور ترسم از خرابی ایمان که میمی -7

 دلش کین به در نبرد / بر سنگ خاره قطرة باران اثر نکرد سیل سرشک ما ز -8

 باش آزاد دست نیاید چو سرو دست برآید چو نخل باش کریم / ورت ز گرت ز -9

 تو فرورفته چو شانه است زلف چون آینه حال نقش تو در دل بگرفته است / دل در سر -10

 گاه چنگم، گاه تارم روز و شب /تا که عشقت مطربی آغاز کرد  -11
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 ام تپیدم همه شبهای خالیق بر بود / چون دل مرغ در آن ددام شب آمد و جان -12

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

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

 یلحکمند زلفک تو حلقة فریب / وی در کمان ابروی تو ناوک  ای در -15

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

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

 ی سینه را خاشاک طوفان کرده استدجلة اشک از بهار شوق طغیان کرده است/ رازها -18

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

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

 این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا / من ماهی ام، نهنگم عمّانم آرزوست -23

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

 قراری چشمة سیماب را ماندلطافت الله سیراب را ماند / دلم در بیلبت تا در  -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

 ه یکی کارگر شودام روان / باشد کزین میاناز هر کرانه تیر دعا کرده -29

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

 است و بال پراند / مرغ دل من بیامروز که مرغان چمن در طیران -31

 تا فتاده است نظر بر رخ رخشان تو ام / بر تو آشفته تر از زلف پریشان تو ام -32

 قدس / نشود صید جز به دیده ی بازباز کن چشم جان که طائر  -33

 گرچه صد دل هست چون تسبیح در هر رشته اش / دل به زلفش جای خود باز از تپیدن می کند -34

 ایمن از تیر نگاه تو دل زاری نیست / مردم آزار تر از چشم تو بیماری نیست -35

 گل عذار تو بر برگ الله خندیده/  مه جبین تو بر آفتاب طعنه زند -36
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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 ) استعاره مشبه محذوف ( :

آن  مشبهتر، استعارة مصرحه، تشبیهی است که پیدایش استعاره مصرحه است، به تعبیر سادهسبب  به تنهایی« بهمشبه»ذکر 

 شود.به، در ذهن اراده میگردد و با بیان مشبه حذف

 

 مثال: 

 آمد، سمع و بصرم آمد قمرمو  شمس( 1

 .معشوق به شمس و قمر تشبیه شده است اما چون طرف اول تشبیه، یعنی مشبه، نیامده است، استعارة مصرحه داریم 

 .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

 ست.دنیا به بازار تشبیه شده ا 

 حذف شده آرایة استعارة مصرحه به وجود آمده است.) 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

 .معشوق در بلند قدی ، به سرو تشبیه شده است 

 استعاره مصرحه استمعشوق، مشبه محذوف 

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

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

 

 

 ) استعاره مشبه به محذوف ( : استعاره مکنیه

 است به ، محذوفمشبهه بیان دیگر در استعاره مکنیه، آید، بمی 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 

 خوبی گلی پخیدو ز  نکاشت مهر( هر کاو 2

 محذوف است بهو 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 

 

 هستند.های استعاری، استعارة مکنیه تمام اضافه نکته (

 مثال:

 زنند صغیرمی عرش کنگرة( تو را ز 1

     (1(     )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است1 )   عرش مانند کاخ دارای کنگره است. 
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 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 ) .احسان ) نیکوکاری ( مانند خانه ای دارای در است 

 .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 استعارة مکنیه 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) ها بیکار هستندبادها مانند انسان استعاره مکنیه و تشخیص 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) کنند گریه می مانند انسان ابرها استعاره مکنیه و تشخیص 

 

 ( 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) 
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 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) عقل مانند انسان دارای چشم است  شخیصتاستعارة مکنیه و 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) طرب مانند انسان دارای گوش است  شخیصتاستعارة مکنیه و 

 

 

 کردانداخت/ فکر بازی میآمد / 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 

 .و تشخیص است منادا قراردادن غیرانسان، استعاره مکنیهنکته ( 

 مثال: 

 ( ای بخارا. شادباش و دیرزی1

 کنیم، در واقع او را زیرا وقتی با یک غیرانسان صحبت می مخاطب قراردادن شهر بخارا، استعارة مکنیه و تشخیص است

 ایم.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
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 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

 استعاره مکنیه و تشخیص / استعاره مکنیه و تشخیص      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    

 نیز قرار بگیرد تغییری نخواهد کرد. ای که به جای انسان به کار رود، اگر مورد خطاباستعارة مصرحهنکته ( 

 مثال:

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

  اند، ولی منظور شاعر، خود معشوق ستارة 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) 
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 عالم مانند بازار است   عالم  بازار

(1 )   (2) 

 بال مانند خار است    بال   خار

(1  )  (2) 

 هوس مانند دام است   هوس  دام

(1  )  (2) 

 :   ( اضافة استعاری2

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

 به را تشخیص دهیم.استعاره شده و ما باید آن مشبهبه )انسان یا غیرانسان( حذف شده و موجب پدیدآمدن آرایة در 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
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اضافة  باشد، ممکن است با توجه به معنای جمله،لزوماً یک اضافة اقترانی، همیشه، اضافة اقترانی نمی(  نکتة مهم

 استعاری باشد.

 :مثال

 را بشکنیم. دست تعدیتوانیم ( با کمک هم می1

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

 ه استبه وجود آمد اضافه ی استعاری. در آن تشبیه رخ داده و ، تعدی مانند انسانی است که دارای دست است1در مثال

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

 آرایه استعارهنکات جمع بندی 

 

آوردن مشبه یا مشبه به به تنهایی  -1  

آورده شود به آن استعاره مصرحه می گویند به تنهایی  "مشبه به" -2  

 "تشخیص"انسان باشد آرایه ی  "مشبه به محذوف  "آورده شود به آن استعاره مکنیه می گویند.اگر به تنهایی  "مشبه" -3

 نیز داریم

است ولی برعکس خیر.استعاره  "تشخیص"هر  -4    

نسبت دادن ویژگی های کلی و جزئی انسان به غیر انسان یا نسبت دادن ویژگی های کلی انسان به جزئی از انسان ، آرایه  -5

 تشخیص می باشد.

تشخیص داریم. "چشمم شگفت زده شد  "به طور مثال در جمله ی   

محذوف است. آن "مشبه به  "اضافه ی استعاره ای یعنی استعاره ای که  -6  

"صلح مانند خانه ای دارای در است  "مثال : دِر صلح / واژه دوم ) صلح ( مانند ................. دارای واژه اول ) در ( است.    

استعاره و تشخیص داریم. "آسمان مانند انسانی دارای دست است"دستِ آسمان :          

 

 : مثال های کاربردی اضافه استعاری

 

دست غیبت / غزل سرایی ناهید / تطاول زلف / گردن صبر / دست هجر / دیده عقل / دست صبا / دست  /زلف بنفشه 

قضا / چشم بخت / آشوب باد / سلطنت گل / مهر چرخ / تاج آفتاب / کار زلف / قول چنگ / درِ دل / فروغ روی / درِ 

جام / پرخاش فلک / بیداری نسیم / چشم  مرگ / بی وفایی دور زمان / رخ مه / زمزمه عود / همراز عشق / همنفس

 شبنم / سنگدلی روزگار / خنده مه / دست ناوک / دامن دولت / کنگره وصل / جگر الله / روی دل

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 تهیه و تنظیم : )آرایه و دستور( 1401-1402مقدمات سال تحصیلی 

 احسان محسنی

 

17 
 

 مورد از استعاره مصرحه های پرکاربرد ) مجاز با رابطه شباهت ( 100بیش از 

 دهان حقه لعلپسته / شکرین پسته خاموش / غنچه / شکر / درج گوهر / درج لولو / 

 لب عقیق / یاقوت / لعل / ارغوان / چشمه نوشاب / حلقه ی نوش / نقطه ی موهوم / مرجان

 چشم نرگس ) نرگس جادو ، نرگس مست و ... ( / بادام 

شاخ نرگس / شکر فروش / یوسف مصری / ترک / نوگل خندان / آهو / غزال رعنا / سرو / ماه / قبله / صنم / 

کش / سرو سهی / گوهر یکدانه / دانه دُر/ تازه گل / آهوی مشکین / شمع سعادت پرتو / آفتاب نگار / مه عاشق 

 خوبان / چشمه قند

 شاخ صنوبر / بهار خندان / پروانه / بهشت / سمن / شمشاد / ستاره / دریا / چشمه نور / چشمه زندگی

معشوق و 

 دوست

 ) قد و قامت (

 اشک رود خون / سیل / جوی / لولو / ستاره / بارانگالب / آب روان / مروارید / گوهر / 

دام / عنبرسارا / سنبل / فتراک / کمند / ریحان / سنبل مشکین / کافور / برف / یاسمن / مُشک / چتر سیاه / 

 مشکین رسن / زنجیر / عبیر / شب
 زلف : مو

 چهره طلعت / ارغوان / ماه / خورشید / گل / گلبرگ / سمن / الله / چشمه آفتاب

 ناوک مژگان / نگاه

 کمان ابرو

خسرو خاور / شمع خاور / ترک فلک / آینه / گوی فلک / جام سحر / زرین علم / طاووس مشرق خرام / گوی 

 زرد / شاه چرخ / خسرو صبح / جام یاقوتین / ریحان زرد
 خورشید

 شراب  دختر زر / دختر گلچهر رز / آفتاب 

 آسمان سقف سبز / طاق مینا / گنبد مینا / گنبد دوار / فیروزه ایوانسقف بلند ساده بسیار نقش / 

 جهان تخت روان / مرحله / رهگذار / دامگه / کارخانه / دیر کهن / دیر دیرینه

 

 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 حنو 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
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 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
   

 کمربند یکی نمیا به هنآ ز                    دخُو کُلَه یکی سر به سیم از( 10

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

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

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

 هکو مدگیآبر از 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 خشم 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
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 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 لبا 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
 

            زداربا وازپر از را  سایتآ بعقا یها لبا ، من وازپر دور فکر ای( 28

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

 رهستعاا 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  
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 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

 

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

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

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

 ستان دربها سخن ندهم / بده ز لعل شکربار قند و بُ به چون تو محتشمی بی -4

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

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

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

 ند / خراب بادة لعل تو هوشیارانندغالم نرگس مست تو تاجداران -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

 یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی /دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی  -12

 باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است / شمشاد خانه پرور من از که کمتر است؟ -13
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 خوانی باشو نوگل این بلبل غزل بیاار هر مرغی است/ زبور عشق نوازی نه ک -14

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

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

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

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

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

 صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم / تا به کی در غم تو نالة شبگیر کنم -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 نیستدر بهاری که بر اوچشم خزان می -24

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

 شودو / گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمیدیدة عقل مست تو، چرخة چرخ پست ت -26

 ای بخارا شادباش و دیر زی / میر، زی تو شادمان آید همی -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

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 تهیه و تنظیم : )آرایه و دستور( 1401-1402مقدمات سال تحصیلی 

 احسان محسنی

 

23 
 

 آبلة رخ فلک بود عروس خاوریز آن چکیده خون ز آبلة تن رزان / که ادر ده  -30

 آهوی آتشین روی چون در بره درآید / کافور خشک گردد با مشک تر برابر -31

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

 تو نیز پنجه ز می رنگ کن که باد خزان / حنا به دست عروسان شاخسار گذاشت -33

 ره پس از این مهر بتان را / مهر لب او بر در این خانه نهادیم در دل ندهم -34

 خامشی دریا و گفت و گو خس و خاشاک اوست / پاک کن از خار و خس این بحر گوهرخیز را -35

 حسن هم مانند عشق افتادگی می زیبدش / لشکر زلف بتان تا نشکند منصور نیست -36

 الله های باغ همه داغ دیده اند رخسار توست الله بی داغ این چمن / این -37

 گر پی بَرَد که گوشه نشینی چه راحتی است / سیالب ، سیر دامن صحرا نمی کند -38

 سیل را نعره از آنست که از بحر جداست / هر که با بحر درآمیخته خاموش شود -39

 ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید / هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست -40

 به فندق گالن را به خون داد رنگ/  ه مشکین کمند اندر آویخت چنگب -41

 دستانسنبلت دام سرفرازان، دهنت کامِ تنگ/  بازانشکرت شور دلنوازان، مارت آشوب مُهره -42

 اش از موج یک به یک پیداستنشان پنجه/  نهاده همّت او دستِ رد به سینة بحر -43

 ی زلف تو سایبان نسرینو/  دار پروینای لعل تو پرده -44

 در دامن تو ریزم یا در برت افشانم/  بر سوزن مژگانم صد رشته گهر دارم -45
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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

 عنوی یا لفظی باشد.مقرینه 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

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

 که آن شربت توست در آشامو  جام( بستان 2

چون جام !  منظور شاعر محتویات درو.ن جام است و نه خود جامبه ما کمک می کند که بفهمیم  قرینه ی در آشامدر اینجا ، 

جام در معنای بنابراین برقرار 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

 به کار رفته است. انگشترنگین جزئی از انگشتر است اما در معنای خود  پادشاهی دهد از کرم گدا را  نگین: که  مثال

 : بیان تمام یک چیز به جای جزئی از آن چیز  ( کلیه2

 به کار رفته است.کل 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 و محل تصمیم گیری سر است. 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

 است زیرا معموال خون الزمه کشتن است. 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

 به کار  رفته است. 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

شده است و مشبه که در  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 ( 
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 :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              

 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

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

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

 های درختمجاز 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

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 و دستور آرایه 1401-1402سال تحصیلی  احسان محسنی

 

26 
 

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

 نکات آرایه مجازجمع بندی 

 

اژه بررسی می شود و نه در یک عبارتدر یک و -1  

معنای اصلی خود به کار نرفته است. واژه در -2  

 تشبیه وجود داشته باشد ، آرایه  معنایی که در آن جمله می دهد ) معنای مجازی ( ،اگر بین معنای اصلی کلمه و  -3

 ه )مصرحه( نیز خواهیم داشت.استعار

در یک جدول مجازهای پرکاربرد و در یک جدول مجازهایی که استعاره نیز هستند ، بررسی می شوند. -4  

واژه لعل ، استعاره مصرحه از لب  "طوبی نگر سرچشمه کوثر ببین هر کجا نقاش قامت و لعلش کشید / جلوه  "در این بیت  -5

 و لب ، رابطه شباهت برقرار است و هر دوی آن ها سرخ هستند "سنگ سرخ  "است. چرا ؟ چون بین معنی اصلی واژه لعل 

 مورد از مجازهای پرکاربرد 65

 آب : دریا / اشک بازارگاه : مردم بازار افسر : پادشاه
جهت های 

 افیایی:جهانجغر
 گوش : شنیدن

 عالم و جهان : مردم کام : آرزو
ملک و ملکوت : 

 موجودات
 دیروز : زمان گذشته فردا : آینده / قیامت

 شب و روز : همیشه
نفس : زمان / سخن / 

 دعا
 تیغ : شمشیر شمشیر : جنگ پیمانه : شراب

 ساعت : لحظه / زمان صفرا : خشم خاک : انسان سرد و گرم : اتفاق زر : پول / ثروت

 قبیله : مردم قبیله
حرب : وسایل 

 جنگی/ضربه
 سیم : پول بی ارزش سپاه : افراد سپاه آوردگاه : جنگ

 مرد : انسان ابر ، ماه و ... : آسمان سر : باطن سیر : بیزار زبان : سخن

 : تعلقات خواب و خور نگین : انگشتر تخت و نگین : پادشاهی می : جام می سعدی : آثار سعدی

 ایران : مردم ایران زهره : جرئت
آتش : گرما ، شعله ، 

 عشق
 سینه : وجود الحمد : سوره حمد

 قلم : نوشته نان : رزق / خوراک
دست : قدرت / چنگ / 

 بازو
 یال : گردن سر : وجود / فکر / گردن

 خاک : سرزمین / قبر کف : اختیار / دست دم : لحظه / سخن چمن : باغ
مرگ / کشته خون : 

 شدن

 فصل گل : بهار فروردین : فصل بهار بیت : شعر لب و دندان : کل وجود  بهار : سال

 محراب : نماز خدنگ : تیر ثریا : آسمان لحد : قبر خط : حکم و فرمان

 چشم : نگاه دی ، بهمن : زمستان بازو : قدرت دل : کل وجود  آستان : قصر ، کاخ
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 مهم مجاز سال دوازدهم :تعدادی از مثال های 
 

 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  
 

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

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

 سر یمو زاًمجا: 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 زمجا                 ندا هنالید زن و دمر منفیر از                     ندا هببرید امر تا ننیستا کز( 11
 

 عاشق دل زاًمجا: 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
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   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
 

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

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

 

 دجوو از 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
 

 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 
 

 دجوو 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

 

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

 ها گذر کرد و گذر نکرد خوابیبرآید آفتابی / چه خیال سرآن ندارد امشب که -2
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 فت این افسانهرحکایت فاش گشت اندر زمانه / به گوش عالمی  -3

 د ز پی غارت دل، تیغ به دستفرخنده شبی بود که آن دلبر مست / آم -4

 قل سیه نامه گو اشک ندامت ببار / خنده به یونان زند طفل دبستان عشقع -5

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

 به در شود / مهرت نه عارضی است که جای دگر شود عشقت نه سرسری است که از سر -7

 بگفت این جفا بر من از دست اوست / نه شرط است نالیدن از دست دوست -8

 سپر گر تو اسیر می کشیتیر تو را منم هدف گر تو خدنگ می زنی / تیغ تو را منم  -9

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

 جهانی نهاده به کاووس چشم / زبان پر ز دشنام و لب پر ز خشم -11

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

 رک پیمانه دلی پیمان شکن دارماال ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه / که من در ت -13

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

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

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

 فریاد مردمان همه از دست دشمن است / فریاد سعدی از دل نامهربان دوست -19

 گوش دار / تا نباشد در پس دیوارپیش دیوار آن چه گویی، هوش -20
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 سفتزد کوه میگفت / چو آتش تیشه میین بیت میروی شیر به یاد -21

 و جام بیخودی نوشم ، به سان اوحدی جوشم / کنون چون مست و بی هوشم سزاوار خراباتمچ -22

 پید شد چو درخت شکوفه دار سرم/ وز این درخت همین میوة غم است برمس -23

 قالمم هنوزرود هر دم ز اآورد حافظ قصة لعل لبش / آب حیوان می در قلم -24

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

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

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

 چ کاررسد کاری بکن / پیش از آن کز تو نیاید هیای که دستت می -28

 شهر خواهم رفت / بخنده گفت که حافظ برو که پای تو بست دست جور تو گفتم ز ز -29

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

 سینه می سوزد مدام از جور چشم / دیده می گرید روان از دست دل -31

 بگشاید / کف خسرو به خاک تیره ریزد خون شیرین راگر آن شیرین دهن لب را به شکر خنده  -32

 پیش از این چندین به خون اهل دین راغب نبود / شد به عهدت بر میان زنار جوهر تیغ را -33

 گر تو یوسف صفت از خانه به بازار آیی / دل شهری همه بر آتش سودا فکنی  -34

 به دلگیری شام است اینجا  به غم این یک دو نفس را گذراندن ستم است / خنده صبح -35
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4 

 کنایه
 سخن گفتن هپوشید

 

 

 مثال:

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

 کنایه از ناتوان شدن :( از پا افتادن 2

 ( پشت دست را داغ کردن : کنایه از پشیمان شدن و عبرت گرفتن3

 ( زردروی بودن : کنایه از شرمندگی4

 

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

روند و فقط معنایی که روند، اما در کنایه کلمات در معنای حقیقی به کار می( در مجاز، کلمات در معنای غیرحقیقی به کار می2

 شود، به صورت کنایی و دور است.برداشت می

 

 یه:تفاوت استعاره و کنا
 در استعاره  نیز با واژه در ارتباط هستیم اما در کنایه با عبارت و جمله. استعاره همان مجاز با عالقة شباهت است

 

 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
 

 . دمکر 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
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 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
 

 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
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  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

   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
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  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

  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
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 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

 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:آرایه چکیده ی

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

 هستند.های استعاره، تشخیص، مجاز، موثر 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

 مجاز است اما هر مجازی، استعارة مصرحه نیست. ای( 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
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 .ای ، تشخیص نیست( هر تشخیصی، استعارة مکنیه است اما هر استعارة مکنیه10

 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
 

 ، همان آرایة تشبیه و اضافة استعاری همان آرایة استعاره است. ( اضافة تشبیهی15

 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 گزینهعارهنوع استهای ریاضی و تجربی، های نظام جدید رشته( در تست18

ها آرایة استعاره را بیان نماید که صحیح ( 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  مشبه  مشبه
 

 نیز وجود دارد( 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
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6 

 ایهام
ایهام شکل می گیرد. یکی از از آن به ذهن خطور کند ،  حداقل دو معنیدر کالم به کار رود به گونه ای که  یک واژههرگاه ، 

مقصود شاعر معموال معنی دور و گاه هر دو معنی است و البته  نزدیک به ذهن و معنای دیگر ، دوز از ذهناین معانی ، 

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

 

 مثال :

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

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

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

البته هر دوی این معانی پذیرفتنی هستند ولی معنای دوم است .  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
 

در می یابیم که منظور  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  شیددو معنی محبت و خورمهر 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 کتاب سعدی و باغ و گلزارگلستان دارای دو معنی 

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

 هستند. گذاری قابل جایهر دو معنی 
 

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

 کنند. دشمنان ) وجود ( حملهدل ..... تا به 

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

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

از آن ها  تدو معنی متفاوحداقل است 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 ایهامبه کار می رود و  فقط معنی رودخانهمی باشد که در اینجا  دو معنی رودخانه و نام سازی در موسیقیرود دارای 

 

 

 ایهام دارکلمه ی رایج  200نزدیک به 

کیمیای سعادت : سرمایه 

 خوشبختی / نام کتاب غزالی

به جان می کوشم : از صمیم 

قلب می کوشم / قصد جان 

 خود را دارم

ارغنون ساز : درست کننده 

 ازغنون / نوازنده ارغنون
 آب : اشک / اعتبار و آبرو

دور : زمان / اطراف / اصطالحی 

 در مجلس شراب خواری

مشک / مشک سا : ساینده 

 مانند مشک

ردیف : پشت سر / اصطالح در 

 شعر

نی آید به چشم : مهم نیست / 

 جاری نمی شود

حوصله : شکیبایی / چینه دان 

 پرنده
 عین : مانند / چشمه / چشم

دور اندیش : متفکر / کسی که 

 به دوری فکر می کند

خدا با ما بود : خدا ناظر ما بود / 

 خدا پشتیبان ما بود

 میان : وسط / کمر منصور : پیروز / منصور حالج مخالف : ضد موافق / نوعی ساز باال / آغاز نماز قامت : قد و

 صفا : صمیمیت / کوهی در مکه شاه : پادشاه / مهره شطرنج رخ : چهره / مهره شطرنج
طاق : فرد / یگانه / قوس هر 

 چیز

 زال : پیر سفید مو / پدر رستم
سر : عضوی از بدن / برتر و 

 بهتر

سواد :علم / رونوشت و نسخه / 

 چرک نویس / سیاهی
 سودا : معامله / عشق / سیاه

 شفا : کتاب ابن سینا / بهبودی نجات : کتاب ابن سینا / رهایی سفینه : کشتی / دفتر شعر
اشارات : کتاب ابن سینا / 

 دستورات

 مشتری : خریدار / سیاره شانه : وسیله ای برای مو / کتف
خالصه / ثمره ای / خدا / باری : 

 یک بار
 عراقی : سبک عراقی / نام شاعر

 مستی : حالت / آدم مست منظر : چهره / پنجره روح : جان / آرامش
دستگیری : کمک / گرفتار 

 کردن

 تازی :  تاختن / سگ / اسب
حالج : پنبه زن / لقب منصور 

 حالج

دستِ آخر : سرانجام/ دور آخر 

 بازی

در دل دلنشین : موثر / 

 نشیننده

 پیوسته : همیشه / متصل
نخوانی : فرانخوانی / روخوانی 

 نکنی
 عبر کن : عبور کن / عبرت بگیر دیده : چشم / دیده شده

شکسته:خرد شده/دستگاه 

 موسیقی
 کشید : تحمل کرد / رسم کرد دارا : ثروتمند / داریوش سوم سهم : ترس / تیر / قسمت

برآید : طلوع کند / امکانش 

 باشد

هوا گرفت : اوج گرفت / دچار 

 هوس شد

باد است : نسیم است / نابود 

 شونده است
 تار : تاریک / تار مو / ساز
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صرف کردن : خوردن / 

 برشمردن ساخت های فعل

بی وزنی : نداشتن وزن شعر / 

 ارزش نداشتن
 آهنگ : قصد / نغمه

شور : هیجان / مزه / دستگاه 

 موسیقی

 آهو : حیوان / عیب پروانه : مجوز / حشره ترکستان چینخطا : اشتباه / 
سایه : تخلص شاعر / سایه 

 چیزی

طیبات : سخنان پاکیزه / 

 بخشی از اشعار سعدی

آدم نیست : بهتر از آدم است / 

 بویی از آدمیت نبرده است

روزی مباد : نصیب نشود / 

 چنین روزی پیش نیاید

آتش به سماورت بیفتد : 

شود / نابود سماورت روشن 

 شود

باز شد : دوباره پیش آمد / 

 شکفته شد
 خویش : خود / فامیل

نماینده : نشان دهنده / انجام 

 دهنده

به باد می رود : روی باد حرکت 

 می کند / نابود می شود

 بدر : ماه / جنگ فلک : آسمان / چوب تنبیه محیط : اقیانوس / احاطه کننده
ساز : وسیله موسیقی / آماده 

 کردن 

 غریب : شگفت / ناآشنا / دور گواه : شاهد / زیبارو. تازیان : تند تازان / عرب ها پارسایان : پرهیزکاران / ایرانیان

 پاک : کامال / تمیز شاهد : گواه / زیبارو راستی : بلندی / رفتار درست گوهر : جواهر / سرشت 

 تمام : کامل / کافی
ضحاک : خندان / پادشاه / 

 معشوق
 لب : عضوی از بدن / کنار جایی رود : رودخانه / نوعی ساز

گوشمال : کوک کردن ساز / 

 تنبیه
 نوروز : روز تازه / عید نوروز قربان : تیردان / عید / قربانی قانون : کتاب ابن سینا / قاعده

 مجنون : دیوانه / عاشق لیلی شیرین : معشوقه / دلپذیر / مزه خوراکیشکر : معشوقه / ماده  خسرو : عاشق / پادشاه ایران

 حلقه : مجلس / پیچیدگی مو راه : آواز / دستگاه موسیقی رهزن : دزد / نوازنده مایل : خمیده / عالقه مند

تاب : تحمل / تابش / پیچ و خم 

 خشم /
 تالی : تالوت کننده / پیرو

درست : تندرست / بدون عیب / 

 زنده
 عزیز : گرامی / مقام مصر

 دوده : خاندان / مرکب و جوهر
به خاک نشست : فرود آمد / 

 بیچاره شد

گردن نهادن : پذیرفتن / گردن 

 خم کردن

بی برگ : بدون امکانات / بدون 

 برگ

دور از تو : در فراق تو / از تو 

 دور باد
 حبیب : دوستدار / نام شاعر

مباد آن : مبادا / نابود شود آن 

 کس

از ره مرو : از مسیر حارج مشو / 

 اشتباه مکن

دمیدن : طلوع کردن/ نفس 

 کشیدن
 واقف : ایستاده / آگاه گرم : گرما / صمیمیت بکش : بنوش / حمل کن

 نقطه : جا و مکان / پایان جمله داد : فریاد / عدالت / نصیب
رنگ : ماده شیمیایی / آهوی 

 کوهی / فریب
 قابل : پذیرنده : شایسته

 مهر : خورشید / عشق
در نمی گیرد : اثر نمی کند / 

 شعله ور نمی شود
 بی نوا : بی صدا / بیچاره نگران : دلواپس / نگرنده

 زخم : ضربه / راحت هوا : فضا / هوس
دستان : حیله / دو دست / لقب 

 زال / مخفف داستان
 آشنا : شناگر / دوست
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 مثال های کاربردی همراه با پاسخ :

 1-دست بردار وصالش به دعا خواه کمال / زآن که دایم به دعا کار تو باال دست است ) منصرف شو – دست را برای دعا باال ببر (

 2-خورده ام شربت هجرت به تمنای وصال / داده ام عمر گرانمایه به امید وفات ) وفای تو – مرگ (

 3-در دو عالم مقصد و مقصود جان عاشقان / نیست جز خاک درت ، چون می توان زان در گذشت ) از آن در – درگذشتن (

 4-به دینار و درم مفروش نقد وقت را ناصر / که فردا نار دوزخ اکثر از دینار خواهد بود ) سکه زر – نار دیروزی (

 5-دی طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت / خون دل میخور که این ساعت نمی یابم دوات ) دوای تو را – مرکب و جوهر (

 روزگارعهد : پیمان /  مردم : مردمک چشم / انسان
قلب : دل / وسط لشکر / سکه 

 تقلبی
 شهریار : پادشاه / نام شاعر

 گلستان : گلزار / کتاب سعدی
راست : سمت / درست / 

 حقیقت
 روزی : یک روز / رزق هزار : عدد / بلبل

 الله : گل / چراغ سهل : آسان / زمین هموار چین : پیچ و خم زلف / کشور
خودبینی : غرور / وسیله دیدن 

 خود

 مدام : پیوسته / شراب چپ : سمت / افتادن و ...
به بر نمی آید : نزدیک نمی آید 

 میوه نمی دهد /
 بوی : رایحه / امید

عشاق : عاشقان / دستگاه 

 موسیقی

کار از فغانم میرود:کار من از 

گریه گذشته/کار من با گریه 

 پیش میرود

از چشم افتادن : بی ارزش 

 شدن / اشک جاری شدن
 پرده : نغمه / حجاب

نور چشم : روشنی چشم / 

 فرزند
 دوش : دیشب / شانه روان : رایج / جاری / روح داغ : گرم / ماتم / نشان

سرگرم : گرم شدن سر / 

 مشغول بودن

افتاده بودن : متواضع / روی 

 زمین افتادن

دمساز : هم صحبت / چیزی که 

 با دم می نوازند
 گاهگاهیبه اتفاق : با اتحاد / 

 چنگ : پنجه / دستگاه موسیقی بازی : فریب / مشغول / یک باز خراب : ویران / مست
شاخ نبات : معشوق حافظ / بلور 

 شکر گرد نخ

 تیر : عطارد / ماه تابستان
تنگ : ضد فراخ / جام کوچک / 

 غمگین / کینه توز
 مشکین : سیاه / خوشبو

دل سیه : مردمک سیاه / 

 گناهکار

 روشنی : آشکار بودن / پاکی آغوش / ساحل / نزدیککنار : 

خاک الله روی : خاک انسان 

الله روی / خاکی که الله 

 روییده

 صبر : شکیبایی / گیاه

 مخفی : پنهان / تخلص شاعر
زدی بر سر من : تابیدی / 

 کوبیدی
 باقی : بقیه / پایدار قرار : آرامش / پیمان

 ماه : ماه آسمان / سی روز نشان : مدال / داغ گسترده : زیر پا انداخته / وسیع نابرادر : برادر ناتنی / نامرد
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 6-بفروخته دین به دنیا از بی خبری / یوسف که به ده درم فروشی چه خری ؟ ) چه بخری – عجب خری هستی (

 7-گرچه گوی سخن اندر خم چوگان من است / وصف چوگان سر زلف تو را چون گویم ) مانند توپ چوگان – چگونه بگویم (

 8-اال ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد / مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم ) یک روز – رزق (

 9-غرق دریای غمت را رمقی بیش نماند / آخر اکنون که بکشتی به کنار اندازش ) دور اندازش – او را به ساحل برسان (

10-هیچ می دانی چرا اشکم ز چشم افتاده است / زانکه پیش هر کسی راز دلم بگشاده است ) از چشم جاری شدن – بی ارزش 

( شدن  

 11- سر زلفت مرا عمر دراز است / خداوندا بده عمر درازم ) عمر طوالنی – زلف معشوق (

 12- ساقیا ساغر است قبله ما / خیز تا قبله را بگردانیم ) قبله را عوض کنیم – ساغر را بچرخانیم (

 13-صوفی که بی تو توبه ز می کرده بود دوش / بشکست عهد چون در میخانه دید باز ) دوباره – گشوده (

 14-پروانه چون مجال برون شد ز کوی دوست / باید بدین طریق که او درگرفته است ) در پیش گرفته – شعله ور شده (

 15-پای ان نیست کسی را که به کوی تو رسد / بر سر کوی تو این طایفه بی پایانند ) بی پا و ناتوان – بی شمار (

 16-در چمن نیست به باالی بلندت سروی / راستی در قد زیبای تو پیداست که نیست ) حقیقتا – راستی قامت (

 17-نوبتی صبح برآمد به بام / نوبت عشاق بگوی ای غالم ) روی خانه – بامداد (

 18-دل دادمش به مژده و خجلت همی برم / زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست ) دل – سکه تقلبی (

 19-تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت / جانم از آتش مهر جانانه بسوخت ) محبت – خورشید (

 20- ما نقش خیال تو نه امروز نگاریم / کز روز ازل جان به خیالت نگران بود ) مضطرب – بیننده (

 آرامش ( –دل بی قرار ما ) عهد  قرارتسکین قلب خود به والی علی )ع( دهیم / این است بس  -21

 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

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

 رکاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید / در رهگذار باد نگهبان الله بوده -5

 ی دمت عیسی دم از دوری نزن / من غالم آن که دوراندیش نیستا -6

 ش نیستانایی ضالل / هرکه چون سعدی گلستخانه زندان است و تنه -7

 مست نوازشگر مردم دارش / خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش بادنرگس  -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

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

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

 سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق توست / دستی به کام دل ز سپهر دَغا که برد -16

 دور از تو گر چه ز آتش دل در جهنمم / دارم طمع که روضه رضوان من شوی -17

 خط مسلمی از گردش سپهر مجوی / که این پیاله به نوبت مدام گردان است -18

 میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس / زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد -19

 گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ / یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود؟ -20

 

7 

 ایهام تناسب
فقط  معنی دیگرو  نظر است یک معنی آن موردبه کار برده شود به گونه ای که  حداقل دو معنی متفاوتهرگاه وازه ای با 

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

 

 

 مثال: 

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

کاربرد دارد و در  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. معنای دیگرش یعنی عنصر طبیعت با کلمه خاک تناسب
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 پر از زمزمه ی چنگ و رباب است گوشهدر کنج دماغم مطلب جای نصیحت / کاین  -2
  

است اما به دلیل  به معنای زاویه و کنج فقطمی 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. با واژگان رگ ، استخوان و پوست تناسبمعنای دیگرش ) دست ( است 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. سفر کرد ، تناسبو با عبارت  استشب مد نظر . معنی  معانی شام : کشور سوریه / شب

 

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

 معنای خورشید با ماه ، نجوم و افالک تناسباست و در  محبت قابل جای گذاری. معنی  معانی مهر : محبت / خورشید

 دارد.

 

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

یک  ایهام تناسب واژه فقطدیگری باشد اما معنای دیگر کامال تادرست نیست و می تواند در بیت پذیرفته شود. ولی در 

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

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

 

 

 :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

 فقط معنی پیوسته مدام پذیرفته است و در معنای شراب با مست و خراب تناسب دارد و ایهام تناسب می سازد.
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معنای کشور در جمله  در ، چین "چین و جعد  "در جدول زیر گروه واژه های کاربردی را آورده ام. به طور مثال در گروه واژه 

 می نشیند و در معنای پیچ و تاب با جعد تناسب می سازد.

 

 

 

 
 

از  -دل سنگین و کهسار) بی رحم 

 جنس سنگ(

 –شکر و شیرین ) ماده خوراکی 

 معشوقه دوم (
 پیچ و خم مو ( –چین و زلف ) کشور 

 شراب ( –مدام و بکش ) پیوسته  مزه ( –شور شیرین ) اشتیاق  خورشید ( –مهر و گردون ) عشق 

قسمتی از چین  –خطا و ختن ) اشتباه 

) 
 سی روز ( –ماه و هفته ) مجازا معشوق  خون ( –دم و خون ) لحظه 

 حشره ( –پروانه و شمع ) مجوز  قصرها ( –قصور و حور ) کوتاهی  بیماری ایوب ( –کرمان و ایوب ) شهر 

 تیردان ( –کیش و کمان ) آیین  سقف دهان ( –کام و دل ) آرزو  زه کمان ( –زه و تیر ) احسنت 

 عشق ( –مهر و ماه ) خورشید  غریبه ( –غریب و آشنا ) شگفت  پنجه ( –چنگ و زخم ) موسیقس 

 

 مثال های کاربردی همراه با پاسخ :
 

 1- ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد ) سی روز / تناسب : ماه و خورشید (

 2-کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار / که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش ) قبر / تناسب : گورخر و بهرام (

3-دل چه خورده است عجب دوش که من مخمورم / یا نمکدان که دیده است که من در شورم ) هیجان / تناسب : شور و 

 نمکدان (

 4-صحبت حور نخواهم که بود عین قصور / با حیال تو اگر با دگری پردازم ) کوتاهی / تناسب : قصرها و حور (

 5-در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست / ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع ) اجازه / تناسب : پروانه و شمع (

 6-صوفی از پرتو می راز نهانی دانست / گوهر هر کس از این لعل توانی داشت ) ذات و اصل / تناسب : گوهر و لعل (

 7-دهن تیشه فرهاد به خون شیرین شد / به چه امید کند کار ، هنر پیشه ما ) مزه / تناسب : شیرین و فرهاد (

 8-سرو آزاد به باالی تو مانَد راست / لیکنش با تو میسر نشود رفتاری ) درست و حقیقتا / تناسب : قامت راست و سرو (

 9-روی اگر باز کند حلقه سیمین در گوش / همه گویند که این ماهی و آن پروین است ) چهره / تناسب : فلز روی و سیمین (
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 10-به خلدم دعوت ای زاهد مفرما / که این سیب زنخ زان بوستان به ) بهتر / تناسب : میوه به و سیب (

 11-تلخ است صبر بر دل صوفی ولی چه باک / بیمار را چو داروی تلخ است سودمند ) تحمل / تناسب : گیاه تلخ و دارو (

12-خصم مسکین پیش خسرو کی تواند ایستاد / پشه کی جوالن کند جایی که باد صرصر است ) قید پرسشی / تناسب : لقب 

خسرو (پادشاهان و   

 13-توان شناختن از چشم مست کافر تو / که خون ناحق مردم به گردن است تو را ) انسان / تناسب : مردمک و چشم (

 14-من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش / نگار خویش چو دیدم به دست بیگانه ) دیشب / تناسب : کتف و دست و پا (

15-گر به طوف کعبه مقصود نتوانی رسید / سعی کن زنهار از سنگ نشان غافل مباش ) تالش / تناسب : سعی صفا و مروه و 

 کعبه (

 16-گندم خال وی از جنت او خواهم چید / زان لب تنگ شکربار سخن خواهم گفت ) باریک / تناسب : لنگه بار شکر و شکر (

 17-مدام چشم تو مخمور و ناتوان خفته است / چه حالت است که او را خمار بسیار است ) پیوسته / تناسب : شراب و مخمور (

 18-رخ همچون قمر بنما ، زلف همچو شب ای جان / که تا گردد به نزد خلق عذر عاشقان روشن ) واضح / تناسب:روشن و شب (

 19-باز کن چشم جان که طائر قدس / نشود صید جز به دیده باز ) گشوده / تناسب : پرنده شکاری و طائر (

/ ناله بلبل به فریاد گلستان می رسد ) نگاه می دارد : حفظ کردن / تناسب نگاه و  نگاهسپند از چشم بدبینان  داردحسن را -20

 چشم (

 

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

 

 و به چشمم سالی است / حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است؟ ماهم این هفته برون رفت -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
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 کنم فخر بر اجرام بس است این قدرمروز قضا / ور  مشتری گفت منم نایب تو -4

 کمان آید همی و ه صید مرغ دل / باز با تیربچشم و ابرویش  -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

 هرکست ای شانه نگیرد در دست / کوتاه کن از دو زلف آن دلبر دستتا  -8

 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

 شنومسف زکجا میآید باد / بوی پیراهن یوای 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

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

 صوفی از پرتو می راز نهانی دانست / گوهر هر کس از این لعل توانی دانست -16

 آخر نه منم تنها در بادیه سودا / عشق لب شیرینت بس شور برانگیزد -17

 روی چون زر وجهی دگر نباشد از بنده زر چه خواهی زآنرو که عاشقان را / بیرون ز-18

 گنج قارون چو در این ره به پشیزی نخرند / رخ زردم به چه وجه این همه زر گرد آورد -19
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 همچو ماه مصر در چاه وطن باشد چرامی تواند تا شدن فرمانروا جان عزیز /  -20

8 

 جناس
 داشته باشند. اشتراکیکدیگر به 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

 به معنای فرد ناآشنا  جناس همسان  به معنای بعید و دور      

 

 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 یارمهری یانت 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

 

 

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

 جناس ناهمسان افزایشی

 جناس ناهمسان حرکتی

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

 نباشد.

 

 

 تعدادی از مثال های مهم جناس سال دوازدهم :
 

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

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

 است

 ستا عایید 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

 

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

 ختالفیا نناهمسا سجنا:  کپا و کبا

  

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

 یشیافزا نناهمسا سجنا و قشتقاا: عشق و عاشق

 

 تو 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 نناهمسا 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

 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
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 نکات آرایه جناسجمع بندی 
ناس همسان : دو کلمه عین هم با معانی متفاوت .ج -1  

هیم داشت.نیز خوا "ایهام تناسب  "پیش می آید ، در بسیاری از موارد  "جناس همسان  "وقتی  -2  

لگِن : اختالف فقط در یک حرف یا صدا / افزایشی : ناز و نیاز / اختالفی : دار و داس / حرکتی : گُل و جناس ناهمسا -3  

را کنار می گذاریم و سپس بررسی می نماییم. " تصلمنشانه های جمع ، ی نکره ، ضمایر  "هنگام تشخیص جناس  -4  

نمی توانند جناس واقع شوند. اما اگر یک طرف حرف اضافه باشد و طرف دیگر هر چیزی جز  "دو حرف اضافه  "هیچ گاه  -5

 حرف اضافه ، مانعی ندارد.

 مثال های کاربردی همراه با پاسخ :
 

 1-دل می برد این خط نگارین / گویی خط روی دلستان است ) نوشته – موی رسته بر صورت (

 2-شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را / هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی ) یک روز – رزق (

 3-روی تو مگر آینه لطف الهی است / حقاکه چنین است و در این روی و ریا نیست ) چهره – ریا (

 4-نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس / پدرم نیز بهشت از دست بهشت ) باغ – رها کرد (

 5-که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست / که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست ) چه کسی – حرف ربط (

 6-منال بلبل بیدل چو می شود حاصل / تو را به کام دل از بوستان عشق منال ) ناله مکن – مال و امکانات (

 7-میان نداری و دارم عجب که هر ساعت / میان مجمه خوبان کنی میانداری ) کمر – وسط (

 8-گر کرده ام گناهی در ملک چون تو شاهی / حدم بزن ولیکن از حد مبر جفا را ) مجازات شرعی – اندازه (

 9-خواجو از عشق تو چون از سر هستی بگذشت / به وفات آمد و برخاک درت کرد وفات ) وفای تو – مرگ (

 10-بر گدایان حکم کشتن هست سلطان را ولیک / هم به لطف عام او امید باشد عام را ) عمومی – همه مردم (

بگفت این جفا بر من از دست اوست / نه شرط است نالیدن از دست دوست ) دست / دوست (-11  

 12-یاد باد آن شب که در مجبس خروش چنگ بود / مطربان را عود بر ساز و دف اندر چنگ بود ) ساز – دست ( ) یاد / باد (

که دید دیده گریان من که گریه نکرد / به غیر دوست که پنداشت سیرِ دریا کرد ) دید / دیده (-13  

بزد خنجری تیز بر گردنش / سر شیر نر کند شد از تنش ) بر / نر / سر (-14  

بیدار بود / چو مرگ اندر آرد ز خوابت چه سود ؟ ) بود / سود (کنون باید ای خفته -15  
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نام / جام ( ) جام /  )نام او در همه دوری به زبان ها بوده است / روشناس )مشهور( است ز می ، شهرت جام از جم نیست -16

 جم (

نبینی که جایی که برخاست گرد / نبیند نظر گرچه بیناست مرد ؟ ) گرد / مرد (-17  

چشم یعقوب از غم روی چو ماهت شد سفید / سر برآر از قعر چاه ای یوسف کنعان ما ) ماه / چاه (-18  

 چون مراد دل و جانم تویی از هر دو جهان / از تو دل برنَکَنم تا دل و جان است مرا ) جان / جهان (-19

 

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

 بویش روان جویش روان / همی شاد گردد زگالب است گویی به  -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 هاها، وی ُمهر تو بر لب-ای مِهر تو در دل -3

 بسی، محرم اسرار کجاست؟ها هست 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

 پیش رویت دگران صورت بر دیوارند / نه چنین صورت ومعنی که تو داری دارند -6

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

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

 کفر است در طریقت ما کینه داشتن/ آیین ماست سینه چو آیینه داشتن -9
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 ایم دیده چو باز از همه عالم/ تا دیدة من بر رخ زیبای تو باز استبر دوخته -10

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

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

 نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا / تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی -13

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

 نشاندند پیران ده / که مِهرت بر او نیست ، مَهرش بدهپسر را  -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

 ان با که عنایت باشدزاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز / تا تو را خود ِز می -18

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

 دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم -20
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 آمیزیحس
آمیختن دو حس متفاوت با یکدیگر  -1  

حواس اصلی مانند عشق تلخترکیب یا نسبت دادن مفاهیم انتزاعی و ذهنی به  -2  

نیست !  "حس آمیزی  "آوردن مطلبی که به همان حس مربوط است ،  -3  

 نکته مهم : موارد زیر حس آمیزی نیستند :

شیرینی لب / تلخی و تندی شراب / سبزی و رنگ چشم / تلخی و شوری و گرمی اشک / تلخی چشیدن /  روشنی چشم / بوی مشک / بوی 

درخت خشکخون / آغوش گرم /   
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 مورد از عبارات و کلید واژه های حس آمیزی 32

 شعر شیرین پاسخ تلخ تراوش راز عطر عشق

 آواز نرم بوی نوا شکر خنده چراغ صدا

 بوی شنیدن بیداری تلخ شور شیرین زبان خشک برگ

 چشم گویا خنده تلخ تاریکی غلیظ مزه عمر

 شنیدن نگاه نگاه هم آواز شعر تر روشن روان

 عقل سرخ گرسنگی سرخ رنگینی گفتار سکوت پاک

 ترانه کبود جیغ بنفش نگاه سرد پژواک رنگ

 بهانه های رنگین آهنگ لطیف زمزمه سوزان موسیقی چشم

 مثال:

 آوای نرمبه  شیرینهای سخن  گرم( سپهبد پرستنده را گفت 1

 شد رنگفریبی آبی( آسمان 2

 بوی زمستانبشنوی  ( با من به خیابان بیا / تا 3

 گویم؟ببین چه می( 4

 ( روشنی را بچشیم5

 شنوم( بوی دهن تو از چمن می6

 توان شنید( بوی محبت از نفسم می7

 رسد( دشنام تلخ هم به دعاگو نمی8

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

 

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

 دل در طلب خنده شیرین تو خون شد / جان در طمع لعل شکرخای تو افتاد -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
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 توان شنیدنفسم می بوی محبت از گرم /یر فآن بلبلم که چون کشم از دل ص -5

 ا و پیش پا ندیدائب سخن بیرون نبرد / شمع روشن کرد محفل رصتیرگی از بخت ما  -6

 نده گردی در زمانه جاودان / کز نسیم عشق بویی بشنویز -7

 ای که ندارم/ توان به دیده شنیدن فسانه ای که ندارمبین به ساز و مپرس از ترانه -8

 صدای سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری که در این گنبد دوار بمانداز  -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

 ندانی / من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم الوتش توشکر خوش است ولیکن ح -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

 م خیره ماندترین آواز چیست؟ / چشم غمگینش به رویگفتمش شیرین -20

 آشنا هستیم با سرنوشت تر آب / عادت سبز درخت -21

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

 دهد انارهای تو را میچکد /طعم ترانهها طراوت احساس میاز شاخه -23
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 اسلوب معادله
 (  شرایط همگی الزم است حتما وجود اینبرای وجود این آرایه در بیت )  سه شرط الزم و کافی

عالمت . به عالرتی دیگر بتوان بین دو مصراع کسبرعباشد 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

مصراع دوم ادامه و  ردجای دو مصراع را با هم عوض کتوان : یعنی ب و معنایی دو مصراع از نظر دستوریاستقالل  -3

 ی مصراع اول نباشد.

 

 : مثال

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

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

 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 ، 

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

 

 ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شودپسته            شود سخن پیدا های انسان ازبی کمالی -2

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

 ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شودپسته همانطور که های انسان ازسخن پیدا شود ی کمالیب

 شرط دوم : بی کمالی های انسان با پسته ی بی مغز و سخن با لب متناظر است.

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

 های انسان ازسخن پیدا شودالیی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود                   بی کمپسته

 

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

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

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

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

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

 ر مردم هویدا می شود            موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود                        عیب پاکان زود ب
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 نکات آرایه اسلوب معادلهجمع بندی 

 

و مصراع مفهوم یکسان دارند و هیچ وابستگی دستوری و معنایی با یکدیگر ندارند.د -1  

قرار داد. "همانطور که "صراع دوم در حکم مثال یا مصداقی برای مصراع اول است. می توان در بین دو مصراع م -2  

مصراع را می توان جداگانه به کار برد بدون اینکه نیاز به ادامه آن باشد.دو مصراع به هر نحوی به یکدیگر متصل باشند، هر  -3

 اسلوب معادله نیست.

حروف وابسته ساز در ابتدای مصراع دوم اگر استقالل مفهومی و معنایی را به هم نزند ، خللی در اسلوب معادله ایجاد نمی  -5

 شود.

و در مصراع دوم از کلماتی  "عشق ، هوش و فرزانه "ین راه تناظر سازی است. مثال در مصراع اول شاعر از کلماتی مانند بهتر -6

استفاده نموده ، بدیهی است که تفاوت این گروه کلمه ها ، قصد شاعر را برای تناظر سازی آشکار  "دزد ، خانه و چراغ  "مانند 

 می نماید.

ع حسن تعلیل نیست . هر مصراع می توانند جداگانه دارای حسن تعلیل نیز باشند.اسلوب معادله ، مان -7  

 مثال

بویی که جدا شد ز گل از گل یاد نکند یاد / از ما دل شیدا چه خبر داشته باشد؟-1  

ز سائالن دِر مسجد نمی شود خالی / درِ کریم محال است بی گدا باشد-2  

خت / آتش آوردن برون از سنگ کار آهن استکام دل نتوان گرفتن از جهان بی روی س-3  

کجا تو صید مِن خسته دل شوی هیهات / مگس چگونه تواند گرفت شاهین را ؟-4  

پاک طینت را به کین کس نشاید گرم کرد / بهر خون ریز از طال شمشیر نتوان ساختن-5  

خاکساری کم نسازد صائب آبروی مرد / از بهای خود نمی افتد به زیر پا گهر-6  

اکسیر سیر چشمی ، خاک سیه کند زر / غیرت چو کامل افتد کس بینوا نماند-7  

 نکته مهم : در موارد زیر وجود حرف ربط وابسته ساز ، مانع اسلوب معادله نشده است 

به آهی می توان دل را از مطلب ها تهی کردن / که یک نامه برای بردن صد نامه بس باشد-8  

ا می کشد / تا گوهر دارد صدف تلخی ز دریا می کشدمُنعم از دلبستگی آزار دنی-9  

عجز و فتادگیست سرانجام سرکشی / چون شعله شد ضعیف به مگس التجا برد-10  
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شراب گرد کدورت نبرد از دل ما / چو دانه سوخته باشد ، چه از سحاب آید؟-11  

وب معادله آمده است . بنابراین اسلنکته مهم : در موارد زیر وجود حرف ربط وابسته ساز ، در مقام علت و توضیح 

 نداریم

نباشد بر دلم چون سرو از بی حاصلی باری / که دارد حاصلی چون تازه رویی بی ثمر بودن-12  

مریز آب رخ خود برای نان صائب / که آب رو چو شود جمع آب حیوان است-13  

اند نکته مهم : در موارد زیر اسلوب معادله و حسن تعلیل با هم به کار رفته  

شبنم از روشن ضمیری محو شد در آفتاب / هرکه صائب صاف گردد زود واصل می شود-14  

 رشته پیوند یاران را بریدن سهل نیست / چهره ی برگ خزان زرد از جدایی می شود-15
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 تلمیح
 به داستان ، آیه، حدیث و مثل و ... اشاره

 

عبارات مشهور آورده شود.در جدول زیر سعی شده تعدادی از کلیدواژه ها و   

 

 هارون و موسی گرگ و یوسف و یعقوب سوزن و عیسی

 اصحاب فیل و ابرهه پیمان و جام الست بار امانت الهی بر دوش انسان

چشمه حیوان / آب حیات / چشمه بقا / 

 خضر
 دمیدن روح الهی در انسان سایه انداختن ابر بر پیامبر

 منات و عزیالت و  آزر و ابراهیم صالح و ناقه

 سلیمان و هدهد آیینه اسکندر و جام جم مزرع سبز فلک

 موسی و سامری دارا و اسکندر انگشتر دادن امام علی)ع( به فقیر

 اخراج آدم از بهشت شق القمر پیامبر )ص( داود و زبور

عاشق و نگاه به ماه که سبب جنون می  سلیمان و انگشتر

 شود

 فرشته و سجده به آدم
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 مثال

از سر یک دانه گندم در نمی آری گذشت / وز برای نزهت دل باغ رضوان بایدت-1  

هر که لب های تو را چشمه حیوان شمرد / بی نصیب است هنوز از صفت انسانی-2  

دست را بر اژدها آن کس زند / که عصا را در دستش اژدرها کند-3  

کند شق چون قمر آینه رااین شکوهی که به رخسار تو داده است خدا را / بیم آن است -4  

مرا تحمل باری چگونه دست دهد / که آسمان و زمین برنتافتند و جبال-5  

آن چه می دانند ماتم تن پرستان ، سور ماست / دار نخل دیگران و رایت منصور ماست-6  

آهی روان به کشور بلقیس کرده ام / پیک صبا روانه شهر سبا ببین-7  

رخساره ای / پیش چشمش چون خلیل آتش گلستان می شود هر که دارد در زمستان آتشین-8  

ای تو زمام عقل سپرده به حرص و آز / انگشتری ملک به دیوان فروخته-9  

آتش حب الوطن چون شعله فروزد / بر دل مومن کند به مجمره لسپند-10  

پدرم روضه ی رضوان به دو گندم فروخت / من چرا مُلک جهان را به جوی نفروشم-11  

 

 دی از مثال های مهم تلمیح سال دوازدهم :تعدا
  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 کیرز یها عقل و نکنند درک 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
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 ...نمیاآد تِ صَفْوَ و نعالمیا حمتر و داتموجو مَفخِر و تکاینا وَرسَر از   ستا خبر در( 5

 «  ینَللْعالَم حْمةًرَ الّ  کَسَلْنااَرْ 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
 

 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 
 

 شودا میخد 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
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 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
 

 

 

   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

 .رود 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
آوردن یک مطلب عینا از جایی دیگر . آیات و احادیث که کامال مشخص هستند . تخلص شاعر نشان دهنده ی تضمین نیست.   

 شود.صرفا آوردن یک کلمه ی عربی هم تضمین نیست . در صورتی که مصراع دوم تضمین باشد ، باید در مصراع قبل اطالع داده 
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 مثال

 1-ایوب با چندین بال ، کاندر بال شد مبتال / پیوسته این بودش دعا الصبر مفتاح الفرج

از گفته موالنا مدهوش شدم صائب / این ساغر روحانی ، صهبای دگر دارد ) صائب در مصراع اول خبر می دهد که مصراع دوم -2

است ( "گفته موالنا"،   

صائب این آن غزل حافظ شیرین سخن است / کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد-3  

شهریاریم و گدای دِر آن خواجه که گفت / خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن ؟-4  

جواب آن غزل مولوی ست این صائب /  که در هوای وی است آفتاب چرخ کبود-5  

 

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 

 

 تفاوت تضاد و پارادوکسنکته ( 
 

 است. گرمبود و اکنون  سردصبح هوا   امر تضاد: میان دو
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 دو مفهوم متضاد که همزمان به یک امر نسبت داده می شوندپارادوکس: 

   / سیاهِ روشن / پر از خالیُجک غمگین / کچل موفرفری     

 

 

 : مثال

 است سپید سیهاست / پایان شب  امیدبسی  امیدی نادر 
 

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

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

 .مخالف سیه و سپید با هم جمع نشده اند و تضاد به وجود آمده است، دو واژه ی  مصراع دومدر 

 

 نکات مهم :
لزوما پارادوکس نیست. بیت کامل و دقیق خوانده شود.هر مفهوم تضادی ،  -1  

 "در نگاه اول گویا پارادوکس به شدت مشهود است اما مفهوم مصراع این است  "گرفته خانه درویش پادشه به نزول "  -2

. به سادگی در دام سوال نیفتیم !"معشوق مانند پادشاهی خانه ی دل من همچون درویش را گرفته است   

یر تعدادی از عبارات متناقض که در کنکورهای اخیر کاربرد داشته اند ، آورده شده است.در جدول ز  

 نظم پریشان رو به بی سویی کردن رنگ بی رنگی سایه روشن

 ارزان تر از مفت زهر شیرین زبان بی زبانی بیت الحرام ُخم

 ملک المکان ترقی معکوس عدم آباد خراب آباد

 مست هوشیار افروختن چراغ با نسیم سود زیانی غم آباد جهان

 با عقل می نوشیدن درد عین دوا طهارت و غسل با خون جگر جمع پریشانی

 سلطانی بنده پیدای پنهان سیراب تشنه موج آتشین

 عذب عذاب کچل موفرفری دولت فقر فریاد خاموش

 حشمت درویشان نفرت دوست داشتنی روشن تر از خاموشی ای هیچ و همه

 

 

 

 های مهم پارادوکس مثال

در غمستانی که عشرت را نیابی خنده روی / من به صد جوش تبسم گریه ماتم کنم-1  

عاقل ز کار دنیا بسیار الابالی است / همسایه جنون است عقلی که کامل افتد-2  
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تهنیت جز در در مصیبت پیش ما عیب است عیب / عید را در شهر ما رسم مبارک باد نیست-3  

نشود جام نگونش خالی / هر که چون الله شود با دل پرخون قانعهرگز از می -4  

ما دماغ خشک را از باده روشن کرده ایم / بارها این شمع را از آب روشن کرده ایم-5  

در بیابانی که از گم کرده راهان است خصپضر / چشم آن دارم که نقش پا به فریادم رسد-6  

وی تشنه در آب حیات زمزم سوختبه العطش بگشا لب که خضر وادی عشق / گل-7  

آشتی انگیز و دوست محبوب است نامید صلحم از آن ناشکیب ایوب است / که دشم-8  

غیر عریانی لباسی نیست تا پوشد کسی / از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما-9  

بر سر رحم آمد از ناله فرو خوردنم / تیر نیفکنده ام کارگر افتاده است-10  

احباب را دیده و سنجیده ام / سردی ایام از آن گرمتر افتاده استگرمی -11  

با کمال اتحاد از وصل مهجوریم ما / همچو ساغر می به لب داریم و مخموریم ما-12  

بحری است زندگی که نهنگش حوادث است / تن کشتی است و مرگ به ساحل رسیدن است-13  

دار که در خواِب گران است چاره ناخوشی وضع جهان بی خبری است / اوست بی-14  

رزق ما آید به پایای میهمان از خوان غیب / میزبان ماست هرکس می شود مهمان مرا-15  

ز شور عشق تو در کام خسته من / جواب تاخ تو شیرین تر از شکر می گشت-16  

ه همروزگاری بود با هم کفر و ایمان جنگ داشت / صلح داد آن زلف و عارض ، کفر و ایمان را ب-17  

سیه روزی به این خوش طالعی هرگز نمی باشد / به کام دل چه خوش پیچیده زلفش بر سراپایش-18  

گر حیات جاودان بی عشق باشد مرگ باشد / لیک مرگ عاشقان باشد حیات جاودانی-19  

از نظر بستن ز دنیا رغبت زاهد فزود / حرص صید از چشم بستن بیش گردد باز را-20  

ی ( ناقص ز بحر دارد دور / بقای من به نسیم فناست همچو حبابمرا تعین ) هست-21  

شاد آن دلی که غمت اختیار کرد / مقبل کسی که شد به قبول تو بختیار-22  

تن خود را به خون دیده بشوی / که تنت را جز این طهارت نیست -23  

دادم دل و دین را به هوای لب لعلت / وز نوش لبت بهره به جز نیش ندارم-24  
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دیده تا باز است راه نور بر دل بسته است / خانه ها در شهر ما تاریک از روزن شود-25  

حسن هم مانند عشق افتادگی می زیبدش / لشکرِ زلفِ بتان تا نشکند منصور نیست-26  

ندارند : "پارادوکس"نکته مهم : موارد زیر   

قدح پر کن که من در دولت عشق / جوان بخت جهانم گرچه پیرم-27  

قتل ما هرگاه باشد می توان ، تعجیل چیست ؟ / کشتن شمعِ حیات ما به یک دم می شود-28  

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز / فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم-29  

تا آشنای مایی بیگانه ام ز عالم / مستغنی از طبیبان از درد بی دواییم-30  

ن / که گردباد کنار و میان نمی داندیکی است انجمن و خلوتم ز شور جنو-31  

 

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

 

15 

 حسن تعلیل

آوردن دلیل غیرواقعی برای امری طبیعی -1  

 "دروغین "باشد تا حسن تعلیل رخ دهد. به عبارت ساده تر و کنکوری ، دلیل باید  "غیرواقعی"دلیل حتما باید  -2

 باشد.

آوردن هر دلیلی ، حسن تعلیل نیست !  -3  

آورد.لزوما پرسش و پاسخ در یک بیت ، حسن تعلیل به وجود نمی  -4  
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ک بیت می تواند بیش از یک حسن تعلیل داشته باشد.ی -5  

 مثال 

خبر چشم تر من که رسانید به ابر ؟ / که به تعجیل تمام از سر دریا برخاست-1  

سیل در هامون صدا در کوه می دانی چه بود ؟ / از غم من کوه می نالید و هامون می گریست-2  

د / که دائم از خدا خواهد شفای چشم بیمارشاز آن مژگان او دست دعا بر آسمان دار-3  

زان رو به کوی دوست گذارم نمی افتد / بگرفت اشک من دیده ی رهگذار من-4  

خروشید فروزنده شبی پرده نشین شد / کامد به در از پرده ، مه چهارده تو-5  

غنچه از فکر دهان او به هم پیچیده است / سینه گل چاک چاک از خارخار حسن اوست-6  

از بت رشک تو خورشید جاللی شده است / طوبی از غیرت سرو تو خاللی شده است-7  

زلف شب عنبرفشان از نکهت گیسوی کیست ؟ / چهره ی روز آفتابی از فروغ روی کیست؟-8  

ز غمازی است مشک آخر سیه روی / که از صد پرده بیرون می دهد روی-9  

گل شد بنفشه پشت او زان شد دو تا  خصم سوسن گشت نرگس چشم او زان شد دژم / عاشق-10  

صبح هر روز از شفق صد کاسه خون بر سر کشد / تا در آغوش آورد خورشید عالمتاب را-11  

ترک آسایش اگر لذت ندارد پس چرا / گل به آن نازک تنی از خار بستر می کند؟-12  

سحرخوان را بود از پر زدن مقصودش این کاتش برافروزد / ز اخگرهای برگ گل سحر مرغ -13  

بر عزم آن که ریزد خون عدوی تو / هر روز بامداد کشد خنجر آفتاب -14  

پیش پیکان گل ز بیم گشاد / هر شب از هاله مه سپر دارد -15  

ندارند ! "حسن تعلیل"نکته مهم : مثال های زیر   

دانی که چرا نام تو در نامه نیارم / زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند-16  

فقر و غنا با هم در کشمکش و جنگند / اوالد بنی آدم آسوده نخواهد شدتا -17  

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است / همواره مرا کوی خرابات مقام است-18  

گر شمع تویی مرا چه باید سوخت / ور ماه تویی مرا چرا باید کاست-19  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 و دستور آرایه 1401-1402سال تحصیلی  احسان محسنی

 

66 
 

اشددلیل رفتن دل هاست آه دردآلود / غبار بی خبر کاروان نمی ب-20  

 تا در خیال حورم و اندیشه قصور / جز مایه قصور نگردد نماز من-21

 ا عدد لشکرش در قلم آرد قضا / از ورق آسمان کاغذ و دفتر شکستت -22

 

 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   ( بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران1

 و رسیدن هزار فرسنگ است میان ما  روزها دلم تنگ است( دلم گرفته از این 2

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

 ( در آن دریای خون در دشت تاریک                      به دنبال سر چنگیز می گشت4

 ب و روز به جز فکر تو ام کاری هستیا ش     ( مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست    5
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 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 آمیز( 1

  خ»تکرار صامت» 
 

 ( خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل  /  باز دارد پیاده را ز سبیل2

  إ»تکرار مصوت کوتاه» 
 

 جمال جانان میل جهان ندارد / هرکس که این ندارد حّقا 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 افتادهزلف او دام است و خالش دانة آن دام و من / برامید دانه( 5

  م»تکرار صامت » 
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 تکرارآرایی= واژه
 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 ( گر اظهار پشیمانی کند گردون مشو ایمن / که بد2

  پشیمان»تکرار واژه» 
 

 تریممن / از خاک بیشتر نه که از خاک کم ( گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق3

 بیشتر»و « خاک»های تکرار واژه» 
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 ( خیال روی کسی درسر است هرکس را / مرا خیال کسی کز خیال بیرون است4

 کسی»و « خیال»های تکرار واژه» 

 

 ساقیا( ای جانِ جانِ جاِن جان، ما نامدیم از بهرنان / بَرحِه گدارویی مکن در بزم سلطان، 5

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

 

 نکات مهم سجع:

 باشد. دو جمله« حداقل»شود که ( سجع در کالمی دیده می1

 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

قافیه که  پایان هر نیم مصراعتقسیم 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

 

 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

 بی درخانة  و زاهد بی علم، بی برو عالم بی عمل، درخت  بی پرمعرفت، مرغ روندة بیاست و زر بی( تلمیذ بی ارادت، عاشق 6

 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
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 رود/ کاشوب و فریاد از زمین برآسمانم می نازنین، ای دلستان نشین( باز آ و بر چشمم 9

 ، با من وفاداری کند می/ وانگه به یک پیمانه  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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 زغاآ یّتاذ و رجو و دبو دهکر دراز  عیّتر لما به  ولتطا ستد که کنند حکایت  عَجَم کملو از را یکی( 5

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

20 

 مراعات نظیر = تناسب = شبکه معنایی
 )غیراز تضاد( داشته باشند. ارتباط معناییهایی که با هم به کارگیری واژه
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 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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 اجزای جمله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات تکمیلی فوق العاده مهم :

 

 انواع متمم :

به  جملهاصلی اجزای  شمارش. در فعل به آن نیاز دارداست و  اجباری و غیر قابل حذف:  متمم فعلی -1

 ) حرف اضافه ی اختصاصی یک فعل (حساب می آید.

/ پرداختن ) توجه کردن (  به/ نگریستن  به/ نازیدن  به/ بالیدن  به/ گرویدن  به/ چسبیدن  به/ پیوستن  بهاندیشیدن 

/  با/ سازش کردن  باستیزیدن  /با آمیختن  /با / جنگیدن  به/ برخوردن  به/ ماندن ) شبیه بودن (  به/ تاختن  به

  بر/ شوریدن  درگنجیدن  /از / پرهیز کردن  ازبازماندن  /از رستن  /از / رهیدن  از/ گذشتن  ازترسیدن 

 .رنجیدش دوست ازاو  مثال :
 

حساب به  جملهاصلی شمارش اجزای . در فعل به آن نیاز ندارداست و  اختیاری و قابل حذف:  متمم قیدی -2

 .نمی آید

 راه تشخیص متمم فعلی از قیدی :

 پنج نقش اصلی جمله

 که داده می شود خبری/  انجام دهنده ی کار نهاد

 مفعول
و  چه کس را) در پاسخ به سوال  را به آن افزود "را  "می توان می آید یا  "را  "با 

 ؟ ( چه چیز را

 می آید. بعد از حرف اضافهکلمه ای که  متمم

 مسند
 "است ، بود ، شد ، گشت ، گردید و مشتقات آن ها  "جمالتی که در آن ها افعال 

 هستند. رعایت شرایطی مسند پذیروجود دارد با 

 ) با استثنائاتی ( دارد. شخص و شمار با نهاد مطابقتاتمام دهنده ی جمله که در  فعل
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 می آید. با دسته ی گلاحسان  -1

 می ماند. به دسته ی گلاحسان  -2

 دیمتمم قی قابل حذف است  احسان می آید  را حذف کرد  "با دسته ی گل  "در جمله ی اول می توان 

 می تواند با حروف اضافه ی گوناگون بیاید  "می آید  "فعل 

 خانه می آید بهمدرسه می آید / احسان  ازاحسان 

 متمم فعلی می شود  ناقصله زیرا معنی جم نمی توان حذف نمودرا  "به دسته ی گل  "در جمله ی دوم 

 می آید. "به  "فعل می ماند ) شبیه است (  فقط با حرف اضافه ی اختصاصی 

 

 نکته ( متمم قیدی در هر جمله می تواند متععد باشد

 احسان می رود می رود  مدرسه به خانه از دوچرخه بااحسان  :مثال

 

 بنابراین معنای جمله به هم می ریزد حذف آناست و با  حرف اضافه ی اختصاصی یک اسم:  متمم اسمی -3

 ) برای مطالعه بیشتر ( قابل حذف نیست.

 را در بر می گیرند. بر روی هم یک جایگاه اصلیمتمم اسم ) صفت یا قید ( با تابع خود 

 :  مثال

 می باشد مفعولعالقه ی او. به فرهنگ ،   متمم اسم نشانه ی تربیت می دانیم را فرهنگ بهاو  عالقه ی

 می باشد.  مفعولپر از آب ،  متمم صفت را برداشت  آباز  پرکوزت سطل 

 می باشد. مسندتند تر از اسب   متمم قید می دود. اسب ازتندتر او 

  

 افعال اسنادی:

 نیستند.اسنادی ،  معنای وجود داشتن یا وجود نداشتندر   است ، هست ، نیست و بود -1

 فعل وجود دارد می گذاریم ، اگر معنی داد ، دیگر اسنادی نیستفعل است و مانند آن ، به جای 

افعال اسنادی دیگری مانند گشت و شد و ... می گذاریم ، اگر معنی داد ، فعل است و مانند آن ،  به جای

 .اسنادی است

 : مثال

 اسنادی نیست. وجود دارد در یخچال سیب  در یخچال سیب است 

 .اسنادی است شد احسان ناراحت   گشتاحسان ناراحت  احسان ناراحت است 

 و معانی مختلف آن:« شدن»مصدر  -2
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 کالس خالی شد. )گشت( اسنادی در معنای  -1

 و تکیه بر آفریننده کرد. شد ) رفت (  در معنای رفتن، سپری شدن و گذشتن  -2

 کالس خالی شده بود فعل کمکی و مجهول  -3

 

نداد غیراسنادی و اگر معنی  اسنادیاگر معنی داد  افعال اسنادی دیگری مانند گشت می گذاریمجای فعل شد ، 

 است

 اسنادی نیست.  "رفت  "در معنای   شد

 

 را بررسی نمایید.« شدن»در ابیات و عبارات زیر معانی مختلف مصدر 

 

 قطره باران ما گوهر یکدانه شد /گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت  -1

 دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم. -2

 گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. -3

 تنها نه من به دانه خالت مقیدم / این دانه هر که دید گرفتار دام شد. -4

 فظ کنون بارگه پادشاست / دل بر دلدار رفت ، جان بر جانانه شد.منزل حا -5

 چو بهمن به زاولستان خواست شد / چپ آوازه افکند و از راست شد. -6

 کی برست این گل خندان و چنین زیبا شد / آخر این غوره نوخاسته چون حلوا شد -7

 قرض خورشید در سیاهی شد / یونس اندر دهان ماهی شد -8

 که سرمایه ز کف بیرون شد / وز دست اجل بسی جگرها خون شد افسوس -9

 بر من اگر حرام شد وصل تو نیست بوالعجب / بوالعجب آن که خون من بر تو چرا حالل شد -10

 

 .اسنادی نیست و چرخیدن در معنای به دنبال چیزی بودن فعل گشت -3

 :مثال
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قابلیت جای گذاری با فعل اسنادی شد   پنهان شد میدر آن تاریک شب  پنهان  می گشتدر آن تاریک شب  -1

 .است گشت در اینجا اسنادیفعل  را دارد 

 .نیست اسنادی است  کردن جست و جودر معنای   می گشتبه دنبال سر چنگیز  -2

 

 است. مسند همراه با حرف اضافهگاهی 

 .متمم اشتباه گرفته نشوداست و با  از ابریشم به کلی مسنداست.  از ابریشمجنس این پارچه  :مثال

 

 

 قید 

 افزاید و فعل به آن نیاز ندارد.ای است که توضیحی بیشتر به فعل یا جمله میکلمه

 از ارکان اصلی جمله نیست. قابل حذف است.

 :مثال

 ×قابل حذف   نهاد امروز   شنبه است  امروز سه -1

  ×قابل حذف   متمم فردا  اندیشمبه فردا می -2

  ×قابل حذف   مسند گریان   علی گریان شد -3

  ×قابل حذف   مفعول آینده  امآینده را فراموش کرده -4

  قابل حذف   تیر دیروز دیروز به مدرسه جدیدم رفتم -5

 

 نکات مهم:

 مهم بود امروزکاِر   آید.نمای اضافه نمیقید پس از نقش -1
 مضاف الیه                         

 آیدبه دیدار من می غالباً دار ) اً( قید هستند :     او های تنوینتمام واژه -2
 قید                         

 آمد گریاناو  –شد  گریاناو            قید را با مسند اشتباه نباید گرفت. -3
 قید                  مسند                       

 

 را بیابید مثال : نقش کلمات مشخص شده

  بلندشخواهد  اوکه  سرآن  بلند -1

  بی دست و پایدید  روبهییکی  -2

 گشت از مردمان محجوبرا تب گرفت و  امیر -3

 م درست امروزرا بگوی که  بونصر -4
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 یاییدر وهم ن توگفتن که  تونگنجی / نتوان شبه  فهمگفتن که در  تو وصفنتوان  -5

 رهایی روی شبود دوزخ آتشمگر از  -6

 ییخدای و پاک توگویم که  تو ذکر ملکا -7

 کشیده همه جارا رسیده و خوان نعمت بی دریغش  همه بی حسابش رحمت باران -8

 ای دوست این پیراهن است افسار نیستگفت : مست گرفت /  گریبانشبه ره دید و  مستی محتسب -9

 نیست کار درهم و و دینار،  کار شرع -10

 نیست مسجد خوابگاه مردم بدکاررا گوییم در مسجد بخواب /  داروغهتا  -11

 شویراه بر نباشی کی  راه روتا  -12

 شوی  بی خواب و خورکرد / آن گه رسی به خویش که دور ز مرتبه خویش  تخواب و خور -13

 است مننکند مثل  هرکس/ بنمایید که  خویشدر ره آزادی  ای هم وطنان فکری -14

 است از مال و می تهی من جام وجیب با آنکه  -15

 را  زمینکرد چون گردون تواضع داشت هم چون جم نگین را /  عزیزم -16

 آوندو خموش  وخفه ز جور گردون / چونین  زمینچون گشت  -17

 یی تو ای دماوند تو مشت/ آن  مشت فلک بر خشمبنواخت ز  -18

 خوشباش ،  خوشاست ، ای ماه وش ، در وقت گل  گل وقت -19

 زه تو گفتیبرخاست / که توبه می کنم از کرده ها  مردکی امروز ز پیش منبرت -20

 در چاه دیدند یوسفی تو گفتیخسرو شاه دیدند /  روی ناگهچو  -21

 باد  نیستندارد ،  این آتش هر که/  بادو نیست  این بانگ نایاست  آتش -22

 گردانید  خود مستغرقرا گزید و  بنده ای حق تعالیچون  -23
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 ی به روزگارانبیرون نمی توان کرد حت، گفتم : /  به روزگاران مهری نشستیگفتی :  -24

  صبح ستاره باران لبخند گاه گاهت/  پیوند صبح و ساحل آیینه نگاهت -25

 بشکنم نشیطا ساقاو / گشتم حقیر راه او تا  عزمدیدم  لطفچون  او بزم مقیمگشتم  -26

 آشکار ود را نسبت به اهل بیت خ ارادتو  عمیقایمان  گیری از زبانی صمیمی و عاطفیبا بهره شهریار  -27

 می سازد

 نوشته بودم ، برای من ابتدایی چهارم و سوم کالس معلم -28

 بنویسیم هم از سفر ماه خاطراتی روزیباشد و  عمریدارد که  استبعادیچه  -29

 نام نهادند اشکه می  شاهان خون دلشد /  عیانآمد و از تاک  عجینبا خاک  -30

 شد. منقلب ناگهانریخته بود و در آن هنگام که بهار فرا رسیده بود ،  پایشرا به  جوانیکه  درختی -31

 ، در انتظار من و تو اینجا است جویباریم و غربت ، با من بیا سمت باران / صد غبار غرق -32

 م امیدوار رودچون  -33

 مشکل سختاز بچه ها  پیشی گرفتنبود و  تنگ و باریک راه -34

 بیند کنون اندرین چه رایت/ که  زمین شاهگفت  جوان پوربه  -35

 یی خالق هر دانا و نادان تو/  رزاق هر پیدا و پنهانتویی  -36

 رخسار برداری ز پرده ،  حقیقت/  پدیدارآیی  وقت بهارچو در  -37

 در بهار است خنداناز شوق تو  گل -38

 پرورشزان خورش ،  تیابد جان/ که  خورش خسروانیجز  طعمهمخور  -39

 را به من خود رخببیند ماه /  شکن موچون بگشایم ز سر  -40

 اگر بر آیدگفتا  ماه من شو/ گفتم که  غمت سر آیدگفتا  غم تو دارمگفتم  -41

 ستنیکوترین قصه ها قصه یوسف )ع( -42

 بوی گل و ریحان هاکردی بی خویشتنم می رفت به بستان ها /  دل سوداییوقتی  -43
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 رفتن به گلستان هاباشد  کوته نظریآویخته در دامن /  غم عشقت خارتا  -44

 م می گشاید ؟را ، از ه این کتاب خداوند،  تو پیشانی بلند،  زهرآگین شمشیریچگونه  -45

 کردی  دست مایه ی شادی کودکانه شانرا  حیدری صولت -46

 نیز بگذرد رونق زمان شمابگذرد / هم  نیز شما جهانبر  مرگهم  -47

 نیز بگذرد  حلق و بر دهان شما/ بر  گلوگیر خاص و عامکه هست  آب اجل -48

  آفتابطلوع می کند از مغرب ،  گویا -49

 رایگان نداد فلکمرا  موی سپید -50

 رسد به فریاد ار خود به سان حافظ عشقت -51

 میرمپیچ که گر میزنی به شمش عنان -52

 برداشت پرده تقوااز روی طمع  عشقم -53

را بر دوش کشد / و  کهنه مشکیوصله دار به پا کند / و  پای افزاریفرمانروا را ندیده بودم / که  هیچپیش از تو /  -54

 باشد برادررا  بردگان

 کم، گشت  ساالر آن انجمن/ که  دختر گژدهمشد  آگاهچو  -55

 بود شما را نگهبانمر  اوبود / هم  یزدانبه  باوررا چو  شما -56

 شد پر آوازه،  ایران دگر بارهشد /  تازه،  هنگامه آزمونچو  -57

 ز ضرب کل طوطیزد ، گشت  ش/ بر سر چرب جامهو  دکان پر روغندید  -58

 زیر میغشد افتاب نعمتم بر می کند و می گفت ای دریغ / کریش  -59

 شد آگاه،  حق ابدالز  کسیکم  -60

  نقصانرا مرا زیاده کجا باشد و  تورا چه عیب بود /  بندهرا چه پایه هنر  تو -61
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 را لشکر خویش را / سپارم بدو  دختر خویشرا دهم  اومن  -62

 ساخته بود باهترا  دیدگانش بیماری آبلهداشت که  دختری زیبانیز  وزیر شاهاز قضا  -63

 بندند  گردن خربر  جالجل،  مردمان این دیاراند  طرفه مردمان -64

 داد پناهیچون خدا ،  مدولت -65

 از اوستم بر همه عالم که همه عالم عاشقاز آنم که جهان خرم از اوست / خرم  جهانبه  -66

 است و بس  این کمالکن کمال این است و بس / خویش را در خویش پیدا کن  هویدارا  گوهر خود -67

 نامیدم جنوبرا تو  -68

 بیرون کنم  ات جامه غرامتاز بهر  -69

 جان ها به یکدیگر بسته است رشته/ اگر نه  پریشانمدگران می کند  غمچرا  -70

نداره ؟ مگر بی صاحب هم  صاحبشوفرها را داشت ، جواب داد : چطور  ریختکه  قلچماقیمرد کت چرمی  -71

 پانزده تومن می ارزه. دست کم،  خودش،  پوستشمیشه ؟ 

 را  دیدهباشد  بیشتر از خارشود / زحمت گل  بینایان، حجاب راه  بد بیش ازنیک ،  -72

 همچون چاکرند و شاه تو جمله و سالکان در راه تو / طالبان  -73

 سیراب عیش ما گوهرانجمن ها شو / که باشد در صدف چون  خرج بهرهتو کز خلوت نداری  -74

 بس است دل جوییبس است / مرکز سرگشتگی ها خال  حلقه موییگردش پرگار ما را  -75

 نکشید  پهلوجز از  جانوری، هرگز  صاد -76

 بگرییم  غریبانهگو که  دلغم  نیما -77

 افسانه خویشم  شاعر تومن نیز چو  -78

 به ویرانه بگرییم شبگیرکه نبودیم  بخوانیم به گلزار / جغدی شده  بلبل -79

 بگرییم یگانهب، ولی ما / با چشم خودی در غم  هخند ماکند در غم  بیگانه -80

 بیند  دلبرآن است که  فایدهرا  دیده -81
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 دوست خورد یا غم رسوایی را  غم/ یا  دوستاز سرزنش دشمن و  عاشقان را چه غم -82

 به یغما دادم صبر دل و  همان روزمن  -83

  کستو نیفزاید  حسنو  منبر حدیث  -84

 نمی خوری ؟ غذا چرا،  پسرم -85

 بود  تن ها حیات،  آبدر  -86

 کریم باش  نخلبر آید چو  دستز  تگر -87

تلخ گفتار ، بدخوی مردم آزار ، گدا طبع ناپرهیزگار ، که عیش  ترشرویمعلم دبستان را دیدم در دیار مغرب  -88

 کردی سیه قرآنش دل مردم  خواندناو تبه گشتی و  دیدنمسلمانان به 

پای  استطاعتاز گردش آسمان در هم نکشیدم مگر وقتی که پایم برهنه بود و  رویزمان ننالیدم و  دورهرگز از  -89

. یکی را دیدم که پای نداشت . سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی  دلتنگپوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم 

 کفشی صبر کردم 

 صبحدم ی ، ای نسیم روح بخش -90

  جانیابد از تو صد سالخ مرده  -91

 بر آب نویسند  خطمن نشنیدم که  -92

  لب جامبیاور چون  لب خنداناز جور ایام /  خونین دلیاگر  -93

 قرار داده است سر حد دنیای خلقتمی خواهم بدان جا روم که خداوند آن را  -94

 ندانم  قدیمی آن چه را قدیمی است ، -95

 می گرداند شعر خودموضوع صحیفه ی قدیم را  عشق همواره -96

 وین عجب  غم عشقبیش نیست  یک قصه -97
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  این سرای پاک و پلیداست  بد وجای نیک نخواهد دید / که  بی تعب طربدر این مقام ،  -98

 بود مرغسیآن  سی مرغ این این بی شک/  زود سی مرغچون نگه کردند آن  -99

 است  عیار مهر و کین مرد و نامرد این -100

 

 انواع جمله بر اساس اجزای اصلیبررسی 
 

 

 مقدمه :

 شود.نامیده می گذرااگر فعل به مفعول یا متمم یا مسند نیاز داشته باشد،  -1

 .فقط به نهاد نیاز داردنام دارد.  ناگذرافعلی که به مفعول یا متمم یا مسند نیاز ندارد،  -2

 سه جزئی گذرا به متمم گذرا  اندیشد می آیندهمثال(  متین به 

 متمم             

 ناگذر پرنده پرید  ناگذر محمد آمد 

 چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم گذرا  خرید  از فرودگاهرا  کتابشحسین، 

 متمم     مفعول 

 کند.را مشخص مینوع فعل )گذرا، ناگذر( نیاز یا عدم نیاز به اجزای اصلی را در جمله،  -3

 توان به نیاز یا عدم نیاز به دیگر اجزای اصلی جمله پی بردمی فعلاز روی  -1

 
 

 الف( جمله های دو جزئی ) نهاد + فعل ( 
 نیاز دارد. نهاد است یعنی فقط به ناگذرفعل این گونه جمله ها 

 : مثال

 می آیدبا علی به خانه  احسان

 می آیدبه خانه  احسان

 احسان می آید

 .بقیه اجزای آن ها اختیاری و قابل حذف استهر یک از مثال های باال از دو جز اصلی نهاد و فعل درست شده اند. 

 

 رایج ترین مصدرهای ناگذر :
رفتن / آمدن / دویدن / خزیدن / لرزیدن / پریدن / برخاستن / تابیدن / ترکیدن / جوشیدن / چرخیدن / زیستن / خوابیدن / 

چریدن / ماندن / کوشیدن / غریدن / روییدن / رُستن / چکیدن / خروشیدن / درخشیدن / گندیدن / لغزیدن / نشستن / مردن / 

 رقصیدن / خشکیدن / باریدن و ....
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 ب( جمله های سه جزئی 
 سه جزئی با مفعول ) نهاد + مفعول + فعل (  -1

 دارد هم نیاز بر نهاد به مفعولفعل این گونه جمالت گذراست و عالوه 

اضافه می آید و ما باید بتوانیم  گاهی هم بدون این نشانهمی آید. و  "را  "پس از نشانه ی گروه اسمی است که  مفعول

 نماییم.

 : مثال

 خوردرا غذا علی 

 خوردغذا علی 

 :ی که جمله های سه جزئی با مفعول می سازدرایج ترین مصدرهای
انداختن / بافتن / پروردن / پیمودن / تراشیدن / بوسیدن / برافراشتن / پاشیدن / خوردن / دیدن / آوردن / فرستادن / بردن / 

خواستن / راندن /پرستیدن / دانستن / گذاشتن / دریدن / زدن / ساختن ) بنا کردن ( / شستن / گشودن / فریفتن / لیسیدن / 

 شناختن / پیمودن / دوختن / پسندیدن / سرودن و ...

 

 + فعل (  ) نهاد + متممتمم سه جزئی با م -2

 هم نیاز دارد متممبر نهاد به فعل این گونه جمالت عالوه 

 می آید بعد از حرف اضافهگروه اسمی است که  متمم

 مثال:

 است ( تاریکی متمم فعل، بنابراین  دارد "از  " حرف اضافه ی اختصاصی) مصدر ترسیدن  می ترسد تاریکی ازکودک 

 افتخارات متمم فعل، بنابراین  دارد "به  "حرف اضافه ی اختصاصی ) مصدر اندیشیدن  می اندیشد افتخاراتشبه علی 

 است (

 

 :ی که جمله های سه جزئی با متمم می سازدرایج ترین مصدرهای

/ پرداختن ) توجه کردن (  به/ نگریستن  به/ نازیدن  به/ بالیدن  به/ گرویدن  به/ چسبیدن  به/ پیوستن  بهاندیشیدن 

/  با/ سازش کردن  باستیزیدن  /با آمیختن  /با / جنگیدن  به/ برخوردن  به/ ماندن ) شبیه بودن (  به/ تاختن  به

 و .... بر/ شوریدن  درگنجیدن  /از / پرهیز کردن  ازبازماندن  /از رستن  /از / رهیدن  از/ گذشتن  ازترسیدن 

 

 + فعل (  نهاد + مسندسند ) سه جزئی با م -3

 هم نیاز دارد مسندبر نهاد به فعل این گونه جمالت عالوه 
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 به آن نیاز دارد. فعل جمله برای تکمیل جملهگروه اسمی است که  مسند

 

 مثال :

  آمده است "به سوال علی چگونه است ؟   "پاسخ است و در  بدون کلمه ناراحت ناقصجمله  است ناراحتعلی 

 ت.آمده اس " به سوال هوا چگونه می شود ؟ "پاسخ  است و در  بدون کلمه سرد ناقصجمله  می شود  سردهوا 

 مسند است  "از خوبان "  پاسخ به سوال علی چگونه است ؟ در  است  از خوبانعلی 

 مسند است  "تواناتر از من "  پاسخ به سوال علی چگونه است ؟ در   استتواناتر از من  علی

 

 

 

 جزئی  چهار( جمله های ج
 چهار جزئی با مفعول و متمم ) نهاد + مفعول + متمم + فعل ( -1

 الزم دارد. مفعولهمراه است و هم  حرف اضافه اختصاصیفعل چنین جمله هایی هم با 

 

 : مثال

 داد. دوستشبه هدیه ی زیبایی احسان 

 متمم دوست  برای مصدر دادن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول هدیه ی زیبایی  چه چیزی را داد ؟ 

 

 آویخت. دیواررا به کیف احسان 

 متمم دیوار  برای مصدر آویختن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول کیف  چه چیزی را آویخت ؟ 

 

 شنید از زبان سعدیرا  این شعراحسان 

 متمم زبان سعدی برای مصدر شنیدن  "از  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول این شعر  چه چیزی را شنید ؟ 

 

 :ی که جمله های چهار جزئی با مفعول و متمم می سازدرایج ترین مصدرهای
 آموختن / آویختن / گنجاندن / گرفتن / پرسیدن / سنجیدن / گرفتن / دادن / فروختن / دزدین / ربودن / ترساندن / خریدن و ....

 

 الف را به ب ( ) –فرمول ساده ) الف را از ب ( 

 

 :مثال

 چهار جزئی با مفعول و متمم  الف را به ب  آویخت دیواررا به چراغ ها 
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 چهار جزئی با مفعول و متمم  الف را از ب   دزدید  مغازهرا از  چراغ ها
 
 

 + فعل ( سند) نهاد + مفعول + ممسند چهار جزئی با مفعول و  -2

 نیاز دارد مسند ومفعول عالوه بر نهاد به دو جز اصلی 

 

 :مثال

 نامید. سووشونرا  کتاب خودسیمین دانشور 

 مفعول  کتاب خود  چه چیز را سووشون نامید؟

 مسند سووشون  چه ) چگونه ( نامید ؟ 

 

 

 :ی که جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند می سازدرایج ترین مصدرهای

 ، نمودن ، کردن ، ساخت  گردانیدن

 ، دانستن ، خواندن ، گفتن ، صدا زدن ، صدا کردن  نامیدن

 ، به شمار آوردن ، به حساب آوردن  شمردن

 ، دیدن ، دانستن ، یافتن  پنداشتن

 

 مفعول ، مسند است (فرمول ساده ) 

 مثال:

 چهار جزئی با مفعول و مسند او ، مطوقه است  نامیدند  مطوقهرا او کبوتران 

 چهار جزئی با مفعول و مسند آن ، عشق است  خوانند  عشقرا  آنهمه 

 چهار جزئی با مفعول و مسند احسان ، ناراحت است  کرد ناراحت را  احسانعلی 

 می داند  دوست دار محسنین و تحقیر کننده ی منافقینرا  خودخداوند با ذکر قصه پیامبران و حفظ نام نیکوکاران ، 

  ، است  ه ی منافقیندوست دار محسنین و تحقیر کنندخود چهار جزئی با مفعول و مسند 

 یافت  انسانی برتر از انسان های عادیرا  کودک نو رسیده ی بهاء ولدشیخ ، 

 کودک نو رسیده ی بهاء ولد انسانی برتر از انسان های عادی است  چهار جزئی با مفعول و مسند 
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 + فعل ( مسند+  زئی با متمم و مسند ) نهاد + متممچهار ج -3

 نیاز دارد متمم و مسندعالوه بر نهاد به دو جز اصلی 

 

 

 :مثال

 می گفتند ) می نامیدند ( مشدی حسنرا  به اوبَیَلی ها 

 متمم  او  برای مصدر گفتن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مسند مشدی حسن  چه ) چگونه ( می گفتند ) می نامیدند ( ؟ 

  او ، مشدی حسن است چهار جزئی با متمم و مسند 
 

 می باشند. "گفتن  "بیشتر از خانواده مصدر این دسته از جمله ها ، در زبان فارسی اندک هستند و 

 متمم ، مسند است (فرمول ساده ) 

 : مثال

 چهار جزئی با متمم و مسند او ، دهقان فداکار است  می گفتند  دهقان فداکار اومردم به 

 
 

 + فعل ( دو مفعول ) نهاد + مفعول + مفعول چهار جزئی با -4

 نیاز دارد دو مفعولعالوه بر نهاد به 

 مثال:

 چهار جزئی با دو مفعول   2مفعول  / غذا   1مفعول  کودک  داد غذارا  کودکمادر 

 ، اجزای آن متفاوت می شود : اگر جمله ی باال را اینگونه بنویسیم

 چهار جزئی با مفعول و متمم مفعول  متمم / غذا  کودک  داد  غذا کودکمادر به 

 

 

 : جمله های چهار جزئی با دو مفعولو  جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند تفاوتنکته ( 

مفعول با مسند ،  جمله های مفعول و مسندیدر حالیکه در  نیستندمفعول اول و دوم یکی ،  دو مفعولیدر جمله های 

 استتقریبا یکی 

 :مثال 

 نیستند.) شیر ( یکی  2) کودک ( و مفعول  1مفعول   داد شیررا کودک مادر 

 هستند.مفعول ) کودک ( و مسند ) احسان ( یکی  نامید  احسانرا کودک مادر 

 

 عمده ترین مصادر دو مفعولی :

 دادن / بخشیدن / زدن / پوشاندن و ...
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 برخی از افعال چند وجهی

ن
سوخت

 

 در معنای سوختن یا نابود شدن 

 ) ناگذر (

 طلب احسان سوخت

 غذا سوخت

 در معنای سوزاندن

 ) گذرا به مفعول ( 
 سوختی و خود افروختی راما 

ن
ساخت

 

 در معنای بنا کردن

 ) گذرا به مفعول (
 ساخته اندرا ایرانیان داروی درمان سرطان 

 در معنای سازش کردن

 ) گذرا به متمم (
 ترافیک فراوانش ساخته اندبا مردم تهران 

 در معنای گردانیدن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 ساختشادمان را احسان ، علی 

شمردن
 در معنای شمارش کردن 

 ) گذرا به مفعول (
 می شمارندرا افراد کالس 

 در معنای پنداشتن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 شمردمی عاقل و فهیم را احسان ، دوستش 

ن
ماند

 

 در معنای اقامت کردن

 ) ناگذر (
 مانددر مدرسه احسان 

 در معنای شبیه بودن

 ) گذرا به متمم (
 می ماندپدرش  بهاحسان در خوش اخالقی 

 در معنای شدن

 ) گذرا به مسند (
 می مانمتو بروی تنها 

ن
گفت

 

 در معنای سرودن

 * اختالف نظر* ) گذرا به مفعول (
 گفته است شعر زیباییپروین اعتصامی 

 در معنای سخن گفتن 

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 امیر گفت را بهاحسان مطلب مهمی 

 در معنای نامیدن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 می گویند را زیردستدوستانش او 

 ندونم

 می نماید صحیحرفتارش  در معنای به نظر رسیدن
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 ) گذرا به مسند (

 دادندر معنای انجام 

 ) گذرا به مفعول (
 نمودکمک احسان به من 

 در معنای گرداندن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 نمود را تمیزاحسان کالس ها 

ن
گرفت

 

 در معنای ناراحت شدن / پر شدن

 ) ناگذر (

 دلم گرفت

 چاه گرفت

 در معنای چسبیدن / صید کردن

 ) گذرا به مفعول (
 گرفتمرا دست احسان 

 اخذ کردندر معنای 

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 احسان گرفتم را ازجزوه ام 

ن
ست

دان
 در معنای آگاه بودن 

 ) گذرا به مفعول (
 می دانم راحرفت 

 در معنای پنداشتن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 می دانست را قویاحسان ، محمد 

ن
کرد

 در معنای انجام دادن  

 ) گذرا به مفعول (
 کرد سجده شکر

 معنای گرداندن در

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 کرد را ناراحتاحسان ، علی 

ن
خت

ری
 

 در معنای جاری شدن 

 ) ناگذر (
 ریختدر کوچه  آب

 در معنای از دست دادن

 ) گذرا به مفعول (
 ریخت رااو آبرویش 

 در معنای وارد شدن / سرازیر شدن

 ) گذرا به متمم (
 جویبار می ریزدبه این جوی 

 در معنای واریز کردن

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 حسابت ریختمرا به این مبلغ 
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 مثال :
 

 دوجزئی ناگذر     آمدسن با برادرش در ساعت هفت از مدرسه حدیروز  -1

 

 ×مفعول   ندارد ( مفعول1  : آمدبررسی فعل 

 ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 دوجزئی ناگذر   شدزاهد خلوت نشین دوش به میخانه  -2

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1  : شدبررسی فعل 

 ×مسند  دهد(نیست)معنی رفت می ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 شدکه میرمجلس  کننگه گدای شهر -3

 

 مفعول              دارد  گدا مفعول( 1 : نگه کنبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول  ×مسند    نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1  : شد بررسی فعل

 سه جزئی با مسند  مسند   میرمجلس است ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 شد.میاو در عصر ما در کسوت یک مهاتما گاندی مسلمان، منادی یک حیات تازه برای تمام عالم  -4

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1 : شدمیبررسی فعل 

 سه جزئی با مسند         مسند   منادی است ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 و دستور آرایه 1401-1402سال تحصیلی  احسان محسنی

 

88 
 

 

 

 

 

 دادترجیح میالدین، شیخ االصالم شهر مکنت و تجمّل رایج در دستگاه صدر را براین فقر اختیاری  -5

 

  مفعول   فقراختیاری  دارد ( مفعول1 : دادترجیح میبررسی فعل 

 چهار جزئی به مفعول و متمم             ×مسند    نیست ( اسنادی 2    

 متمم  بر دارد ( حرف اضافه اختصاصی3    

 

 
 

و به هنگام ترسیم اشکال مختلف تضادهای زندگی انسان ، در هیچ قالب ملی یا  داردادبیات پایداری چهرة انسانی عامی  -6

و مخاطب آن ژرفای وجدان عام بشری  شکافدمی. شعر و داستان مقاومت، مرزهای قومی را گنجدنمیچارچوب اجتماعی خاص 

 .است

  مفعول   چهره  دارد ( مفعول1  : دارد بررسی فعل

 سه جزئی با مفعول      ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

  ×مفعول   ندارد ( مفعول1 :گنجدنمیبررسی فعل 

 سه جزئی با متمم       ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  در ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

  مفعول   مرز  دارد ( مفعول1 :شکافدمیبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول       ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

  ×مفعول   ندارد ( مفعول1  :استبررسی فعل 

 سه جزئی با مسند        مسند  وجدان است ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد حرف اضافه اختصاصی( 3   
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بسیاری از کلمات و اصطالحات متداول در آثار سایر شعرا مثل باغ نظر، رند، نظرباز در دیوان حافظ، مفاهیم اختصاصی و  -7

 .دارندموضوعی 

 مفعول  مفاهیم دارد ( مفعول1 :دارندبررسی فعل 

 جزئی با مفعولسه               ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 دمار از دو صد انجمن برآرد  ز رخم سرِ گرِز سندان شکن -8

 

 مفعول   دمار دارد ( مفعول1 :برآردبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول               ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 زنالیدِن او دو چشمم پر آب  ز درویشِی خویش خواب  نیابم -9

 

 مفعول   خواب دارد ( مفعول1  :نیابمبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول              ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 رنج با طبِع جفت مکن و مگوی گفتسخن چون بدین گونه بایدت  -10

 

 مفعول   سخن دارد ( مفعول1 :مگویبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم        ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  به ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

  ،گذرا به مفعول و متمم است. همیشهفعل گفتن در معنی حرف زدن و سخن گفتن 
 

 پیغام معشوقه به عاشق داد -11
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 مفعول   پیغام دارد ( مفعول1  :دادبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم          ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  به ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 گنجانمسخن تنگ مایه  وسعت تو را چگونه در -12

 

 مفعول  وسعت دارد ( مفعول1 :گنجانمبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم            ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  در ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

 رهاندند.شاعران سمبولیست در قرن بیستم شعر فرانسوی را از قید و بند وزن و قافیه سنتی  -13

 

 شعر فرانسوی       مفعول  دارد  ( مفعول 1 : رهاندندبررسی فعل 

 چهار جزئی با مفعول و متمم×                   نیست                          مسند   ( اسنادی 2 

 از              متمم  ( حرف اضافه اختصاصی 3 

 

 
 

شاعر در این بخش ضمن دعوت انسان به امیدواری و تالش ، تحمل تلخی ها و سختی ها را برای کامیابی و پیروزی شرط  -14

 .می شمردالزم 

 

 تحمل تلخی ها     مفعول  دارد  ( مفعول 1 :  می شمردبررسی فعل 

 با مفعول و مسندچهار جزئی               شرط الزم          مسند  است  ( استادی 2 

 ×ندارد         متمم    ( حرف اضافه اختصاصی 3 

 

 

میراث ماندگار ادبیات داستانی ما و آثار برجسته نویسندگان معاصر فارسی زبان ، به خصوص شرح رویداد ها ، سفرنامه ها ،  -15

 .به شمار می آیندگزارش احوال شخصی و ... از نوع نثر غنایی 

 

 ×ندارد                                مفعول  ( مفعول 1 :  شمار می آیندبه بررسی فعل 

 سه جزئی با مسند               از نوع نثر غنایی      مسند  است  ( اسنادی 2 

 ×متمم               ندارد ( حرف اضافه اختصاصی 3 
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 سه جزئی با مسند  به شمار آمدن             چهار جزئی با مفعول و مسند به شمار آوردن 

می تواند ، که فرعون تخیل  یو ، آن بلندترین هرمت/ یا بر خشتنی خام /  می گذردکه بر دیواره اهرام  می داندمور ، چه  -16

 ... جای می گیری/ در کنار تنور پیرزنی  ایستاده ای/ چگونه این چنین که بلند بر زَبَر ماسوا  ساخت

 

 

 

 سه جزئی با مفعول ( می داند 1 :  های عبارتبررسی فعل 

 دو جزئی ) طبق سنوات کنکور ( ( می گذرد 2 
 سه جزئی با مسند  ( هستی3 
 سه جزئی با مفعول  می تواند ساخت (4 
 دو جزئی  ( ایستاده ای5 
 سه جزئی با متمم  ( جای می گیری6 

 

 

. خیر پس از داد . فردای آن روز چوپان دختر خود را به خیرچشم پوشیدو از سفر  شد، شادمان  شنیدخیر که این خبر را  -17

 .رسیدرنج بسیار به خوشبختی و کامیابی 

 

 ) در موارد نادری ، متمم اجباری توسط طراح حذف می شود (چهار جزئی با مفعول و متمم  ( شنید 1                          :بررسی فعل های عبارت

 سه جزئی با مسند ( شد 2 

 سه جزئی با متمم ( چشم پوشید 3 

 سه جزئی با متمم ( رسید 4 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( داد 5 

 

 

که بر تخت قدرت و سروری  می دیدند: ایرانیان دوره ساسانی نیاکان خود را جهاندارانی  می گویدهمان طور که تاریخ  -18

 می بالیدند.و با تمام وجود به این نیاکان قدرتمند  نشسته بودندجهان 

 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( می گوید 1  : بررسی فعل های عبارت

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( می دیدند 2 

 دو جزئی ( نشسته بودند 3 

 سه جزئی با متمم ( می بالیدند 4 
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و آرام آرام از  شکسته اندکه طلسمش را  استدمدمه های اردیبهشت ، اصفهان ، چون شاهزاده ی افسون شده افسانه  -19

که زلف های خود را بر است و بید مجنون ، معشوقه ای  ندشکوفه های به و بادام رویاهای پر پر شده اوی می شود.خواب بیدار 

 .افشانده استاو 

 

 

 سه جزئی با مسند ( است 1 :  تبررسی فعل های عبار

 سه جزئی با مفعول ( شکسته اند 2 

 سه جزئی با مسند ( می شود 3 

 سه جزئی با مسند ( هستند 4 

 سه جزئی با مسند ( است 5 

 سه جزئی با مفعول ( افشانده است 6 

 

 

و شعر را از  بخشید . به ساده نویسی رونقکرد، نثر را پویاتر  ساختترجمه این آثار گنجینه واژگان زبان فارسی را غنی  -20

و روش های جدید تحقیق را به پژوهندگان  بخشید، به کار نویسندگی و شاعری جهت  رهانیدحالت یکنواختی گذشته 

 آموخت.

 

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( ساخت 1  : بررسی فعل های عبارت

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( کرد 2 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( بخشید 3 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( رهانید 4 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( بخشید 5 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( آموخت 6 
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 های تبعینقش
 پیرو و تابع گروه اسمی قبل از خود هستند وخودشان به تنهایی نقشی ندارند.

 

  معطوف: -1
 آیند.عطف می« و»گروهی که پس از  کلمه یا

 را دیدم  حسنو  علی  به مدرسه رفتند  حسنو    علیمثال : 
 مفعول    معطوف به مفعول    نهاد      معطوف به نهاد           

 رفتم ساحلو  دریابه 
 متمم    معطوف به متمم    

 ربط اشتباه گرفته نشود:  واونکتة مهم: با 

 می آید و واو عطف بین دو اسمواو ربط بین دو فعل 

 علی و حسن رفتند ) عطف (

 علی رفت و حسن آمد ) ربط (

 

  بدل: -2
 آید.می توضیح کلمه یا گروه قبل از خود( کلمه یا گروهی که در 1

 علی آمد علی، پدرحسن آمد  است قابل حذف( بدل 2

 ، آمدعلی آقاهمسایه،  آمد  همسایةِ علی آقا ( بیاید -ِبدل بدون نقش نمای اضافه )( 3

 بدل                مضاف الیه

 سهراب، پسر رستم، بسیار تنومند بود باشند،  هر دو یک چیز مشخص( 4

 محمد، پدرعلی، آمد  آیدویرگول )،( می نشانه ی بین دو ( 5

 ، را دیدم پدرعلیمحمد،  داشته باشد،  نباید نقش دیگری( 6

 بدل     

 است  پدرعلیمحمد،     

 مسند                   

 دیدم پدرعلی استمحمد را که     

 جملة معترضه             

 ما خود ز فلک برتریم. خود ، بدل ما است.( 7

 

 

 تکرار: -3
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 برای تاکید تکرار شود  هم در لفظ و هم در نقشای که کلمه

 ، ای دماوند  تومثال: بنواخت ز خشم برفلک مشت / / آن مشت تویی 

 

 مثال : نقش های تبعی را بیابید.
 

 ز این پس موالنا ، آرام نمی گرفت و به نظم مثنوی مشغول بود.ا -1

 از نظر اخالق و سیرت ، موالنا ستوده ی اهل حقیقت و سرآمد هم روزگاران خود بود. -2

 سلطان ولد فرزند موالنا هر دم بی تابانه به بایلن پدر می آمد. -3

 لد معارف بها ولد در قالب های متعارف عصر خود نمی گنجد.تنها کتاب بها و -4

 جالل الدین پس از چندی اقامت در شهرهای حلب و شام به قونیه باز آمد. -5

 عاشقی می گفت و خوش می گریست / جان بیاساید که جانان قاتل است. -6

 باد خزان آید.زمین باغ و بستان را به عشق باد نوروزی / بباید ساخت با جوری که از  -7

 در من این عیب قدیم است و به در می نرود / که مرا بی می و معشوق به سر می نرود. -8

 پدر جالل الدین محمد بن حسین خطیبی از دانشمندان روزگار خود بود. -9

 آمدهجری شمسی به دنیا  604محمد ملقب به جالل الدین مشهور به موالنا یا مولوی ششم ربیع االول سال  -10

 در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن / من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. -11

 دل نوازان همه در جوش و خروش آمده اند / در دل ما به جز از ماتم تنهایی نیست. -12

 دل اگر بار کشد بار نگاری باری / سر اگر کشته شود بر سر کاری باری -13

 اووس می کنی رفتار / نه برج من که همه عالم آشیان داریبدین روش که تو ط -14

 بدین صفت که تویی دل چه جای خدمت توست / که با چنین صنمی دست در میان داری -15

 الف زنم الف که تو راست کنی الف مرا / ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم -16

 زان پس که برآرد سرشاباش زهی نوری بر کوری هر کوری / کاو روی نپوشاند  -17

 آسمان خود کنون ز من خیره است / که چرا این زبون نمی خسبد  -18

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار / که توسنی چو فلک رام تازیانه توست -19
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 فعل معلوم و مجهول:
 شود.نسبت داده می فعل مجهول به مفعولفعل معلوم به فاعل و 

 معلوم : طریقة مجهول کردن جملة

تطابق فعل  -4ساخت فعل جدید ) صفت مفعولی + مشتقات شد (   -3جایگزینی مفعول به جای نهاد    -2حذف نهاد    -1 

 جدید از نظر تعداد با نهاد جدید

 خواهم فرستاد.را  علی  من
 فعل     نهاد   مفعول  

 .علی فرستاده خواهد شد   

 نکات فوق العاده مهم :
 شد.هم ساخته می آمدنن، از مصدر شددر متون قدیمی به جای مصدر مجهول 

  شد( آمدنامه نبشته( 

 فعل مجهول در زبان فارسی ، حتما باید با صفت مفعولی ساخته شود !
 

 مثال :

 .کشیده آمده استرنج و بالها در این راه 

 غرض به حصول انجامد. مطالعه کرده آیدچون در کتب اصول 

 نان و نمک خورده شدکافر اینجا 

 در حدیث دیگران گفته آیدخوش تر آن باشد که سر دلبران / 

 شنیده شدصدای گفت و شنودی از پشت خانه 

 

 مثال : در ابیات و عبارات زیر فعل مجهول را بیابید.
 تو باز آی که پیغامی است سوی بونصر در بابی تا داده آید -1

 و جل بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد. سجده شکر کرد خدای را عز -2

 چون خواب نیکو دیده آید ، بی شک دل بگشاید. -3

 چندان که ضربت بویحیی پذیرفته آید ، هر آینه بدو باید بپوست. -4

 و میان من و تو وحشتی تازه گشت که روزگار ، آن را کهن نگرداند. -5

 اید.و بدگمانی و شبهت را در حوالی آن مجال داده نی -6

 اگر کشته گردد کسی زین سپاه / بهشت بلندش بود جایگاه -7
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 ا را ز درد عشق تو با کس حدیث نیست / هم پیش یار گفته شود ماجرای یارم -8

 فتابی کز وی این عالم فروخت / اندکی گر پیش آید جمله سوختآ -9

 افر اینجا خورده شد نان و نمک / گر بد اندیشی شوی رد فلکک -10

 ش تر آن باشد که سر دلبران / گفته آید در حدیث دیگرانخو -11

 ون حقیقت حال شناخته گشت ، کشتن او بس تعذری ندارد.چ -12

 رنج ها و بالها در این راه کشیده آمده است. -13

 در هر نفسی تلطفی می نمود و تکلفی می افزود تا طرفی از این سخن شنیده آمد. -14

 ه اند، چون در کتب اصول مطالعه کرده آید غرض به حصول انجامد.در این مسئله بحث ها کرد -15

 

 گروه اسمی
 

 های پسین+ وابسته )هسته( های پیشین + وابسته
 

 وابسته های پیشین :
   این کتاب : همین، همان، آن ، این ، چنین ، چنان  صفت اشاره( 1

   کدام کتاب ؟ : کدام، چه، چند ، چندمین  صفت پرسشی( 2

    چه کتابی ! : چه ، عجب صفت تعجبی( 3

   پنج کتاب  : تمام اعداد قبل از اسم صفت شمارشی اصلی( 4

   مفیدترین کتاب   : صفت بیانی + ترینصفت عالی( 5

 فالن کتاب  فالن، هر ، همه ، خیلی ، مقداری ، پاره ای ، دیگر و ...  صفت مبهم:( 6

 سومین کتاب عدد اصلی + پسوند ُ مین : ( 1صفت شمارشی ترتیبی )( 7

 می آیند  بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی بی فاصله پیش از هسته ) گاهی پس از هسته (: عناوین و القاب  شاخص( 8

 آقا ، خانم ، استاد ، سید ، برادر ، خواهر ، حاج ، حاج آقا ، عمو ، دایی ، سرهنگ ، دکتر ، کدخدا ، خان ، مهندس  و ... 

 محمد بهشتی  سید دکتر اهللا آیت 

 یوسفی دکتر استاد     

 میرزامحمدعلی      

  خانرضا      

 

 شود:اگر شاخص کسره بگیرد، تبدیل به هسته مینکته ( 

 جاوید بوددکتر دانشگاه ما ،  دِاستا مثال:
 شاخص                        هسته           
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 ن :های پسیوابسته 
 کتاب دوم  : اعداد ترتیبی پس از هسته  (2ترتیبی )صفت شمارشی ( 1

 کتاب ِ علی : اسم + ِ + اسم  مضاف الیه( 2

 کتاب خوب  : اغلب صفت های پسین  صفت بیانی( 3

 

 انواع صفت های بیانی

 مطلق   و ... ، خوشدل سفید ، بلند ، زشت

 مفعولی ماضی + هبن  گرفته ، شنیده ، خورده ، شکفته ، خمیده ، سنجیده و ...

 لیاقت مصدر + ی خوردنی ، شنیدنی ، دیدنی ، نوشیدنی و ...

 بن مضارع +  َ   نده خواننده ، گیرنده ، شنونده ، بیننده ، دونده و ...

ی
فاعل

 

 1بن مضارع +  دانا ، گویا ، شنوا ، روا و ....

 بن مضارع + ان گریان ، خندان ، روان ، تابان و ...

 بن مضارع / ماضی + گار ، آموزگار ، پرهیزگار و ...آفریدگار 

 بن ماضی + ار خریدار ، خواستار و ...

 صفت /  اسم + بن مضارع دیرپای / زودجوش / سخت کوش / طالع بین / راستگو و ...

 اسم / صفت / بن + گر صنعتگر / آهنگر و ....

 اسم + ی آسمانی ، زمینی ، آتشی ، مشهدی ، ایرانی و ...

ی
سب

ن
 اسم + ین سفالین ، گندمین ، بلورین ، آهنین ، زرین و ... 

 اسم + ینه زرینه ، سیمینه ، نقدینه و ...

 اسم + انه کودکانه ، دزدانه ، شاهانه و ...

 اسم + انی روحانی ، نفسانی ، جسمانی ، نورانی و ...

 

 گروه اسمی کسره دارد.ای است که در نکته ( هستة گروه اسمی اولین واژه
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 کتابخانه  زرگــبکـتـابِ      دو    همیـن:  مثال

 ضاف الیهم      صفت        هسته        صفت اشاره  صفت         

 بیانی               شمارشی       

 

 ای در گروه اسمی کسره نگیرد، آخرین کلمه، هسته است.نکته ( اگر هیچ کلمه

 ؟ کتاب: کدام دو مثال

 هسته             

 

کسره  بگیرد یا در تلفظ به نحوی ، احساس نماییم ، صفت مبهم و وابستة « همه»نکته ( اگر صفت مبهم 

 پیشین است.

 ها کتاب  همة: مثال
 هسته    صفت مبهم        

   

 را دیدم  همه       
 ضمیر مبهم      

 

 راه تشخیص ترکیب وصفی از اضافی :

 

 حذف نقش نمای اضافه و گذاشتن فعل است در انتها  -1

 اگر معنی داد ، ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ، ترکیب اضافی است

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتاب ، علی است  مثال : کتابِ علی 

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتاب ، زیبا است   کتابِ زیبا          

 

 می آید ولی بعد از مضاف نه نکره "ی "بعد از موصوف  -2

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتابی علی   کتابِ علی:  مثال

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتابی زیبا   کتابِ زیبا          

 

 ولی به مضاف الیه نه افزود "تر  "می توان به صفت  -3

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتاب علی تر   کتابِ علی:  مثال

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتابی زیباتر   کتابِ زیبا          

 

 

 
 

 مثال : درعبارت های زیر ، وابسته های پیشین و پسین را مشخص نمایید.
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بر آمد و پری را که سیمرغ به  بلند ان ، بر پشته ایتن از دانای سهمجمر و  سه، چون کار را سخت دید ، با  رستمزال ، پدر  -1

 یادگار به او داده بود ، بر آتش نهاد . چون پاسی از شب بگذشت ، سیمرغ بر آسمان پدیدار شد

 : سه / سه سته های پیشینواب

 : رستم / بلند وابسته های پسین

 

اعالن کرده بودند ، همین کدخدا ی  خانهخبری که بر دیوار  آنسخنان مرا سخت دگرگون کرد. معلوم شد  این -2

 ممنوع است. ملی زبانآموختن  دهبوده که بعد از این به کودکان 

 : این / آن وابسته های پیشین

 : خانه / کدخدا / ده / زبان / ملی  وابسته های پسین

 

ر تصویشیوه ی  شکوهمندترین و زیباترین ، پذیرترین، شاعران و نویسندگان ، همواره دل  فارسیدر ادب  -3

 به کار گرفته اند. خویشی زیبارا در سروده های  نگاری

 : دل پذیرترین / زیباترین / شکوهمندترین وابسته های پیشین

 : فارسی / تصویرنگاری / زیبا / خویش  وابسته های پسین

 

، شعری است که  تعلیمیاست . شعر  تعلیمی، شعر  فارسیدر ادب  شعرنوع  دامنه دارترین و گسترده ترین -4

علم و اخالق و هنر است . یعنی حقیقت ،  تعلیمی شعر اصلیتعلیم و آموزش است. ماده ی  آنی  سرایندهقصد 

 نیکی و زیبایی.

 : گسترده ترین / دامنه دارترین وابسته های پیشین

 ی: شعر / فارسی / تعلیمی / تعلیمی / سراینده / آن / اصلی / شعر / تعلیم وابسته های پسین

 

به منشوری  کالمیبود . هنرهای  مفهوم یکبه ویژه سروده ها نباید تنها در جست و جوی  آثارای  پارهبرای شرح  -5

ی ، فضایی در کالس فراهم شود که آثار چنین توضیح. پس شایسته است هنگام  گوناگونمی ماند با جلوه های 

 سرشار سازد. آن متنوعرا از معانی  خودراه یابد و ذوق  شعر یک مختلفدانش آموز بتواند به ساحت های 

 : پاره / یک / چنین / یک وابسته های پیشین

 : آثار / مفهوم / کالمی / گوناگون / توضیح / آثار / مختلف / شعر / خود / متنوع / آن  وابسته های پسین
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 را مشخص نمایید. ترکیب های وصفی و اضافیمثال : درعبارت های زیر ، 
 

وشتار اروپاییان پدید می آید و شاخه ن، داستان نویسی به شیوه ی تازه و نمایش نامه نویسی به تقلید از  این دورهدر  -6

 ای تازه بر درخت کهن سال ادبیات می روید و بعدها می بالد و به بار می نشیند

 : این دوره / شیوه ی تازه / شاخه ای تازه / درخت کهن سال  ترکیب های وصفی

 : نوشتار اروپاییان / درخت ... ادبیات  ترکیب های اضافی

 

عالقه مندی همگان به هر غزل حافظ ، بیانگر این مدعاست که حافظ ، شاعر محبوب دوران ، در دل مردم جای  -7

 گرفته است و هیچ کس همچون او نیست

 هر غزل / این مدعا / شاعر محبوب / هیچ کس  فی :ترکیب های وص

 : عالقه مندی همگان / غزل حافظ / بیانگر ... مدعا / شاعر ... دوران / دل مردم  ترکیب های اضافی

برای روشن کردن اصول اخالقی و انساتی که در این روزگار باید راهنمای کوشش تربیتی ما باشد ، لزومی ندارد به  -8

و بیگانگان متوسل شویم . اگر ایرانی خدمتی بزرگ به جهان کرده باشد ، بیش از همه چیز در روشن کمک خارجیان 

 کردن این اصول متعالی و ماندگار بشر است.

  :ترکیب های وصفی 

 

 :  ترکیب های اضافی

 

آزادی و آزادگی ،  اصلی ترین موضوع در حوزه ی ادبیات پایداری ، دعوت به مبارزه ، ترسیم چهره ی ظالم ، ستایش -9

 نمودن افق های روشن پیروزی ، انعکاس مظلومیت مردم و بزرگداشت شهدای راه آزادی است.

  :ترکیب های وصفی  

 :  ترکیب های اضافی

 

 

 

انسان این قرون ، کوشید تا در درستی برخی مسائل و مناسبات اجتماعی شک کند ، و ذهن خود را از اندیشه های  -10

 سازد. بعدها اومانیست ها ، این قرن های سازنده و سرنوشت ساز را عصر رنسانس و شکوفایی نامیدند.کلیسا آزاد 

  :ترکیب های وصفی 

 

 :  ترکیب های اضافی
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بیشتر رنگ  راقی هر دو گرم و دل پذیر و کالمش ساده و استوار و پر تاثیر است. مثنوی ها و قصاید اوشعر و نثر ع -11

 می دهد. . اما با خواندن غزلش ، اغلب شور و نشاط عارفانه و سبکی روح به آدمی دستحکمت و تحقیق دارند 

  :ترکیب های وصفی 

 :  ترکیب های اضافی

 

 

 

 

در مطالعه ی شعر نیما ، دید تازه ی او به جهان جلوه گر است . نگاه او به همه ی موجودات و دیگر پدیده ها یادآور  -12

 این پدیده ها دارند. دید اجتماعی نیما که در سروده های نمادین و انتقادی او تجلی  نگاهی است که شاعران غرب به

 می یابد ، در ادب نوین فارسی جایگاه ویژه دارد.

  :ترکیب های وصفی 

 :  ترکیب های اضافی

 
 

فخر       نوروز یک جشن ملی است که هر سال برپا می شود. نوروز که قرن های دراز است بر جشن های جهان  -13

 می فروشد ، یک قرارداد مصنوعی اجتماعی یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست.

  :ترکیب های وصفی 

 

 :  ترکیب های اضافی
 

بخش چشم گیری از ادب پربار فارسی به ادب عرفانی اختصاص دارد. ادب عرفانی سرشار از معانی لطیف و شورانگیز  -14

 آن ها نمی توان با اندیشه و راه عرفا آشنا شد.و تعبیراتی است که بدون شناخت و فهم 

  :ترکیب های وصفی 

  

 :  ترکیب های اضافی

 

نتایج تحقیقات پژوهشگران در حوزه ی فرهنگ نشان می دهد پیوند مردم با آثار و عقاید پیشینیان زمینه ی  -15

 مناسبی را برای مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان فراهم می کند.

  :ترکیب های وصفی 

 :  ترکیب های اضافی
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ر می گیرد اشکال اضافی دارد : یکی آن که مرگش به خود او خاتمه نمی یابد ، همه نزدیکانش را در ب نظر رستم دو -16

هد بود که او را و ویرانی کشورش را هم به دنبال می آورد . دوم آن که مرگ او مساوی میدان خالی کردن کسانی خوا

 ان های خود می دانند.تجسم آرم

  :ترکیب های وصفی 

 :  ترکیب های اضافی

 
 

کلمات آسمانی قرآن با صدای گرم و دل نشین خوانتده در فضا طنین انداز می شد و به جهان و ذراتش عظمت    -17

ادی و امید در می بخشید. این ندا گوش جان را نوازش می داد و نگاه ها آرام و پر امید به هم گره می خورد و گل های ش

 باغ خاطر کاروانیان می شکفت

  :ترکیب های وصفی 

 :  ترکیب های اضافی

نخستین شعر فارسی پس از استیالی عرب در زمان یعقوب لیث سروده شده است . چون یعقوب بر خراسان غلبه  -18

رگاه وی خواندند. یعقوب چیزی از کرد و مخالفان خود را برانداخت ، شاعران سیستان او را به تازی اشعاری گفتند و در با

اشعار ایشان درنیافت. دبیر رسایل او که مردی ادیب بود ، شعر پارسی گفتن گرفت و پیش از او کسی شعر پارسی نگفته 

 بود.

  :ترکیب های وصفی 

 :   ترکیب های اضافی

 

 

و عواطف آن ملت و پیوستگی آن مطالعه ی فرهنگ و هنر هر ملت و شناخت عناصر آن ، ما را با تاریخ و افکار  -19

 فرهنگ با فرهنگ دیگر جوامع و ملل آشنا می سازد.

  :ترکیب های وصفی 

 :  ترکیب های اضافی

 

 

منظومه های حماسی طبیعی عبارت است از نتایج افکار و قرایح و عالیق و عواطف یک ملت که در طی قرن ها تنها  -20

 است برای بیان وجوه عظمت آن قوم به وجود آمده

  :ترکیب های وصفی 

 :  ترکیب های اضافی
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 های مبهم:صفتنکته ( 
 رسانند.آیند و چگونگی و مقدار آن را به طور نامعین میهمراه اسم می

 و... ای، چند، چندینهر، همه، هیچ، پاره 

 قبل از موصوف خود بیایند و هم بعداز آنتوانند صفات مبهم هم می

  دیگردیگر کالس، کالس 

 

 در ابیات و عبارات زیر ، صفت مبهم یا ضمیر مبهم را بیابید.مثال : 

 گفت : بومان در فالن کوه اند و روزها در غاری جمله می شوند. -1

 هر روز چند ماهی ببردی و بر باالیی که در آن حوالی بود بخوردی. -2

 ند. در راه بدره ای زر یافتند.دو شریک بودند. یکی دانا و دیگری نادان و به بازرگانی می رفت -3

 چون این سخن به آخر رسید ، همه حاضران خاموش گشتند و هیچ کس چیزی نگفت. -4

 ما زنده به ذکر دوست باشیم ، دیگر حیوان به نفخه صور -5

 گر تو گویی خالف عقل است این / عاقالن دیگرند و ما دگریم. -6

 باید کرد ، سپس روی به دگر اغماض آورده شودروزی چند در رنج عبادت و بند شریعت صبر  -7

 

 وابسته های وابسته
 

 مضاف الیه مضاف الیه : اسم + اسم + اسم -1
 شگفتی عالم ) هسته + وابسته (

 ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته ( معناشگفتی عالم 

 : مولفِ تفسیرِ کمبریج / تاریِخ تالیفِ کتاب / تفسیرِ سوره ی مریم / توصیفِ خمریاِت او / فرهنگِ ایرانِ باستان مثال

 

 صفت مضاف الیه : اسم + اسم + صفت / اسم + صفت + اسم -2
 کالس مدرسه ) هسته + وابسته (

 ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته ( نمونهکالس مدرسه 

 سه ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته (مدر اینکالس 
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 نکته فوق العاده مهم :

اشاره ،  ) صفت های صفتِ مضاف الیه باید یکی از صفت های پیشین گروه اسمی( ،  ) اسم + صفت + اسمدر گروه اسمی 

 پرسشی ، مبهم ، عالی و شمارشی باشد (

 

 کتاب دومدرسه / شمارش  هردوست / دانش آموز  بهتریندرس ؟ / کتاب  کدامپرنده / نمره  این: صدای  مثال

 

 ترکیب هایی مانند خانواده، بزرگِ وی ، صفت مضاف الیه حساب نمی شوند.

 

 ممیز : عدد + واحد شمارش + هسته -3
 پنج سیب ) وابسته + هسته (

 پنج کیلو گرم سیب ) وابسته + وابسته ی وابسته + هسته ( 

 تعدادی از ممیز ها:

 ، فرسخ ، کیلومتر ، دست ، توپ ، تخته ، دستگاه ، تا ، جفت و ... تن ، کیلوگرم

 : یک مشت خاک / سی هزار مثقال طال / ده مَن طعام / سیصد تومان پول / صد متر ارتفاع  مثال

 

 صفتِ صفت -4
 لباس سفید ) هسته + وابسته (

 لباسِ سفیدِ شیری ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته (

 ی روشن: رنگ آب مثال

 

 قید صفت -5
 اتاق بزرگ ) هسته + وابسته (

 اتاق تقریباً بزرگ ) هسته + وابسته ی وابسته + وابسته (

 : رفتاِر خیلی گرم مثال

 

 نکته فوق العاده مهم :

اگر هسته حذف شد و یک گروه جدید ،  بهترین راه شناخت وابسته های وابسته ، حذف هسته گروه است

 وابسته داریم اما اگر گروه جدیدی ساخته نشد وابسته ی وابسته نداریم.ساخته شد ، وابسته ی 

 :  مثال

گروه جدید این کتاب زیبا ساخته می شود ، پس وابسته ی وابسته را حذف می کنیم و  شگفتیشگفتی این کتاب زیبا ، 

 .داریم

قلی ندارد ، پس وابسته ی وابسته گروه جدید زیبای کتاب معنای مسترا حذف می کنیم ،  شگفتیشگفتی زیبای کتاب ، 

 نداریم
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 را مشخص نمایید. وابسته را بیابید و نوع آن مثال : درعبارت های زیر ، وابسته های 
 

 فزونی نیروی رستم  -1

 رستم : مضاف الیه مضاف الیه

 ساختن آینده ای بهتر  -2

 بهتر : صفت مضاف الیه

 صحبت خیلی عامیانه  -3

 خیلی : قید صفت

 های نسبتا مالیم نوارش -4

 نسبتا : قید صفت

 آیینه ی پاک دل عارفان -5

 عارفان : مضاف الیه مضاف الیه

 نگاه های خسته ی این کودکان -6

 

 ساختن دنیایی بهتر  -7

 

 صدای این گنجشک ها  -8

 

 فریاد این مردم -9

 

 سه فرسخ راه -10

 

 صدای بلندگویش  -11

 

 کتیبه ی تاریخ جهان -12
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 چ کودکی لبخند هی -13

 

 دیوارهای بسیار بلند  -14

 

 دست های هر کودکی -15

 

 آتش این عشق -16

 

 سطرهای کتیبه های جهان  -17

 

 اشتیاق دیدار معشوق -18

 

 وجود عاشق دل شکسته  -19

 

 فرهنگ کدام ملت ؟ -20

 

 تصویری بسیار مناسب -21

 

 تاریخ تفکر بشر -22

 

 رشته ادبیات فارسی -23

 

 آموزش سه زبان  -24

 

 طرح همه ی مسائل  -25

 

 دو سیر زعفران -26

 

 لباس خواهر بزرگ تر -27
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 یک فروند هواپیما -28

 

 کتاب جغرافیای منطقه -29

 

 رنگ قرمز تند -30

 

 شاعران زبان فارسی -31

 

 مبانی فرهنگ خود -32

 

 اواخر دو قرن -33

 کمک اندیشه ی توانا -34

 

 سنبل گیسوی سیاه -35

 

 سنبل گیسویت -36

 

 نور رخت  -37

 

 اوج آسمان آبی -38

 

 دیدن آخرین ماهتاب -39

 

 پرواز دو کبوتر -40
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 انواع حذف 
 حذف به قرینه ی لفظی :  -1
 

بک و سیاق جمله به ساز  -3می شود.  دفعات بعدی حذفو  سمتی از جمله می آیدق -2مانع تکرار است.  -1:  ویژگی ها

  در جای دیگری از جمله وجود دارد. -4است. راحتی قابل تشخیص 

 

 مثال :

 ) به مدرسه رفت (هم دوستش  به مدرسه رفتهم علی  -1

 ) رفت ( هم علی رفتم هم من  -2

 ) بسته دان (و امید را در نومیدی  بسته داننومیدی را در امید  -3

 ) گشت (و باد نافه گشای  گشتهوا مسیح نفس  -4

 ) بیند (نه بر عضو خویش  ) بیند (خردمند ریش / نه بر عضو مردم بیند  نخواهد که -5

 ) بودی (پر آوای نوش / سرای سپهبد بهشتی به جوش  بودیهمه شهر  -6

 ) است (و دشمن دوست  استهر که در سایه ی عنایت اوست / گنهش طاعت  -7

 نمی آییدر صفت  ) تو ( یردر نظ ) تو (چنان که  -8

 کردمعمرم را در دانش اندوزی صرف  ) من ( -9

 ) که رهایش کنم ( نتوانستم ) من (که رهایش کنم اما کوشیدم  ) من ( -10

 ) است (هم درمان است  هم درد -11

 / خون برود در این میان گر تو تویی و من منم می رودپیش  ) سعدی (و  سعدیاین همه نیش می خورد  -12

 ) است (و چون بر می آید مفرح ذات  استهر نفسی که فرو می رود ، ممد حیات  -13

 ) باشد (و اثر آن در مسامع مستبدان ناخوش  باشدسخن حق تلخ  -14

 ) بود (خال و بر روی دوستان  ) بود (، در دیده دشمنان خار  بودالحق پشت و پناه سپاه من  -15

 شد غمازو مرا آب دیده  ) غماز شد (تو را صبا  -16

 ) باد (و خاطر خوش  باد و دلش شاد ) باد (تنش درست  -17

 کریم ) ست (خرم و خوش خسروی  ست خوش دولتی -18

 ( بود) ،و بنا مشغول ساختن ) بود (، دیوار مشغول باال رفتن  بودند به دیوار نیمه کاره و به بنای چاق نگاه کرد. همه مشغول -19

 استو معنی یا معنی های دیگر پنهان تر  ) است (در ایهام یک معنی پیداتر  -20

/ و در برابر  ) سد بستند (/ که در برابر نور  ) سد بستند (/ نه در برابر آب  بستند بسیسد ز خشکسال چه ترسی ؟ / که  -21

 ) سد بستند (آواز و در برابر شور 
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/ و لب نیز ز  ) فرو می ماند (/ چشم از دیدن  ماند فرو میکه  ) می برد (این نقش به دیوار مرا ؟ / تا بدانجا  می بردتا کجا  -22

 ) فرو می ماند (گفتار 

 ایم ، چون حبابی از هوا لبریز می جوشید.کز شکاف پلک های من / آوازه ) رفتند (/ آن روزهایی  رفتندآن روزها  -23

 که در این نزدیکی است. ) دارم (بهتر از آب روان / و خدایی  ) دارم (بهتر از برگ درخت / دوستانی دارم ادری م -24

 ) بشارت دادم (و به افزایش رنگ  ) بشارت دادم (/ و به نزدیکی روز  بشارت دادمو من آنان را به صدای قدم پیک  -25

 

 

 حذف به قرینه ی معنوی : -2
 

در جای دیگری  -3است.  معنی و مفهوم متن قابل تشخیصاز طریق  -2. نشانه ای در ظاهر سخن ندارد -1:  ویژگی ها

 از جمله نیامده است.

 

 :مثال

 ) می کند (چندت کنم حکایت ، شرح این قدر کفایت  -1

 کز دم تو تازه نشد. ) باد (خاک سیه بر سر او  -2

 ) رواست (؟یشانی بر سر پریشانی طره پریشانش دیدم و به دل گفتم / این همه پر -3

 ؟ ) دارد (هر که را شیر ز پیش آید و شمشیر ز پس / چو بود کشته ی عشق عشق از پس و پیشش چه خبر  -4

 ) می خورم (گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت به جانت سوگند  -5

 ) است (بهتر  باشد () / دل ما هر چه ریش تر  ) است (بهتر  ) باشد (درد ما هر چه بیشتر  -6

 در اطراف بر و بحر ) است (حکمش روان چو باد  -7

 ) است (صورت تو ملک جمال و جمال ملک  ) کسی که (ای  -8

 / وز دست بحر جود در دهر داستان ) است (با پایه ی جالل تو افالک پایمال  -9

 یشی/ کز او دیده ام وقتی آسا ) کن (که یا رب بر این بنده بخشایشی  -10

 ) بود (به گردن بر از حله پیرایه ای  /) بود ( یکی شخص از این جمله در سایه ای  -11

 ) است (/ عنان عزم تو مفتاح ملک های حصین  ) است (فروغ رای تو مصباح راه های مخوف  -12

 از این کشتن فلک را / نه جن و انس و شیطان و ملک را ) است (نه آگاهی  -13

 ) است (/ صد جهان اندر زمان اندر مکان  ) است (نور آسمان پرتو نور تو  -14

 ) شده است (نیک نامی منتشر در خافقین  /) شده است ( کمال نیک مردی بر تو ختم  ) کسی که (ای  -15
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 که باران بارید) شد ( چه خوب  -16

 دند آشنایی رار به روی ببنکه دشمن بدین رضا ندهد / که د ) سوگند می خورم (به جان دوست  -17

 ) است (نشین بر لب جوی و گذر عمر ببین / کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس ب -18

 ) باد (ا همین دیدگان اشک آلود / از همین روزن گشوده به دود / به پرستور به گل به سبزه درود ب -19

اکی        پیش از طلوع دامنه ها / غریبی و پاکی / تو را ز وحشت طوفان به سینه می فشرم / عجب سعادت غمن تو مثل الله -20

 ) است (

 چون هر دم / جرس فریاد می زند که بربندید محمل ها ) وجود دارد (مرا در منزل جانان چه امن عیش  -21

 که من هم برسم به آرزویی ) می رسد (/ چه زیان تو را  همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی -22

 / زیر خاکستر خود آتش پنهان دارم ) است (و موی سر از غصه سپید  ) است (عشق باقی به سر  -23

 ؟ ) داری (قافله شب چه شنیدی ز صبح / مرغ سلیمان ، چه خبر از سبا  -24

 ضا ندهد / که در به روی ببندند آشنایی را که دشمن بدین ر ) سوگند می خورم (به جان دوست  -25

 

 است.  حذف لفظی،  حذف نهاد به قرینه شناسهنکته ( 

 : ) من ( به مدرسه رفتم. مثال

 

 در موارد زیر ، نهاد جدا قابل حذف نیست!نکته ( 

 نهاد همراه با وابسته باشد. -1

 در دانشگاه تدریس می کند.  قدیمی من: دوست  مثال

 (  دوست را نمی توان حذف نمودهستند و  و من وابسته های نهادِ دوست قدیمی) کلمات 

 نهاد همراه با بدل باشد. -2

 ملتی با تاریخ هزاران ساله هستیم.  ایرانیان: ما  مثال

 ( بدلِ ایرانیان دارد قابل حذف نیست) نهاد ما است اما چون 

 سیالب نداریم. غم خانه به دوشاناز حادثه لرزند به خود قصر نشینان / ما 

 است ( خانه به دوشان بدل) 

 

 نهاد همراه با تاکید باشد. -3

 جوانان هر جامعه می توانند آینده ساز و سرمایه ی ارزشمند مردم آن سرزمین محسوب شوند. فقط:  مثال

 ( جوانان را نمی توان حذف نمودآمده است بنابراین  فقط برای تاکید) 
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 حذف شناسه
 .شناسه به قرینه لفظی فعل قبلی از جمله حذف می شددر گذشته ، گاهی در یک جمله ، 

 مثال:

 ( ندو به اتفاق آهو را از دام رهانید. ) رهانید غریدندشیران  (1

 ( ندو برفت. ) برفت برنهادندچون نیمه شب بود ، بار  (2

 (ند و سر خویش گرفت. ) گرفترکندند و دام ب بکردندکبوتران فرمان وی  (3

 (تم و گرد تشنگان می گشت ) می گشبرداشتم آب  (4

 ( تمو به مزید تربیت مخصوص گشت. ) گش شدمچنان که از برادران و خواهران مستثنی  (5

 ( کشتن. د( و مرا بخواست ) بخواستی یدو مکر ساخته بود ) بود بشکستیدگفت که شما عهد  (6

 ( دو پیش پدر آورد. ) آوردن گرفتندآن گرگ را  بدویدندایشان  (7

 ( مو حرص نمود. ) نمود کردمدر کار گاو بسیار فکرت  (8

 ( ندو با یکدیگر گفت. ) گفت رفتندایشان در گوشه ای  (9

 ( بدان التفات نکردی مو در پند دادن غلو می نمود ) می نمود می دیدممن این همه   (10

 

 

 شیوه بالغی -شیوه عادی
. اما عبارتی تمامی ارکان جمله در جای خود قرار دارندگیرد. به می ، نهاد در ابتدا و فعل در پایان جمله قرارشیوة عادیدر 

 ترتیب منطقی ارکان جمله ) در بیشتر موارد نهاد و فعل ( به هم می خورد شیوه ی بالغیدر 

 هرکه در هر کدام چه شیوه ای به کار رفته است.  باید هر جمله را بررسی نماییماگر یک بیت دارای شش جمله است ، یعنی 

 .می تواند دارای هر دو شیوه باشدکه دارد بیت با توجه به جمالتی 

 

 استشیر مست مهتاب  کتاب طاقت ما/   استدار سیالب پرده غبار هستی ما :  مثال
 فعل             نهاد         فعل       نهاد                  

 

 .در شیوة بالغی ترتیب ارکان جمله به هم ریخته است

 :مثال

 زمانه ، کلید من را به دست تو داد    کلید م( زمانه به دست تو داد1
 الیه  مفعول-م     

 عمرگرامی ، به پای میز و کتاب گذشت  کتابو  به پای میز،   عمرگرامی  گذشت( 2
 معطوف به متمم      متمم             نهاد           فعل             

 خدایا امشب چه شبی است   خدایا!، امشب  است( چه شبی 3
 ندا                 فعل        
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 فرمان بردن از حکم جلودار فرض است  از حکم جلودارفرمان بردن   است( فرض 4
 متمم            فعل  

 اندوه لبنان ما را کشت   ما را  کشت  اندوه لبنان( جانان من 5
 مفعول     فعل نهاد             

 .وز جدایی ها شکایت می کند/  چون حکایت می کند نیبشنو از  (6
 )عادی( 3)عادی(                       جمله  2)بالغی(          جمله  1جمله                

 

 گل صبر می پرورد دامن من/  من آزاده از خاک آزادگانم( 7
 )بالغی( 2)عادی(                            جمله  1جمله                    

 

 که بعد از من افروزد از مدفن من/  این شعله افسرده گردد مپندار( 8
 )بالغی( 3)عادی(                        جمله  2)عادی(        جمله  1جمله  

 همچو تیر از این چرخ می جهی آنکوی /  در آن بحر می رویکه  ای جان آشنا( 9
 )عادی( 4)عادی(           جمله  3)عادی(            جمله  2)عادی(         جمله  1جمله     

 

 آن است منتهای خردهای منتهی/  دریای آگهی که خردها همه از اوست( 10
 )بالغی( 2جمله            )عادی(                             1جمله                              

 

 وز خانه عاریت برون جه/  به سوی شه رو بگریز زغم( 11
 )عادی( 3)عادی(                  جمله  2)بالغی(   جمله  1جمله      

 

 هر دو یکی شود که و مه/ تا  یک رنگ کند شراب ما را( 12
 )بالغی( 2جمله      )بالغی(                          1جمله                   

 

 باده چون زهو  ماییم کمان/  به زه کن آن کمان راو برخیز ( 13
 )عادی( 4)بالغی(     جمله  3)بالغی(          جمله  2)عادی(       جمله  1جمله     

 

 پیش تو گل رونق گیاه ندارد/  روشنی طلعت تو ماه ندارد( 14
 )بالغی( 2جمله                  )بالغی(        1جمله                  

 

 خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد/  گوشه ی ابروی توست منزل جانم( 15
 )بالغی( 2)بالغی(                        جمله  1جمله                                

 

 

 

 جملة ساده و جملة مرکب
 

 شودنامیده می جملة ساده، معنای جمله کامل شودیک فعل داشته باشد و با همان  یک فعلای اگر جمله

 آخرین کالس امروز ظهر تشکیل شد. –شود غروب نزدیک می :مثال

 است. جملة مرکب، ها ، تکمیل کنندة معنی یکدیگر باشندو به نوعی این فعلیا بیشتر داشته باشد  دو فعلای اگر جمله

 ( تشکیل می شود. ریط وابسته ساز ، جمله وابسته یا پیرو جمله هسته یا پایه ، حرفاز سه بخش )   جمله مرکب
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 :مثال

 شودنمی، موفق  نرودبه مدرسه  اگر  بخوانمدرس   تا  رفتمبه مدرسه 
 2فعل 1فعل         حرف ربط            2فعل حرف ربط  1فعل  

 

 ... برای این که / به طوری که و:  که / تا / چون / اگر / زیرا /  ) پیوندهای وابسته ساز (انواع حرف ربط 

 

 :مثال

 بگذردبیداد ظالمان شما نیز   بقا نکردداد عادالن به جهان در ، چون -1
 2فعل           1فعل               حرف ربط    

 

 بیاموزمعلم و ادب   که  رفتمبه مدرسه  -2
 2فعل حرف ربط    1فعل        

 

 گردداین شعله افسرده  مپندار -3
 ) حرف ربط که پس از مپندار حذف شده است ، مپندار که این شعله افسرده گردد (  2فعل                                 1فعل       

 

 

 نکات مهم:

 

 شود.حذف میجملة مرکب  حرف ربط ازگاهی  -1

 حذف شده است  که آیید دانستیم شما می:  ما نمیمثال

 

 دهندرا پشت سر هم قرار می فقط دو جملة ساده«  یا»، « اما»و « و» () هم پایه ساز حروف ربط  -2

 مدیر را دیدند  و  به مدرسه رفتند: مثال
 جمله ساده          جمله ساده                       

 

 هستند. «اما»معنی همگی به « ولی، لیکن، لکن»کلمات  -3

 

، بنابراین کلمه ی پس  حرف اضافه محسوب می شوند نه حرف ربط، اگر به معنای مثل و مانند باشند « چو ، چون» -4

 !  از آن ها متمم است

 در معنای دلیل  آوردن و زمانی که جمله مرکب می سازند. «چو ، چون»
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 : مثال

 تو حورچو تو در آفاق نشان نتوان داد / بلکه در جنت فردوس نباشد چون آدمی 

 آتش در سپاه دشمن افتاد / ز آتش هم کمی سوزنده تر شد چو

 در دو مثال باال به معنای مانند هستند و جمله مرکب نمی سازند. « چو ، چون»

 

 

 : مثال

 فردا جنگ بر کامم نگردید / توانم کز ره دریا گریزم چو

 تو خود کنی اختر خویش را بد / مدار از فلک چشم نیک اختری را چو

 مثال باال به معنای زمانی که می باشد ، بنابراین جمله مرکب می سازد در دو« چو»

 

 اگر در معنای مسافت و زمان بیاید ، حرف اضافه است و کلمه ی بعد از آن متمم است.« تا» -5

 .در معنای دلیل و علت آوردن ، حرف ربط است و جمله مرکب می سازد« تا»     

 

 :مثال

 جمله مرکب نمی سازد تا ، نشان دهنده ی زمان است  صبح بیدارم  تا

 جمله مرکب نمی سازد تا ، نشان دهنده ی مسافت است  مدرسه دویدم تا 

 جمله مرکب می سازد تا ، نشان دهنده ی علت است  درس بخوانم  تابه مدرسه می روم 

 

 باشد مرکب باید به معنی علت و دلیل جمله یو برای ساختن  معنای کسی ، جمله ی مرکب نمی سازددر  «که» -6

 

 :مثال

 می سازدنجمله مرکب  است  به معنای کسی، که را ببینم ، مهرش را نثارش می کنم که هر 

 جمله مرکب می سازد ، نشان دهنده ی علت است  که درس بخوانم  کهبه مدرسه می روم 

 

 مثال :

 با اشتیاق منتظر هستند تا به قلب دشمن بتازند -1

 تا با خاک انس نگیری ، راهی به مراتب قرب نداری -2

 این ها دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند. -3

 اگر تالش کنید موفق می شوید -4

 هرگز گمان نمی کردم که کار از کار گذشته باشد -5

 چون تن به نجاست بیاالید ، به آب پاک می گردد -6

 ک دست تو هدیه ی خدا شود ، باز هم با آن دست دیگری به جبهه ها می شتابیاگر ی -7

 حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کارام درون دشت شب خفته است -8
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 ن می دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هر ساله به جست و جوی تسالیی می رفتم -9

 درمک ها پیش او نهادم در ما نگریست چون آن -10

 چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم -11

وسایل سنگین راه سازی را بار شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط دشمن ، آن ها را به سوی رودخانه ی اروند  -12

 حمل کنند.

 اگر تاریخ را فراموش کنیم ، دوباره گزیده می شویم -13

 یم به آزادگی و سرفرازی نخواهیم رسید.تا از دل و جان نکوش -14

 شنیده اید که علی از مسافرت آمده است -15

 آن که یک لحظه فراموش نگشت از یادم / ظاهر آن است که هرگز نکند یاد مرا -16

 سرو هرچند به باالی تو می ماند راست / بنده تا قد تو را دید شد از سرو آزاد -17

 / باز با آشیان نمی افتد مرغ دل تا هوا گرفت و رمید -18

 طمع مدار که دوری گزینم از رخ خوب / که نیست شرط محبت جدایی از محبوب -19

 توقع است که از عاشقان بی دل و دین / نظر دریغ ندارند مالکان قلوب -20

 نبود شرط محبت که بنالند از دوست / زانک هر درد که از دوست بود عین دواست -21

 را گفته تا فرش زمردین بگستردفراش باد صبا  -22

 گر کسی وصف او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز  -23

 آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد -24

 چه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه شیون باد و نه سور -25

 

 دو حرف اضافه برای یک متمم
 به کار می رفته است. یک متمم ، دو حرف اضافهی برای در گذشته ، گاه

 : مثال

 نامدار به جنگ اندرونزنی بود برسان گردی سوار / همیشه  (1

 تیرباران گرفت / چپ و راست جنگ سواران گرفت به سهراب بر (2

 / یک شاخ او ز سیم و دگر شاخ او ز زر به باغ درآن سوسن سپید شکفته  (3

 آن نباشد هیچ عاری به من براگر با من نسازند اهل دنیا /  (4

 گذر باغ / چونان که ستاره گذر کاهکشان را به چمن بربگرفت شکوفه  (5
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 واژگان هم آوا 
 شرط الزم و اصلی : تلفظ یکسان و معنی متفاوت / نوشتار مهم نیست!

 / صواب ، ثواب تعلم ، تالم / جذر ، جزر / خویش ، خیش /صفیر ، سفیر / نغز ، نقض / قدیر ، غدیر / انتصاب ، انتساب 

 روان ، روان / گور ، گور / خوار ، خار / گذاردن ، گزاردن / خوان ، خان و ...
 

 

 واژگان دو تلفظی
 

رجمند / شادمان / آسمان / روزگار / مهربان / باغبان / پاسبان / سازگار / رایگان / دودمان / رستگار / آموزگار / کاروان / یادگار / ا

 جاودان / مستمندان / استوار و ....

 

 

 مُمال
 تبدیل مصوت ا به مصوت ی در بعضی کلمات عربی برای فارسی سازی آن ها 

 :مثال

 سالح ) سلیح ( / مزاح ) مزیح ( / کتاب ) کتیب ( / حجاب ) حجیب ( / عتاب ) عتیب ( / حساب ) حسیب ( رکاب ) رکیب ( و ...
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 افعالزمان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی
ضارع اخبار

م
 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 می روم / می گویم می + بن مضارع + شناسه

 مثال زمان گذشته

 دانی / ندانم / نگوییم بن مضارع + شناسه

 بخواهد / بگویم بِ + بن مضارع + شناسه

 بگوی می بپرسمیکی مشکلت  می / همی + ِب + بن مضارع + شناسه

 آوردآب شرمم به چهر  همی مضارع + شناسههمی + بن 

ی
ضارع التزام

م
 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 بروم / بگویم بِ + بن مضارع + شناسه

 مثال زمان گذشته

 که خاک است بالین من بیندچو  بن مضارع + شناسه

 می + بن مضارع + شناسه

ن این میوه ها جیرئیل)ع( بیاورد تا فرزندا

و ثمرات  می پرورندو  کارند میاو آن را 

 .می خورندو  برمی دارندآن 

ی
ی استمرار

ض
ما

 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 می رفتم / می گفتم می + بن ماضی + شناسه

 مثال زمان گذشته

 همی نگریستشبلی در ایشان  همی + ماضی ساده

 دادیپاره ای حلوا بدو  ماضی ساده + ی

 ساده + ی همی / می / ِب + ماضی
 همی دادی / می گفتمی 

 بکردی / بستدی

ی
ی نقل

ض
ما

 

 مثال زمان معیار ) امروز (

 رفته ام / گفته ای صفت مفعولی + ام ، ای ، است و ...

 مثال زمان گذشته

 شنیده ستی ، شنیده ست بن ماضی + َستم ، َستی ، َست و ...

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 و دستور آرایه 1401-1402سال تحصیلی  احسان محسنی

 

118 
 

 

 کلمات: رابطه معنایی
 خیس و تر / نیکی و خوبی : هم معنی یکدیگر بودن ترادف -1

 سرد و سردتر / سرد و گرم : ضد و مخالف یکدیگر بودن تضاد -2

 کالس و مدرسه / پدر و والدین  جز از کل ( )تضمن: مشمول معنایی  -3

 لب و دندان / تیر وکمان : وجود نظم و توافق و هماهنگی تناسب -4
 

 : مثال

 تضاد : فخر و عار / شام و سحر / نفع و ضرر 

 ترادف : دلدار و جانانه / رزق و قوت / عاجز و شل

 تناسب : شیر و شغال / مه و خورشید / دست و پا / جیب و زنخدان

  تضمن : خورشید و فلک / سیر و گیاه 

 .در ابیات زیر رابطه معنایی تضمن را بیابید

 ریخت / حالل کردمت اال به تیغ بیزاری به هر سالح که خون مرا بخواهی -1

 که سعدی از حق شیراز روز و شب می گفت / که شهرها همه بازند و شهر ما شهباز -2

 به جایی که رستم بود پهلوان / تو ایمن بخسبی بپیچد روان -3

 

 "ان  "کاربردها و مفاهیم نشانه 

 
 مثال نوع ردیف

 دوستان ، درختان ، مردان جمع 1

 سحرگاهان ، بهاران ، پاییزان زمان  2

 سپاهان ، گیالن ، دیلمان ، خاوران مکان 3

 کوهان شباهت 4

 خندان ، گریان ، روان  صفت فاعلی 5

6 
 صفت نسبی

 ) منسوب به ... (
 کاویان ، بابکان

 شادان ، قدم زنان ، پرواز کنان قیدی 7
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 تمرین :

یافت. چون کرد تا بگیرد و هیچ نمیدید. پنداشت که ماهی است؛ قصدی میمیگویند که بطّی در آب روشناییِ ستاره  -1

ی است؛ قصدی بارها بیاموزد و حاصلی ندید، فروگذاشت. دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنای

 نپیوستی و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.

 

 .که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجلّی و قرب باشد، یاد کنپادشاهی به درویشی گفت  -2

ون یاد کنم؟! امّا چون من در آن حضرت رسم و تابِ آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چ»گفت که: 

رگ، حاجت طلبد، بی آنک آن بز ای را گُزید و مستغرق خود گردانید، هر که دامن او را بگیرد و از اونچون حق تعالی بنده

 «نزد حق یاد کند و عرضه دهد، حق، آن را برآرد.

 

 گذرانی؟نقل است که از او ]ابراهیم ادهم[ پرسیدند که روزگار چگونه می -3

ن بالیی پدید آید، سه مَرکب دارم؛ باز بسته؛ چون نعمتی پدید آید، بر مَرکب شُکر نشینم و پیش او باز شوم و چو»گفت: 

 «مَرکب صبر نشینم و پیش باز روم و چون طاعتی پیدا گردد، بر مَرکب اخالص نشینم و پیش روم. بر
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 شعر آسیابان از پروین اعتصامی -4

 ت ــوار و سخــت ناهمـداش روزگاری              ت ــه بخــس و برگشتــمفل ردی،ـــرمیپ

 ودـب ارــمیم تـر و هــالی فقــهم ب               ود ــب ارــمیرش بـــم دختـر، هـم پسـه

 کـودی، آن سرشـآه ب شیـغذا ن،یا               ک ــپزش کیـآن  ی،ــخواستیدوا م ن،یـا

 اــقب کیافش پاره بود، آن ـلح ن،یا                وربا ــش کیآن  واست،ـخیل مـعس ن،یـا

 یآبرو ردــبیو م کردیــب مـنان طل               وی ــــازار و کـــبر ب رفتیـــا مـــروزه

 زودــفیم یزیــر پشـب یزیـــتا پش                 ودـــگشیی مــر خودپرستـر هـدست ب

 د به ویـــبخش ی،ــراهنیر پــتا مگ                ی ـــز پ دــشیرا روان م یریـــر امــه

 خـون ز پر دل تهــی، رویب از نــقال                ون ـــزب آمدـیانه مــوی خـــب، بسـش

 شرمســار خود از شب مـردم، از روز                دار  ارـــمیب بــود و شــل بـــروز، سائ

 ز و نه درمـــنه پشی ندادش کـــس                 رم ـــل کـــو از اه تــرفاهی ــصبحگ

 یرــی، نه ســا نه پائــورد، امــرهن                  یدرر ــب رانیــــح تـــرفیم یاز در

 دـــی نمانــای تکاپوئــپ رشـــگید                اند ــــی نمـــرزن و کوئـمرده، بــــناش

 تـن نداشــه برگشتـساز و برگ خان                ت ـن نداشــت و در دامـدر دس ـیدرهم

 امـدو ج کیدهقان  دیگندمش بخش                ام ـــش امـــهنگ ایـــآس یوـــت سـرف

 رــای حی قدیــد روان و گفت کــش                 ریـــدم، فقــن آن گنــره در دامــزد گ

 تـبس امیـره کاــر گــائی هـــبرگش               ت ـدس شیـل خوـآری بفض شیـگر تو پ
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 اـــم ناشتـــو کودکان لیــــن علـم                تا ــل شــفص نیدر ا ارب،یم، ـون کنـچ

 سدــهم ع دم،یـخریهم عسل زان م               س ـک یاـج کیدم از ــگن نیا دیـخریم

 مـــختیآمیـا آب مــل، بـــوان عس                 مــــختیریا مــــدس، در شوربـــآن ع

 است ــیکیه درد او ـآنک یداـجان ف               ی است ــی، دارو یکــد یکـر باشـدرد اگ

 لـــا، ای جلیــبگش زیـره را نـگ نیا                لیــوده ای، از هر قبـــره بگشــس گـب

 اهـــا، نگــپ شیه پـادش بـه افتـناگ               راه  ودـــمیپ یو م ردـــکیا مــدع نیــا

 هــختیدم رـــوده، گنــوان گره بگش                هــــختیاد انگــــارش فســــگفت دیـد

 رـــمگ دـــدانیی، نمــون تو دانائـچ              ر ــدای دادگــای خـــر زد، کــگ بــبان

 رةـــره را زان گــگ نیود اـا بــفرقه              ر و ده ـار است، ای خدای شهـه کـچ نیا

 ده ایـــبن د،یــره را برگشاـگ نیــکا             ای  دهــننیتو بد، چو ـــی بینــون نمـچ

 را ارــــمیب ـــــیا بگذاشتـــــناشت              ار را ــو دادم کـــت تـــه بر دســا کــت

 ــیختیا را رـــل، هم شوربــهم عس              ی ـــبیخت دی،یــال دــه در غربــر چـه

 زیــدم را برـای و گنـره بگشـگ نیکا               زیار عزــم، ای یــگفت یـــرا کــــمن ت

 ایـــره را برگشــگ نیا ــیر توانــگ              دای ــــم، ای خــردم که گفتــی کـابله

 ه بودـچ گریت، دـره بگشودنـگ نیـا              ود ـــگش یــارستیون نــره را چـــآن گ
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 طــم غلـودی و آنهــره بگشـگ کیـ              ط ــــنم نیــز دمیـــنددی ــمن خداون

 اکـدم ز خـآن گن دـنیر برچـا مگـت              اک ــن دردنـــت مسکیـبرگش رض،ــالغ

 ان زرــهمی یـــکیاده ـــافت دیـــد              ر ـرد ســم کــو خــجستج یون براــچ

 ت چه بودمم ترا حکــه دانستـمن چ              رب ودود  یاــت کــرد و گفــده کـسج

 هر که را فقری دهی، آن دولتی است               ی است ـــرحمت د،یــز تو آــهر بالئی ک

 وده ایـهر چه فرمان است، خود فرم               ای ودهــر بــبرت هــــشیی زاندــــتو بس

 ده راــــرخ تابن آن دـــــنیا ببــــت               ده را ـــــذاری بنــــی گــــزان بتاریک

 دــزنن دمــونیف تو، پــه با لطـا کـت               د ــدم زننــر رگ و بنـزان بر ه ه،ــشیت

 طبیب دییش تو گردـم، سرانجامـه               ب ــد نصیــی را از تو دردی شــگر کس

 ودــو بـان تـو مهم تـدانسیود نمـخ               ود ــتو ب انــشیو پر نیــه مسکــهر ک

 انـــکسیاه بـــم پنــرا دانــــا تــت               ان ـــدم خســـندادن یــــمعنرزق زان 

 تــه دارد زان تســـد کآنچــتا بدان                ت ـــر تندرســی بــی زان دهــــناتوان

 را شیــخو یداــاسد خــتا که بشن                را  شیــدرو نیـردی اـا بــه درهـزان ب

 دــم بلنــم، تو را خوانــتا تو را جوی                د ــزان فکن میاــقض ،ــیپست نیــاندر

 ازـب در حق بود بـه روز و شـــگرچ                 ازیــم روی نــردم داشتــه مــن بـــم

 اللــدای ذوالجــای خ ی،ـمیو کرـت                ال ــدان مــخداون دمیـــد ــین بسـم

 ی، ای خدایــم را گرفتــهم تو دست                ای ــادم ز پــو افتــان، چــر در دونــب
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 یــر دهــردی، تا که گوهـرشته ام ب                ی ـــا زر دهـت ی،ـــختیم را رـــندمـگ

 ق نمی افتد ز جوشـح گیـه دــورن                فکر و عقل و هوش ستین ن،یپرودر تو، 

 

 

 غزل از سعدی  -5

 

 ستیرم که بازار تو نـگ نیـازار چنـب چیـه            ستیشهر گرفتار تو ن نیندانم که در ا کس

 ستیار تو نـگفت ـینیریو به ش نیریشهد ش          ه ـن وتـ یاالــب ییاــبیو به ز اـــبیرو زــس

 ستیتو ن داریـد که خرـنباش چیـرش هـمگ           و عاشق نشود؟  ندیرا ب وتخود که باشد که 

 ستیوادار تو نـو ه یوـر دعاگـعم هکه هم          نظر اندر همه عمر  کیست تو را دهیکس ند

 ستیتو ن داریبه د لیکه: مرا م دیآن که گو           تـان اسـجیب یدـر کالبـمگ ،ستین یآدم

 ستیتو ن ارـکیر پـکه ما را س میـصلح کرد            یاهـختآا ـر مــا بر سـر جفـکه شمشی یا

 ستیشکربار تو ن نیریاز لب ش زیـون گرـچ          رم؟ ــبَنَنم گر ـچه ک کنیتلخ است، ول رجو

 ستیگ بضاعت که سزاوار تو نـل از ننـخج           دیــم بازـتو خواه یپا ردارم و د یمن سر

 تـسیتو ن داریـد دنیـت نادـرا طاقــه مـک           ریـاز مگـن بـز م داریـو که دـال تـه جمـب

 ستیکار تو ن یکه صاحب نظر ریسر خود گی            ریـود گـم خـکه کَ یوانـر نتــگ ایعدــس

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 و دستور آرایه 1401-1402سال تحصیلی  احسان محسنی

 

124 
 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in


