لّوا

1

ا و

یاس
ت

ستایش و درس ا ّول

همت
لطف خدا  -نیکی  -گنج حکمتّ :

معنی ابیات ← ستایش :لطف خدا
♦ بیت :1

ب����ه ن�����ام چ���اش���ن���یب���خ���ش زب����انه����ا

ح����اوتس����ن����ج م��ع��ن��ی در ب��ی��انه��ا

حسآمیزی ← چاش��نی بخش زبان (برای زبان و گویایی ،چاش��نی که مربوط به حس چشایی است آمده) /حالوت سنج معنی (حالوت
که مربوط به حس چشایی است برای معنی بهکار برده شده که ربطی به آن حس ندارد)
مجاز ← زبان (مجاز از سخن)
♦ بیت :2

ب��ل��ن��د آن س���ر ،ک���ه او خ���واه���د بلندش

ن��ژن��د آن دل ،ک��ه او خ��واه��د ن��ژن��دش

تلمیح ← اشاره به آیه تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء (خدا هر که را بخواهد عزیز میکند و هر که را بخواهد ذلیل و خوار)

مراعات نظیر ← سر و دل
تکرار ← آنکه او خواهد

تضاد ← بلند و نژند (بلند در اینجا یعنی موفق و بزرگ واالمقام ،نژند یعنی خوار و پست)
♦ بیت :3

در ن��اب��س��ت��ة اح����س����ان گ���ش���ادهس���ت

ب��ه ه��ر ک��س آن��چ��ه م��یب��ای��س��ت ،دادهس���ت

تشبیه ← در ِ احسان (احسان به دری تشبیه شده است که آن را خداوند گشوده ،این ترکیب اضافه تشبیهی است؛ دقت کنید این ترکیب
را میتوان از جنبههای اضافة استعاری هم گرفت ا ّما وجود وجهشبه در بیت ،اضافة شبیهی را اولویت داده است)

پارادوکس ← درِ نابسته را گشودن (در حقیقت ،درِ بسته را میگشایند ،نه درِ نابسته را)
♦ بیت :4

ب����ه ت��رت��ی��ب��ی ن����ه����اده وض�����ع ع��ال��م

ک��ه ن��ی ی��ک م���وی ب��اش��ن��د ب��ی��ش و ن��ی کم

تضاد ← بیش و کم
کنایه ← مصراع دوم (کنایه از :همه چیز درست و به اندازه است و سر جای خود قرار دارد)
♦ بیت :5

اگ�����ر ل��ط��ف��ش ق���ری���ن ح�����ال گ����ردد

ه���م���ه ادب������اره������ا اق�����ب�����ال گ�����ردد

تضاد ← ادبار و اقبال
واجآرایی ← تکرار مصوت «ا» موسیقی ایجاد کرده است.
♦ بیت :6

و گ���ر ت��وف��ی��ق او ی���ک س���و ن��ه��د پ��ای

ن���ه از ت��دب��ی��ر ک����ار آی����د ن���ه از رای

توجه نکردن ،همراه نشدن)
کنایه ← پا یک سو نهادن (کنایه ازّ :

جناس ← پای و رای (جناس ناقص اختالفی)
♦ بیت :7

خ�����رد را گ����ر ن��ب��خ��ش��د روش���ن���ای���ی

ب���م���ان���د ت����ا اب�����د در ت���ی���رهرای���ی

کنایه ← مصراع ا ّول (کنایه از :هدایت و راهنمایی نکردن ،راه درست را نشان ندادن)

تضاد ← روشنایی و تیرهرایی
♦ بیت :8

ک���م���ال ع��ق��ل آن ب���اش���د در ای����ن راه

تشخیص ← عقل بگوید از هیچ آگاه نیستم

ک���ه گ���وی���د ن��ی��س��ت��م از ه��ی��چ آگ���اه
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معنی ابیات ← «نیکی»
♦ بیت :1

ی��ک��ی روب���ه���ی دی����د ب���ی دس����ت و پ��ای

ف���روم���ان���د در ل��ط��ف و ص��ن��ع خ���دای

مراعات نظیر ← دست و پای
کنایه ← بیدست و پا (کنایه از :ناتوان و علیل)
♦ بیت :2

ک���ه چ���ون زن��دگ��ان��ی ب���ه س���ر م��یب��رد؟

ب��دی��ن دس���ت و پ���ای از ک��ج��ا م��یخ��ورد؟

مراعات نظیر ← دست و پای
کنایه ← به سر بردن (کنایه از طی کردن ،گذراندن)
♦ بیت :3

در ای����ن ب����ود دروی�����ش ش���وری���دهرن���گ

ک���ه ش��ی��ری ب���رآم���د ،ش��غ��ال��ی ب���ه چنگ

مراعات نظیر ← شیر و شغال
متحیر و آشفته)
کنایه ← شوریده رنگ(کنایه از
ّ
جناس ← رنگ و چنگ (این جناس ،ضعیف است چرا که «رنگ» قسمتی از واژة شوریده رنگ است)
واجآرایی ← تکرار واج «ش» و «ر»
♦ بیت :4

ش���غ���ال ن��گ��ونب��خ��ت را ش��ی��ر خ���ورد

ب��م��ان��د آن��چ��ه روب����اه از آن س��ی��ر خ��ورد

جناس ← شیر و سیر
مراعات نظیر ← شغال و شیر و روباه
♦ بیت :5

دگ�����ر روز ب�����از اتّ����ف����اق اوف���ت���اد

ک���ه روزیرس��������ان ق����وت روزش ب���داد

تکرار ← روز و روز
جناس ← روز و روزی (این جناس ،ضعیف است چرا که «روزی» قسمتی از واژة «روزیرسان» است)
واجآرایی ← تکرارر واجهای «ز» و «ر»
دقت کنید که «روزیرسان» ،صفت جانشین موصوف است ،نه استعاره!
♦ بیت :6

ی��ق��ی��ن م����رد را دی�����ده ،ب��ی��ن��ن��ده ک��رد

ش����د و ت��ک��ی��ه ب����ر آف���ری���ن���ن���ده ک���رد

کنایه ← تکیه بر آفریننده کرد (کنایه از تو ّکل به خدا و از خدا کمک خواستن)
اشتقاق ← دیده و بیننده (هر دو از مصدر «دیدن» است؛ اشتقاق آوردن کلمات همریشه و هممصدر است)
♦ بیت :7

ک��زی��ن پ��س ب��ه ک��ن��ج��ی نشینم چ��و م��ور

ک���ه روزی ن���خ���وردن���د پ��ی��ان ب���ه زور

جناس ← مور و زور
تشبیه ← چو مور (من مانند مور به کنجی نشینم)
مراعات نظیر ← مور و پیل
کنایه ← به کنجی نشینم (کنایه از گوشهگیری و کاری انجام ندادن)
تضاد ← مور و پیل (از نظر کوچکی و بزرگی ،ضعف و قدرت)
♦ بیت :8

زن���خ���ن���دان ف���روب���رد چ���ن���دی ب���ه جیب

ک���ه ب��خ��ش��ن��ده ،روزی ف��رس��ت��د ز غیب

کنایه ← زنخدان به جیب فرو برد (کنایه از گوشهگیری و عزلت و کاری نکردن)
جناس ← جیب و غیب (جناس ناهمسان اختالفی)
♦ بیت :9

ن��ه ب��ی��گ��ان��ه ت��ی��م��ار خ����وردش ن��ه دوس��ت

چ��و چنگش ،رگ و استخوان ماند و پوست

مراعات نظیر (تناسب) ← رگ و استخوان و پوست
تضاد ← بیگانه و دوست
تشبیه ← چو چنگ(آن فرد از الغری به چنگ تشبیه شده است)
جناس ← دوست و پوست (جناس ناهمسان)
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ز دی������وار م��ح��راب��ش آم����د ب���ه گ���وش:

تشخیص ← سخن گفتن دیوار محراب (استعاره هم دارد چرا که هر تشخیصی ،استعاره است)
جناس ← هوش و گوش (جناس ناهمسان یا ناقص)
♦ بیت  :11ب����رو ش��ی��ر د ّرن�������ده ب�����اش ،ای دغ��ل

م���ی���ن���داز خ�����ود را چ����و روب�������اه ش��ل

مراعات نظیر (تناسب) ← شیر و روباه
تضاد ← شیر و روباه (از نظر قدرتمندی و ضعیفی)  /درنده و شل (از نظر قدرت و ضعف)
تشبیه ← شیر باش (مانند شیر قوی و متکی بر خود باش)
نماد ← شیر (انسان قوی و تالشگر و متکی به خود)  /روباه (انسان ضعیف و بیکار)
♦ بیت  :12چ��ن��ان س��ع��ی ک��ن ک��ز ت��و م��ان��د چ��و شیر

چ��ه ب��اش��ی چ��و روب���ه ب��ه وام���ان���ده ،سیر؟

جناس ← شیر و سیر (جناس ناهمسان یا ناقص)
تشبیه ← چو شیر  /چو روبه (فرد ضعیف به روباه)
تضاد ← شیر و روباه
واجآرایی ← تکرار واج «چ»
♦ بیت  :13ب���خ���ور ت���ا ت���وان���ی ب���ه ب������ازوی خ��وی��ش

ک���ه س��ع��ی��ت ب����ود در ت������رازوی خ��وی��ش

کنایه ← به بازوی خویش بخور (کنایه از متکی به خود باش و از دسترنج و تالش خودت بهرهمند شو)  /سعیت بود در ترازوی خویش
(کنایه از نتیجه تالش خود را خواهی دیدی)
مجاز ← بازو (مجاز از تالش و قدرت)
♦ بیت  :14ب��گ��ی��ر ای ج����وان دس����ت دروی�����ش پیر

ن���ه خ����ود را ب��ی��ف��ک��ن ک���ه دس��ت��م بگیر

کنایه ← دست کسی را گرفتن (کنایه از کمک کردن)  /خود را افکندن (کنایه از اظهار ضعف و ناتوانی)
تکرار ← بگیر (نکتة فراکتابی :اگر کلمة اول وآخر بیتی تکرار شود ،مانند «بگیر» در این بیت ،به آن آرایة ادبی تصدیر میگویند!)
♦ بیت  :15خ���دا را ب���ر آن ب��ن��ده ب��خ��ش��ای��ش اس��ت

واجآرایی ← تکرار واج «ش»

♦ بیت  :16ک���رم ورزد آن س��ر ک��ه م��غ��زی در اوس��ت

ک��ه خ��ل��ق از وج����ودش در آس��ای��ش اس��ت
دونه��م��ت��ان��ن��د ب���ی م��غ��ز و پ��وس��ت
ک���ه
ّ

مجاز ← سر (مجاز از انسان)  /مغز (مجاز از فکر و اندیشه)
جناس ← اوست و پوست (جناس ناقص یا ناهمسان)
مراعات نظیر ← سر و مغز و پوست
کنایه ← مغزی در اوست (کنایه از دارای فکر و اندیشه است)  /بیمغز و پوست بودن (کنایه از نادانی و حماقت و پستی)
♦ بیت  :17ک��س��ی ن��ی��ک ب��ی��ن��د ب���ه ه���ر دو س���رای

ک���ه ن��ی��ک��ی رس���ان���د ب���ه خ��ل��ق خ���دای

استعاره ← هر دو سرای (استعاره از دنیا و آخرت)
حسآمیزی ← نیک بیند (حس بینایی در جایی به کار رفته است که ربطی به آن حس ندارد!)
کنایه ← مصرع ا ّول (کنایه از به خوبی رسیدن در هر دو جهان)
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درس دوم
قاضی بُست  -شعرخوانی :زاغ و کبک

معنی ابیات ← شعرخوانی :زاغ و کبک
♦ بیت :1

زاغ�����ی از آنج�����ا ک���ه ف���راغ���ی گ��زی��د

رخ����ت خ����ود از ب����اغ ب���ه راغ����ی کشید

جناس ← زاغی و راغی  /فراغی و راغی  /زاغ و باغ (در جناس میتوان «ی» نکره را به نفع جناس در نظر نگرفت)  /باغ و راغ
کنایه ← رخت به جایی کشیدن (کنایه از به جایی رفتن و اقامت کردن)
واجآرایی ← تکرار واج «غ»
♦ بیت :2

دی����د ی��ک��ی ع���رص���ه ب���ه دام������ان ک��وه

ع�����رض�����هده م����خ����زن پ���ن���ه���ان ک���وه

جناس ← عرصه و عرضه (این جناس ضعیف است چرا که «عرضه» قسمتی از واژة «عرضهده» است.
اس��تعاره ← دامان کوه :اضافه اس��تعاری (در حقیقت کوه را به انس��انی تش��بیه کردهایم که دامان دارد؛ برای آشنایی کامل و عمیقتر با
اضافه استعاری به فصل استعاره از کتاب آرایه های ادبی من از نشر الگو مراجعه کنید)
تشخیص ← دامان کوه (برای کوه دامانی که مخصوص انسان است را قایل شدهایم)
♦ بیت :3

ن��������ادره ک��ب��ک��ی ب����ه ج���م���ال ت��م��ام

ش����اه����د آن روض�������ة ف����ی����روزهف����ام

ایهام ← شاهد ( -1زیبارو  -2گواه و ناظر)
♦ بیت :4

ه����م ح���رک���ات���ش م��ت��ن��اس��ب ب����ه ه��م

ه����م خ���ط���وات���ش م���ت���ق���ارب ب����ه ه��م

ترصیع و موازنه ← کلمات دو مصراع نظیر به نظیر هماهنگ هستند ( هم با هم  -حرکاتش با خطواتش  -متناسب با متقارب  -به هم
با به هم؛ البته این آرایه کمی فراکتابی اس��ت ولی آموختن آن توصیه میش��ود! برای آش��نایی بیشتر به کتاب آرایههای ادبی نشر الگو
مراجعه کنید!)
جناس ← هم (اول و س��وم) با هم (دوم و چهارم) («هم» اول و س��وم حرف ربط مزدوج هس��تند و «هم» دوم و چهارم به معنی همدیگر
میباشند و ضمیر مبهمند ،پس جناس تام یا همسان پدید آوردهاند)
تکرار ← «هم» اول با سوم « /هم» دوم با چهارم
واجآرایی ← تکرار واج «ه�» و «ت»
مراعات نظیر ← خطوات و حرکات
♦ بیت :5

زاغ چ���و دی����د آن ره و رف���ت���ار را

و آن روش و ج��ن��ب��ش ه����م����وار را

اشتقاق ← رفتار و روش (هر دو از مصدر رفتن هستند)
واجآرایی ← تکرار واج «ر»
جناس ← ره و را (این جناس ضعیف است چرا که یک طرف جناس حرف «را» است)
♦ بیت :6

ب����از ک��ش��ی��د از روش خ���وی���ش پ��ای

در پ����ی او ک�����رد ب����ه ت��ق��ل��ی��د ج���ای

کنایه ← از روش خویش پای باز کشید (کنایه از روش خود را کنار گذاشت و دست برداشت و ترک کرد)
جناس ← پای و جای (جناس ناقص یا ناهمسان اختالفی)
واجآرایی ← تکرار واج «ش» در مصراع ا ّول
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♦ بیت :7

ب����ر ق������دم او ق����دم����ی م��یک��ش��ی��د

م
وز ق���ل���م او رق����م����ی م��یک��ش��ی��د

تکرار ← قدم و قدم  /او و او
جناس ← قدم و قلم (جناس ناقص یا ناهمسان)  /میکشید (میگذاشت) و میکشید (رسم میکرد) (جناس تام یا همسان)
کنایه ← هر دو مصراع (کنایه از تقلید دقیق و کورکورانه)
واجآرایی ← تکرار واج «ق» و «م»
ترصیع و موازنه ← هماهنگی نظیر به نظیر کلمات دو مصراع (بر و وز  -قدم و قلم  -او و او  -قدمی و رقمی  -میکش��ید و میکش��ید)
(البته این بیت موازنه دارد نه ترصیع ولی در رشتههای غیر از علوم انسانی تفاوتی برای ترصیع و موازنه قائل نمیشویم چون بحث وزن
و نکات مربوط به آن مربوط به رشته انسانی است)
♦ بیت :8

ال��ق��ص��ه در آن م��رغ��زار
در پ�����یا َش
ّ

مدتی)
مجاز ← سه چهار روز (مجاز از چند روزّ ،

♦ بیت :9

ع���اق���ب���ت از خ���ام���ی خ�����ود س��وخ��ت��ه

رف���ت ب���ر ای���ن ق���اع���ده روزی س���ه چ��ار
ره�����������روی ک����ب����ک ن���ی���ام���وخ���ت���ه

پارادوکس (تناقض) ← از خامی خود سوخته (از خامی سوختن به ظاهر امکانپذیر نیست .در حقیقت از پختگی میسوزند نه از خامی!
دقت کنید پارادوکس در ظاهر خود غیرممکن است نه در باطن و عمق معنی!)
تضاد ← خامی و س��وخته (البته در تضاد باید کلمات هم نوع باش��ند اما در اینجا یک اس��م (خامی) با یک صفت (سوخته) تضاد ایجاد
کرده که کمی تضاد را ضعیف میکند)
واجآرایی ← تکرار واج «خ»
کنایه ← از خامی خود سوخته (از بیتجربگی ضرر و زیان دیدن)
♦ بیت  :10ک����رد ف���رام���ش ره و رف���ت���ار خ��وی��ش

مراعات نظیر ← ره و رفتار (ضعیف است!)
واجآرایی ← تکرار واج «ش»

م���ان���د غ�����رام�����تزده از ک����ار خ��وی��ش
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درس سوم
در کوی عاشقان  -گنج حکمت :چنان باش ...

معنی ابیات ← بیتهایِ در کوی عاشقان
♦ بیت :1

ب��روی��د ای ح��ری��ف��ان ب� ِ
�ک��ش��ی��د ی���ار م��ا را

ب��ه م��ن آوری����د آخ����ر ،ص��ن��م گ��ری��زپ��ا را

استعاره ← صنم گریزپا (استعاره از معشوق که همان شمس تبریزی است)
واجآرایی ← تکرار مصوت «را» و «ا»
جناس ← ما و را (این جناس ضعیف اس��ت چرا که یک طرف آن حرف «را» اس��ت)  /ما و پا (این جناس ضعیف اس��ت چرا که «پا»
قسمتی از واژة «گریزپا» است)
♦ بیت :2

ب��ه ت��ران��هه��ای شیرین ،ب��ه بهانههای ز ّری��ن

ِ
بکشید س��وی خ��ان��ه ،م��هِ خ��وب خوشلقا را

حسآمیزی ← ترانههای شیرین (ترانه برای حس شنوایی است که با شیرینی که مخصوص حس چشایی است آمیخته شده)  /بهانههای
ز ّرین (ز ّرین را اگر معنای رنگ بگیریم که برای حس بینایی است در مورد بهانه به کار رفته که ربطی به این حس ندارد)
استعاره ← مهِ خوب خوشلقا (استعاره از معشوق است که شمس تبریزی است)
واجآرایی ← تکرار واج «ا» ،در مصراع دوم تکرار واج «خ»
♦ بیت :3

اگ��ر او ب��ه وع��ده گوید ک��ه دم��ی دگ��ر بیایم

همه وع���ده مکر ب��اش��د ،بفریبد او شما را

مجاز ← دم (مجاز از زمان اندک و چند لحظه)
تکرار ← وعده  /او
♦ بیت :4

چند کنم تو را طلب ،خانه به خانه ،در به در؟

چند گریزی از برم ،گوشه به گوشه ،کو به کو؟

تکرار ← خانه  /در  /چند  /گوشه  /کو
مراعات نظیر (تناسب) ← خانه و در
♦ بیت :5

ب�����ازِ ،گ�����رد ش��م��س م����یگ����ردم ،عجب

ه���م ز ف����رّ ش��م��س ب���اش���د ای����ن سبب

تکرار ← شمس
کنایه ← گِرد کسی گشتن کنایه از به دنبال کسی بودن
♦ بیت :6

ص����د ه��������زاران ب�����ار ب���ب���ری���دم ام��ی��د

از ک��ه؟ از ش��م��س ،ای��ن ز م��ن ب���اور کنید

اغراق ← صدهزاران بار امید ببریدم
واجآرایی ← تکرار واج «ب» در مصراع ا ّول
کنایه ← امید بریدم (کنایه از ناامید شدم)
♦ بیت :7

ب��ش��ن��و ای���ن ن���ی چ���ون ش��ک��ای��ت میکند

از ج����دای����یه����ا ح���ک���ای���ت م��یک��ن��د

استعاره ← نی (استعاره از مولوی یا انسان آگاه و عاشق)
جناس ناقص یا غیر همسان ← شکایت و حکایت
تشخیص ← شکایت و حکایت کردن نی
♦ بیت :8

هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست

ما به فلک م��یروی��م ع��زم تماشا که راس��ت؟

مجاز ← نفس (مجاز از لحظه)  /چپ و راست (مجاز از همه جا)
جناس همسان یا تام ← راست ( -1سمت راست  -2برای چه کسی وجود دارد؟)
تضاد ← چپ و راست
ایهام ← تماشا ( -1دیدن  -2گردش کردن)
واجآرایی ← تکرار واج «س» در مصراع ا ّول

م

7
♦ بیت :9

م��ا ب��ه فلک ب���ودهای���م ،ی��ار ملک ب��ودهای��م

ب��از همانجا روی��م ،جمله که آن شهر ماست

تلمیح ← اشاره به آیة «ان ّاهلل و ان ّا الیه راجعون» و روایت ّ
کل شیءٍ یرجع الی اصله
جناس غیر همسان ← فلک و ملک
تکرار ← بودهایم
مجاز ← شهر (مجاز از وطن)
واجآرایی ← تکرار مص ّوت «ا»
♦ بیت  :10خ��ود ز فلک ب��رت��ری��م ،وز ملک اف��زونت��ری��م

زی��ن دو چ��را نگذریم؟ منزل م��ا کبریاست

جناس غیر همسان ← فلک و ملک
مراعات نظیر (تناسب) ← فلک و ملک و کبریا
تلمیح ← اشاره :به آیة «ان ّاهلل و ان ّا الیه راجعون» و روایت ّ
کل شیءٍ یرجع الی اصله
♦ بیت  :11ب��خ��ت ج���وان ی���ار م���ا ،دادن ج���ان ک���ار ما

ق��اف��ل��هس��االر م���ا ،ف��خ��ر ج��ه��ان مصطفاست

جناس غیر همسان ← یار و کار  /جوان و جان  /جوان و جهان  /جان و جهان
کنایه ← بخت جوان یار ما (کنایه از خوشبختی و خوشاقبالی)  /دادن جان کار ما (کنایه از آمادگی برای فداکردن جان و جانبازی)
مجاز ← جهان (مجاز از مردم جهان)
تکرار ← ما
واجآرایی ← تکرار واج «ا»
قافیه میانی ← یار و کار و قافله ساالر (این مطلب برای رشته ریاضی و تجربی نیست!)
♦ بیت  :12رو ،س��ر بنه ب��ه ب��ال��ی��ن ،تنها م��را ره��ا کن

ت����رک م���ن خ����راب ش��ب��گ��رد م��ب��ت��ا کن

کنایه ← سر بنه به بالین (کنایه از بخواب)
واجآرایی ← تکرار مصوت «� ِ��» در مصراع دوم
♦ بیت  :13دردی اس��ت غیر م���ردن ،ک��ان را دوا نباشد

پس من چگونه گویم ،کاین درد را دوا کن

پارادوکس (تناقض) ← مردن دوای درد است
مراعات نظیر (تناسب) ← درد و دوا
تضاد ← درد و دوا
واجآرایی ← تکرار واج «د»
تکرار ← دوا
♦ بیت  :14در خ��واب دوش ،پیری در ک��وی عشق دیدم

با دس��ت اش��ارت��م ک��رد که ع��زم س��وی ما کن

تش��بیه ← کوی عش��ق (عشق به کویی تشبیه شده است و اضافه تش��بیهی ایجاد کرده و میدانیم هر اضافه تشبیهی ،آرایه تشبیه ایجاد
میکند)
واجآرایی ← تکرار واج «ک» در مصراع دوم
اشتقاق ← کرد و کن (از یک مصدر هستند؛ این آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست!)
♦ بیت  :15ب��ه روز م���رگ ،چ��و ت��اب��وت م��ن روان باشد

گ��م��ان م��ب��ر ،ک��ه م��را درد ای��ن ج��ه��ان باشد

کنایه ← تابوت من روان باشد (کنایه از تشییع جنازه)
واجآرایی ← تکرار «ر» و «م»
♦ بیت  :16ب���رای م��ن م��گ��ری و م��گ��و دری����غ! دری���غ!

ب��ه دام دی���و دراف���ت���ی ،دری����غ آن باشد

استعاره ← دیو (استعاره از خوی بد و پلید و شیطانی و ِ
نفس بد)
تکرار ← دریغ
کنایه ← به دام دیو در افتادن (کنایه از خوی پلید و رفتار شیطانی داشتن)

فوولی ( )2پواة اوز هم

�رس��ت
♦ بیت  :17ک���دام دان���ه ف��رورف��ت در زم��ی��ن ک��ه ن َ� ُ
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چ���را ب��ه دان���ة ان��س��ان��ت ای���ن گ��م��ان باشد

تشبیه ← دانة انسان (انسان به دانهای تشبیه شده است که پس از فرو رفتن در زمین (مرگ) دوباره میروید؛ دانة انسان اضافة تشبیهی
است)
مراعات نظیر ← دانه و زمین و نرست
تکرار ← دانه

مجنپ 
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درس پنجم
ذوق لطیف  -روانخوانی :ا ّولین روزی که به خاطر دارم

معنی بیت ← آخرِ درس ذوق لطیف
♦ بیت:

به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم

بیابان ب��ود و تابستان و آب س��رد و استسقا

واجآرایی ← تکرار واج «و» و «س» در مصراع دوم
کنایه ← مصراع دوم (کنایه از ناچاری و ناگزیری و فراهم بودن شرایط)
مراعات نظیر (تناسب) ← شربت و آب و استسقا

فوولی ( )2پواة اوز هم
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درس ششم
پروردة عشق  -گنج حکمت :مردان واقعی

معنی ابیات ← پروردة عشق
♦ بیت :1

چ�����ون رای������ت ع���ش���ق آن ج��ه��ان��گ��ی��ر

ش����د چ�����ون م����ه ل��ی��ل��ی آس��م��انگ��ی��ر

تشبیه ← رایت عشق (عشق به رایت و پرچم تشبیه شده است ،این ترکیب اضافة تشبیهی است) /رایت عشق به مه لیلی
استعاره ← جهانگیر (استعاره از مجنون) /مه (استعاره از صورت و چهرة لیلی)
جناس همسان ← چون (وقتی) و چون (مانند)
مراعات نظیر (تناسب) ← مه و آسمان
کنایه ← آسمانگیر شدن (کنایه از مشهور شدن)
♦ بیت :2

ب����رداش����ت����ه دل ز ک�����ار او ب��خ��ت

درم����ان����د پ�����در ب����ه ک�����ار او س��خ��ت

جناس غیر همسان ← بخت و سخت
کنایه ← بخت از کار دل برداشته (کنایه از ناامیدی و بدبختی و ناموافق بودن بخت و اقبال)
تکرار ← کار
استعاره و تشخیص ← بخت از کار او دل برداشته (تشخیص است و میدانیم هر تشخیصی ،استعاره است)
♦ بیت :3

خ���وی���ش���ان ه���م���ه در ن���ی���از ب����ا او

ه����ر ی����ک ش�����ده چ�����ارهس�����از ب����ا او

واجآرایی ← تکرار مص ّوت «ا»
♦ بیت :4

ب���ی���چ���ارگ���ی ورا چ�����و دی���دن���د

در چ�����ارهگ�����ری زب������ان ک��ش��ی��دن��د

کنایه ← زبان کشیدند (کنایه از سخن گفتند)
تضاد ← بیچارگی و چارهگری
♦ بیت :5

گ���ف���ت���ن���د ب�����ه اتّ�����ف�����اق ی�����ک س��ر

ک���ز ک��ع��ب��ه گ���ش���اده گ�����ردد ای����ن در

کنایه ← از کعبه گشاده گردد این در (این مشکل با رفتن به کعبه حل میشود)
جناس غیر همسان ← سر و در
استعاره ← در (استعاره از مشکل عاشقی مجنون)
واجآرایی ← تکرار واج «د» در مصراع دوم
♦ بیت :6

ح���اج���تگ���ه ج��م��ل��ة ج���ه���ان اوس����ت

م����ح����راب زم���ی���ن و آس����م����ان اوس����ت

مجاز ← جهان (مجاز از مردم جهان)
مراعات نظیر (تناسب) ← جهان و زمین و آسمان
تضاد ← زمین و آسمان (از جنبة پایین و باال بودن)
واجآرایی ← تکرار واج «ج» در مصراع ا ّول
♦ بیت :7

چ����ون م���وس���م ح���ج رس���ی���د ب��رخ��اس��ت

اش���ت���ر ط��ل��ب��ی��د و م��ح��م��ل آراس�����ت

کنایه ← برخاست (کنایه از آماده شدن) /شتر طلبید و محمل آراست (کنایه از آماده حرکت و سفر شد)
مراعات نظیر (تناسب) ← اشتر و محمل

مشش 
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♦ بیت :8

ف����رزن����د ع���زی���ز را ب����ه ص����د ج��ه��د

ب��ن��ش��ان��د چ����و م�����اه در ی���ک���ی م��ه��د

تشبیه ← فرزند عزیز چو ماه
جناس غیر همسان ← جهد و مهد
تضاد ← صد و یکی
♦ بیت :9

آم����د س����وی ک��ع��ب��ه ،س��ی��ن��ه پ���ر ج��وش

چ����ون ک��ع��ب��ه ن���ه���اد ح��ل��ق��ه در گ��وش

کنایه ← حلقه در گوش (کنایه از فرمانبرداری و غالم بودن) /سینه پرجوش (کنایه از پر از غم و اندوه و ناله و اضطراب و نگرانی)
تشبیه ← پدر مجنون چون کعبه
ایهام ← حلقه ( -1حلقهای که غالمان به گوش میانداختند  -2حلقة در خانة کعبه)
تکرار ← کعبه
مجاز ← کعبه مصراع دوم (مجاز از در کعبه)
مراعات نظیر (تناسب) ← سینه و گوش
♦ بیت  :10گ��ف��ت« :ای پ��س��ر ،ای��ن ن��ه ج��ای ب���ازی است

ب��ش��ت��اب ک���ه ج����ای چ����ارهس����ازی اس��ت

تکرار ← جای
جناس غیر همسان ← بازی و سازی (این جناس ضعیف است چرا که «سازی» قسمتی از واژة «چارهسازی» است)
واجآرایی ← تکرار واج «س» و «ی»
♦ بیت  :11گ����و ی������ارب از ای�����ن گ����زافک����اری

ت���وف���ی���ق ده������م ب�����ه رس���ت���گ���اری

تضاد ← گزافکاری و رستگاری (این تضاد چندان قوی نیست!)
واجآرایی ← تکرار مص ّوت «ا»
♦ بیت  :12دری����������اب ک�����ه م����ب����ت����ای ع��ش��ق��م

آزاد

ک�����ن

از

ب�������ای

ع��ش��ق��م

تشبیه ← بالی عشق (عشق به بال تشبیه شده است ،این ترکیب اضافة تشبیهی است)
واجآرایی ← تکرار مص ّوت «ا»
♦ بیت  :13م��ج��ن��ون چ���و ح���دی���ث ع��ش��ق بشنید

ا ّول ب���گ���ری���س���ت ،پ����س ب��خ��ن��دی��د

تضاد ← بگریست و بخندید  /ا ّول و پس
♦ بیت  :14از ج����ای چ���و م����ار ح��ل��ق��ه ب��رج��س��ت

در ح��ل��ق��ة زل�����ف ک��ع��ب��ه زد دس���ت

تشبیه ← مجنون چو مار حلقه
جناس همسان ← حلقه (حلقهزده) و حلقه (حلقة در کعبه)
استعاره ← زلف کعبه (این ترکیب اضافة استعاری است؛ در حقیقت کعبه را به انسانی تشبیه کرده که یکی از خصوصیات و اجزای آن
که زلف است را در مضاف آورده است)
تشخیص ← زلف کعبه (برای کعبه زلف قائل شده)
تکرار ← کعبه
متوسل شدن)
کنایه ← دست زدن (کنایه از
ّ
♦ بیت  :15م���یگ���ف���ت گ���رف���ت���ه ح��ل��ق��ه در ب��ر

ک����ام����روز م���ن���م چ����و ح��ل��ق��ه ب����ر در

تشبیه ← من چو حلقه
جناس همسان ← در (حرف اضافه) و در (در خانه کعبه)  /بر (آغوش) و بر (حرف اضافه)
جناس غیرهمسان ← بر و در
قلب و عکس ← دربر و بردر (این آرایه برای رشتة ریاضی و تجربی نیست!)
واجآرایی ← تکرار واج «ر»
متوسل شدن)
کنایه ← حلقه دربرگرفتن (کنایه از
ّ

فوولی ( )2پواة اوز هم

♦ بیت  :16گ���وی���ن���د ز ع���ش���ق ک�����ن ج���دای���ی
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ای������ن ن���ی���س���ت ط����ری����ق آش���ن���ای���ی

واجآرایی ← تکرار مص ّوت «ی»
تضاد ← جدایی و آشنایی

♦ بیت  :17پ�����������روردة ع���ش���ق ش�����د س��رش��ت��م

ج�����ز ع����ش����ق م����ب����اد س���رن���وش���ت���م

استعاره و تشخیص ← عشق سرشتم را پرورش داده
واجآرایی ← تکرار واج «ش»

تکرار ← عشق

♦ بیت  :18ی��������ارب ب�����ه خ�����دای�����ی خ���دای���ی���ت

وان����گ����ه ب����ه ک����م����ال پ���ادش���ای���ی���ت

تکرار ← خدایی

واجآرایی ← تکرار واج «ا»

موقوفالمعانی ← این بیت با بیت بعد موقوفالمعانی است

♦ بیت  :19ک�����ز ع���ش���ق ب�����ه غ���ای���ت���ی رس���ان���م

ک�����او م���ان���د اگ�����ر چ����ه م����ن ن��م��ان��م

تضاد ← ماند و نمانم

اشتقاق ← ماند و نمانم (این دو کلمه از یک مصدر هستند؛ آرایه اشتقاق برای رشته ریاضی و تجربی نیست!)

♦ بیت  :20گ����ر چ����ه ز ش�������راب ع���ش���ق م��س��ت��م

ع���اش���قت���ر از ای����ن ک��ن��م ک���ه هستم

تشبیه ← شراب عشق (عشق به شراب تشبیه شده است که عاشق را مست میکند؛ این ترکیب ،اضافة تشبیهی است)
جناس غیرهمسان ← مستم و هستم /عشق و عاشق (میتوان به نفع جناس ،عالئم جمع را کنار گذاشت)
مراعات نظیر (تناسب) ← شراب و مست
اشتقاق ← عشق و عاشق (از یک ریشه هستند؛ این آرایه برای ریاضی و تجربی نیست)
واجآرایی ← تکرار واج «ش»
♦ بیت  :21از ع��م��ر م���ن آن���چ���ه ه��س��ت ب���ر ج��ای

ب���س���ت���ان و ب����ه ع���م���ر ل��ی��ل��ی اف�����زای

تکرار ← عمر
تضاد ← بستان و افزای
♦ بیت  :22م����یداش����ت پ����در ب���ه س����وی او گ��وش

��ص���ه ش��ن��ی��د ،گ��ش��ت خ��ام��وش
ک���ای���ن ق� ّ

کنایه ← به سوی او گوش میداشت (توجه میکرد ،گوش میکرد)
واجآرایی ← تکرار واج «ش»
مراعات نظیر (تناسب) ← گوش و شنید و خاموش
♦ بیت  :23دان����س����ت ک����ه دل اس����ی����ر دارد

کنایه ← دل اسیر دارد (کنایه از عاشقی حقیقی)
تضاد ← درد و دوا
مراعات نظیر (تناسب) ← درد و دوا

دردی

ن�����ه

دواپ�������ذی�������ر

دارد

متفه 
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درس هفتم

باران مح ّبت  -شعرخوانی :آفتاب ُحسن

معنی ابیات ← باران محبّت
♦ بیت :1

از ش��ب��ن��م ع��ش��ق ،خ����اک آدم گ���ل شد

ص��د فتنه و ش���ور در ج��ه��ان ح��اص��ل شد

تشبیه ← شبنم عشق (عشق به شبنم شبیه شده است که خاک را ِگل کرده است؛ این ترکیب ،اضافة تشبیهی است)
تلمیح ← اشاره به داستان خلقت انسان

مراعات نظیر (تناسب) ← خاک و گل
مجاز ← صد (مجاز از بسیار)

واجآرایی ← تکرار واج «ش»
♦ بیت :2

س��رن��ش��ت��ر ع��ش��ق ب���ر رگ روح زدن���د

ی��ک ق��ط��ره ف��روچ��ک��ی��د و ن��ام��ش دل شد

تشبیه ← سرنشتر عشق (عشق به سر نشتر تشبیه شده است که رگ روح را بریده .این ترکیب اضافة تشبیهی است)

اس��تعاره ← رگ روح (روح را به انس��انی تش��بیه کرده است و یکی از خصوصیات انسان را که روح است در مضاف آورده؛ این ترکیب

اضافة استعاری است)

مراعات نظیر (تناسب) ← رگ و روح و دل

♦ بیت :3

گ���ر م���ن ن��ظ��ری ب���ه س��ن��گ ب���ر ،ب��گ��م��ارم

از س��ن��گ ،دل����ی س��وخ��ت��ه ب���ی���رون آرم

استعاره و تشخیص ← دل سوختة سنگ (تشخیص است و میدانیم هر تشخیصی ،استعاره است)

تکرار ← سنگ

واجآرایی ← تکرار واج «گ» و «ب»

کنایه ← دل سوخته (کنایه از دل پر از معرفت و شناخت و تکامل یافته)

معنی ابیات ← شعرخوانی :آفتاب حسن
♦ بیت :1

بنمای رخ ک��ه ب��اغ و گلستانم آرزوس���ت

ب��گ��ش��ای ل��ب ک��ه ق��ن��د ف���راوان���م آرزوس���ت

تشبیه ← رخ معشوق به باغ و گلستان

استعاره ← قند ( استعاره از سخنان شیرین معشوق)
مراعات نظیر (تناسب) ← باغ و گلستان /رخ و لب

موازنه ← کلمات دو مصراع نظیر به نظیر هماهنگ هس��تند (بنمای و بگش��ای -رخ و لب -که و که -باغ و قند -گلس��تانم و فراوانم-
آرزوست و آرزوست؛ این آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست)

کنایه ← بگشای لب (کنایه از سخن بگو)
♦ بیت :2

ای آف��ت��اب ح��س��ن ،ب����رون آ دم���ی ز اب��ر

ک���ان چ��ه��رة مشعشع ت��اب��ان��م آرزوس����ت

استعاره ← آفتاب حسن (استعاره از معشوق که همان شمس تبریزی است)

تشبیه ← آفتاب حسن( حسن به آفتاب تشبیه شده است؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است)
کنایه ← از ابر بیرون آ (کنایه از خودت را نشان بده و نمایان شو)

جناس غیرهمسان ← «آ» و «آن»

مراعات نظیر (تناسب) ← آفتاب و ابر /آفتاب و مشعشع و تابان

فوولی ( )2پواة اوز هم

♦ بیت :3

14

گفتی ز ن���از «ب��ی��ش م��رن��ج��ان م���را ،ب��رو»

آن گفتنت ک��ه «بیش مرنجانم» آرزوس��ت

تکرار ← بیش مرنجان
اشتقاق ← گفتی و گفتن (از یک مصدر هستند؛ این آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست!)
♦ بیت :4

زی���ن ه��م��ره��ان سستعناصر دل���م گرفت

ش��ی��ر خ���دا و رس��ت��م دس��ت��ان��م آرزوس����ت

استعاره ← شیرخدا (استعاره از حضرت علی(ع))
تلمیح ← اشاره به داستان شاهنامه (رستم)
واجآرایی ← تکرار واج «س» (دقت کنید که حرف «ص» نیز در این واجآرایی محسوب میشود چرا که «ص» و «س» یک واج هستند)
کنایه ← دلم گرفت (کنایه از ناراحت و مأیوس شدم)
♦ بیت :5

دی شیخ ب��ا چ���راغ همی گشت گ��رد شهر

ک��ز دی��و و دد ملولم و ان��س��ان��م آرزوس���ت

استعاره ← دیو و دد (استعاره از موجودات و آدمهای پست)
کنایه ← گرد شهر گشتن ( کنایه از همه جا را جستوجو کردن)
مراعات نظیر (تناسب) ← دیو و دد
تضاد ← دیو و دد با انسان
مجاز ← شهر (مجاز از همه جا)
♦ بیت :6

گفتند ی��اف��ت م��ین��ش��ود ،ج��س��ت��های��م ما

تکرار ← یافت مینشود
اشتقاق ← گفتند و گفت (از یک مصدر هستند)

♦ بیت :7

پنهان ز دی��دهه��ا و همه دی��دهه��ا از اوس��ت

گفت آنک���ه ی��اف��ت مینشود آن��م آرزوس���ت

آن آش���ک���ار ص��ن��ع��ت پ��ن��ه��ان��م آرزوس����ت

تلمیح ← پنهان ز دیدهها و همه دیدهها از اوست (اشاره به آیة ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار :چشمها او را نمیبینند و او چشمها
را درک میکند)
تضاد ← آشکار و پنهان
تکرار ← دیدهها /پنهان

متشه سرد
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درس هشتم

در امواج سند  -گنج حکمت :چو سرو باش

معنی ابیات ← در امواج سند
♦ بیت :1

ب��ه م��غ��رب س��ی��ن��هم��االن ،ق���رص خ��ورش��ی��د

ن���ه���ان م��یگ��ش��ت پ��ش��ت ک���وه���س���اران

تشخیص و استعاره ← سینهماالن برای خورشید به کار رفته تشخیص است (و میدانیم هر تشخیصی استعاره است).
تشبیه ← قرص خورشید (خورشید (مشبه) به قرصی (مشبهبه) تشبیه شده است؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است).
کنایه ← سینهماالن (کنایه از آرام آرام)
واجآرایی ← تکرار واج «ش»
♦ بیت :2

ف���روم���یری���خ���ت گ�����ردی زع���ف���رانرن���گ

ب����ه روی ن���ی���زهه���ا و ن�����ی�����زهداران

استعاره ← گرد زعفران رنگ (استعاره از پرتوهای زرد رنگ خورشید)
تشبیه ← زعفران رنگ (همچون رنگ زعفران)
تکرار ← نیزه
کنایه ← فرو میریخت گردی زعفران رنگ (عالوه بر مفهوم ظاهری غروب آفتاب ،کنایه از ایجاد حس یأس و ناامیدی)
♦ بیت :3

ن���ه���ان م��یگ��ش��ت روی روش�����ن روز

ب����ه زی�����ر دام������ن ش����ب در س��ی��اه��ی

تضاد ← روز و شب  /روشن و سیاهی
اس��تعاره ← دامن ش��ب (ش��ب را به انسانی تشبیه کرده اس��ت که یکی از اجزای آن که دامن است در مضاف آمده است؛ این ترکیب
اضافة استعاری است)
تشخیص ← دامن شب (برای شب دامن قائل شده است)
ایهام تناسب ← روی ( -1به معنی صورت  -2به معنای متضاد «زیر» که اینجا قابل قبول نیست با «زیر» تناسب دارد).
کنایه ← نهان شدن روی روشن روز (عالوه بر مفهوم معمولی کنایه از به پایان رسیدن و زوال قدرت خوارزمشاه)
♦ بیت :4

در آن ت���اری���ک ش���ب م��یگ��ش��ت پنهان

ف�������روغ خ����رگ����ه خ����وارزم����ش����اه����ی

کنایه ← فروغ خرگه خوارزمشاهی پنهان میگشت ( کنایه از از بین رفتن قدرت و عظمت خوارزمشاهیان)
تضاد ← تاریک و فروغ (این تضاد قوی نیست چرا که نوع کلمات یکسان نیست ،تاریک صفت است ولی فروغ اسم است)
♦ بیت :5

اگ����ر ی���ک ل��ح��ظ��ه ام���ش���ب دی����ر جنبد

س���پ���ی���دهدم ج���ه���ان در خ����ون نشیند

کنایه ← در خون نشستن (کنایه از نابودی و کشت و کشتار بسیار)
تضاد ← امشب و سپیدهدم
اغراق ← جهان در خون نشیند (اغراق در شدت ویرانی و قتل)
مدت کوتاه)
مجاز ← یک لحظه (مجاز از ّ
♦ بیت :6

ب���ه آت���شه���ای ت����رک و خ����ون ت��ازی��ک

ز رود س���ن���د ت����ا ج���ی���ح���ون ن��ش��ی��ن��د

اغراق ← از رود سند یا جیحون در خون نشیند (اغراق در شدت ویرانی و کشتار)
تضاد ← ترک و تازیک
استعاره ← آتش (استعاره از کار دشمنانه ،حمله ،جنگ و ستم)
مراعات نظیر (تناسب) ← سند و جیحون

فوولی ( )2پواة اوز هم

♦ بیت :7

ب���ه خ���ون���اب ش��ف��ق در دام�����ن ش��ام
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ب���ه خ����ون آل������وده ای������ران ک��ه��ن دی��د

استعاره و تشخیص ← دامن شب (برای شب دامن قائل شده است که در حقیقت خصوصیت انسان است؛ این ترکیب اضافة استعاری است)
کنایه ← ایران را خون آلوده دید (کنایه از در حال نابودی بودن ایران)
تشبیه ← خوناب شفق (شفق (مشبه) را به خوناب (مشبهبه) هماننده کرده است؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است)
♦ بیت :8

در آن دری���ای خ���ون ،در ق��رص خورشید

غ�������روب آف����ت����اب خ���وی���ش���ت���ن دی���د

تش��بیه ← دریای خون (خون را از نظر زیادی به دریا تش��بیه کرده اس��ت؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است)  /قرص خورشید (خورشید
را از نظر شکل به قرصی تشبیه کرده است)

مراعات نظیر (تناسب) ← خورشید و غروب و آفتاب
اغراق ← دریای خون (در زیادی خون اغراق شده است)
کنایه ← غروب آفتاب خویشتن دید (کنایه از نابودی و از بین رفتن و از دست دادن قدرت)
♦ بیت :9

چ���ه ان��دی��ش��ی��د آن دم ،ک���س ن��دان��س��ت

ک���ه م��ژگ��ان��ش ب���ه خ����ون دی���دهت���ر شد

مجاز ← دم (مجاز از لحظه کوتاه)
کنایه ← تر شدن مژگان (کنایه از گریستن)
مراعات نظیر (تناسب) ← مژگان و دیده
اغراق ← خون دیده (اشک خونآلود اغراق است)
♦ بیت  :10چ���و آت����ش در س���پ���اه دش���م���ن اف��ت��اد

ز آت����ش ه���م ک��م��ی س���وزن���دهت���ر ب��ود

تشبیه ← چو آتش (پادشاه (مشبه) به آتش (مشبهبه) مانند شده است از جنبة حرکت و کشنده و تند و تیز)
اغراق ← از آتش هم کمی سوزندهتر شد
تکرار ← آتش
کنایه ← در سپاه دشمن افتاد (کنایه از حمله کردن)
♦ بیت  :11در آن ب������اران ت��ی��ر و ب����رق پ���والد

م���ی���ان ش�����ام رس���ت���اخ���ی���ز م��یگ��ش��ت

تشبیه ← باران تیر (تیر را از نظر زیادی به باران تشبیه کرده است؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است)
شدت و زیادی تیر اغراق شده است)
اغراق ← باران تیر (در ّ
مجاز ← پوالد (مجاز از سالحهای جنگی مثل شمشیر و نیزه و سپر و )...
کنایه ← میان شام رستاخیز میگشت (کنایه از احساس مرگ و روز محشر داشت)
♦ بیت  :12در آن دری����ای خ���ون ،در دش���ت ت��اری��ک

ب����ه دن����ب����ال س����ر چ��ن��گ��ی��ز م��یگ��ش��ت

تشبیه ← دریای خون (اضافة تشبیهی است؛ خون را به دریایی تشبیه کرده است)
اغراق ← دریای خون (در میزان خون ،اغراق شده است)
کنایه ← به دنبال سر چنگیز میگشت (کنایه از قصد کشتن چنگیز را داشت)
استعاره ← دریای خون (استعاره از میدان نبرد)
♦ بیت  :13ب������دان ش��م��ش��ی��ر ت���ی���ز ع��اف��ی��تس��وز

در آن ان����ب����وه ،ک����ار م����رگ م��یک��رد

کنایه ← عافیت سوز (کنایه از کشنده)
واجآرایی ← تکرار واج «� ِ��» (مصوت کسره)(این واجآرایی ضعیف است)

متشه سرد
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♦ بیت  :14ول��ی چ��ن��دان ک��ه ب��رگ از ش��اخ��ه میریخت

دوچ���ن���دان م��یش��ک��ف��ت و ب���رگ م��یک��رد

استعاره ← برگ (استعاره از سربازان دشمن)

کنایه ← برگ از شاخه میریخت (کنایه از کشتهشدن سربازان دشمن)  /دو چندان میشکفت و برگ میکرد (کنایه از سربازان جدید
جای کشتهها را میگرفتند)

اغراق ← کل بیت (اغراق در زیادی سربازان مغول)

مراعات نظیر (تناسب) ← برگ و شاخه میشکفت

تکرار ← برگ

تضاد ← میریخت و برگ میکرد

♦ بیت  :15م���ی���ان م�����وج م���یرق���ص���ی���د در آب

ب���ه رق����ص م�����رگ ،اخ���ت���ره���ای ان��ب��وه

تشخیص و استعاره ← اخترهای انبوه میرقصید (میدانیم که هر تشخیصی استعاره است)

تش��بیه ← رقص مرگ (مرگ را به رقص تش��بیه کرده اس��ت؛ این ترکیب ،اضافة تشبیهی است؛ البته بهتر است این ترکیب را برعکس
معنا کرد و رقص را همچون مرگ دانست)

اشتقاق ← میرقصید و رقص (از یک ریشه هستند؛ این آرایه برای رشتة ریاضی و تجربی نیست!)
♦ بیت  :16ب����ه رود س���ن���د م��یغ��ل��ت��ی��د ب����ر ه��م

ز ام������واج گ������ران ،ک����وه از پ���ی ک��وه

تکرار ← کوه

استعاره ← کوه (استعاره از موجهای بلند سند)  /غلتیدن کوه (غلتیدن که خصوصیت چیزهای دیگر است به کوه نسبت داده شده؛ یکی
از انواع استعاره آن است که خصوصیت چیزی را به چیز دیگر نسبت دهیم)

اغراق ← ارتفاع موجها که به اندازه کوه در نظر گرفته شده
♦ بیت :17

خ���روش���ان ،ژرف ،ب��یپ��ه��ن��ا ،ک��فآل��ود

دل ش���ب م���یدری���د و پ��ی��ش م��یرف��ت

استعاره ← دل شب (شب را به انسانی تشبیه کرده که یکی از اجزا و خصوصیات آن را (دل) به عنوان مضاف آورده و اضافة استعاری
ایجاد کرده است)

تشخیص ← دل شب (برای شب دل قائل شده)

کنایه ← دل شب میدرید (کنایه از حرکت در میان سیاهی شب)

تنسیقالصفات گویند؛ این آرایه برای رشتههای ریاضی
الصفات ← خروش��ان ،ژرف ،بیپهنا کفآلود (آوردن صفات پیدرپی را
تنس��یق ّ
ّ

و تجربی نیست!)

د روان در دی�����دة ش��اه
♦ بیت  :18از ای����ن س���� ّ

ز ه���ر م��وج��ی ه������زاران ن��ی��ش م��یرف��ت

سدی جلوی سپاه بود)  /نیش (استعاره از درد و رنج)
استعاره ← سدّ روان (استعاره از رود سند که همچون ّ

(سدی که در حرکت است متناقضنماست چرا که در حرکت بودن و سدّ بودن ظاهرا باهم جمعپذیر نیستند)
پارادوکس ← سدّ روان ّ
کنایه ← نیش در دیده رفتن (کنایه از دچار رنج و ناراحتی و آسیب شدن)

♦ بیت  :19ز رخ����س����ارش ف���روم���یری���خ���ت اش��ک��ی

ب���ن���ای زن����دگ����ی ب����ر آب م���یدی���د

کنایه ← بنای زندگی بر آب میدید (کنایه از ناپایداری و سستی زندگی و در حال نابودی بودن آن)
♦ بیت  :20در آن س��ی��م��ابگ��ون ام�����واج ل����رزان

خ���ی���ال ت�������ازهای در خ�����واب م��یدی��د

تشبیه ← سیمابگون امواج (موجها (مشبه) را به جیوه (مشبهبه) تشبیه کرده است)

کنایه ← خیال تازهای در خواب میدید (کنایه از فکر تازهای در سر داشتن)
واجآرایی ← (نغمة حروف) ← تکرار مص ّوت «ا»

فوولی ( )2پواة اوز هم

♦ بیت  :21ش��ب��ی آم����د ک���ه م���یب���ای���د ف����دا ک��رد
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ب���ه راه م��م��ل��ک��ت ،ف���رزن���د و زن را

مراعات نظیر (تناسب) ← فرزند و زن
مجاز ← شب (مجاز از زمان)

♦ بیت  :22ب���ه پ��ی��ش دش��م��ن��ان اس���ت���اد و جنگید

ره���ان���د از ب��ن��د اه���ری���م���ن وط����ن را

استعاره ← اهریمن (استعاره از دشمن)
♦ بیت  :23ش��ب��ی را ت���ا ش��ب��ی ب���ا ل��ش��ک��ری خ��رد

ز ت���نه���ا س����ر ،ز س���ره���ا خ����ود اف��ک��ن��د

تکرار ← شب  /سر
کنایه ← ز تنها سر ،ز سرها خود افکند (کنایه از کشتن دشمنان)
مراعات نظیر ← لشکر و خود (کالهخود)
♦ بیت :24چ���و ل��ش��گ��ر گ���رد ب���ر ِگ�����ردش گرفتند

چ���و ک��ش��ت��ی ،ب���ادپ���ا در رود اف��ک��ن��د

تشبیه ← چو کشتی ،بادپا در رود افکند (اسب را به کشتی تشبیه کرده است)
کنایه ← لشگر گرد بر گردش گرفتند (کنایه از محاصره شدن)

جناس همسان (تام) ← چو (وقتی) و چو (مثل و مانند) (این جناس چندان قوی نیست چرا که دو طرف جناس حرف هستند)
واجآرایی ← تکرار واج «گ» در مصراع ا ّول

♦ بیت  :25چ��و ب��گ��ذش��ت ،از پ��س آن ج��ن��گ دش���وار

از آن دری������ای ب���یپ���ای���اب ،آس���ان

تضاد ← دشوار و آسان
اغراق ← دریای بیپایاب (دریایی که ته ندارد)
تکرار ← آن
♦ بیت  :26ب���ه ف���رزن���دان و ی�����اران گ��ف��ت چنگیز

ک���ه گ���ر ف���رزن���د ب���ای���د ،ب��ای��د ای���ن س��ان

تکرار ← فرزند  /باید
♦ بیت  :27ب��ل��ی ،آن����ان ک���ه از ای���ن پ��ی��ش ب��ودن��د

چ��ن��ی��ن ب��س��ت��ن��د راه ت����رک و ت���ازی

مراعات نظیر (تناسب) ← ترک و تازی

کنایه ← راه را بستن (کنایه از مقابله و مقاومت کردن و مانع دشمن شدن)

مجاز ← ترک و تازی (مجاز از اقوام مختلف و غیر ایرانی)
♦ بیت  :28از آن ،ای����ن داس���ت���ان گ��ف��ت��م ام����روز

ب���دان���ی ق����در و ب����ر ،ه��ی��چ��ش ن��ب��ازی

مجاز ← امروز (مجاز از این دوران ،دوران کنونی)
♦ بیت  :29ب��ه پ���اس ه��ر وج���ب خ��اک��ی از ای���ن ملک

چ��ه ب��س��ی��ار اس���ت آن س��ره��ا ک��ه رف��ت��ه!

مجاز ← وجب (مجاز از کوچکترین قسمت)
کنایه ← سرها که رفته (کنایه از کشتهشدن)
واجآرایی ← تکرار واج «س» در مصراع دوم
♦ بیت  :30ز م��س��ت��ی ب��ر س��ر ه��ر ق��ط��ع��ه زی���ن خ��اک

خ����دا دان�����د چ���ه اف��س��ره��ا ک���ه رف��ت��ه!

کنایه ← افسرها که رفته (کنایه از از بین رفتن و کشتهشدن شاهان)
مجاز ← خاک (مجاز از ایران)
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متشه سرد

معنی ابیات ← گنج حکمت :چو سرو باش
♦ بیت :1

ب��ه آنچه م��یگ��ذرد دل منه ک��ه دجله بسی

پ��س از خلیفه ب��خ��واه��د گ��ذش��ت در بغداد

کنایه ← دل منه (کنایه از عدم وابستگی)  /دجله پس از خلیفه خواهد گذشت در بغداد (کنایه از ادامه داشتن زندگی)
اشتقاق ← میگذرد و گذشت (هر دو از مصدر گذشتن هستند)(این آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست!)
♦ بیت :2

گ��رت ز دس��ت ب��رآی��د ،چ��و نخل ب��اش کریم

ورت ز دس��ت ن��ی��ای��د ،چ��و س��رو ب��اش آزاد

تشبیه ← چو نخل (تو (مشبه) مانند نخل (مشبهبه) کریم باش)  /چو سرو (تو (مشبه) مانند (سرو) آزاد باش)
تشخیص و استعاره ← کریم بودن نخل و آزاد بودن سرو تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است)
موازنه ← کلمات در مصراع نظیر به نظیر هماهنگند (گرت  -ورت ،ز دست  -ز دست ،برآید  -نیاید ،چو نخل  -چو سرو  -باش  -باش،
کریم  -آزاد)(این آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست!)
تکرار ← دست  /چو  /باش

فارسی ( )2پایة یازدهم
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درس دهم

رباعیهای امروز  -گنج حکمت :به یاد 22بهمن

معانی ابیات ← رباعیهای امروز
♦ رباعی  :1چ��ون سیل ز پیچ و ت��اب ص��ح��را میرفت
ب���یت���اب ن��ظ��ی��ر ج���وش���ش چ��ش��م��ة دور

ه���م���راه س��ح��ر ب���ه ف��ت��ح ف����ردا م��یرف��ت

ای���ن رود ب��ه ج��س��توج��وی دری���ا م��یرف��ت

تشبیه ← چون سیل (لشکر را به سیل تشبیه کرده است)
استعاره و تشخیص ← سحر به فتح فردا میرفت (ویژگی انسانی به سحر داده شده و میدانیم هر تشخیصی استعاره است)
استعاره و تشخیص ← رود به جستوجوی دریا میرفت (خصوصیت انسان به رود داده شده است پس تشخیص دارد و هر تشخیصی
استعاره است)
استعاره ← رود (انسان مبارز)
واجآرایی ← تکرار واج «ش» در مصراع ا ّول

مراعات نظیر (تناسب) ← چشمه و رود و دریا
تشبیه ← نظیر جوشش چشمة دور (حرکت رود به جوشش چشمه تشبیه شده است)

♦ رباعی  :2رازی ک���ه خ��ط��رک��ن��ن��دگ��ان م��یدان��ن��د
ب��ا ب���ال شکسته پ��ر گ���ش���ودن ،ه��ن��ر اس��ت

در ب����ازی خ����ون ،ب��رن��دگ��ان م��یدان��ن��د
ای����ن را ه��م��ة پ���رن���دگ���ان م��یدان��ن��د

واجآرایی ← تکرار واج «ن»
مجاز ← خون (مجاز از کشته شدن)
پارادوکس ← با بال شکسته پر گشودن (که ظاهرا ً کار سخت و نشدنی است!)
جناس ← پرندگان با برندگان بیت قبل (دقت کنید در رباعی و دو بیتی میتوان آرایههایی را در هر دو بیت داشت!)
استعاره ← پرندگان (استعاره از شهیدان)
♦ رباعی  :3ای ک��ع��ب��ه ب���ه داغ م��ات��م��ت ن��ی��ل��یپ��وش
ج��ز ت��و ک��ه ف���رات ،رش��ح��های از ی��م توست

وز تشنگیات ،ف���رات در ج��وش و خ��روش
دری���ا نشنیدم ک��ه ِک��ش��د َم��ش��ک ب��ه دوش

ُحس��ن تعلی��ل ← علّت رنگ پارچة کعبه را که کبود و تیره و نیلی اس��ت ماتم و عزای تو (حض��رت عباس(ع)) میداند / .علّت جوش و
خروش و حرکت رود فرات را تشنگی تو (حضرت عباس(ع)) میداند.

تشخیص و استعاره ← نیلی پوشیدن کعبه تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است.
مراعات نظیر (تناسب) ← جوش و خروش
واجآرایی ← تکرار واج «ش»
اغراق ← رود فرات قطرهای از دریای توست
تشخیص و استعاره ← مشک به دوش کشیدن دریا ( هر تشخیصی استعاره است)
مراعات نظیر (تناسب) ← فرات و یم و دریا
استعاره ← دریا (استعاره از حضرت عباس )
(ع)

جناس ← دوش و جوش در بیت قبل (در رباعی میتوان آرایههایی مشترک بین دو بیت داشت)
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♦ رباعی  :4از چ��ن��ب��ر ن��ف��س َرس���ت���ه ب���ودن���د آنه���ا
پ����رواز ش��دن��د و پ��ر گ��ش��ودن��د ب��ه ع��رش

مه
ب��ته��ا ه��م��ه را ش��ک��س��ت��ه ب���ودن���د آنه���ا
ه��ر چ��ن��د ک��ه دس��تب��س��ت��ه ب��ودن��د آنه��ا

استعاره ← بت (استعاره از تعلّقات و مادیات و ظالمان)
تشبیه ← چنبر نفس (نفس را به حلقه و طوقهای تشبیه کرده است که گرفتار میکند؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است)
تناقض (پارادوکس) ← پرواز کردن در عین دستبسته بودن
مراعات نظیر (تناسب) ← پرواز و پر
واجآرایی ← تکرار واج «ش» در مصراع ا ّول

فارسی ( )2پایة یازدهم
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درس یازدهم

سپیده میآید  -شعرخوانی :مثنوی عاشقی

معنی ابیات ← سپیده میآید
♦ بیت :1

س����م س��م��ن��د س��پ��ی��ده م��یآی��د
ص�����دای
ّ

ی��ل��ی ک���ه س��ی��ن��ة ظ��ل��م��ت دری�����ده م��یآی��د

واجآرایی (نغمة حروف) ← تکرار واج «س» (دقت کنید وقتی میگوییم واج «س» تمام اینها را شامل میشود« :ص»« ،ث»« ،س»)
اس��تعاره ← یل (اس��تعاره از امام زمان) /س��ینة ظلمت (اضافة استعاری اس��ت چرا که ظلمت را به انسانی تشبیه کرده و یکی از اجزا و
خصوصیات انسان را در مضاف آورده است) /ظلمت (استعاره از بدی و پستی و ستم)
تشخیص ← سینة ظلمت (برای ظلمت سینه قائل شده است)
کنایه ← سینة ظلمت را دریدن (کنایه از از بین بردن ظلمت و تاریکی)
تشبیه ← سمند سپیده (سپیده را به سمندی تشبیه کرده است که میآید؛ این ترکیب ،اضافة تشبیهی است)
♦ بیت :2

گ��رف��ت��ه ب��ی��رق ت��اب��ان ع��ش��ق را ب��ر دوش

کسی ک��ه دوش ب��ه دوش سپیده میآید

تشبیه ← بیرق تابان عشق (عشق (مشبه) به بیرق تابان (مشبه به) مانند شده است؛ این ترکیب (بیرق عشق) اضافة تشبیهی است)
کنایه ← بیرق عشق را بر دوش گرفتن (کنایه از بر پا کردن عاشقی و جلودار عاشقان بودن)
تکرار ← دوش
واجآرایی ← تکرار واج «ش»
تش��یخص و اس��تعاره ← دوش به دوش س��پیده آمدن (در حقیقت برای سپیده هم دوش قائل ش��دهایم و تشخیص ایجاد کردهایم و هر
تشخیص هم ،استعاره است)
♦ بیت :3

ط��ل��وع ب��رک��ة خ��ورش��ی��د ت��اب��ن��اک دل اس��ت

س���ت���ارهای ک���ه ز آف����اق دی����ده م��یآی��د

استعاره ← ستاره (استعاره از اشک)
تش��بیه ← برکة دل (دل را به برکهای تش��بیه کرده اس��ت که اشک از آن حاصل میش��ود و از دیده بیرون میآید؛ این ترکیب اضافة
ِ
آفاق دیده (چش��م را به افقی تشبیه کرده است که ستارهای (اش��کی) از آن طلوع میکند؛ این ترکیب اضافة تشبیهی
تش��بیهی اس��ت)/
ِ
آفاق دیده میآید مانند طلوع برکة خورشید تابناک دل است.
است) /ستارهای که ز
مراعات نظیر (تناسب) ← خورشید و ستاره /دل و دیده
♦ بیت :4

ب��ه��ار آم����ده ب���ا ک������اروان الل���ه ب���ه ب��اغ

ب���ه دش���ت ژال����ه گ���ل ن��ودم��ی��ده م��یآی��د

استعاره ← کاروان الله (استعاره از شهیدان) /دشت ژاله (استعاره از میانة مردم) /گل نودمیده (استعاره از فرزندان و امیدهای آینده)
مراعات نظیر (تناسب) ← بهار و الله و باغ و گل
اشتقاق ← آمده و میآید (هر دو از مصدر آمدن هستند؛ این آرایه برای بچههای ریاضی و تجربی نیست!)
♦ بیت :5

ب���ه س����وی ق���لّ���ة ب��یان��ت��ه��ای ب���ی���داری

پ���رن���دهای ک��ه ب��ه خ���ون پ��رک��ش��ی��ده م��یآی��د

تشبیه ← قلّة بیداری (بیداری (مشبه) به قلّهای تشبیه شده است؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است)
استعاره ← پرنده (استعاره از شهید)
اغراق ← قلّة بیانتها (در ارتفاع قلّه اغراق کرده است)
کنایه ← به خون پرکشیده (کنایه از کشته و شهید شده و به باال رفته)
♦ بیت :6

در آن ک��ران ک��ه ب��ود خ��ون عاشقان جوشان

ش��ه��ی��د ع��ش��ق س��ر از ت��ن ب��ری��ده م��یآی��د

واجآرایی ← تکرار واج «ش»
مراعات نظیر (تناسب) ← خون و سر و تن
پارادوکس ← سر از تن بریده آمدن (که ظاهرا ً نشدنی است و متناقضنماست)

مه
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♦ بیت :7

ب���ه پ����اس����داری آی���ی���ن آس���م���ان���ی ما

گ���زی���دهای ک��ه خ���دا ب��رگ��زی��ده م��یآی��د

واجآرایی ← تکرار مصوت « ِ�» در مصراع ا ّول

استعاره ← گزیده (استعاره از امام زمان؛ البته این استعاره ضعیف است چرا که گزیده را میتوانیم صفت جانشین موصوف هم بگیریم)

معنی ابیات ← شعرخوانی :فصل عاشقی
♦ بیت :1

ب���ی���ا ع���اش���ق���ی را رع����ای����ت ک��ن��ی��م

ز ی���������اران ع���اش���ق ح���ک���ای���ت ک��ن��ی��م

واجآرایی ← تکرار مصوت «ا»
اشتقاق ← عاشقی و عاشق (هر دو از یک ریشه هستند؛ این آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست)
♦ بیت :2

از آنه����ا ک���ه خ��ون��ی��ن س��ف��ر ک���ردهان���د

س���ف���ر ب����ر م������دار خ���ط���ر ک����ردهان����د

تکرار ← سفر
کنایه ← خونین سفر کردن (کنایه از شهید شدن)
♦ بیت :3

از آنه�����ا ک���ه خ��ورش��ی��د ف��ری��ادش��ان

دم���ی���د از گ���ل���وی س����ح����رزادش����ان

تشبیه ← خورشیدِ فریاد (فریاد به خورشید تشبیه شده است؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است)
کنایه ← فریاد از گلو دمیدن (کنایه از فریاد و اعتراض و داد زدن)
♦ بیت :4

چ���ه ج���ان���ان���ه چ����رخ ج���ن���ون م���یزدن���د

دف ع��ش��ق ب���ا دس����ت خ����ون م���یزدن���د

تشبیه ← دف عشق (عشق را به دف تشبیه کرده است؛ این ترکیب ،اضافة تشبیهی است)
کنایه ← چرخ جنون زدن (کنایه از شوریدگی و شیدایی و دیوانگی)
استعاره و تشخیص ← دست خون (برای خون دست قائل شدهایم که خصوصیت انسانی است؛ این ترکیب اضافة استعاری است)
♦ بیت :5

ب���ه رق��ص��ی ک���ه ب���ی پ���ا و س���ر میکنند

چ��ن��ی��ن ن��غ��م��ة ع���ش���ق س����ر م��یک��ن��ن��د

پارادوکس (تناقض) ← بیپا و سر رقصیدن

جناس همسان (تام) ← سر (کلّه) و سر (سر کردن یعنی شروع کردن)
مراعات نظیر (تناسب) ← پا و سر /رقص و نغمه
♦ بیت :6

ه����ا م���ن���ک���ر ج������ان و ج����ان����ان م��ا

ب�����زن زخ�����م ان����ک����ار ب����ر ج�����ان م��ا

تشبیه ← زخم انکار (انکار (مشبه) را به زخمی (مشبهبه) مانند کردهایم که بر جان زده میشود)
کنایه ← زخم انکار بر جان زدن (کنایه از انکار کردن و با این کار آزردن جان)
اشتقاق ← منکر و انکار (هر دو از یک ریشه هستند؛ این آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست!)
♦ بیت :7

ب����زن زخ����م ،ای����ن م��ره��م ع��اش��ق اس��ت

ک���ه ب���ی زخ���م م�����ردن ،غ���م ع��اش��ق اس��ت

پارادوکس (تناقض) ← زخم ،مرهم است /بیزخمی ،غم است.
تضاد ← زخم و مرهم
تکرار ← زخم
♦ بیت :8

م��گ��و س��وخ��ت ج���ان م���ن از ف���رط عشق

خ��م��وش��ی اس���ت ه���ان ،ا ّول��ی��ن ش���رط عشق

جناس غیرهمسان ← فرط و شرط
کنایه ← سوختن جان (کنایه از دچار سختی و عذاب و نابودی شدن)

فارسی ( )2پایة یازدهم

♦ بیت :9

ب��ب��ی��ن الل���هه���ای���ی ک���ه در ب����اغ م��اس��ت

24
خ��م��وش��ن��د و ف���ری���ادش���ان ت���ا خ��داس��ت

استعاره ← الله (استعاره از شهید)
پارادوکس (تناقض) ← خموشند و فریادشان تا خداست
مراعات نظیر (تناسب) ← الله و باغ
♦ بیت  :10ب���ی���ا ب����ا گ����ل الل�����ه ب���ی���ع���ت ک��ن��ی��م

ک����ه آالل�����هه�����ا را ح���م���ای���ت ک��ن��ی��م

استعاره ← گل الله (استعاره از شهید) /آاللهها (استعاره از شهیدان) /بیعت با گل الله (تشخیص است و هر تشخیص استعاره است)
مراعات نظیر (تناسب) ← گل و الله و آالله

مه
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درس دوازدهم

کاوة دادخواه  -گنج حکمت :کاردانی

معنی ابیات ← کاوة دادخواه
♦ بیت :1

��ح���اک ش���د ب���ر ج��ه��ان ش��ه��ری��ار
چ���و ض� ّ

ب���ر او س���ال���ی���ان ان��ج��م��ن ش���د ه���زار

مجاز ← جهان (قسمتهای وسیعی از جهان)
اغراق ← هزارسال فرمانروایی کرد

♦ بیت :2

ن���ه���ان گ���ش���ت ک�������ردار ف���رزان���گ���ان

پ����راگ����ن����ده ش����د ن�����ام دی���وان���گ���ان

تضاد ← فرزانگان و دیوانگان  /نهان گشت و پراگنده شد
واجآرایی ← تکرار مص ّوت «ا»

کنایه ← نام دیوانگان پراگنده شد (کنایه از رایج و مرسوم شدن رسم دیوان و بدان)

ایهام ← دیوانگان ( -1بیعقالن  -2دیوسیرتان و دیوصفتان)
♦ بیت :3

ه��ن��ر خ�����وار ش���د ج����ادوی����ی ارج��م��ن��د

ن����ه����ان راس����ت����ی آش�����ک�����ارا گ��زن��د

تضاد ← هنر و جادویی  /خوار و ارجمند  /نهان و آشکارا  /راستی و گزند
♦ بیت :4

ب����رآم����د ب����ر ای�����ن روزگ��������ار دراز

ک��ش��ی��د اژده����اف����ش ب���ه ت��ن��گ��ی ف���راز

ضحاک را به اژدها تشبیه کرده است)
تشبیه ← اژدهافش (مانند اژدها؛ ّ

جناس ← دراز و فراز (این جناس ضعیف است چرا که عالوه بر یک حرف ،یک حرکت هم متفاوت است)

♦ بیت :5

��ح���اک را روز و شب
چ��ن��ان ب���د ک���ه ض� ّ

ب���ه ن����ام ف����ری����دون گ���ش���ادی دو لب

تضاد ← روز و شب

مجاز ← روز و شب (مجاز از در همة اوقات و زمانها)

کنایه ← لب گشودن (کنایه از سخن گفتن)

جناس ← شب و لب
♦ بیت :6

ز ه����ر ک���ش���وری م��ه��ت��ران را ب��خ��واس��ت

ک���ه در پ���ادش���اه���ی ک��ن��د پ��ش��ت راس���ت

کنایه ← پشت راست کردن (کنایه از دوباره قدرت یافتن و نیرو گرفتن و به پادشاهی ادامه دادن)
♦ بیت :7

از آن پ���س چ��ن��ی��ن گ��ف��ت ب���ا م��وب��دان

ک����ه ای پ���ره���ن���ر ب���اگ���ه���ر ب���خ���ردان

تنسیقالصفات ← پرهنر باگهر بخردان (صفات پیدرپی برای مهتران آورده شده است؛ این آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست!)
موقوفالمعانی ← این بیت با بیت بعدی موقوفالمعانی است (معنای خودش ناقص است و بیت بعد آن را کامل میکند)

♦ بیت :8

م����را در ن��ه��ان��ی ی��ک��ی دش���م���ن اس��ت

ک��ه ب��ر ب��خ��ردان ای���ن س��خ��ن روش���ن اس��ت

حسآمیزی ← سخن روشن است ( آمیختن دو حس شنوایی و بینایی است)
♦ بیت :9

ان���دک���ی و ب���ه دان����ش ب���زرگ
ب���ه س���ال
ّ

تضاد ← اندک و بزرگ

گ�����وی ،ب�����دن�����ژادی ،دل���ی���ر و س��ت��رگ

تنسیقالصفات ← صفات پیدرپی برای فریدون آورده شده است؛ (این آرایه برای رشتههای ریاضی و تجربی نیست)

فارسی ( )2پایة یازدهم

♦ بیت  :10ی��ک��ی م��ح��ض��ر اک���ن���ون ب��ب��ای��د ن��وش��ت

26
ک���ه ج���ز ت��خ��م ن��ی��ک��ی س��پ��ه��ب��د ن� ِ
�ک��ش��ت

تشبیه ←تخمنیکی،نیکی(مشبه)بهتخمی(مشبهبه)تشبیهشدهکهآنرامیکارندوثمرهونتیجهمیدهد؛اینترکیباضافهتشبیهیاست).
♦ بیت  :11ز ب����ی����م س���پ���ه���ب���د ه���م���ه راس����ت����ان

ب����ر آن ک�����ار گ��ش��ت��ن��د ه��م��داس��ت��ان

واجآرایی ← تکرار واج «ا»

کنایه ← بر آن کار همداستان گشتند (کنایه از همگی و باهم اقدام به آن کار کردند).

♦ بیت  :12ب�������رآن م���ح���ض���ر اژده��������ا ن���اگ���زی���ر

گ����واه����ی ن���وش���ت���ن���د ب����رن����ا و پ��ی��ر

ضحاک)
استعاره ← اژدها (استعاره از ّ
تضاد ← برنا و پیر

مراعات نظیر (تناسب) ← محضر و گواهی
♦ بیت  :13ه���م آنگ�����ه ی��ک��ای��ک ز درگ������اه ش��اه

ب����رآم����د خ����روش����ی����دن دادخ��������واه

واجآرایی ← تکرار واج «ا»
* دقت کنید در این بیت« ،دادخواه» استعاره از کاوة آهنگر نیست بلکه صفت جانشین موصوف است.
♦ بیت  :14س���ت���مدی���ده را پ��ی��ش او خ��وان��دن��د

ب�����ر ن�����ام�����داران�����ش ب���ن���ش���ان���دن���د

واجآرایی ← تکرار واج «ش»

*دقت کنید در این بیت «ستمدیده» استعاره از کاوة آهنگر نیست بلکه صفت جانشین موصوف است.

♦ بیت  :15ب�����دو گ���ف���ت م��ه��ت��ر ب����ه روی دژم

ک���ه ب���رگ���وی ت���ا از ک���ه دی�����دی ستم

جناس همسان (تام) ← که (حرف ربط) و که (ضمیر پرسشی به معنی چه کسی)
♦ بیت  :16خ��روش��ی��د و زد دس���ت ب���ر س���ر ز ش��اه

ک����ه ش���اه���ا م���ن���م ک������اوة دادخ�������واه

کنایه ← دست بر سر زدن (کنایه از اظهار عجز و بدبختی و مورد ظلم واقع شدن)

تکرار ← شاه

مراعات نظیر (تناسب) ← دست و سر

♦ بیت  :17ی���ک���ی ب�����یزی�����ان م������رد آه���ن���گ���رم

ز ش������اه ،آت����ش آی����د ه��م��ی ب���ر س��رم

استعاره ← آتش (استعاره از ظلم و ستم)

کنایه ← آتش بر سر آمدن (کنایه از مورد ظلم واقع شدن)
مجاز ← سر (مجاز از ّ
کل وجود)
♦ بیت  :18ت����و ش���اه���ی و گ����ر اژده�������ا پ��ی��ک��ری

ب���ب���ای���د ب���دی���ن داس�����ت�����ان داوری

ضحاک (مشبه) به اژدها (مشبهبه) مانند شده است)
تشبیه ← اژدها پیکر (پیکر ّ
♦ بیت  :19ک��ه گ��ر ه��ف��ت ک��ش��ور ب��ه ش��اه��ی ت��و راس��ت

چ���را رن���ج و س��خ��ت��ی ه��م��ه ب��ه��ر م��اس��ت

مجاز ← هفت کشور (مجاز از کل دنیا)

جناس غیر همسان (ناقص) ← راست و ماست
♦ بیت  :20س��پ��ه��ب��د ب����ه گ���ف���ت���ار او ب��ن��گ��ری��د

ش��گ��ف��ت آم����دش ک����ان س��خ��نه��ا شنید

حسآمیزی ← به گفتار او بنگرید (دو حس شنوایی و بینایی آمیخه شده است)
مراعات نظیر (تناسب) ← گفتار و سخن و شنید
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♦ بیت  :21ب������دو ب������از دادن���������د ف�����رزن�����د او

ب����ه خ����وب����ی ب��ج��س��ت��ن��د پ���ی���ون���د او

واجآرایی ← تکرار واج «د»
کنایه ← پیوند کسی را جستن (کنایه از تحقیق و اطالع یافتن دربارة اصل و نژاد و خاندان کسی)
♦ بیت  :22ب���ف���رم���ود پ����س ک������اوه را پ���ادش���ا

ک���ه ب���اش���د ب���ر آن م��ح��ض��ر ان�����در گ��وا

مراعات نظیر (تناسب) ← محضر و گوا
♦ بیت  :23چ���و ب���رخ���وان���د ک�����اوه ،ه��م��ه م��ح��ض��رش

س���ب���ک س�����وی پ����ی����ران آن ک���ش���ورش

موقوفالمعانی ← این بیت با بیت بعدی کامل میشود و خودش به تنهایی ناقص است
♦ بیت  :24خ���روش���ی���د ک�����ای پ����ای����م����ردان دی���و

ب���ری���ده دل از ت����رس گ��ی��ه��ان خ��دی��و

ضحاک)
استعاره ← دیو (استعاره از ّ
کنایه ← دل بریدن از گیهان خدیو (خدا) (کنایه از جدایی و نترسیدن از خدا)
جناس غیر همسان (ناقص) ← دیو و خدیو
♦ بیت  :25ه���م���ه س�����وی دوزخ ن���ه���ادی���د روی

س���پ���ردی���د دله������ا ب����ه گ���ف���ت���ار اوی

جناس غیر همسان (ناقص) ← روی و اوی
کنایه ← رو به سوی دوزخ نهادن (کنایه از رفتارهای جهنمی و شیطانی انجام دادن)  /دل به گفتار کسی سپردن (کنایه از مطابق میل
تبعیت کردن از او)
کسی عمل کردن و ّ
♦ بیت  :26ن���ب���اش���م ب���دی���ن م��ح��ض��ر ان������در گ���وا

ن����ه ه���رگ���ز ب���ران���دی���ش���م از پ���ادش���ا

مراعات نظیر (تناسب) ← محضر و گوا
♦ بیت  :27خ��روش��ی��د و ب��رج��س��ت ل�����رزان ز ج��ای

ب����د ّری����د و ب��س��پ��رد م��ح��ض��ر ب���ه پ��ای

جناس غیر همسان (ناقص) ← جای و پای
کنایه ← لرزان برخاستن (کنایه از عصبانیت)
♦ بیت  :28چ���و ک����اوه ب����رون ش���د ز درگ�����اه ش��اه

ب����ر او ان���ج���م���ن گ���ش���ت ب����ازارگ����اه

مجاز ← بازارگاه (مجاز از مردم بازار)
واجآرایی ← تکرار واج «ش» (بارها توضیح دادهام که آرایة واجآرایی ،نس��بی اس��ت و در مقایس��ة دو بیت معلوم میش��ود کدامیک
واجآرایی بیشتری دارد)
♦ بیت  :29ه��م��ی ب��رخ��روش��ی��د و ف���ری���اد خ��وان��د

ج��ه��ان را س���راس���ر س����وی داد خ��وان��د

ایهام ← داد ( -1عدالت و حق  -2فریاد و اعتراض)
مجاز ← جهان (مجاز از مردم جهان)
♦ بیت  :30از آن چ����رم ک��اه��ن��گ��ران پ��ش��ت پ��ای

ب���پ���وش���ن���د ه���ن���گ���ام زخ������م درای

واجآرایی ← تکرار واج«ا»
موقوف المعانی ← این بیت ناقص است و با بیت بعدی کامل میشود
♦ بیت  :31ه���م���ان ،ک����اوه آن ب���ر س���ر ن��ی��زه ک��رد

جناس غیر همسان (ناقص) ← کرد و گرد
کنایه ← گرد از بازار برخاست (کنایه از شلوغی و ازدحام)
واجآرایی ← تکرار واج «ا»

ه���م���انگ���ه ز ب������ازار ب���رخ���اس���ت گ��رد

فارسی ( )2پایة یازدهم

♦ بیت  :32خ���روش���ان ه��م��ی رف����ت ن��ی��زه ب���ه دس��ت

28
ک����ه ای ن�����ام�����داران ی���زدانپ���رس���ت

موقوفالمعانی ← این بیت ناقص است و با بیت بعدی ،کامل میشود.
♦ بیت  :33ک���س���ی ک����و ه������وای ف����ری����دون ک��ن��د

ض���ح���اک ب���ی���رون کند
س���ر از ب��ن��د
ّ

کنایه ← هوای کسی کردن (کنایه از طرفدار کسی بودن)  /سر از بند کسی بیرون کردن (کنایه از اطاعت نکردن و سرکشی)
ضحاک
تضاد ← فریدون و ّ
♦ بیت  :34ب��پ��وی��ی��د ک���ای���ن م��ه��ت��ر اه���رم���ن اس��ت

ج��ه��انآف��ری��ن را ب���ه دل دش��م��ن اس��ت

تشبیه ← مهتر آهرمن است (مهتر (شاه) را به اهریمن (شیطان) همانند کرده است).
تضاد ← آهرمن و جهانآفرین (شیطان و خدا)
♦ بیت  :35ه��م��ی رف����ت پ��ی��ش ان������درون م����رد گ��رد

ج��ه��ان��ی ب���ر او ان��ج��م��ن ش���د ن���ه خ��رد

جناس غیر همسان (ناقص) ← ُگرد و خُ رد
مجاز ← جهان (مجاز از مردم)
اغراق ← جهانی بر او انجمن شد (این که همة مردم جهان دور کاوه جمع شده باشند اغراق است)
♦ بیت  :36ب��دان��س��ت خ����ود ک���اف���ری���دون ک��ج��اس��ت

س���ر ان����در ک��ش��ی��د و ه��م��ی رف���ت راس���ت

کنایه ← سر اندر کشیدن (کنایه از راه خود را پیش گرفتن و حرکت کردن و ادامه دادن)
♦ بیت  :37ب���ی���ام���د ب�����ه درگ���������اه س�������االر ن��و

ب���دی���دن���دش آنج�����ا و ب���رخ���اس���ت غو

استعاره ← ساالر نو (استعاره از فریدون)
جناس غیر همسان (ناقص) ← غو و نو
واجآرایی ← تکرار واج «ب»
♦ بیت  :38ف���ری���دون چ���و گ��ی��ت��ی ب���ر آنگ���ون���ه دی��د

ض���ح���اک وارون�������ه دی��د
ج���ه���ان پ��ی��ش
ّ

ضحاک
تضاد ← فریدون و ّ
ضحاک؛ این که خوب ،بد شده بود و بد ،خوب!)
کنایه ← وارونه دیدن جهان (کنایه از برعکس بودن امور در دورة ّ
♦ بیت  :39ه��م��ی رف����ت م��ن��زل ب���ه م��ن��زل چ���و ب��اد

س����ری پ���ر ز ک��ی��ن��ه دل����ی پ���ر ز داد

جناس غیرهمسان (ناقص) ← باد و داد
تشبیه ← چو باد (حرکت فریدون به باد تشبیه شده است)
تکرار ← منزل  /پر
مجاز ← سر (مجاز از فکر و اندیشه)
ایهام ← ( -1حق و عدل  -2اعتراض و فریاد)
مراعات نظیر (تناسب) ← سر و دل
اغراق ← چو باد رفتن (اغراق در سرعت حرکت فریدون است)
♦ بیت  :40ب���ه ش��ه��ر ان������درون ه���ر ک���ه ب��رن��ا ب��دن��د

چ���ه پ���ی���ران ک���ه در ج��ن��گ دان����ا ب��دن��د

تضاد ← برنا و پیر
واجآرایی ← تکرار واج «ن»
♦ بیت  :41س�����وی ل���ش���ک���ر آف�����ری�����دون ش��دن��د

���ح����اک ب����ی����رون ش��دن��د
ز ن���ی���رن���گ ض� ّ

ضحاک)
تبعیت و فرمانبری و سرکشی در مقابل ّ
کنایه ← ز نیرنگ ّ
ضحاک بیرون شدند (کنایه از عدم ّ
ضحاک
تضاد ← آفریدون و ّ
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��ح���اک ش���د چ���ارهج���وی
♦ بیت  :42پ���س آنگ�����اه ض� ّ

ز ل���ش���ک���ر س�����وی ک�����اخ ب���ن���ه���اد روی

کنایه ← روی سوی جایی نهادن (به سمت جایی حرکت کردن)
جناس غیر همسان (ناقص) ← جوی و روی (این جناس ضعیف است چرا که «جوی» قسمتی از واژة «چارهجوی» است)
♦ بیت  :43ز ب�����اال چ���و پ���ی ب���ر زم���ی���ن ب���ر ن��ه��اد

ب���ی���ام���د ف����ری����دون ب����ه ک�������ردار ب���اد

تشبیه ← به کردار باد (آمدن فریدون از نظر سرعت به باد تشبیه شده است)
اغراق ← به کردار باد آمدن (حرکت مانند باد اغراق است)
واجآرایی ← تکرار واج «ب»
♦ بیت  :44ب���ر آن گ�����رزة گ���اوس���ر دس����ت ب��رد

ب����زد ب���ر س����رش ت����رگ ب��ش��ک��س��ت خُ ���رد

مراعات نظیر (تناسب) ← دست و سر
جناس غیر همسان (ناقص) ← برد و خرد
ض���ح���اک را چ����ون ن َ���ون َ���د
♦ بیت  :45ب����ی����اورد
ّ

ب���ه ک����وه دم����اون����د ک�����ردش ب���ه بند

(ضحاک به ن َون َد تشبیه شده است)
تشبیه ← چون ن َون َد
ّ
کنایه ← به بند کردن (کنایه از اسیر کردن)
��ح���اک چ����ون خ����اک شد
♦ بیت  :46از او ن����ام ض� ّ

ج���ه���ان از ب����د او ه���م���ه پ�����اک ش��د

ضحاک چون خاک شد
تشبیه ← نام ّ
جناس غیر همسان (ناقص) ← خاک و پاک
کنایه ← خاک شدن نام (کنایه از بین رفتن و نابودی)

معنی ابیات ← گنج حکمت :کاردانی
♦ بیت :1

ب����ا ج����وان����ان چ����و دس�����ت ب��گ��ش��ادی

پ������ای گ���������ردون پ���ی���ر ب��رب��س��ت��ی

تضاد ← جوان و پیر  /بگشادی و بربستی
کنایه ← دست گشودن (کنایه از کشتیگرفتن و مبارزه کردن)  /پای گردون را بستن (کنایه از اوج قدرت و پیروزی)
اغراق ← پای گردون را بستن (به قدری قدرت داشتن که کاری از دست روزگار هم برنیاید)
استعاره ← پای گردون (گردون به انسانی تشبیه شده است و یکی از اعضای آن (پا) در مضاف آمده است؛ این ترکیب اضافة استعاری است)
تشخیص ← پای گردون (برای روزگار «پا» قائل شده است)
مراعات نظیر (تناسب) ← دست و پا
♦ بیت :2

زورداری ،چ����ون ن������داری ع��ل��م ک��ار

واجآرایی ← تکرار واج «ا»
کنایه ← الف زدن (کنایه از ا ّدعا داشتن)

الف آن ن����ت����وان ب����ه آس����ان����ی زدن
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درس چهاردهم

حملة حیدری  -شعرخوانی :وطن

معنی ابیات ← حملة حیدری
♦ بیت :1

دل�����ی�����ران م����ی����دان گ����ش����وده ن��ظ��ر

ک���ه ب���ر ک��ی��ن��ه ا ّول ک���ه ب���ن���دد کمر

کنایه ← گشودن نظر (کنایه از منتظر بودن و با دقّت نگریستن)  /کمر بستن (کنایه از اقدام و عمل کردن و آماده شدن)
واجآرایی ( نغمة حروف) ← تکرار واج «ک» در مصراع دوم
♦ بیت :2

ک���ه ن���اگ���اه ع���م���رو آن س��پ��ه��ر ن��ب��رد

ب��ران��گ��ی��خ��ت اب�����رش ب��راف��ش��ان��د گ��رد

تشبیه ← عمرو (مشبه) به سپهر نبرد( ،مشبهبه) مانند شده است.
کنایه ← برافشاند گرد (کنایه از تاختن و وارد میدان جنگ شدن)
♦ بیت :3

چ���و آن آه��ن��ی��نک��وه آم����د ب���ه دش��ت

ه���م���ه رزم����گ����ه ک�����وه ف������والد گ��ش��ت

استعاره ← آهنین کوه (استعاره از عمرو بن عبدود)
اغراق ← همه رزمگه کوه فوالد گشت (اغراق در قدرت و عظمت عمرو که صحنة نبرد برای تح ّمل او مثل فوالد شد و یا او چون کوه
فوالدی در میانة میدان بود)
جناس غیرهمسان (ناقص) ← دشت و گشت
تشبیه ← همه رزمگه کوه فوالد گشت (رزمگه مانند کوه فوالد شد)
♦ بیت :4

ب��ی��ام��د ب���ه دش���ت و ن��ف��س ک���رد راس���ت

پ���س آنگ����ه ب��اس��ت��اد ه�����مرزم خ��واس��ت

کنایه ← نفس راست کردن (کنایه از آرام گرفتن)
♦ بیت :5

ح���ب���ی���ب خ��������دای ج���ه���انآف���ری���ن

ن���گ���ه ک�����رد ب����ر روی م�������ردان دی���ن

واجآرایی ← تکرار مصوت «ـ ِــ»
استعاره ← حبیب خدا (استعاره از پیامبر؛ این استعاره چندان قوی نیست چرا که میتوان حبیب را صفت جانشین موصوف هم در نظر گرفت)
♦ بیت :6

ه��م��ه ب�����رده س���ر در گ���ری���ب���ان ف��رو

ن��ش��د ه��ی��چک��س را ه�����وس ،رزم او

کنایه ← سر در گریبان فرو بردن (کنایه از ترس و شرم)
جناس غیرهمسان (ناقص) ← سر و در
♦ بیت :7

ب���ه ج���ز ب������ازوی دی����ن و ش��ی��ر خ��دا

ک����ه ش����د ط���ال���ب رزم آن اژده�����ا

استعاره ← بازوی دین (استعاره از حضرت علی)  /بازوی دین (برای دین بازو قائل شده و اضافة استعاری پدید آورده است)  /شیرخدا
(استعاره از حضرت علی)  /اژدها (استعاره از عمرو)
تشخیص ← بازوی دین (برای دین بازو قائل شده است)
مراعات نظیر (تناسب) ← شیر و اژدها
♦ بیت :8

ب�����رِ م��ص��ط��ف��ی ب���ه���ر رخ���ص���ت دوی����د

جناس غیرهمسان (ناقص) ← بر و بهر
حسآمیزی ← دستور را ندید (آمیختن حس شنوایی و بینایی)

از او خ���واس���ت دس���ت���وری ام����ا ن��دی��د

فچ سی ( )2پچیة یچزسرد

♦ بیت :9
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ب����ه س�����وی ه���ژب���ر ژی������ان ک�����رد رو

ب����ه پ��ی��ش��ش ب����رآم����د ش����ه ج��ن��گج��و

استعاره ← هژبر ژیان (استعاره از علی)  /شه جنگجو (استعاره از علی)
جناس غیرهمسان (ناقص) ← رو و جو (این جناس ضعیف است چرا که «جو» قسمتی از کلمه جنگجو است)
♦ بیت  :10دوی����دن����د از ک���ی���ن دل س�����وی ه��م

درِ ص���ل���ح ب��س��ت��ن��د ب����ر روی ه��م

جناس غیرهمسان (ناقص) ← سوی و روی
کنایه ← در صلح بستند بر روی هم (کنایه از رهاکردن صلح و شروع به جنگ)
تضاد ← کین و صلح
تشبیه ← در صلح (صلح به دری تشبیه شده است که آن دو پهلوان بر روی هم بستهاند و اضافة تشبیهی پدید آمده است؛ دقت کنید
این ترکیب را اضافة اســتعاری هم میتوانســتیم در نظر بگیریم ( صلح مانند خانهای اســت که دری دارد) ا ّما به دلیل وجود وجه شــبه
(بستن) و مفهوم بیت ،اضافة تشبیهی بودنش ارجح است)
♦ بیت  :11ف��ل��ک ب��اخ��ت از س��ه��م آن ج��ن��گ رن��گ

ب����ود س��ه��م��گ��ی��ن ج��ن��گ ش��ی��ر و پلنگ

جناس غیرهمسان (ناقص) ← جنگ و رنگ
استعاره ← شیر و پلنگ (استعاره از دو پهلوان)
تکرار ← جنگ
واجآرایی ← تکرار واج «گ»
تشخیص و استعاره ← رنگ باختن فلک تشخیص است و هر تشخیصی هم استعاره است.
کنایه ← رنگ باختن (کنایه از ترسیدن)
شدت جنگ به طوری که فلک هم ترسید)
اغراق ← فلک از ترس آن جنگ رنگ باخت (اغراق در ّ
مراعات نظیر (تناسب) ← شیر و پلنگ
♦ بیت  :12ن��خ��س��ت

آن

س���ی���هروز

و

برگشتهبخت

ب���راف���راخ���ت ب�����ازو چ���و ش����اخ درخ���ت

تشبیه ← عمرو چو شاخ درخت بازو برافراخت
کنایه ← سیهروز (کنایه از بدبخت)  /برگشته بخت (کنایه از بدبخت)
مجاز ← بازو (مجاز از دست)
♦ بیت  :13س���پ���ر ب�����ر س����������رآورد ش���ی���ر ال���ه

ع���ل���م ک�����رد ش��م��ش��ی��ر آن اژده�����ا

استعاره ← شیراله (استعاره از علی)  /اژدها (استعاره از عمرو)
جناس غیرهمسان (ناقص) ← سپر و سر
مراعات نظیر (تناسب) ← شیر و اژدها
کنایه ← سپر بر سرآوردن (کنایه از دفاع کردن و دفع کردن ضربه دشمن)
♦ بیت  :14ب��ی��ف��ش��رد چ����ون ک����وه پ���ا ب���ر زم��ی��ن

ب��خ��ای��ی��د دن������دان ب���ه دن������دان کین

تشبیه ← بیفشرد چون کوه پا بر زمین (علی (مشبه) به کوه (مشبهبه) تشبیه شده است که مستحکم مقاومت کرد.
کنایه ← پا بر زمین فشردن (کنایه از مقاومت و استواری)  /دندان به دندان خاییدن (کنایه از عصبانیت و خشم)
تکرار ← دندان
مراعات نظیر (تناسب) ← پا و دندان
♦ بیت  :15چ�����و ن���ن���م���ود رخ ش����اه����د آرزو

ب���ه ه���م ح��م��ل��ه ک���ردن���د ب���از از دو سو

تش��بیه ← شــاهد آرزو (آرزو (مشبه) را به شــاهد زیبارویی (مشبهبه) تشبیه کرده که دوســت دارند به آن برسند؛ این ترکیب اضافة
تشبیهی است)
کنایه ← شاهد آرزو رخ ننمود (کنایه از نرسیدن به آرزویشان که همان پیروزی بر دیگری بود)
جناس غیرهمسان (ناقص) ← چو و دو
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♦ بیت  :16ن����ه����ادن����د آوردگ�������اه�������ی چ���ن���ان

ک���ه ک���م دی����ده ب��اش��د زم��ی��ن و زم���ان

مجاز ← زمین و زمان (مجاز از مردم و موجودات)
جناس غیرهمسان (ناقص) ← زمین و زمان
شدت جنگ طوری بود که مشابهش را موجودات کمتر دیده بودند
اغراق ← ّ

تشخیص و استعاره ← زمین و زمان کم دیده باشد تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است؛ دقت کنید این تشخیص ضعیف است
چرا که زمین و زمان مجاز از مردم و موجودات است)

♦ بیت  :17ز ب����س گ����رد از آن رزم���گ���ه ب��ردم��ی��د

ت����ن ه����ر دو ش����د از ن���ظ���ر ن��اپ��دی��د

اغراق ← در شدت جنگ اغراق شده است به طوری که آنقدر گرد و خاک بلند شد که دو پهلوان در میان گرد و خاک دیده نمیشدند.
♦ بیت  :18زره ل َ��خ��تل َ��خ��ت و ق��ب��ا چ���اکچ���اک

س��ر و روی م����ردان پ��ر از گ���رد و خ��اک

مراعات نظیر (تناسب) ← زره و قبا  /سر و روی  /گرد و خاک
تکرار ← لخت  /چاک
جناس غیرهمسان (ناقص) ← چاک و خاک (البته این جناس ضعیف است چرا که «چاک» جزئی از کلمه «چاک چاک» است)
اغراق ← در شدت جنگ اغراق شده است
♦ بیت  :19چ��ن��ی��ن آن دو م��اه��ر در آداب ض��رب

ز ه�����م رد ن���م���ودن���د ه���ف���ت���اد ح���رب

جناس غیرهمسان (ناقص) ← ضرب و حرب
مجاز ← حرب (مجاز از آلت و وسیلة حرب و جنگ)  /هفتاد (مجاز از تعداد بسیار)
قلب و عکس ← «در» و «رد» (حروفشــان برعکس هم اســت؛ این آرایه معموالً برای بچههای ریاضی و تجربی نیســت ا ّما یاد گرفتنش
خالی از لطف نیست)

وص��������ی ن��ب��ی
♦ بیت  :20ش����ج����اع غ���ض���ن���ف���ر
ّ

ن���ه���ن���گ ی�����م ق�������درت ح������ق ،ع��ل��ی

تش��بیه ← حضرت علی به غضنفر (شــیر) شجاع و نهنگ دریای قدرت ماننده شــده است  /یم قدرت (قدرت به یم (دریا) تشبیه شده

است؛ این ترکیب اضافة تشبیهی است)
واجآرایی ← تکرار مص ّوت «ـ ِــ»

مراعات نظیر (تناسب) ← غضنفر و نهنگ  /نهنگ و یم (دریا)

♦ بیت  :21چ��ن��ان دی����د ب���ر روی دش��م��ن ز خشم

ک���ه ش���د س��اخ��ت��ه ک����ارش از زه���ر چشم

جناس غیرهمسان (ناقص) ← خشم و چشم

کنایه ← کارش ساخته شد (کنایه از ترس و شکست)

مراعات نظیر (تناسب) ← روی و چشم
مجاز ← چشم (مجاز از نگاه)

♦ بیت  :22ب���راف���راخ���ت پ���س دس����ت خ��ی��ب��رگ��ش��ا

پ�����ی س�����ر ب�����ری�����دن ب���ی���ف���ش���رد پ��ا

کنایه ← بیفشرد پا (کنایه از اقدام کرد و مصمم شد)

مراعات نظیر (تناسب) ← دست و سر و پا

تلمیح ← دست خیبرگشا (اشاره به داستان جنگ خیبر و در بزرگی که علی (ع) آن را از جا کند)

♦ بیت  :23ب�����ه ن������ام خ�������دای ج���ه���انآف���ری���ن

استعاره ← شاه دین (استعاره از حضرت علی)

کنایه ← شمشیر انداختن (کنایه از جنگیدن و ضربه زدن)

ب���ی���ن���داخ���ت ش��م��ش��ی��ر را ش�����اه دی���ن

فچ سی ( )2پچیة یچزسرد

♦ بیت  :24چ���و ش��ی��ر خ����دا ران�����د ب���ر خ���ص���م ،تیغ
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ب��ه س��ر ک��وف��ت ش��ی��ط��ان دو دس���ت دری��غ

استعاره ← شیرخدا (استعاره از حضرت علی)

کنایه ← دست بر سر کوفت (کنایه از ناراحتی و اندوه)

مراعات نظیر (تناسب) ← سر و دست

جناس غیرهمسان (ناقص) ← چو و دو

♦ بیت  :25پ���ری���د از رخ ک��ف��ر در ه��ن��د رن��گ

ت��پ��ی��دن��د ب���تخ���ان���هه���ا در ف��رن��گ

استعاره ← رخ کفر (کفر را به انسانی تشبیه کردهایم و یکی از خصوصیات و اجزای آن را در مضاف آوردهایم؛ در حقیقت این ترکیب
اضافة استعاری است)

تشخیص ← رخ کفر (برای کفر ،رخ قائل شدهایم)  /تپیدند بتخانهها

جناس غیرهمسان (ناقص) ← رنگ و فرنگ

مجاز ← هند (مجاز از سرزمینهای کفر در مشرق)  /فرنگ (مجاز از سرزمینهای کفر در مغرب)
کنایه ← رنگ از رخ پریدن (کنایه از ترسیدن)  /تپیدن بتخانهها (کنایه از ترسیدن)
♦ بیت  :26غ��ض��ن��ف��ر ب�����زد ت���ی���غ ب����ر گ���ردن���ش

درآورد از پ������ای ،ب����ی س����ر ت��ن��ش

استعاره ← غضنفر (استعاره از حضرت علی)

مراعات نظیر (تناسب) ← گردن و پا و سر و تن

کنایه ← از پای درآوردن (کنایه از به زمین انداختن و شکست دادن و کشتن)

♦ بیت  :27دم ت��ی��غ ب���ر گ���ردن���ش چ����ون رس��ی��د

س���ر ع���م���رو ص���د گ����ام از ت���ن پ��ری��د

اغراق ← سر عمرو صدگام از تن پرید (اغراق در شدت ضربه وارد شده به سر)

مراعات نظیر (تناسب) ← گردن و سر و تن

♦ بیت  :28چ���و غ��ل��ت��ی��د در خ����اک آن ژن��دهف��ی��ل

ب����زد ب���وس���ه ب���ر دس����ت او ج��ب��رئ��ی��ل

استعاره ← ژندهفیل (استعاره از عمرو)

کنایه ← در خاک غلتیدن (کنایه از کشته شدن) بوسه بر دست زدن (کنایه از تشکر و احترام)

معنی ابیات ← شعرخوانی :وطن
♦ بیت :1

م���ن���م پ������ور ای��������ران و ن��������امآورم

ز ن�����ی�����روی ش����ی����ران ب�����ود گ���وه���رم

تشبیه ← منم پور ایران (من شبیه پسر ایران هستم)

اغراق ← گوهرم از نیروی شیران است (اغراق در قدرت)
♦ بیت :2

ک���ن���م ج�����ان خ�����ود را ف������دای وط���ن

ک���ه ب���ا او چ��ن��ی��ن اس����ت پ��ی��م��ان من

تشخیص و استعاره ← پیمان من با او (وطن) چنین است (پیمان بستن با وطن تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است)
♦ بیت :3

دف����اع از وط����ن ،ک��ی��ش ف��رزان��گ��ی اس��ت

گ��ذش��ت��ن ز ج����ان ،رس���م م��ردان��گ��ی اس��ت

مراعات نظیر (تناسب) ← کیش و رسم

کنایه ← از جان گذشتن (کنایه از کشته شدن)

♦ بیت :4

ک��س��ی ک���ز ب����دی دش���م���ن م��ی��ه��ن اس��ت

تضاد ← یزدان و اهریمن

ب��ه ی����زدان ک��ه ب��دت��ر ز اه��ری��م��ن اس��ت
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♦ بیت :5

م����را اوج ع����� ّزت در اف�����اک ت��وس��ت

مه
ب���ه چ��ش��م��ان م���ن ک��ی��م��ی��ا خ���اک ت��وس��ت

تشبیه ← کیمیا خاک توست (خاک وطن (مشبه) به کیمیا (مشبهبه) همانند شده است)
کنایه ← مرا اوج ع ّزت در افالک توست (کنایه از بزرگی من وابسته به توست و فقط در تو میتوانم به ع ّزت برسم)
تضاد ← افالک و خاک
♦ بیت :6

رود ذ ّرهای گ���ر ز خ���اک���ت ب���ه ب��اد

ب���ه خ����ون م���ن آن ذ ّره آغ��ش��ت��ه ب��اد

کنایه ← ذ ّرهای از خاکت به باد رود (کنایه از کوچکترین آسیبی ببینی)  /به خون من آن ذ ّره آغشته باد (کنایه از کشته شدن در راه وطن)
جناس همسان (تام) ← باد (بادِ هوا) و باد (فعل دعایی ،باشد)
تکرار ← ذ ّره

فچ سی ( )2پچیة یچزسرد
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درس پانزدهم

ِ
مهمان ناخوانده
کبوتر طوقدار  -گنج حکمت:

معنی ابیات ← ابیاتِ کبوتر طوقدار
♦ بیت :1

درف���ش���ان الل����ه در وی چ����ون چ��راغ��ی

ول���ی���ک از دود او ب���ر ج���ان���ش داغ���ی

تشبیه ← درفشان الله در وی چون چراغی (اللة درخشان به چراغ همانند شده است)
حسن تعلیل ← علّت سیاهی درون الله ،دودی است که از چراغ ایجاد شده؛ این علّت غیر واقعی و شاعرانه است
تشخیص و استعاره ← بر جان الله داغ بودن (خصوصیت انسان را به الله بخشیدهایم و میدانیم هر تشخیصی هم استعاره است)
ایهام تناس��ب ← الله ( -1گل الله  -2چراغدان؛ که در این معنی قابل قبول نیســت ولی با چراغ تناســب ایجاد کرده اســت پس آرایة
ایهام تناسب ایجاد شده)
ایهام ← داغ ( -1ماتم  -2داغ و سیاهی)
مراعات نظیر (تناسب) ← چراغ و دود و داغ
♦ بیت :2

ش���ق���ای���ق ب����ر ی���ک���ی پ�����ای ای���س���ت���اده

چ����و ب����ر ش�����اخ ز ّم�������رد ج�����ام ب����اده

تشبیه ← بر پا ایستادن شقایق به قرار گرفتن جام باده بر روی شاخة زمرد مانند شده است
تشخیص و استعاره ← برپا ایستادن گل شقایق تشخیص است و هر تشخیصی هم استعاره است
استعاره ← پای (استعاره از ساقة گل)
مراعات نظیر (تناسب) ← جام و باده

معنی ابیات ← گنج حکمت :بیت مهمانِ ناخوانده
♦ بیت :1

گفتم ک��ه چ��و ن��اگ��ه آم����دی ،ع��ی��ب مگیر

چ��ش��م ت���ر و ن���ان خ��ش��ک و روی ت���ازه

تضاد ← تر و خشک
مراعات نظیر (تناسب) ← چشم و روی
مجاز ← نان خشک (مجاز از خوردنی و غذای بسیار کم و محقّرانه)
کنایه ← چشم تر (کنایه از گریانی و ناراحتی)  /روی تازه (کنایه از خوشبرخوردی و شادابی)

شیاین
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درس هجدهم و نیایش

خوان عدل  -روان خوانی :آذرباد  -الهی

معنی ابیات ← نیایش ← الهی
♦ بیت :1

ال���ه���ی ،ز ع���ص���ی���ان ،م����را پ����اک کن

در اع���م���ال ش��ای��س��ت��ه ،چ�����االک کن

تضاد ← عصیان و اعمال شایسته
کنایه ← در اعمال شایسته چاالک کن (کنایه از ترغیب شدن و با نشاط بودن برای کار خوب و عبادت)
♦ بیت :2

ب����ه ع���ص���ی���ان س�����راپ�����ای آل��������ودهام

س����راپ����ا ز آل�����ودگ�����ی پ������اک ک��ن

تکرار ← سراپا
اشتقاق ← آلوده و آلودگی (از یک مصدر فارسی مشترکند؛ این آرایه مخصوص رشته ریاضی و تجربی نیست!)
مجاز ← سراپا (مجاز از ّ
کل وجود)
♦ بیت :3

دل�����م را ب�����ده ع�����زم ب����ر ب��ن��دگ��ی

ن���ه چ����ون ب���ی غ��م��ان��م ه���وس���ن���اک کن

تشبیه ← چون بیغمان هوسناک (من (مشبه) به بیغمان هوسناک (مشبهبه) مانند شده که از خدا میخواهم اینطور نباشم)
تشخیص و استعاره ← به دلم عزم بده (خصوصیت انسانی به دل داده شده و هر تشخیصی هم استعاره است)
مجاز ← دل (مجاز از وجود)
♦ بیت :4

ب���ه خ����اک درت گ���ر ن���ی���ارم س��ج��ود

م���ک���اف���ات آن ب���ر س����رم خ����اک کن

تکرار ← خاک
کنایه ← سجود بر خاک آوردن (کنایه از اظهار بندگی)  /بر سرم خاک کن (کنایه از بدبختی و نابودی)
♦ بیت :5

ن���ش���اط���ی ب�����ده در ع����ب����ادت م���را

دل ل���ش���ک���ر دی������و غ���م���ن���اک ک��ن

استعاره ← لشکر دیو (استعاره از بدان و شیطانیان)
تضاد ← نشاط و غمناکی
♦ بیت :6

ب��ه ح��ش��رم ب���ده ن��ام��ه در دس���ت راس��ت

ز ه���ول���م در آن روز ب���یب���اک کن

تلمیح ← اشاره به روز قیامت و حساب و کتاب
کنایه ← بده نامه در دست راست (کنایه از اینکه مرا جزء خوبان و قبولشدگان و صالحان قرار بده)

