




دارش/ خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد) آدم: نرگس مست نوازشگر مردم2) مردمك چشم1مردم:  -27
ام روي ز آهن چه كنم؟! (ايهام تناسب)نديدم رويت/ نيست چون آينهي بدخواه) نوعي فلز: آه كز طعنه2) چهره1روي:  -28
) دو رنگ بودن: چون شب و چون روز دو رنگي مدار/ صورت رومي رخ زنگي مدار2) دو رويي1دو رنگي:  -29
با سر عتاب رود (پيچ و تاب و) عصبانيت: چو دست در سر زلفش زنم به تاب رود/ ور آشتي طلبم4) تب و تاب3) گرما2) پيچ و تاب1اب: ت -30

ي تاب داده است و يا زلفت بنفشهي دلگشاي تو (زلفت بنفشهدرد خندهي غنچه ميي مشك ساي تو/ پردهدهد طرهتاب بنفشه مي«و ياعصبانيت) 
افكند)را به تب و تاب مي

آورد آبي) آبرو: خواب آمد و خواست كĤبرويم ببرد/ هم ديده كه بر روي من2)همان آب1آب: -31
ريزد/ اجر صبري است كزآن شاخ نباتم دادند (ايهام تناسب)) گياه تلخ دارويي : اين همه شهد و شكر كز سخنم مي2) تحمل1صبر:  -32
همحباب دور چراغ: هر كو نكاشت مهر و ز خوبي گلي نچيد/ در رهگذار باد نگهبان الله بود (اين را كتاب درسي ايهام گرفته و ما)2) گل1الله:  -33

بحثي نداريم. اما خداوكيلي تا قبل از زمان قاجار  الله به معني حباب چراغ اصال كاربرد نداشته است!)
نگاه ندارده كه تو داري/ جانب هيچ آشنااش سياه است: ديدم و آن چشم دل سي) ميانه2رحم) بي1سياه دل:  -34
چشم دريده ادب نگاه ندارد ( ايهام تناسب)) حفظ كردن: شوخي نرگس نگر كه پيش تو بشكفت/ 2) ديدن1نگاه:  -35
امگريزم از نظر مردمان رهي/ عيبم مكن كه آهوي مردم نديده) ايراد: گر مي2) غزال1آهو:  -36
ي سكندر جام مي است بنگر/ تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا) دارنده: آيينه2) شاه ايراني، داريوش سوم1دارا:  -37
ي پريشانش ديدم و به دل گفتم/ اين همه پريشاني بر سر پريشاني) عاشقي: طره2يريختگ) به هم1پريشاني:  -38
دارن پرده نقشي بيار/ بگو تا چه گفت از درون پردهآ) اصطالح موسيقي: مغني از2) ستر و حجاب1پرده:  -39
اد نكردو ز ما يراه عراق/ كه بدين راه بشد يار) نغمه: مطربا پرده بگردان و بزن2) مسير1راه:  -40
حافظ شيرازهايي عشق در عراق و حجاز/ نواي بانگ غزل) اصطالح موسيقي: فكند زمزمه2) اسم مكان1حجاز و عراق:  -41
بخش نوايي داردي عشاق مبادا خالي/ كه خوش آهنگ و فرح) اصطالح موسيقي: عالم از ناله2) عاشقان1عشاق:  -42
نوايي/ بسم اهللا اگر حريف مايي (ايهام تناسب)نواي بي) دستگاه موسيقي: ماييم و2) ساز و چاره1نوا:  -43
ي شهر مشو تا ننهم سر در كوه/ شور شيرين منما تا نكني فرهادم (شور به معني نمكدار ايهامشهره) دستگاه موسيقي: 3) نمكدار2) هيجان1شور:  -44

مي شور و نوا نبود (هيجان و موسيقي)) و يا گر ناي دل نبود و دم آه سرد ما/ بازار شوق و گربا شيرينتناسب دارد
تر است (ايهام تناسب)آهنگاش خوشنواي ما را اي عشق/ اين ساز شكستهاي در موسيقي: بشكن دل بي) گوشه2) خرد شده1شكسته:  -45
(ايهام تناسب)) نوعي ساز: همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش/ تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم2) دست1چنگ:  -46
) ساز زدن: همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش/ تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم2) نوازش كردن1نواختن:  -47
) ساز زد: همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش/ تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم2) ضربه زد1زد:  -48
كه دوش از بر ما رفت/ يا رباي در مغولستان كه مشك و زيبارويانش در ادب فارسي مشهورند: آن ترك پري چهره) منطقه2) اشتباه1خطا (ختا): -49

رفتخطاطا ديد كه از راهچه خ
(ايهام تناسب)ور نه قرباني تو اندر كيش منت همره را گرو نه پيش من/) قرباني و دين: گف2) وسايل تيراندازي1قربان و كيش:  -50
آيددگر كار برنميآراي يار ما ور نه/ به هيچ وجه) حالت : مگر به روي دل2صورت) 1وجه:  -51
) وسط: چو در ميان مراد آوريد دست اميد/ ز عهد صحبت ما در ميانه ياد آريد (ايهام تناسب)2) كمر1ميان:  -52
-مگر عودش بسوخت/ كس ندارد ذوق مستي ميسازدسازي خوش نمي ه) نوعي ساز: زهر2) چوبي كه وقتي بسوزانندش بوي خوش دارد1عود:  -53

گساران را چه شد (ايهام تناسب)
ام از ديده در كنار/ بر بوي تخم مهر كه در دل بكارمت (ايهام تناسب)) ساحل دريا: صد جوي آب بسته2) آغوش1كنار:  -54
ن برآيد (ايهام تناسب) دستان كي زان ده: از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم/ خود كام تنگ) دهان2) آرزو1كام:  -55
(ايهام تناسب)ي حباب استيمن، شادماني چون خانهبدناله داري در ملك عشق باب است/گر آه و) در: 2) رايج1باب:  -56
بر ما كشف كرد/ زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما (ايهام ،) آيه قرآن: روي خوبت آيتي از لطف2) نشانه1آيت (آيه):  -57

تناسب)
اين مسافر منزلي در شام نتوانست كردبه زلف يار هم آرام نتوانست كرد/دل) كشور شام :2) شب1شام: -58
) مقام مملكتي در مصر: عزيز مصر به رغم برادران غيور/ ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسيد2داشتني) دوست1عزيز: -59



  بعضی ابيات جالب
ماند ز منبه چيزي مختصر چون باز ميكو      ام بهر دهانش بنگريددوستان جان داده)1
در معرضي كه تخت سليمان رود به باد      بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ)2
گرم به باده بشوييد حق به دست شماست      چنين كه صومعه آلوده شد به خون دلم)3
بيچاره دل كه هيچ نديد از گذار عمر      دي در گذار بود و نظر سوي ما نكرد)4
ي ديدار جانابه محشر وعده      تو است چون عمر من و ماندوفاي)5
كه آشنا نكند در ميان آن مالح      ام شده يك چشمه در كنار روانز ديده)6
اندها يك قبا پوشيدهباك و گلرسي بيمي    يم صبح از دم سردي خود شرم داراي نس)7
بازگشت ز راه حجاز كردوآهنگ    اين مطرب از كجاست كه ساز عراق ساخت)8
كه عندليب تو از هر طرف هزارانند    نه من بر آن گل عارض غزلسرايم و بس)9

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


