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ادعای استعاره در اما دارند( حضور هردو برابریبه و کنیمیکسانی می
چیز)مشبه دو برابرند(یابین چون دارد به،حضور ببینید:مشبه

کنمچهگلشنوگلباروانسروایتوبی☜

)حافظ(کنمچهسوسنعارضکشمچهسنبلزلف
یار از استعاره )یار=سرو(سرو:

نیکوییبرجازتوهمچونتافتماهی☜

)حافظ(حسنجویبارازقدتچوننخاستسروی
سرو به قد است(تبیشه بلند سرو مثل یار )قد

بادنیست ونایبانگایناستآتش☜

)مولوی(بادنیستندارد،آتشاینکههر
مصرع در اما رفته بکار تشبیه اصلی رکن دو هر چون نیست! استعاره اول مصارع در آتش

رفته بکار ها رکن از یکی فقط چون است استعاره دوم

می معرفی بیت همان در را بیت یک در موجود استعارة شاعر گاهی
از استعاره واژه آن بفهمیم واژه! اطرافِ به کردن نگاه با میتوانیم و کند!

ببینید:چیست.

مستی☜ و کوش عیش تنگدستی،در هنگام

را گدا کند قارون هستی کیمیای )حافظ(کاین
کرده!( معرفی اول مصرع )در ومستی عیش از استعاره هستی: کیمیای

کن☜ عمارت کرم از را ما دل خانة

ویرانی به نهد رو خانه این که آن از بهایی(پیش )شیخ
خانه به دل آن در که اول مصرع به توجه )با دل از استعاره است،میتوانخانه: شده تشبیه

است!( دل از استعاره دوم خانة که فهمید

ای،هر مصّرحه بلعکسش«مجاز»استعاره شود.اما می محسوب هم
نیست.صاد ق

نوع�� .................................................................(:کنّیه)مدوماستعاره

فقطدر استعاره دوم حذف«مشّبه»نوع ارکان سایر و مانده باقی
از اثری یا و ردپا باید اول نوع مثل و اند م»شده بهِ باقی«حذوفمشّبه

وجود به بتوانیم تا باشد محذوف»مانده به ببریم.«مشبه میشودپی
یا اجزا از یکی با همراه را شاعرمشّبه مکنیه ی استعاره در که گفت

آورد می به مشّبه های باویژگی استعاره نوع این در تر ساده عبارتی به
هستیم! رو روبه دروغین ببینید:نسبتی

ز☜ و مهر نکاشت کو نچیدهر گلی خوبی

بود الله نگهبان باد رهگذار  )حافظ(در

استعاره.........................................................
گرفتن�� عاریت به و گرفتن قرض معنی به لغت در

بهاست. واژه یک کاربردن به یعنی ادبی های آرایه در اما
ویژگی چند یا یک در شباهت دلیل به دیگر ای واژه جای

تر ساده عبارتی به ویا کهاستتشبیهیاستعارهمشترک
شدهحذف)بهمشّبه،مشّبه(تشبیهطرفینازیکیآندر

!باشد

دارد: نوع دو استعاره

اول(1 نوع دوم(2)مصرّحه(استعاره نوع )مکنیّه(استعاره

اول)مصّرحه(:�� نوع .................................................................استعاره

تشبیه رکن چهار از استعاره اول نوع وفقطدر به»فقط باقی«مشبه
شوند. می حذف ارکان مابقی و ماند مشبّه(می به)حتّی والبته شرطها

ازشروطها! اثری و ردپا که شرطی بتوانیم«مشّبه»به تا باشد مانده باقی
وجود به ردپاها و آثار این کمک محذوف»به به«مشّبهِ ببریم! پی

می بکار مشبه جای به به مشبه استعاره اول نوع در تر ساده عبارتی
ببینید:رود.

گسترد☜ لؤلؤ ابر گیرد الله جام گوه

شود مینا چون زاغ نماید مینو چون (94)خارجباغ
باران از استعاره است:لؤلؤ: لؤلؤ مثل یعنی)باران مشبه اینجا شده«باران»در حذف

است!(

بال☜ طوفان به دیده و دل ایم داده چو ما

ببر بنیاد ز خانه این غم سیل بیا (95)زبانگو
شاعر وجود از است(خانه:استعاره خانه مثل شاعر وجود و  )جان

واقعاً❕ جا این در خانه از منظور آیا بگو! دلت به ها استعاره نوع این تشخیص برای
است!؟ کردن!( زندگی برای خانه)مکانی

نیست☜ گستاخ ما آغوش قمریان طوق چو هم

است بس را ما روان سرو آن از دور از ای (95)انسانیجلوه
یارسرو: از است(استعاره سرو مثل  )یار

است!؟❕ سرو درخت واقعاً جا این در سرو از منظور آیا بگو! دلت به

اول نوع استعاره بایددر اصاًل«مشبه»حتمًا ونباید باید! شده حذف
بازهم صورت این در باشد! داشته وجود عبارت یا و بیت داریمدر تشبیه

که گفت میتوان تر ساده عبارتی استعاره.به ونه تشبیه تفاوت
ادعایاستعاره تشبیه در که است این دوهمانندیدر بین میکنیم

مشبهوچیز)مشبه

است فشرده یا بلیغ تشبیه،تشبیه دوم نوع
بلیغ،تشبیهی رکنیتشبیه تنهادو که به»و«مشبّه»است خوددارد«مشبّه و

دونوع است:بر

اسنادی:-1 آبلیغ در و آید می اسنادی ی جمله یک قالب در مشبّه»که

شوند. می داده نسبت هم به اسنادی فعلی با به ومشبّه

اضافی:-2 یکبلیغ قالب در که است تشبیهی ی اضافه ترکیبِ»همان

دیگری«اضافی به(به تشبیه)مشبه،مشبه طرفین از یکی آن در و آید می

شود می اضافه

سپس و گیرد می قرار به مشّبه ابتدا در تشبیهی،اصواًل ی اضافه در
دهد،یعنی می رخ موضوع عکس موارد بعضی در اّما آید می مشّبه

به: مشّبه سپس و گیرد می قرار مشّبه هندوابتدا لعل/خالِ لبِ

دارد: اساسی شرط دو تشبیهی ی اضافه
باشد-1 اضافی ترکیب یک باید نظر مورد ترکیب

م-2 عبارتی باشد.به برقرار شباهت ی رابطه اجزا هربین که گفت یتوان

بلند درختِ مثالً نیست! تشبیهی ی اضافه ای، اضافه ترکیب

....................................................................................................................مثال��

رفتاری قامتیسرو صنوبر

منظری مـالیک رخســاری (97)تجربیمــاه

قا☜ / سرو مثل ماهرفتار مثل منظر / ماه مثل رخسار / صنوبر مثل مت

دلداری عشق گرفتار است دلی مرا

جفاکاری بری،صنمی،گلرخی، (97)تجربیسمن

گل☜ شبیه دلداری / صنم مثل دلداری / سمن مثل دلداری

نطق طوطی و حسنی طاووس فری همای

رفتاری تذرو چون گری جلوه گاه (97)تجربیبه

فری:☜ نطقهمای نطق: طوطی / طاووس به تشبیه حسنی: طاووس / هما به او تشبیه
تذرو به او رفتار تشبیه رفتاری: تذرو / طوطی مثل

خاست ما دیوانه دل از بال خار صد

نشستیم چهره گل ساقی بی که روز (93ریاضی)هر

چهره☜ گل / بال خار

ده باد به وجودم خاک اشک سیل ای

من غبار ننشیند کسی دل به (93ریاضی)تا

اشک☜ سیل

ویرانم ساخت محبّت سیالب که شهرم آن من

داری وطن ها دل ویرانة در که گنجی آن (94انسانی)تو

ها☜ دل گنجی/ویرانة آن محبّت/تو شهرم/سیالب آن من

تشبیه............................................................
در�� که چیز چند یا دو بین همانندی ادعای یا کردن همانند

باشند مشترک ویژگی چند یا یک
دارد:4تشبیه رکن

کنیم.(مشبه:1 می تشبیه را آن که کسی یا چیزی

به:2 آ(مشبه به را مشبه که کسی یا م»چیزی کنیممانند ی

تشبیه:3 است(ادات شباهت ی رابطه و پیوند ی دهنده نشان که ای واژه

شبه:4 ها(وجه رکن بین که هایی ویژگی یا است2و1ویژگی مشترک
است شباهت دلیل ،همان شبه وجه عبارتی به

................................................................................................................نکات��

ندارد. وجود ارکان برای مشخصی ترتیبِ هیچ تشبیه در
است. عبارت کردن ،مرتب کار بهترین ارکان، تشخیص برای

گیرد. می قرار به تشبیه،مشبه ادات از بعد معمواًل
تشبیه: ادات درمهمترین کردارِ، سانِ،به سانِ،بر مانندِ،چو،چون،چونان،چنان،به

گون گویا،انگار،پنداری،مانَد،مانستی،پسوندهایِ گفتی، گویی، -وش-وار-حکمِ،

فام–صفت-گونه-آسا-سا

معنای«چو»و«چون»-1 به که روند می شمار به تشبیه ادات ،«مانندِ»زمانی

برسانند«مثلِ» را شباهت مفهوم و بوده

نسیمیچ☜ گذشت کوی از سرم بر غنچه و

بدریدم او بوی به خونین دل بر پرده (98تجربی)که

اینجا است«چو»در تشبیه ادات

محسوب«گویی،گفتی،پنداری»-2 فعل هستند،دیگر تشبیه ادات که زمانی

بلکهنمی روند«قید»شوند می شمار به

معنای-3 در اگر رسیدن»نموندن نظر است«به تشبیه رود،ادات کار به

اصل ارکان را اول رکن عبارتیدو به و تشبیه»ی و«طرفینِ گویند می
توانند می دیگر رکن دو اما گیرد نمی شکل آنان حضور بدونِ تشبیه

شوند حذف
تشبیه، رکن به»مهمترین میتوان«مشبه آن طریق از عبارتی به و است

یافت! را شبه وجه
است به مشبّه بارز شبه،ویژگی وجه

پی آن به معنی طریق از وباید است پنهان بیت در تشبیه گاهی
تشخیصِاببریم،میتو در که گفت ،ن تشبیه ی ونّیت»آرایه یا«قصد شاعر

تشابهنویسنده اتفاقِ دادن رخ استو .مهم
بگشای☜ دهن بایدت شکر کساد اگر

کند آرزو سرو خجالت (بخرام)تجربی91ورت

یار به:شکر-مشبه:سخن مشبه
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..................................................................................................................نکات��

برقرارایرابطهمجازیومعنایحقیقیمعنایبینمعموالمجازدر
مجازیکاربردبهمعنوییالفظیشکلبهایقرینهچنیناست،وهم

اشارهیاکلمه داردسخن
دارد،کهعالقه: وجو واؤه مجازی و حقیقی معنای بین که وتناسبی پیوند

از: عبارتند آنها مهمترین
حزئّیه:(1 میرود.کاربهآنتمامجایبهشیءیکازجزئیعالقة

کـازدس☜ وزبان بــــت دــرآیــه

درآید؟ــک به شکرش عهدة (سعدی)ز
هستند( انسان وجود کل از جزئی زبان و )دست وجود کلّ از وزبان:مجاز دست

کلّی(2 ی ؛ه:عالقه جزئیه عالقه عکس بر ازدقیقًا جزئی جای به شی یک کل
می کار به .رودآن

جهان☜ کار شود برآشفته که نخواهد گر

زد باید کمی تو زلف حلقه در کرمانی(دست )خواجوی
دست انگشتان از مجاز هستند(دست: دست کل از جزئی )انگشتان

رود.میکاربهچیزآنخودجایبهچیزیمحل:محلّیهیعالقه(3
آفتابی☜ برآید که امشب ندارد سرآن

خوابی نکرد وگذر کرد گذر ها خیال )سعدی(چه
واندیشه:سر فکز از است.(عزمقصدواندیشه،تفکر،محل)سرمجاز

اوست☜ جهان جملة گه حاجت

اوست آسمان و زمین گنجوی)محرابِ (نظامی
جهان مردم از مجاز قرارگرفته)جهان: جهان دورن جهان اند!(مردم

بنوشی☜ جامی ار ساقی زدست

تـزم آنـانی زن خموشیـن در )عطار(جا
می و شراب از مجاز دارند()جام: قرار جام درون می و شراب

.دشومیچیزآنخودجانشینچیزیسبب:سببّیهیعالقه(4
نرسم☜ غرض بدین ار نیز تو از

تــب غرضـا بی هم نفسم و (گنجوینظامی)بود
ازنفس: است()سخنمجاز گفتن سخن عامل بازدم( )عمل نفس

آلّیهعالقه(5 .شودانجامابزارآنباکهشودکاریجانشینابزاری:ی

باش☜ خاموش که عابد برآشفت

باش گوش نیستس زبان مرد (سعدی)تو
سخن:زبان از ابزاری)مجاز میزبان انجام آن با گفتن سخن که (شوداست

گوی،گوی☜ خوش بلبل با صبا صبا⇜ای قرارگرفتن خطاب مورد

خودروی،روی ی الله نماید (94)انسانیمی

استعاره صورتی در شود واقع خطاب انسان،مورد غیر موجو اگر
عبارتی به نباشد ازچیزی استعاره خودش که است تشخیص و مکنیه

باشد!ساده رفته بکار خودش طبیعی معنای در ببینید:تر

برخیزد☜ روان سرو ای غمت چون دلم در

برخیزد جان و دل بی من تن این سرو (مولوی)همچو

یار از استعاره نداریم(سرو: تشخیص اینجا ✘)در

روی☜ می پنهان غنچه روی،وی می بستان گل،به ای

کشی می کوثر آب زمین،خوش قعر از سرو (مولوی)وی

رفته بکار طبیعیش معنای در ✔گل

ابیات: در مهم های بت،قمر،شمس،شاه،ماه،خورشید،آفتاب،استعاره

از:انهپروشمع،،آهوغزال،شمشاد،صنوبر،سرو،گل،بهار،صنم، استعاره

چشم:بادام،نرگس/معشوق از لبلعل،یاقوت،شکر،قند:/استعاره از /استعاره

زلفدام: از سخنشکر،گهر:/استعاره از خالدانه:/استعاره از /استعاره

دهان،صدف:چشمهقند،شکر،پسته، از سیل،رود،لؤلؤ،ژاله،تگرگ،/استعاره

اشک،مروارید:جوی از گلزار،گلستان،گلشن،مهمانسرا،سرا،منزل،/استعاره

دنیا:دامقفس،بازار،چاه،زندان،باغ، از از:دریاآتش،/استعاره عشق،استعاره

جهلشب:/خشم و وستم ازظلم طاق،سقف،گنبد،چرخ،/استعاره

وفلک:رواق آسمان از تیزبین:شاهینباز،عقاب،/استعاره ازشکارچی /استعاره

خاکیپرده،زندان:حجاب، جسم و مادیات لرزانبید:/استعاره هرچیز از استعاره

ارزشکاه:/ بی هرچیز از و:کیمیااکسیر،/استعاره مفید چیز ازهر استعاره

بخش ارزشمس:/تعالی کم ویا ارزش بی هرچیز از اززر:/استعاره استعاره

گرانبها هرچیز

.................................................................مجاز
دارد؛اصلیغیرمعنایچندیایک واصلیمعناییکواژه،هر��
حقیقیواژه،اصلیمعنایبه آن،اصلیغیرمعنایبه ومعنای

بهغیرمعنایدرکهایکلمه .گویندمیمجازیمعنای حقیقی
ببینید:شودمینامیده «مجاز»باشد،رفتهکار

دار☜ هوش گویی آنچه دیوار پیش

(سعدی)گوشدیوارپسدرنباشدتا
به است! رفته بکار انسان بدن کلّ جای به جا این در اما است انسان بدن از بخشی گوش

مجازی معنای در تر ساده استعبارتی رفته بکار اش

.......................................................تشخیص
به �� انسان و... ،لوازم ها،اعضا،افعال ویژگی دادن نسبت

دوم)مکنّیه( نوع ی استعاره در تر ساده عبارتی انسانه غیر
محذوف»گرا به باشد،«مشّبه ببینید:داریم«تشخیص»انسان

طفل☜ این که تنبور زاری از حیرتم در

است کنار و آغوش در که دم آن شود (91)هنربدخو
تنبور است(زاریِ شده داده نسبت تنبور به که است انسان صفت و ویژگی )گریستن

ریزد☜ عشاق خون که انگیزد لشکر غم اگر

براندازیم بنیادش و تازیم هم به ساقی و )حافظ(من
غم انگیختن شدهلشکر داده نسبت غم به اما است انسان عمل و انگیختن،ویژگی )لشکر

است(

الغرنشویهرگزگردشدرکهماهای☜

)مولوی(راضاللتبدریدهتوجاللانوار
ماه گرفتن قرار نسبتخطاب ماه به که است انسانی ویژگی شدن،یک واقع خطاب )مورد

است( شده داده

دارد☜ نمی بر خورشید تو روی ز نظر

دید توان نمی خود از تر خوب (92)انسانیاگرچه
دارد نمی بر تو روی از نظر خورشیدخورشید به که است انسان صفت و ویژگی )دیدن

است( شده داده نسبت

.......................................................................................................................نکات��

یک دادن نسبت با گاهی پدیدفعلتشخیص انسان غیر به انسانی
آید! می

وداعبهستادهیارومنوبارانوابر☜

(میرخسرودهلوی)اجدایارجدا،ابرکنان،گریهجدامن
اند! انسانی های فعل کردن گریه و ایستادن

یک دادن نسبت با گاهی پدیدصفتتشخیص انسان غیر به انسانی
آید! می

عشرت☜ به خواندت می قامت خمیده چنگ

ندارد زیان هیچت پیران پند که (95خارج)بشنو
انسانی صفت دادن قامت(نسبت چنگ)خمیده ساز(به )نوعی

شود می تشخیص ایجاد باعث انسان غیر گرفتن قرار خطاب مورد
شود!( منادا تواند می انسان تنها موجودات بین از )زیرا

تشخی خورد(هر می درد به سواالت حل است!)در استعاره ، صی

اینجا و«مهر»در است مشبه مانده«کاشتن»همان جا به ردپای همان اصطالح به یا ویژگی
محذوف»از بهِ به«مشبّه را مهر شاعر بیت این در که گفت میتوان تر ساده عبارتی به است

دارد. کاشتن قابلیت که دانسته بذر مانند

شود: می تقسیم نوع دو به خود مکنّیه اضافی(1-2استعارة -2غیر
استعاری(اضافی(2 ی )اضافه
اضافی:2-1 غیر و( ها ویژگی اینجا ازدر مانده جا به به»ردپاهای مشبه

به«محذوف گزاره یا جمله یک قالبِ شود.«مشبه»در می داده نسبت
ایمکردهبیرونخانهازعقلومستیمعاشق☜

ولی(کندمیشکایتماازوگرددمیدربهدر اهلل نعمت )شاه
انسانی به عقل واقع کند،در شکایت تواند نمی که عقل کند! می شکایت ما از به(عقل )مشبه

شکایت که شده به(تشبیه مشبه وردپای و)ویژگی اضافی غیر صورت به استعره این که کند می
است آمده جمله قالب در

بود☜ باریده شدم،عشق صحرا بسطامی(.به )بایزید
ببارد! تواند نمی که دروغین(عشق بارد)نسبت می که شده تشبیه باران به عشق واقع در

استعاری2-2 ی از(:(اضافی)اضافه مانده جا به ردپاهای و ها ویژگی اینجا در
محذوف» به پدیداضافه«مشّبه»به«مشبه اضافی وترکیبی شود می

آورد. می
آفاق،گلستان☜ دامن رخت عکس از

عشّاق،طربناک خاطر لبت باد (97)هنروز
آفاق داره(دامنِ دامن که شده تشبیه انسانی به دروغین()آفاق نسبت نداره!!! دامن که )آفاق

کنم☜ می حسود چشم کنم می تو بر که چشم

روشنم بخت دیدة شد باز که خدا (91)ریاضیشکر
بخت نداره!!(دیدة چشم که )بخت

شنوید☜ می باد حلقوم به اوست صدای

آید می آبشار از که اوست (89)زبانخروش
باد نداره!!(حلقوم گلو که )باد

تشبیهی: اضافة و استعاری اضافة تشبیهتشبیهییاضافهدرتفاوت
بلعکس(گیردمیصورتومستقیمواضحصورتبه یا به+مشبه !)مشبه

یکنیست،بلکهواضح ومستقیمتشبیهاستعاری،اینیاضافهامادر
یااستآمدهبهمشّبهخصوصیتیاویژگی به)ویژگی،اثر مشبّه ردپای

ببینید:؛محذوف+مشبّه( را اینها

باده:☜ مشبه(طلوع + محذوف به مشبه اضافةاستعاری⇜)طلوع:ویژگی

لعل:☜ به()لبِ اضافةتشبیهی⇜مشبه+مشبه
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نوح::6 کشتیحضرت ساله،ساختن هزار داخلعمر به را جفت یک حیوانی هر )از

آوردند( ناخلفشکشتی پسر شدن ،غرق
سالهکلیدها: هزار ناخلف-طوفان-کشتی-عمر قوم و پسر

سلیمان::7 برایحضرت هدد رسانی پرنده،پیام حیوانات،قالیچة زبان دانستن

ملکة بلقیس با ایشان دیو،ماجراهای توسط ایشان انگشتر شدن ایشان،دزدیه

سبا شهر
سباکلیدها: دیو-اهریمن-هدهد-بلقیس-سرزمین و نگین-شیطان و تخت-انگشتر

ملخ-پادشاهای و پرندگان–مور باد-زبان به دادن دستور

خضر:8 شدن:حضرت جاودانه و حیات آب به یافتن دست
حبات-ظلماتکلیدها: حیووان-جاودانگی-آب حیات-آب و حیوان چشمة

ایوب::9 کهولتحضرت دوران در آوری فرزند بالها، بر ایشان نظیر بی صبر
صبرکلیدها:

صالح::10 ناقهحضرت آوردن شتر(بیرون خدا)بچه اذن به کوه دل از
ثمود-کوه=شتر-ناقهکلیدها:

یونس::11 ماندنحضرت زنده و نهنگ توسط شدن بلعیده و دریا در افتادن
ماهی-دریاکلیدها: نهنگ-شکم

محمد::12 المنتهی،شقحضرت سدره از گذشتن و ایشان،معراج بودن امّی

آن نام به خداوند خوردن سوگند خداوند، نام کنار در ایشان نام القمر،آمدن

در ایشان گری قرآن،شفاعت در قیامتحضرت روز
االنبیاء-مصطفیکلیدها: اُحد-خاتم خدا-جبرئیل-جنگ با خدا-همنشینی -براق-سدره-سوگند
القمر-معراج شق

داوود::13 زبورحضرت نام به ایشان معروف کتاب و خواندن آواز
زبورکلیدها:

علی::14 هایامام جنگ در ایشان های رکوع،جنگاوی در انگشتر بخشیدن

واُحد،خیبر قلعه قلعه()فتح آن در پیامبر،کندن بستر در المبیت(خوابیدن ،)لیله

کردن قدر،مدار شب در خوردن نوازی،ضربت چاه،یتیم سر بر شبانه های گریه

عبدود بن عمرو با رفتارش و خندق خودش،جنگ قاتل با
خیبر-خندق-احد-ذوالفقارکلیدها: حیدری-قلعه کرار-صولت و-چاه-جیدر علی اال الفتی

ذ اال انگشتر-والفقارالسیف و نوازی-کوفه-چاه-نگین-رکوع-گدا قدر-یتیم

حسین::15 عاشوراامام و کربال واقعة
سربریده-کربالکلیدها: تن-تشنگی-شهید ودو هفتاد

های شخصیت :عاشقانهمهمترین
مجنون::1 و عامرلیلی بن بیابانجنون()مقیس به سر و شده دیوانه بار دور غم از

در و گذارد دهد.می می جان یار فراق
سالم-سحرا-دیوانه-مجنون-لیلیکلیدها: ابن

شیرین::2 و خسروخسرو شدن انوشیروان(عاشق وجود)پسر و شیرین بر

گذارد می شرط فرهاد برای خسرو که فرهاد نام به عشقی کوهرقیبی )کندن

شیرینبیستون( به فرهاد نرسیدن و ناکامی و خسرو کامیابی و رسیدن آخر در و

های داستان و آیه،حدیث،مثل،اتفاق به کردن اشاره یعنی ادبی
کالم. ضمن در ببینید:تاریخی

کند☜ می خون پر راه حدیث  نی

کند می مجنون عشق های (موالنا)قصه
مجنون و لیلی عاشقانة ماجرای به اشاره

.......................................................................................................................نکات��

ب باید اواًل تلمیح سواالت به گویی پاسخ احادیثابرای ، آیات وتمامی
ماجراهایاتاتفاق درو و باشید آشنا درسی های کتاب متن در شده ذکر

ماج و اتفاقات سری یک رارضمن مشهور ولی کتاب از خارج احادیث و اها
بدانید. هم

آوردن با موارد بعضی در نویسند یا تداعیشاعر که هایی نشانه
قدیمی رخداد یا داستان یک یادآور و میکننده پدید را تلمیح است،آرایة

.آورد
پردازد نمی ماجرا یا داستان به مستقیمًا نویسنده یا شاعر تلمیح در

کند. می ماجرا به کّلی اشارة یک فقط بلکه
های شخصیت :دینیمهمترین

آدم::1 زمینحضرت به شدن رانده و ممنوعه میوة از خوردن
از-گندم-شیطان-حوّاکلیدها: شدن ضوان-بهشترانده قابیل-روضة و هابیل

ابراهیم::2 ها،گلستانحضرت بت شکستن یافت، پرورش غاری در کودکی در

وی بر نمرود آتش کردنشدن پرندگان،قربانی کردن زنده کعبه، کردن ،بنا

اسماعیل حضرت فرزندش
پرنده-قربانی-منجنیق-آزر-نمرود-گلستان-آتش-خلیلکلیدها: قربانی-اسماعیل-چهار

عیسی::3 آمدنحضرت دنیا به پدر حضرتبدون از شدن آنکه)زاده بدون مریم

باشد( داشته مردمپدری با گهواره خود،در بخش جان نفس با مردم کردن ،زنده

گفتن سخن
مسیحاییکلیدها: شدند(-شفا-مسیح-دم مصلوب ایشان که مردگان-جُلجلتا)جایی کردن -زنده
مریم-صلیب

موسی::4 راحضرت او پیدامادرش نجات فرعون دست از تا انداخت نیل به

طور کوه در رسیدن پیغمبری شعیب،به حضرت برای )وادیکند،چوپانمی

ویایمن( با هارون برادرش شدن بیضاء،همراه نیل،ید گفتن،شکافتن سخن نرمی )به

لیّنا..( قوال له قوال فرعون:و شد،سامریبا تبدیل اژدها به که معروف را،عصای )مردم

پر کرد(به می دعوت زرین گوسالة ستیدن
طورکلیدها: فرعون-سامری-کوه اژدها،عصا-پورعمران-نیل-یدبیضا-فرعون-جادوگران

شدن،عاشق:یوسفحضرت:5 مصر برادران،عزیز توسط شدن انداخته چاه به

را دستهایشان وی دیدن با مصری افتادن،زنان زندان ایشان،به بر زلیخا شدن

و خواب لمسبردیند،تعبیر با یعقوب حضرت شدن قحطی،بینا از مصر نجات

ایشان پیرهان
مصر-زندان-ترنج-زلیخا-اخوان-برادران-چاه-کنعانکلیدها: پیراهن-عزیز

هایی ویژگی یا ها نشانه موضوع، خودِ به پرداختن جای به گاهی
ها شکل ترین رایج از یکی این که کنیم می بیان را موضوع آن یاز

است. کنایه ببینید:ساختن

انداختن:☜ شدنسپر تسلیم از شکستکنایه های نشانه و ها نمونه از سپر )انداختن

است( خوردن

یک در است ممکن کنایهصفتکنایه معمواًل اگرچه شود! ایجاد
در فعلها یا و ترهاجمالت،مصدرها کلی طور شود.به می ایجاد

درم است ممکن کنایه که گفت واژهیتوان بهیک البته دهد رخ
کرد! تفسیر فعلی عبارت یک صورت به را آن بتوان که ببینید:شرطی

زرد☜ از:رور شدن(شرمندهکنایه زرد )روی

رفته:☜ باد شدهبر نابود از رفتن(کنایه باد )بر

هر که باشید داشته المثلیتوجه است!ضرب کنایه ،
.....................................................................................................................مثال��

بودن سر (93خارج)سبک

وحماقت☜ نادانی از کنایه

دریدن  (98تجربی)پرده

آشکارساختنازکنایه☜

کردن گران را (1فارسی)عنان

کردنکنایه☜ توقف از

بودن دست (93خارج)سپید

سخاوت☜ و بخشندگی از کنایه

بودن کاسه (93خارج)سیه

بُخل☜ از کنایه

بودن (93خارج)تُرش

بودن☜ اخالق ازبد کنایه

چشم شدن (93خارج)روشن

شدن☜ شاد از کنایه

کشیدن را چیزی  (3)فارسیکبادة

داشتن☜ چیزی ازادعای کنایه

درآوردن گل از درآوردن=پای پا از خار برآوردن= خار از گل
(93خارج)

مشکل☜ کردن رفع از کنایه

تلمیح..............................................................
اصطالح �� در اما کردن اشاره چشم گوشة به یعنی لغت در

بهآنجایبهچیزیبادائمیهمراهیدلیلبهچیزی:الزمّیهیعالقه(6
.رودمیکار

نمیراند☜ چرا را ما ناحق خون به

ستمگاریم؟ و خونی او سوی (ناصرخسرو)خدای،گر
ازخون: است)کشتنمجاز همراه خون با همواره (کشتن

شود.معطوف،صورتبهمتضادواژهدوآمدن می مجاز ایجاد باعث
ببینید:

راست☜ و چپّ از رسد می عشق آواز نفس هر

راست؟ که تماشا عزم رویم می فلک به ()موالناما
جا همه از راست:مجاز و چپ

نوع از دو آن بین ورابطة برود، کار به دیگر کلمة جای به ای کلمه هرگاه
مصرحهباشد،شباهت استعاره،مجاز!استاستعاره هر است()پس

عبارتکنایهدر یا ترکیب ویک رود می بکار خود حقیقی غیر معنای در
باشد پذیرفتنی میتواند آن معنی دو درهر واژه،ازمجاما معناییک در

و رود می بکار خود موردغیرحقیقی حقیقی(آن غیر مجازی)یا معنیِ تنها
است. پذیرفتنی و نظر

پر ومهم:مجازهای تکرار
انسانگِل، :انسان/سرزمین،گورخاک:/سینه :دل/جرأتزهره،جگر: /خاک:

دنیا،عالم،جهان،/نوشته،شعرخامه:کِلک،قلم،  /باغ،چمنزار،بوستانچمن:

ومیپیاله:ساغر،جام،/مردمشهر: قصدسر: /تیرگز:خدنگ،/شراب واندیشه،  وفکر

جنگ:شمشیر/سخن،لحظه،زباندَم:/انگشترنگین:/آرزو

کنایه..................................................................
گفتن»یعنی�� سخن بردن«!پوشیده کار به تر ساده عبارتی وبه

منظور البته که دور دیگری و نزدیک دارد،یکی معنی دو که عبارتی
و است دور معنی همان نویسنده یا و معنیگوینده ضمن در

رساند می دور معنی به را ما که است ُپلی همانند :ببینیدنزدیک

پردین:☜ ترسیدنرنگ از کنایه

..........................................................................................................................نکات��

با را رومجازکنایه روبه عبارت یک با معمواًل کنایه در نکنیم! قاطی
و دارد معنی دو که استهستیم قبول قابل معنی فقطامهردو مجاز در ا

است قبول قابل کلمه مجازی !معنای
را اماایهامکنایه میدهد رخ عبارت یک در معمواًل کنایه نگیریم! اشتباه

در واژهایهام دریک معمواًل کنایی عبارت یک ضمن در کنایهو جایی هر
بیتیامااست در ولی باشد داشته ایهام بیت یک در است ممکن واژه یک

باشد نداشته ایهام دیگر
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ربهم»:35 عِندَ احیاءٌ بَل امواتاً اهللِ سبیلِ فی قُتلوا الذّین تحسّبن ال و

«یُرزقون

کهمعنی: اندکسانی زنده آنها بلکه مچندارید، مرده شوند می کشته خدا راه در

شوند. می داده روزی و رزق پروردگارشان نزد در و

لَهُ»:36 غَفَرت فقد غَیری لهُ لیَ و عَبدی من استحیَیتُ قد مَالئکتی «یا

ندارد،پسمعنی: پناهی من جز او و دارم شرم خود بندة از من فشتگانم ای

آمرزیدمش.

ألزیدنّکم»:37 شکرتم «لئن

افزایممعنی: می نعمتتان گزارید،بر پساس .اگر

لَهُ»:38 غَفَرت فقد غَیری لهُ لیَ و عَبدی من استحیَیتُ قد مَالئکتی «یا

ندارد،پسمعنی: پناهی من جز او و دارم شرم خود بندة از من فشتگانم ای

آمرزیدمش.

ها�� ...................................................................................................................مثال

تعــظیم روی ز خدا ست خورده

ماهتــس چو هم روی به (83هنر)وگند

محمد)ص(☜ حضرت اسم به خدا خوردن سوگند به اشاره

گذشت آری نمی در گندم دانه یک سر از

بایدت رضوان باغ دل نزهت برای (95زبان)وز

بهشت.☜ از آدم حضرت شدن رانده به اشاره

است بس گلشن نکهت را قفس گیران گوشه

است بس پیراهن بوی را (95انسانیدیدةکنعانیان

به☜ یوسف)ع(اشاره حضرت داستان

شمرد حیوان چشمة را تو های لب که هر

انسانی صفت از هنوز است نصیب (94زبان)بی

به☜ حیاتاشاره آب چشمة داستان

افتاد ظلمات به که کان توام لعل طالب

نکند؟ نکند،چون حیوان چشمة (94هنر)طلب

حیات☜ آب چشمة داستان به اشاره

ماست پرستان،سور تن ماتم دانند می چه آن

ماست منصور ورایت دیگران (94ریاضی)دار،نخل

به☜ حالجاشاره منصور بن حسین داستان

را؟ رنجور دل این سازد گرم تا کو عشق

را طور چراغ افزود سینه حریم (93خارج)در

به☜ طوراشاره گوه و موسی)ع( حضرت ماجرای

إخوه»:17 المومن «انّما

یکدیگرند.معنی: برادر مومنان

طین»:18 مِن بشراً خالقٌ «انّی

آفرینم.معنی: می گل از بشری من

کَالفَخّار»:19 صلصالٍ مِن االنسان «خلق

مانند،آفرید.معنی: سفال ای خشکیده گل از را انسان

خلیفهً»:20 االرضِ فی جَاعلٌ انّی للمالئکتهِ ربّک قالَ «اذ

خواهممعنی: جانشینی زمین در من گفت: فرشتگان به تو پروردگار چون و

گماشت.

إخوه»:21 المومن «انّما

یکدیگرند.معنی: برادر مومنان

الورید»:22 حبلِ من الیهِ اقربُ نَحن «و

تریم.معنی: نزدیک شما به گردن رگ از ما

یعمهُون»:23 سکرتهم لفی انّهم «لعمرک

سوگندمعنی: تو جان بودند.به سرگردان خود مستی در آنان که

الموت»:24 ذائقهُ نفسٍ «کلّ

چشد.معنی: می را مرگ طعم هرکسی

سَعَی»:25 ما الّا النسانُ لیس أَن «و

نیست.معنی: او تالش حاصل جز انسان برای اینکه و

االبصارَ»:26 یدرکُ هوَ و االبصارُ تدرکهُ «ال

اوستمعنی: و یابن درنمی را او ها یابدچشم درمی ا دیدگان .که

الخالقین»:27 احسنُ اهللُ «فتبارکَ

است.معنی: آفریدگاران نکوترین که خدا بر آفرین پس

تُحاسَبوا»:28 أن قبلَ «حاسبوا

شود.معنی: رسیدگی حسابتان به که آن از قبل برسید خود خساب به

تعلمونَ»:29 ال ما اعلمُ «انّی

نمیمعنی: شما که میدانم چیزی دانید.من

کربال»:30 أرضٍ کلّ و عاشورا یومٍ «کلُّ

کربالست.معنی: جاها همة و عاشورا روزها همة

روحی»:31 من فیهِ «نفختُ

دمیدم.معنی: او در خود روح از

هلل»:32 لخلقِ تبدیل ال «و

است.معنی: ناپذیر تغییر خدا آفرینش

حیوهٌ»:33 القصاصِ فی لکم حیاتمعنی:«و حفظ برای شماست.قصص

رمی»:34 اهلل لکن و رمیت اذ رمیت ما «و

انداخت.معنی: می که بود خدا ولیکن انداختی می که تونبودی

عَانَّ»:1 األَرضَا السَّ هَمانَنا االرضِماواتِعلی الجبالِو فأو نأَبینَو

جَهُواللنهامِحیَ ظَلُوماً کَانَ اِنّه اإلنسانُ حَمَلها و مِنها أشفَقنَ «و

برداشتنمعنی: از کردیم؛پس عرضه ها کوه و زمین و ها آسمان بر را امانت ما

او برداشت،براستی را آن انسان و شدند هراسناک آن از و زدند سرباز آن

بود. نادان ستمگری

تشاء»:2 من تذل و تشاء من «تعز

کنیمعنی: می ذلیل بخواهی را هرکه و کنی می بهواهی،عزیز را که .هر

شیئاً»:3 اهلل اراد کُإاذا له یقول فَن «یکونن

بخواهدمعنی: خدا که بشو،هنگامی گوید بیاتفریند،می را شود.چیزی می پس

لینا»:4 قوال له فقوال طغی انه فرعون الی «اذهبا

سخنمعنی: نرمی به او با و است کرده سرکشی او بروید؛همانا فرعون سوی به

.بگویید

انفسهم»:5 علی بلیاشهدهم برکم،قالو «الست

چرا!معنی: نیستم؛گفتند سما پروردگار آیا که ساخت گوه خودشان بر را ایشان

اللحد»:6 ای المهد من العلم «اطلبوا

بجوی.معنی: دانش گور تا مهد از

اآلخره»:7 مزرعه «الدنیا

استمعنی: آخرت مزرعة .دنیا

بذکرِ»:8 تَاال «القلوبنُمطّاهلل

بامعنی: فقط یابددلها می آرامش خدا .یاد

علیک»:9 یومٌ و لک یومان،یومٌ «الدهر

تو.معنی: علیه روز یک و تو با روز است،یک روز دو روزگار

الش»:10 عبادی من قلیل و شکراً داود آل «ورکاعملو

عدةمعنی: من بندگان آرید.از حای به خدا وستایش شکر شما داود آل ای

شکرگزارند. کمی

مفتاح»:11 «الفرجالصبر

است.معنی: پیروزی کلید صبر

الراجعون»:12 الیه انا و للّه اصله»و«انّا الی یرجع شیء «کل

گردیم.معنی: می باز او سوی به و خدایم از همه

محضره»:13 فی تعصوا ال اهلل محضر «العالم

نکنید.معنی: گناه او محضر خداست،در محضر دنیا

واالرض»:14 السماوات نور «اهلل

است.معنی: زمین و آسمان نور خدا

یقّ»:15 اهلل و یدبر «درالعبد

خداستمعنی: دست به تقدیر که حالی در کند می تدبیر بنده

شَاکِلَتِهِ »:16 علی یَعمل کُلٌ «قُل

دهد.معنی: می انجام عملی خود ذات برحسب چیزی هر بگو

بیستون-فرهاد-خسروکلیدها: شیرین-شکر-کوه اسب-قصر خسرو(شبدیز)نام

منیژه:3 و در:بیژن بیژن شدن زندانی و افراسیاب دست به بیژن شدن اسیر

رستم دست به بیژن یافتن نجات آخر در و عمیق چاهی
توان-چاهکلیدها:

صنعان::4 درنهایتشیخ که دین ترک و تُرسا دختر بر صنعان شیخ شدن عاشق

شود. می مسلمان و میکند توبه
تُرسا-صنعان-بت-زنّارکلیدها:

رامین:5 و ویس

عذرا:6 و وامق

وفا:7 و مهر

اساطیرمهمترین و ها تاریخی،افسانه :وقایع
کشته:1 خوان، هفت از رستم شغاد:گذشتن دست به رستم شدن

-شغاد-تهمینه-دستان-سیمرغ-افراسیاب-دستان-سام-سهراب-زال-رخش-رستمکلیدها:
نابرادر

آتش:2 از سیاوش درگذشتن افراسیاب دست به سیاوش شدن کشته ،

توران: سرزمین
آتش-کیکاووسکلیدها: ترکان)افراسیاب(-کوه توران-شاه سیاوش(-شاه سودابه)نامادری

تنافراسیاب:3 رویین

سیمرغ:4 پرندة

آهنگر::5 کاوة قیام و فریدون و ضحاک
دوشکلیدها: دهاک-قیام-اژدها-مار برمایه-آفریدون-آژی

سوم(::6 دارا)داریوش با اسکندر جنگ داستان
اسکندریکلیدها: آیینه

رم(::7 پیشة ستم نرون)امپراطور داستان
وظلم-رم-نرونکلیدها: ستم

بهرام::8 داستان
گور–گورکلیدها: بهرام

منصور::9 بن حسین داستان
الحق-اسرار-حالجکلیدها: دار-انا

کسری:10 طاق و پرویز خسرو داستان

وی::9 سلطنت و جمشید
جمکلیدها: انگشتری-تخت-جام

عامیانهمهمترین اعتقادات و :باورها
دیوانه::1 و شودماه می بدتر حالش ماه دیدن با دیوانه

پلک::2 مهمانپریدن رسیدن نشانة

آسمانی::3 اجاجرام آدمیانرتأثیر سرنوشت در آسمانی ام

احادیثمهمترین و :آیات
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ایهام..............................................................
یعنی�� لغت افکندن»در گمان یا«به واژه آوردن اصطالح در و

به باشد داشته ذهن دور و ذهن به نزدیک معنی دو که است عبارتی
بیت معنای در خللی هیچ و بوده قبول قابل آن معنی دو هر که طوری

نکنند! ایجاد
.....................................................................................................................نکات��

است ای گونه به ایهام واقع بردر ذهن راهیکه دو میسر قرار
که دریافت را ایهام آرایة میتوان زمانی و وگیرد! کامل آگاهی

باشیم. داشته عبارات و واژگان مختلف معانی از جامعی
فارسی: ادبیات در ساز ایهام واژگان مهمترین

معنیمعنیواژه
عیبغزالآهو

قرآننشانهآیت آیه

زمینفروتنافتاده بر افتاده

درختمرتبهبار حضورمیوة محمولهاجازه

کردنبرآمدن شدنطلوع ممکن

آرزورایحهبو

سعدیباغبوستان از اثری

روحجاریروان

مقدارحد و شرعیاندازه مجازات

خویشاوندخودخویش

چشممردممردم مردمک

حشرهپروانه اجازه،جوازنوعی

موکتفشانه آراستن برای ابزاری

پیمانروزگارعهد

ببینده،ناظردلواپسنگران

دیشبکتفدوش

هواباد شدن جا باشدجابه معنی به دعایی فعل

نغمهپرده و حجابآهنگ و پوشش

موسیقیگوشه های کنجنغمه

دهانآرزوکام سقف

زادنتوشهزاد مصدر از فعل

بینی دیدنخود را غرورخود

راهباری و حالطریق هر به

بزرگدفعه،مرتبهنوبت بسیار نقاره،طبل

شرابهمواره،پیوستهمدام

کننده،دربرگیرندهاقیانوسمحیط احاطه

معادله اسلوب نیست!پس دیگر مصراع برای ای نمونه یا مصداق ها مصراع از یک هیچ اما
نداریم

گفت میتوان حّتی و است شده بنا تشبیه بر معادله اسلوب بنیان
قر هم معادل و متناظر دو به دو میتوان را مصراع دو اجزای ارکه

اسلش،مساوی(داد! ببینید:)تکنیک

سیرعالمدونعمتنکندراحریص☜

تبریزی)دارداشتهاسوزندهآتشهمیشه (صائب

نکند سیر / دارد=حریص اشتها / آتش

تارومار☜ را گران خواب کند می آبی مشت

است بس عالم ویرانی پی اشکی ی (95هنر)قطره

آبی/ گران/تارومارمشت ویرانی=خواب / علم / اشکی قطره

ها�� .....................................................................................................................مثال

گویا خامش دل خموشی مُهر از شود

بود بسته سر ز خم جگر در می (98ریاضی)جوش

شدن☜ گویا / خموشی )مهر اول مصرع برای است مصداقی دوم /=مصراع سربسته خم

می( داشتن جوش

عید ماه از گشاد امیّد است مغزی تهی از

است خاریدن سر پشت برای تنها (98انسانی)ناخن

او☜ مصرع برای است مصداقی دوم نداشتنلمصراع گشاد امید / عید تنها=)ماه ناخن/

است( خاریدن پشت برای

بود تن پذیر فرمان حق ز غافل شد چو دل

را آلوده اسب،خواب خواهد که جا هر برد (95)ریاضیمی

)م☜ اول مصرع برای است مصداقی دوم پذیرصراع تن/فرمان حق/ از غافل =دل
برد خواهد که /هرجا اسب / آلوده (خواب

نیست تر کم جوان افتد،ز دل زنده چون پیر

سفید گیسوی به صبح دل ز زنگ برد (97)ریاضیمی

او☜ مصرع برای است مصداقی دوم دل/)پیرلمصراع بودن/زنده /صبح=جوان

سفید بردن(/گیسوی دل ز زنگ

نیست محنت جز به اسباب ز خواجه ی بهره

شود حمّال قسمت گران بار از (96تجربی)عرق

او☜ مصراع برای است مصداقی دوم بارگران/حمّال=محنت/اسباب/)خواجهلمصراع

عرق(/

معادله.............................................. اسلوب
برایومثالیمصداقعنوانبهرامصراعشاعر،یکآندرکهایآرایه��

.آوردمیاّولمصراع

که قراربیتدیگرسوییکدرمصداقی وسویکدرمفهومیاین
یکادعاییکهاینیاگیرند آنتوجیهبرای وشودمطرحسودر

ببینید:شود.آوردهآنبرایخارجعالمازنمونهایییاحکمتی

فزون☜ را کار سیه است ندامت اشک

صحاب ریزش بود زیاده تیرگی (91تجربی)در
مشاهده که است.همانطور اول مصراع برای مثالی و مصداق حکم در دوم کنید،مصراع می

شودمیهویدامردمبرزودپاکانعیب☜

تبریزی)شودمیپیدازودخالصشیراندرموی (صائب
است. اول مصراع برای مثالی و مصداق حکم در دوم کنید،مصراع می مشاهده که همانطور

...................................................................................................................نکات��

از یا و داد قرار )=( عالمت مصرع دو بین میتوان معادله اسلوب در
کرد! استفاده که( لفظ)همانطور

فزون☜ را کار سیه است ندامت که(اشک  )همانطور

صحاب ریزش بود زیاده تیرگی (91تجربی)در

میتو معادله اسلوب کرد!در عوض را مصراع دو جای ان
عبارتی به باشند مستقل کاماًل باید مصرع دو معادله اسلوب در

استقال دستوری لحاظ از کاماًل مصرع دو که گفت میتوان تر لساده
حرف یا ربطی حرف باشند،هیچ پذیر تفکیک هم از و باشند داشته

مرتبط هم به را مصراع دو معناآن در حّتی که دیگری چیز یا شرطی
ادسازد در ب)مصرعی دیگر مصرع ی کننده تکمیل و نشود.اشد(امه  ،یافت

دوم،دلیلمصراعابتدای«اضافهحروف »یا «ربطحروف »وجودصرف❕

ربطنیستمعادلهاسلوبکردنردّبرایایکنندهقانع حرف در«که»!مثالً

که نباشد»صورتی ساز وابسته کند!«پیوند نمی ایجاد معادله اسلوب در خللی
ببینید:

شویدنمیپاالخونچشمکدورتزنگدل ز☜

شویدنمیمیناازرنگگلمیراسبزیکه

برای ها مصراع از یکی بودن نمونه و مصداق شرط باشد ابتدا
امکان و ها مصرع استقالل دنبال سپس کنیم کنترل را دیگر مصراع

برویم.جا ها آن جایی ببینید:به

ببرید☜ خبر را آب من آتش فزود

بخرید    کافرم ز غم بردم می (موالنا)اسیر
کرد!   ثابت را آنها استقالل و کرد عوض را مصراع دو جای میتوان اینجا در

تعلیل.................................................... حسن
تر!�� ادبی عبارتی به یا و پدیده یک برای علمی غیر و زیبا دلیلی آوردن

ایبهامری،برایاستادعایی وادبیعلتیآوردنتعلیلحسن کهگونه
سازیاین .کندقانعراخوانندهبتواند تشمبتنیعمومًاعلت استبر  وبیه

واقعی،تعلیل،حسناینوجودبا .استچیزینمودنزیبایازشتآنهنر
مخاطبعقلییاعلمی ولی اصلیازراآننیست .مییابددلپذیرترعلت

...............................................................................................................نکات��

پدیدةحسدر یک برای باید تعلیل افتادهواقعی»ن اتفاق دلیلی«و
بیاوریم!غیرواقعی

بیت درست معنی و کردندرک پیدا تعلیل»برای پیش«حسن از بیش
است کاربردی و مهم

نمی تعلیل حسن ایجاد دلیلی،باعث کنیم،هر می تأکید دیگر بار
باید دلیل واقعیشود! غیر و انگیز،شاعرانه باشدخیال

کردن پیدا تعلیل حسن واقعی»در همچنین«اتفاق تعلیل»و «ادات
کند. کمک را ما پاسخ به رسیدن در  میتواند

و... ،تا،چون زان ، تعلیل:ازآن،که،زِ ادات

ها�� ...................................................................................................................مثال

ندارد که بود آن از بسته دهن پسته

داری تو که زبان شیرینی و (85خارج)چربی

د☜ برایشاعر انگیز خیال و شاعرانه بسته»لیلی بودن است.«بسته آورده

زلفشسربامادلدارددلبستگیآناز

(98تجربی)داردماانجبارگیگیسویش زتاریهرکه

برایعلتشاعر☜ شاعرانه این«معشوقزلفبهعاشقدلدلبستگی»ی هم آن و آورده
داردپیوندی ووصلعاشقجانبامعشوقگیسویتاراست:

گریست خون همانا شب وداع در

صبح بنمود زآن آلود خون (88انسانی)روی

برای☜ انگیز خیال و شاعرانه دلیلی آسمان»شاعر بودن رنگ صبحسرخ اوایل آورده«در
است. شب وداع در کردن گریه خون هم آن و است.

شکفت گل اگر خاک از نیست عجب

خفت خاک در اندام گل چندین (85خارج)که

برای☜ انگیز خیال و شاعرانه دلیلی خاک»شاعر از گل هم«شکفتن وآن است. آورده
خاک در زیبارویان شدن است.مدفون

بود؟ چه دانی کوه،می در صدا هامون، در سیل

گریست می هامون و نالید می کوه من غم (93هنر)از

برای☜ انگیز خیال و شاعرانه دلیلی دشت»شاعر در سیل و کوه در وآن«صدا است. آورده
است. شاعر با همدردی و نالیدن هم
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تناسب..............................................ایهام
آن�� معنی یک که معنی دو حداقل با عبارتی یا واژه آوردن

از دیگر برخی با فقط دیگر معنی اما است قبول قابل و پذیرفتنی
نیست. پذیرفتنی ولی دارد تناسب کالم ببنید:اجزاء

مگر☜ سازد نمی خوش سازی بسوختزهره عودش

شد؟ چه را گساران می مستی ذوق ندارد (86انسانی)کس
ساز1عود: قبول(نوعی سوختن(2قابل با بو)تناسب خوش سوختنی قبول(چوب قابل غیر

پیشتشیرینگفتنسخناستخندهجای☜

(98ریاضی)شکرتازبرودبخندیچوشیرینآبکه
قبول(شکر!1شکر: شیرین(2قابل با خسروپرویز)تناسب قبول(همسر قابل غیر

....................................................................................................................نکات��

دهیم: انجام باید کار دو تناسب ایهام در
واژة(1 سازشناسایی ایهام
است!تناسبتشخیص(2

همان تناسب از نظیر»منظور است!«مراعات
تناسبوایهامتفاوت وایهام قبول قابل معنی دو ایهام،هر در :

قبول قابل معانی از یکی فقط تناسب ایهام در اما است پذریفتنی
است

زیر را آنها نباید و هستند جدا ی آرایه دو تناسب ایهام و ایهام
بگیریم! هم ندارد؟»مجموعة ایهام گزینه که«کدام ای گزینه یعنی

نه ندارد! ایهام تناسب»فقط وایهام «ایهام
ها�� ................................................................................................................مثال

فرهاد چون که کنی خواجو مالمت چرا

را؟ شیرین جان درافکند دوست پای (93تجربی)به

بخش(1شیرین:☜ قبوللذت فرهاد((2قابل با )تناسب خسرو قبولمعشوقة قابل غیر

ماست پرستان،سور تن ماتم دانند می آنچه

ماست منصور رایت و دیگران (94)ریاضیدار،نخل

قبولپیروز(1منصور:☜ دار((2قابل با )تناسب منصور بن قحسین ق غ

کرد کشف ما بر لطف از آیتی خوبت روی

تفسیرما در نیست خوبی و لطف جز زمان (حافظ)زان

قبولنشانه(1آیت:☜ باتفسیر((2قابل )تناسب قرآن قآیة ق غ

بگرد عشّاق پردة این از مطرب ای آخر

درید تو چنگ به پرده مرا که گویی (سعدی)چند

قبولعاشقان(1عشّاق:☜ مطرب((2قابل و باچنگ )تناسب موسیقی قاصطالح ق غ

معنیمعنیواژه
حالجپیروزمنصور منصور بن حسین

خورشیدمحبتمهر

ونوشتنسواد سیاهتواناییخواندن

ضحاک
ماردوش فرزندپادشاه

مرداس

کننده خنده

عطاردتیر کمانسیارة تیر

شطرنجفیلپیل در ای مهره نام

ابراهیم)ع(دوستخلیل حضرت لقب

موالناخموش خاموشتخلص و ساکت

بهجتشهریار محمدحسین پادشاهتخلص

ستارگانپروین از ای شاعرمجموعه نام

ابتهاجسایه هوشنگ سایه!تخلص

تیربهرهترسسهم

اعدامدار درختخانهابزار

سازقانون!قانون سینانوعی ابن از کتابی

ازعدلفریادداد «دادن»فعل

لشکردلتقلبیقلب میانة

شاعرارزشمندبهایی نام

کنندهشاهد رو،معشوقمشاهده زیبا

منجمدفسرده ، زده افسردهیخ و غمگین

خبر هوشبی اطالعبی بی

روحیگرهعقده بیماریِ

دارندهحافظ شاعرنگه نام

چپچپ دودبی،احولسمت

عامرمجنون بنی قیس دیوانهلقب

پیما نوردبادیه نوشصحرا شراب

توانتاب و تابتابشتاب و پیچ

کمالتمام و پایانبس،کافیتمام

وزن واعتباربی ارزش وزن،سبکبی عروضیبی وزن بدون

خامخشت کوچکنوعیآجر نیزه

آتشدرگرفتن شدن ور کردنشعله اثر

ددتلهدام اهلی،مقابلِ حیوان

آهنگطریقراه و نغمه

شدهشکسته موسیقیشکسته نوهای از

شعریسفیدسپید قالب

  

معنیمعنیواژه
مذهبکیش و تیردانآیین

کسیکه ربطچه حرف

دادنهاد سرشتقرار و ذات

زالدستان حیلهمکرلقب هاو ودست بانگ

آواز

مصدرفردوسبهشت از «هشتن»فعل

سوارهپیاده ظطرنجمقابلِ در ای مهره

تو از تودور هجران باشددر تو از دور

کردننواختن زدننوازش

ماندهماندگارباقی باقی

شعردیوان شیاطیندفتر

گلالله چراغنام نوعی

شکاریباز گشودهدوبارهپرندة

تابچین و کشوریپیچ نام

سناییحدیقه از اثری باغنام

پادشاهی)داریوش(ثروتمنددارا نام

زنحالج حالجپنبه منصور بن حسین

خسروپرویزپادشاهخسرو

زالدستان حیلهلقب و مکر

اندیش نگردور عاقبت
می نگاه را دور که کسی

کند

راستراست صحیحسمت و درست

شطرنجروی،چهرهرخ در ای مهره نام

شرابشادمانیراح

سازرودخانهرود نوعی

زیرروی چهرهمقابلِ

فرتوتزال سفیدموپیر رستمفرد پدر نام

شیرینشکر ای خسروپرویزماده معشوقة

تبریزیشمس خورشیدشمس

شورشور هیجانمزة

شیرینشیرین فرهادمزة و خسرو معشوق

چشمچشمهعین

کنندهقابل سزاوارقبول و الیق

کنارآغوشکنار و جنبساحل

کنار،لبهلب!لب

روزماه قمرسی

معنیمعنیواژه
اطاعتدیده،نظرچشم

زمانی؟پادشاهکِی چه

1000بلبلهزار

بیناییطرف،جهتسو توان

سازپنجه،دستچنگ نوعی

بوعود خوش سوختنی سازچو نوع

سازنیشکرنی نوعی

سازضربهضرب نوعی

شعرکشتیسفینه دیوان

صدابینوا بیچارهبی

تلخشکیباییصبر گیاهی

کاستی،کوتاهیقصور و قصرهانقص

شدهآشنا شناشناخته

شدهچشم،نظردیده دیده

کسغریب بی و عجیببیگانه و انگیز شگفت

حیوانقبرگور نوعی

بزرگصحرابادیه کاسة

وروزی روزروزیرزق یک

آبزیماهی حیووانی ماهنام یک

مستمشغولسرگرم

سرتفاوتفرق فرق

اعتبارناامنیخطر

فراختنگ بار،محمولهمقابل از لنگه یک

تاریکرشتهتار

بهبهتربه میوة

زندانینیحلقومنای نام

نواقصدآهنگ و نغمه

رونقآب!آب و آبرو

کرویگوی مضارعشیء گفتنبن

پایینباال قدمقابلِ

یگانه،یکتا،تنهاسقفطاق

جهندهدنیا،گیتیجهان

کمروسط،بینمیان

کماندانفدایی،قربانیقربان

مشتریخواهانمشتری سیارة

النساءپنهانمخفی زیب لقب
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................................................................................................................نکات��

به معمواًل شکلپارادوکس بهسه را آنها ما که شود می ظاهر
ایم: کرده گذاری نام زیر صورت

آشکار(:1 و ترکیب)واضح صورت (به
گویا☜ خاموش زهی گویم بــدین

خامـوش گویای زهی گویم سنایی()بــدان
خاموش  گویایِ

1)off-on: 
گنجد☜ نمی جهان در او وسعت که کسی

است آمده من دل ی خـانه پور()بـــه امین

حکم در اول حکم(off)مصرع در دوم مصرع (on)و

طبیعی:(1 و ذاتی
نورورزیز☜ باد نسیم آید می یار کوی

برافروزی دل چراغ خواهی مدد ار باد این (حافظ)از
طبیعتاًباد و است!ذاتاً کرده روشن را دل چراغ اینجا در اما شود می چراغ خاموشی باعث

یک قالب در میتواند دیدی،ارادوکس باال های مثال در که هامنطور
ی جمله صورت به اینکه یا و شود نمایان وصفی یا اضافی اترکیب

شود. پراکنده بیت در ببینید:مفهوم

صـــائب☜ چـــو را شرمگینان  گناه

است خواه عذر زبانی بی تبریزی)زبان (صائب
زبانی بی زبان

بود☜ خاموشی وقت در روشنی را دل  شمع

فراموشی خواب در هست گر صائب()بودراحتی
است. خاموشی هنگام شمع روشنی

اشتب تضاد با را دراپارادوکس نگیرید! متضادتضاده مفهوم یا واژه دو
اندبه آمده هم از جدا مفهصورت دو پارادوکس در بههمزمان،وماما

شوند. می داده نسبت پدیده یک

ها�� ..................................................................................................................مثال

مرا بود جگر خون هنر و ذوق حاصل

بود هنر های هنری بی از هم (89ریاضی)این

هنر☜ های هنری  بی

را سنگ درون بگدازد که سردی آتش

چیست که داند سرد،می آه است بوده را که (87ریاضی)هر

سرد☜ آتش های هنری بی
  

هم با میتوانند متضا های واژه باشند.تناسبگاهی داشته هم
از ساز منفی های منفی،پیشوند و مثبت دوفعل بین تضاد در گاه

کن. دقت شود!پس می جدا ببینید:فعل

ام☜ بنروزـــمن جنگــز  آمدمهر

ون نام و پوزش فردوسی()آمدمگنـپی
آمدم ، متضاد() نیامدم

ها�� ..................................................................................................................مثال

لب به عشق سرود و دست به صبح کلید

آید می شهسوار آن شب انتهای (89زبان)ز

شب☜ ، (متضاد)صبیح

مار در مهره و نور ، نار در نهد

خار از خیری و نوش نیش از (88انسانی)دهد

خار(متضاد)نیش،نوش☜ ، گل( نوع هر یعنی مجازی معنای )در (متضاد)خیری

ببین بشناسیم تا منم او باغ قمری

گردنم به وفا طوق ام سینه به جفا (88انسانی)داغ

جفا☜ ، (متضاد)وفا

کــس هــمه بــا او و نــه او با کسی

بس و ماند او کس هیچ (88انسانی)نــماند

هیچ☜ ، لفظی((متضاد)همه قرینه به )حذف است ، او(متضاد)نه)نیست( با کسی
است کس همه با او ، (متضاد)نیست

را کالم شیرین لب،من به رسد می جان

کشم می یار دهن از تلخی حرف  (92انسانی)تا

شیرین☜ ، متضاد()تلخ

میکند دیوار و در او ظلم سیالب

برف جهان در مگر نیست عدل رسم  (90هنر)خود

متضاد()عدل،ظلم☜

پارادوکس......................................................
شج�� صفتمع دو کردن جمع تر، کامل عبارتی به گویند! را اضداد دن

پارادوکس را پدید یک به آن همزمان دادن نسبت و متضاد مفهوم دو یا
آن دیگر نامهای نما»گویند ببنید:.است«تناقض،متناقض

این☜ شود ساکنکی مــــن روانِ

منم که روان ساکنِ چنین مولوی()ایــــن
روان پدیده)ساکنِ یک به همزمان صورت به که هستند هم متضاد مقهوم دو روان و ساکن

اند( شده داده نسبت

................................................................................................................نکات��

کافی واژه دو حداقل بین نظیر)تناسب(،تناسب مراعات ایجاد برای
است!

ها�� ...............................................................................................................مثال

نو مه داس و دیدم فلک سبز مزرع

خویش کشتة از درویادم هنگام و حافظ()آمد

کشاورزی(مزرع،داس،کشته،درو☜ به )مربوط

خویشتنمسعودطالعبهمفتخرای

فرغانی()بگذردنیزشمااخترانتأثیر سیف

اختر☜ ، ارند(طالع تناسب هم با پس فهمند! می اختران روی از را )طالع

اردیبهشت و ماه ودی تیر بسی

خشت و باشیم خاک ما که سعدی()برآید

زمان!()تیر،دی،اردیبهشت☜ به مربوط همگی

گویاخاموشدلخموشیمُهرازشود

(98ریاضی)بودبستهسر زخُمجگردرمیجوش

خُم☜ ، می!()می به مربوط انسان!()جگر،سر،دل/همگی بدن اعضای

تضاد.............................................................
باشند.�� داشته هم متضاد مقهامی که سخن در واژه چند یا دو آورد

آن دیگر .«طباق»نام ببنید:است

خــام☜ هیچ پخته حال نیابد در

باید،والّسالم   کوتاه سخن (مولوی)پس
خام ، )متضاد(پخته

................................................................................................................نکات��

بین است ممکن دو«فعل»،دو«صفت»،دو«اسم»دوتضاد ،«قید»،
مصدر»دو باشد.«اسم و...

بیشتری دقت باید و نباشد آشکار خیلی است ممکن تضاد گاهی
ببینید:کنیم.

خوب☜ انگارید و دید باید زشت

قند   انگارید و خورد باید مولوی()زهر
قند ،  )متضاد(زهر

فعلی های کن!!تضاد دقت خیلی ماندرا می پنهان .چونگاهی
ببینید:

نیست☜ بیش روزی دو را طبعان سفله ولت اوج

پاستخاک زیر فردا است چرخ بر امروز مولوی()اگر
نیست ،   )متضاد(است)پاست،است(

اغراق..................................................................
که�� ای اندازه به چیزی یا کسی در هایی صفت و ویژگی وجود ادعای

غیر اندازه آن به چیز آن یا کس آن برای ها صفت یا ویژگی آن آوردن بدست
باشد آنممکن دیگر نمایی»نام بزرگ یا ببنید:است!«مبالغه

گبربشد☜ و خود با رهام تیز

ابر   به آمد اندر رزم گرد فردوسی()همی
است! واضح اغراق دوم مصرع آمدن!در ابر به رزم گرد

ببند☜ رستم دست برو گفتت که

بلند چرخ دست مرا فردوسی()نبندد
است. واضح اغراق بلند! چرخ دست مرا نبدد

..........................................................................................................................نکات��

می جلوه ُخرد را بزرگ معانی و بزرگ را ُخرد معانی اغراق کمک به شاعر
دهد

کهغیرممکناغراق، میدهد جلوه ای گونه به را نظرومحال به ممکن
برسد.

نتیجة در که معمول حدِ از بیش صفات و ها ویژگی دادنِ نسبت
باشد،نیز«تشبیه»یا«استعاره» شده شود.«اغراق»ایجا می محسوب

برای آرایه ترین مناسب دیگر«حماسه»اغراق های گونه هدر البت است!
شود. می دیده اغراق هم ادبیات

ها�� ........................................................................................................................مثال

جنگ،رنگ آن سهمِ از باخت فلک

پلنگ و شیر جنگ سهمگین (2فارسی)بود

مبارزه☜ شدت در اغراق

جن دیر امشب لحظه یک بداگر

نشیند خون در جهان دم (2فارسی)سپیده

مبارزه☜ شدت در اغراق

کنم گلگون دمن کنم،خاک خون پر دلم از ربع

خویشتن چشم آب کنم،از جیحون را (85خارج)اطالل

گریستن!☜ در اغراق

.............................................................تناسب
تناسب�� این دارند! تناسب باهم که مجموعه یک هایاز واژه آوردن

باشد و... جنس،مکان،همراهی،زمان،نوع نظر از ببنید:میتواند

داد☜ خواهد سمن به عقیقی جام ارغوان

خوا نگران شقایق به نرگس شدچشم حافظ()هد
گیاهی!(سمن،ارغوان،نرگس،شقایق )مجموعة
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دوشم به کشیدند میخانه در از دوش

دوشم کیفیّت ز مست جزا روز (88انسانی)تا

کتف☜ دوش: / گذشته روز تام(دوش:  )جناس

بدیع سرای غزل و سرای غزال ایا

بسرای غزل و اندر چنگ به چنگ (88انسانی)بگیر

چنگ:چنگ:☜ / وسیقی آالت تام(دستاز )جناس

بـود استـاد از منّـت مـرا  بــس

اِستاد استاد من تعلیم به (85زبان)که

ناقص()جناساِستاد-اُستاد☜

یـــاد از درس مــبر اسـتاد گفــت

استاد گفت من به چه آن بــاد (88انسانی)یــاد

(ناقص)جناسباد-یاد☜

آرایی.. ......................................................واج
در�� و باشد نواز گوش صورتی به واج یک ی بارة چند و چندین تکرار

بگذارد تأثیر کالم ببنید:.موسیقی

است☜ خزان هنگام که آرید خز و خیزید

است وزان خوارزم جانب از خنک (منوچهری)باد
هایتکرار مصوت«ز»،«خ»صامت «ا»و

................................................................................................................نکات��

تکرار از ناشی میتواند هم آرایی درمصوتواج یا ایجادصامتو
و تری هنری صامت تکرار از ناشی آراییِ واج که ترشود. محسوس البته

است. ها مصوت تکرار از ناشی آراییِ واج از
، خاص مصوتی یا صامت تکرار با میخواهد شاعر آرایی واج در گاهی

کند تداعی مخاطب برای را تصویری یا و باال.صحنه بیت همین در مثال
و تداعی مخاطب برای را زی پایی های برگ شدن خرد صحنة و صدا شاعر

است. کرده مجسم
از ناشی آراییِ کوتاهواج مصّوت نیفتد!«ــِـ»تکرار قلم از

هستمتوکویِسگِپایِکفِخاکِمن☜

()باشدتوکویسگپایکفکهآنکو

هم آرایی واج نوازی»وهم«تکرار»در قرا«گوش توجه مورد گیرد.باید ر
ها�� ...............................................................................................................مثال

اب درردُرآن ز بــربار کــه آیدریـا

درکرپ ز درّده دهانرو دانه و (93هنر)ارم

عا کشرسم وشق آشیوهشی وبیشهر

بود دوخته او قامت بر که بود ای (93هنر)جامه

جناس...........................................................
ظاهر�� در وگاهی معنی در فقط گاهی که جنس هم هایی واژه

اند متفاوت ببنید:.هم

اوی☜ رنگ از آمد شرم بـــاد هـمی

یــهم اــی چنگ از آمد یار فردوسی()یواد
باد-یاد

................................................................................................................نکات��

شود: می تقسیم نوع دو به کلی طور به جناس
معنایی:)تام((همسان1 نظر از اما یکسان کاماًل ظاهری نظر از واژه دو

نید:ببمتفاوت.

گشاید☜ مشاطه تو زلف سر چین گر

را چین ی نافه نخرد جو یک به (88ریاضی)عطار
/:1چین تاب و پیج چین:2چینشکن  کشور

حرکت.:)ناقص(همساننا(1 یک یا حرف یک در فقط ببنید:اختالف

نـامـــش☜ یــک و خواندهزار خاص

ویک هزار دانــد سنایی()دامشعـام

حرف(دام–عام–نام یک در )اختالف

شماست☜ یارذ خدا خرابات گدایان ای

چند اَنعامی ز مدارید اِنعام حافظ()چشم
حرف(اَنعام-اِنعام یک در )اختالف

قسمت در که را جدولی باید تام جناس سواالت به گویی پاسخ برای
باشید! بلد خوب را است شده آورده ایهام

اگر تکراری واژگان ها مصرع آخر داشتهدر یکسان معنی
اگر«ردیف»باشند بدهندولی متفاوت عبارتی«قافیه»معنی به اند!

توانند نمی ها ردیف باشند!دیگر تام جناس
عبارتی به ندارند! جناس در تأثیری ها برگ و جمع،شاخ عالئم

تأثیرند«ی» بی جناس در ... و متصل شوندنکره،ضمایر حذف باید و
ز☜ شد روشنمتارِشب روز تو /تار:طرّة مو تاریک:2تاررشتة

شبِ دیدن به بسطامی()نیامدیتارمروزی  فروغی

ها�� ...............................................................................................................مثال

پیکان رسید جان به که پیشم ز سپر ای برو

تیرم به زند می که که ببینم تا سعدی()بگذار

که2و1که)☜ / ربط حرف کسی؟(:3)(: تام(چه  )جناس

میری همی که میری،بنگ و شه که  منگر

توده،رو یکی زیر ترکواک»در (88انسانی)برخوان«م

میری:میمیری☜ / هستی تام(میری:امیر )جناس

آمیزی ...................................................حس
هم�� ب حس چند هایِ ویژگی آمیختن یا و حس! چند یا دو آمیختن
ببنید:

میگونت☜ لعل ز شنیدن تلخ جواب

فرحناکی آورد ناب می تلخی جغتایی)چو (هاللی
شنیدن مربوط)تلخ شنیدن چشاییو به مربوط استتلخ شنوایی !(به

................................................................................................................نکات��

آمیزی حس یاگدر و انتزاعی چیزهای به را حس یک حساهی بدونِ
مدهیم. نسبت

ببنید:

شعر☜ طینت خشک زاهدان بر صائبمخوان تر

گردد می سنگ صدفها ر نیسان چشم آب (صائب)که
طینت تر/خشک  شعر

ها�� ...............................................................................................................مثال

دارم عجب شاهنشه ز شیرین ترِ شعر این  از

در چرا را حافظ پای تا سر گیردکه نمی (86خارج)زر

شیرین☜  شعر

رنگین های بهانه به شیرین های ترانه به

را لقا خوش خوب مه خانه سوی (86خارج)بکشید

شیرین☜ های ترانه

شنـوم مـی چمن از تو دهن بوی

شنوم می سمن و الله ز تو (86خارج)رنگ

رنگ☜ و بو شنیدن

کن تر دوست ای خشک سالم به من با

افشانم ترت لعل ساعت هر مژه از (87انسانی)تا

خشک☜ سالم

لیک ایم نه شنیدن تلخ مرد گرچه ما

است شنیدنی آید تو زبان از که (87انسانی)تلخی

شنیدن☜ تلخ

گرم صفیر دل از کشم چون که بلبلم آن

ش توان می نفسم از محبت (87انسانی)نیدبوی

گرم☜ صفیر / بو شنیدن

شکست مستی رونق شاقی دیدار  نشئه

ندید ساغر و شیشه در می ز بویی کس (85تجربی)هیچ

بو!☜  ندیدن

پرجنبش زلف و پرتاب کاکل یاد به

است پریشان هم و جمع هم که است من (85خارج)دل

پریشان☜ هم و جمع هم

پرجنبش زلف و پرتاب کاکل یاد به

است پریشان هم و جمع هم که است من (85خارج)دل

پریشان☜ هم و جمع هم

اس آزادی هزارم صد شما بندگی تز

شما گدای بود کاو آن کند سلطنت (95خارج)که

کند!☜ سلطنت گدا

رسید فریادم به بد های کرده از خامشی

مرا شد عذرخواهی زبان ها زبانی (95جخار)بی

شد!☜ عذرخواهی زبان زبانی بی

است نیتی دلیل میدان این در هستی دعوی

ما دانیم موجودمی شود می فانی که (95خارج)هر

دوم!☜ دارد!مصرع پارادوکس که است واضح کامالً

آمد جمع ما پریشانی اسباب همه

شده پریشان زلف آن مجموعة ز (87)هنرایمتا

پریشان☜ زلف !مجموعة

درنگ تابی بی و سکوتم گویایی

هیچ قرار بی و ام قراری بی (87)هنرتمکین

سکوت☜ گویایی

ماست مایگی گران ز ما قیمتی بی

ما ثمن ندارد فرومایه چرخ (92)زبانکاین

مایگی☜ گران از قیمتی بی

است افکندگی در رستگاری ره

است پراکندگی از خورشید،جمع (92)زبانکه

پراکندگی☜ ا بودن جمع / افکندگی عین در رستگاری

را او گفت نتوان مسلمان عشق ره در

ایمانش نبود زلفت سر کفرِ به (92)زبانکه

باشد!☜ هم مسلمانی موجب که کفر به داشتن ایمان

خاموشم درد عین در که مدار عجب

اس درمان عین چهره پری یار درد (86)ریاضیتکه

درد!☜ بودنِ درمان

توام آستان بوس زمین که زمان آن از

است من زمین بر جمله جهان ملوک (86)ریاضیسر

بودن☜ بوس زمین عین در  !فرمانروایی
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افتادن(21:گزینه1 تاب و پیچ شبه:به شبه(3وجه داشتن:وجه ناله وجه(4هزاران

رندان و سربازان کوی نشین شبه:شب وجه اول( عشق)مصرع وفای در بودن شبه:مشهور

دوم( ازبهتر وشیریننگفتنسخمانندتونگفتنسختشبیه:4:گزینه2بودن)مصرع

کهگونهاین)به.استآن شود،میدادهبرتریبهمشبّهٌبر همشبّها،آندرتشبیهات

مییاتفضیل ایهام:مُرجّح ارمنیگویند( شیرین(–شیرین)شاهزاده شکراستعاره:مزه

ایهام لب از )شیرینتناسب:استعاره تناسب–شکر شیرین با که پروز خسرو همسر

شدنتناقض:خم)تشخیص(جگراستعاره:1:گزینه3دارد( خموشی،گویا مهر از

خموشیتشبیه: دوممصراعمعادله:اسلوبوجوددلمجازاًمجاز:خُم ومیتناسب:مهر

برای ومثال دارند.معنایی ونحویاستقاللمصراعدوهر واستاوّلمصراعمصداقی

الف2:گزینه4 گویتشبیه:دداردراجانفرستادنقصددلاستعاره: پارادوکس:بچو

گرفتاربودنبه تعلیل:جآزادگی شدنزلف،آشفتگی وپراکندگیعلتّ حسن دلازآگاه

و تابِشوریده تشبیه:41:گزینه5است.شاعربی قد/خورشید(سه /طوبی رخ بهشتی

تشبیه:2لقا ابرو(یک تشبیه:3طاق تشبیه:4محتاجذرّةمن /درخشندهمهرتو(دو (چهار

من روش/ منمثلشیرین منش/ شیرین ایهام:2:گزینه6فرهادمثلمجنون/

غنچهتشبیه:آرزو(-بو)رایحه آشکارکنایه:بوی–کویجناس:چو از کنایه دریدن پرده

استعاره:11:گزینه7ساختن الله( بستن :2دل تعلیل حسن دلبستگی وتعلّقعلت(

اینزلفبهعاشقدل گیسویکهاستمعشوق  ووصلعاشقجانبامعشوقتار

نظیر:داردپیوندی آمیزی:3گیسو وتارزلف،مراعات حس بو( مجازخاکمجاز:شنیدن

قبر تناقض:4از ناتوانی!( در زلفاستعاره:توانایی کردن جناس:ب3:گزینه8سرافرای

سروتشخیص:الفکوی،بوی درخت کشیدن فرمانمجاز:دخجالت از مجاز تضاد:جخط

نشستم ، )من(2نداردفشردهتشبیه(21:گزینه9ستادم)ایستادم( چوزلفباگسترده

دل(نمیزنم(گوییتوچوگان تشبیهی)گویّ اضافة همان یا فشردهتشبیه(3فشرده

نورانیاستعاره:1:گزینه10نداردگستردهتشبیه(4ندارد چهره از استعاره خورشید

آتش(تشخیص:معشوق آتش)آبروی حیاتتلمیح:آبِ آب چشمة داستان به تضاداشاره

حسن41:گزینه11آب،آتش: نداردتلمیح:(2پیمان وپیمانهجناس:نداردتعلیل:(

آمیزی:سمن وچمنجناس:(3ذوق(-حالت)وضعایهام: پارادوکس:(4نداردحس

مجازمجاز:باشپریشانخواهی،اگرجمعیّت دمعادله:اسلوب3:گزینه12زلفازطرّه

دارندمعنایی ونحویاستقاللهامصراع واستاوّلمصراعبرایمثالیدوممصراع

هجرانتشبیه:الفداردجاویدزندگی وحیاتآبداستانبهاشارهتلمیح:ب مثل وصل

نگاهآمیزی:حساست دولتدرچرختأثیربرمبنیقدماباورتلمیح:1:گزینه13تلخج

سرنوشت و حافظازرادوممصراعشاعرتضمین:استشدهاشارهآدمیاننکبت

تضمینرادیگرشاعرنثر وشعرازقسمتییابیتمصراع،)آوردناستکردهتضمین

تعلیل:می حسن نداشتنعلتّشاعر)شهریار(گویند( روزگارممانعتراشعرشتخلص

راسکّهءاین،ازپیشچرخکهاستمعتقدچونمیداند،  وزدهاونامبهدولت)تخّلص(

عدمتضاد:عدمآهنگهستی،سازتشبیه:3:گزینه14.استکردهتثبیت ، هستی

حسسرودمیخموشیوادیدمکهرانواییهرپارادوکس:قصد(-آهنگ)نواایهام:

نوادیدنآمیزی:

؟استابیاتکدامدر«تضادمجاز،تشخیص،جناس،»هایآرایهترتیبِ-8

برخاستقامت وقدازنازبهکهسرکشسرو/خجلتازبرنگرفتپاتورفتارپیشالف(

بویبهمیگرددتازهجانمکهبودیکجاتا/استبادخرّمچهاینمعشوقکوینسیمایب(

نشستمهاخانهدرجمالشجلوةپی/ستادمهاکوچهسرخرامشدیدنپیج(

مطاعبندهپیشتوحکم ومطیعممنکه/بگردانمسرتوحکمخطازچگونهد(

الفج،ب،د، (4 جد،الف،ب، (3 دج،الف،ب، (2جد،ب،(الف،1

است؟نشدهذکرشبهوجهتشبیهکدامدر-1

چون1 راتوکندپیچانطرّةیادکهگهتاب/هر وپیچبهافتددلخوردهزخممار(

چون2 چونرنگاستشدهمنرخ( زمانطبعاستشدهمندَمزمین/

کهنالههزاراننیچونجهان(3 شکّرستانی؟ازدیدنییکدارد/

در4 شبچوخوبانممشهورتوعشقوفای( / شمعچوندانم ر وسربازانکوینشینشمع

است؟کدامزیر،بیتِهایآرایه-2

«شکرتازبرودبخندیچوشیرینآبکهپیشتشیرینگفتنسخناستخندهجای

تعلیلحسنمجاز،ایهام،تشبیه، (2تلمیحکنایه،مجاز،استعاره، (1

تناسبایهاماستعاره،ایهام،تشبیه، (4تناقضتلمیح،تناسب،ایهاماستعاره، (3

زیر-3 است؟«فاقد»بیت ادبی آرایه کدام

«بودبستهسر زخبمجگردرمیجوش    گویاخامشدلخموشیمُهرازشود»

معادلهاسلوبمجاز، (4نظیرمراعاتتشبیه، (3تناقضاستعاره، (2آمیزیحسایهام،(1

های-4 آرایه تعلیل»ترتیب حسن و است؟«استعاره،تشبیه،پارادوکس کام زیر درابیات

ولیجانخواستمیتوپیشبهدلمالف( / بالقوّتنبود ا رجانکبوترفرستادن

همانبوستانایندرچهگرمیوهب(ز / گرفتاریمآزادگیبهسروچوسبکباریم

پراکندهشدهآگهدلمحال ززلفایمگرج( / سرگردانی وشوریده وای

کهچوافتادنپایشاندرخواهمد( / مگویهیچشزندچوگانمبهورگوی

جالف،ب،د، (4الفب،د،ج، (3جب،د،الف، (2 جد،ب،الف، (1

دارد؟وجودفشرده وگستردهتشبیهدوهربیت،کدامدر-9

دورششودذرّهچونتومهرازکههر (1 مگذاردرخشانخورشیدچورویازسرگردان/

بیشگوییتوچوگانچوزلفباکهمن (2 مگذارچوگانخمدردلمگویاینازنزنم/

راهگلستانسویکنیمرغچونچند (3 گذاربازصبابهبستانشدِ آمدپرواز/

ذرّةآتشازخبرنداریذرّهیککهتو (4 گذاربازهوابهراپا وسربیمهر/

اند؟کدامزیر،بیتهایآرایه-10

«شمانوشچشمةازحیاتآبرودمیشماپوششبخورشیدبردمیآتشآب»

تلمیحتضاد،تام،جناسمجاز، (2تضادتلمیح،تشخیص،استعاره، (1

پارادوکستشخیص،ایهام،مجاز، (4پارادوکستام،جناساستعاره،ایهام، (3

است؟درستبیت،کداممقابلآرایةدوهر-11

پیمانکهفغانشدپرحیاتمپیمانة(1 تعلیلاوازپیوندگرفتناوازنتوان/ جناس(-بریدن)حسن

وانگهروزشودپایبهتابرخیز(2 ایهام(-است)تلمیححالتچهدرغمتشهیدبینرستخیز/

کهخوششبویازانجمنچمنشد(3 آمیزی(داردگریبانبهگل وبغلدرسمنپنداری/ )جناس،حس

جمعیّتبرایاستجمعپریشانیاسباب(4 باش)پارادوکس،مجاز(پریشانطرّةزانخواهیاگرمن/

است؟ابیاتکدامدر«آمیزیحستشبیه،تلمیح،معادله،اسلوب»هایآرایه-12
هجریکدیگر زهادلاگراستهجرانوصل،الف( استپیوستههمبههادلاگروصلباشدجداست/

داردمیجاویدزندگانیکهآبیب( استشبانهشرابوجود،اگردهد/

دودتلخنگاهازراعاشقانپروانیستج( استپروانهترِریحانِشمعخشکیار/

ناخنماهازگشادامیداستمغزیتهیاز (د استخاریدنسرپشتبرایتنهاعید/

الفب،ج،د، (4جالف،ب،د، (3الفد،ب،ج، (2 دالف،ب،ج، (1

است؟بیشتربیت،کدامتشبیهاتتعداد-5

رخای (1 بشنوخورشیدقدطوبیبهشتی / لقاجاویدخسروازخوشبیتاینلقا

همتاروزابروانتطاقاز (2 / کمندیمبستةهمکمانیمخستةگیسوانت

توذرّةمن ودرخشندهمهرتو (3 / فروزندهمحتاج دوشمبهخانهمن وخانه

گاهیروشیشیرینجلوةاز(گاهی4 / فرهادممنشیشیرینخندةازمجنونم

اند؟کدامزیربیتِهایآرایه-6

کهگذشتاوکویازسرمبرغنچهچو» «بدریدماوبویبهخونیندلبرپردهنسیمی

کنایهجناس،تشبیه،ایهام، (2تضادتلمیح،مجاز،تشبیه، (1

آمیزیحسنظیر،مراعاتایهام،مجاز، (4مجازآمیزی،حستشبیه،کنایه، (3

:جزبهاست؛درستتماماًابیاتهمةمقابلهایآرایه-7

غنچهمیسحربخشجاندمدردل(الله،1 / معادله(میصبابادپیشکشجانبندد )استعاره،اسلوب آرد

از2 کهسربامادلدارددلبستگیآن( / نظیر(جانبارگیزگیسویشهرتاریزلفش تعلیل،مراعات )حسن مادارد

به3 زبشنودتوبویچوحشرروز( / مجاز(کفن وافتدبرونمستخاکخواجو ، آمیزی )حس بدرد

چنان4 تواناییکندسرافرازیپریشانیکاندر( / )تناقض،استعاره(ناتوانیدرساحرشچشمزلفش بود

است؟«تعلیلحسن وتضمینتلمیح،»دارایبیت،کدام-13

کهخودخواجهتخلّصشعرمبانیستنیازی (1 زدشهریاراننامبهدولتسکّةاینچرخ،فرمود/

مهربانیخواجهمحبّت ومهرازشدخالیریشهر (2 شدچهراشهریارانسرآمدکیگفت/

گرشعرشچراغسلیمانملکنگین (3 باشداهرمَنبرانگشتحلقهنهخداست/

پرچمکزبدرخشدفریدونتاجچونالله (4 آمدپدیدارنوروزکاوةکوه/

رانواییهر/نداشتچیزیعدمآهنگغیرهستیساز»اند؟کدامزیر،بیتِهایآرایه-14

«سرودمیخموشیوادیدمکه

تعلیلحسنکنایه،پارادوکس،مجاز،تشبیه، (2تعلیلحسنتضاد،ایهام،مجاز،استعاره، (1

آمیزیحسجناس،تناسب،ایهاماغراق،استعاره، (4آمیزیحسپارادوکس،ایهام،تضاد،تشبیه، (3
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بندی جمع پوسترهای سری از ادبی های مبحث:آرایه
طالیی بندی فارسی                                                                                               جمع وادبیات کنکور                                                                    زبان 99ویژه

فارسی ادبیات بندی جمع آزاد! کپی و ممکن!نشر زمان کمترین در کنکور

تشبیه:11:گزینه15 ازاستعارهنرگساستعاره:(2-مجاز:سرابموجبهعالم(

خرابیمعموری)آبادانی(تناقض:چشم استاز

آمیزی:(3 تلخحس تناسب:گریه تناسب–شور)هیجانایهام تلخ با که شور مزة

مجنونتلمیح:(4دارد( و لیلی داستان به 4:گزینه16سراب،شرابجناس:اشاره
شرابهـمجاز: از مجاز ججام درِزلف،حلقةالفاستعاره:کدورتجامتشبیه:

تشخیصراجانغارت بایهاممیزند هاتناسب: چشم-مردم)انسن با که مردک

دارد( آیة:دتلمیحتناسب به قالوابرَبکُّمألسَتُانَفُسِهمعَلیاشَهَدَهم »اشاره

دهانشکراستعاره:4:گزینه17«بلَی.... از تناسب:ایهامیاراستعاره

دارد(–شور)هیجان تناسب شکر با که شور عالممجاز:مزة مردم ا مجاز عالم

اندمشتاقدنیاهمة وانداختههمةجهاندرشورییاردهاناغراق: .معشوق

کردنتشبیه:1:گزینه18 نشاطاستعاره:گلشیرازةبهماخس وخارمانند

استعاری( گل)اضافه چمنمجاز:استبرگمابرگیبیپارادوکس:چمن،شیرازة

باغ از -مجاز:پستیمنتهایدرکارمگرفتباالپارادوکس:(31:گزینه19مجاز

تلمیح:2 حس3-استعاره:داردجاودانزندگی وحیاتآبداستانبهاشاره( )

بودنتشخیص:سخنرنگینآمیزی: و1چینتام:جناس(4غنچهبازیگوش :پیچ

چین د3:گزینه20-تعلیل:حسن:کشور2تاب قصدمجاز: از مجاز حسنسر

ج هستند،اهلکهمردمانیکهاستاینفراوانمگریستنعلتّتعلیل: ازدریا

بحسندارندترسیطوفان بوآمیزی: هشنیدن زلفاستعاره: از استعاره سنبل

داریم هم تشخیص مانند(–عین)چشمهالفایهام:و و (11:گزینه21مثل

استعاری(تشخیص: ی شادی)اضافه معادله:دامن مصداقیاسلوب دوم مصراع

اند کامل هردو و اول مصراع برای ایهام:2است یافتنکنایه:-( زنهار انگشتری

بودن وپناه امان در از استعاره:3کنایه قلم( :4-تشبیه:گریبان ایهام )مهر-(

دارد(ایهام ماهتشخیص:تناسب قرارگرفتن خطاب 3:گزینه22مورد
صدفتشخیص: وخستشبیه:خاموشی خار صدفاستعاره:چون خاموشی

تعلیل: صدفحسن بودن اسرار مخزن برای ادبی پارادوکس:3:گزینه23دلیل

فقر(الف تناسب:د)دولت وغوغاایهام با–شور)آشوب تناسب پرنمک

جشیرین( شرابمجاز: از مجاز تام:بپیاله روی)چهره(–:روی)جهت(جناس

نما:4:گزینه24 سوختن!متناقض دریا آغوش آغوشتشخیص:-استعارهدر

آمیزی:دریا بخت!حس بودن سپرتشبیه:(31:گزینه25شور و زره به جهاد

ننشیندجناس: و سپر،تیر،زرهتناسب:نبیند

خالتشبیه:1:گزینه26 ی تام:بتاناستعاره:دانه )شکن(جناس چین

زلفتناسب:چین)کشورچین( و سر

است؟-21 درست بیت کدام مقابل های آرایه

کند1 خندان لبی تا دل شود می خون را پسته / دست به آید نمی آسان غم چو شادی (دامن

معادله(-)تشخیص اسلوب

)ایهام2 باشد نگین زیر در سلیمانم ملک صد / زنهار انگشتری یابم گر تو لعل کنایه(-(از

)استعاره3 را قلم گریبان است دیده که چاک بی / را رقم اهل گزیر نیست زبان زخم تشبیه(-(از

ناگا4 تو مهر من ز برداشت سایه / چرا؟ ماه ای منت حال به نیست، )ایهام(نظری چرا؟ تشخیص(-ه

است؟-22 کدام زیر، بیت های آرایه
سازد» می اسرار مخزن را صدف خاموشی صائب/که خس و خار چون مکن بازی زبان موجی هر «به

کنایه1 تعلیل-استعاره-مجاز-( استعاره-تشخیص-ایهام-(کنایه2حسن

تعلیل-استعاره-تشبیه-(تشخیص3 تناسب-تشبیه-(تشخیص4حسن استعاره-ایهام

های-23 آرایه تام»ترتیب تناسب،مجاز،جناس است؟«پارادوکس،ایهام درست گزینه کدام در

نشانالف( هما،شاه شد فقر دولت فقر/کز دامن کف ز خواهی،مده دولت

چو روی آرزوی در گشت شب / رهی روز بود شب به مه که روی مهتب(زین

چیستج( کردگار ی خواسته میانه در تا / خواست پیاله خافظ و کوثر شراب زاهد

است جان شیرینی همه لعلش لب شور / است خلق سرسبزی خطش د(سرسبزی

ب-د-ج-(الف4ب-ج-د-(الف3ب-ج-الف-(د2د-ج-ب-(الف1

بیت-24 های آ»آرایه از دریاسوختم آغوش در که بین شوربختی / اشک موج میان در دل تش

اند؟«سوختم کدام

نما1 تعلیل2مجاز-کنایه-(متناقض آرایی-تشخیص-(حسن واج

تعلیل3 نما4کنایه-تشبیه-(حسن آمیزی-استعاره-(متناقض حس

گزینهآ-25 کدام مقابل های است؟نادرسترایه شده ذکر

ننشیند.1 آن در تیر که اوست محکم وسپر نبیند آسیب که است الهی استوار زره (جهاد

)تشبیه،سجع،تناسب(

محروم(2 عدالت واز محکوم خواری گردان،به روی او از وحق نهان گمراهی های پرده در او  دل

تشبیه،سجع( ، )جناس

از3 وپس کرد می آماس ذهنم ی سراچه باز( خودمان ی خانه به ام خاله سعدی،ازخانه گشتمخواندن  می

)مجاز،تشبیه،استعاره(

دیگری(4 شب شناسند می چه شناسند.آن نمی شهر مردم که آسمانی موجود کویر،این شبِ

از که است شوداست؛شبی می تشبیه،تضاد()پارادوکس،بامدادآغاز

است؟-26 شده اشاره زیر بیت های آرایه به گزینه کدام در

یبهنظرآورددامبهتوزلفسرچینچومرا» «کنمچهچینبتانخالدانه

تام-استعاره-(تشبیه1 تعلیل2تناسب-جناس تشبیه-جناس-استعاره-(حسن

تام-ایهام-(استعاره3 آ4تشبیه-جناس تام-استعاره-تناسب-میزی(حس جناس

:جزبهاست،درستتماماًابیاتهمةمقابلهایآرایه-15

ازآرامکهپرشورعالماین (1  )مجازتشبیه،(استسرابموجیکتوصحرایدامنندارد/

معموریتازگیبُودبیمارنرگس(از2  )استعارهتناقض،(استخرابهایدل زآفاقحُسن/

ازگریةجزاشورفکنددل(در3  )تناسبآمیزی،ایهامحس(استکبابکهدلهرتورخسارآتشتلخش/

هرایندرنگردد،کهمستکندچهمجنون (4 )جناستلمیح،(استشرابموجبودکهسرابیموجدشت/

است؟«تلمیح وتناسبایهاماستعاره،تشبیه،مجاز،»هایآرایهداشتنلحاظبهابیاتترتیبِ-16 کدام

بستدرجانیبهتوزلفسربانتوان/جانغارتدرِتوزلفحلقةزندمی (الف

هستهشیاریتودوردرکهگفتنتوان/مسترامردمتوچشمکندشیوهبدینگر (ب

نشستبهدُردیچوخانهخمتندرنشدتا/صافیکدورتجامازنشدصوفیجان (ج

الستباقیمیازهنوزهستاینشئه/مراکهمجلسساقیایدههشیاربهمی (د

دست ززودبرودمیخورَددستزینکههر/اوستجرعةجهانکهجامیتودستازخوردم(ه

دب،الف،ج،ه، (4جد،ب،الف،ه، (3دالف،ه،ب،ج، (2هب،د،الف،ج، (1

اند؟کدامزیر،بیتِهایآرایه-17

«زاللآبپرهمهعالم وتشنهعالمیمشتاقجهانی وجهانیشورشکرت»

تشبیهنظیر،مراعاتمجاز،ایهام، (2نظیرمراعاتتضاد،ایهام،استعاره، (1

اغراقمجاز،تناسب،ایهاماستعاره، (4تضادتام،جناستناسب،ایهامتشبیه، (3

اند؟زیربیتِهایآرایه-18 کدام

 «ماخس وخاربودگلزارشیرازةراچمناستنشاطبرگمابرگیبی»

تعلیلحسنمجاز،پارادوکس،استعاره، (2مجازپارادوکس،استعاره،تشبیه، (1

مجازمعادله،اسلوبتعلیل،حسناستعاره، (4معادلهاسلوبکنایه،تضاد،تشبیه، (3

دو»،بیتکداممقابلهایآرایه-19 است؟درست«هر

باالآسمانبردیارمآستانبر (1  )مجازپارادوکس،پستی(منتهایدرکارمگرفتغبارم/

کهتشنهلببسیظلمتدر(سکندروار2  )استعارهتلمیح،(منبقایآبسرچشمةشدبادهجامگردیدم/

غنچهمیگویاخواستبیسخنرنگینلبآن (3  )تشخیصآمیزی،حس(شودمیواخودبازیگوشافتادچونشود/

کسمشکزلفبفشانی،چینچهرهبهچون (4 )تعلیلحسنتام،جناس(راچیننافةبارنستاند،هیچبهافشان/

؟«ایهام واستعارهآمیزی،حستعلیل،حسنمجاز،»هایآرایهداشتنلحاظبهابیاتترتیبِ-20

استحیوانآبعینآنکهمدارعجب/افزاستروانمنشعرارخِضِرچشمةچو (الف

شراببوییارلعللب زبشنومکه/گیردمیرنگروزآنمنامیدگل (ب

آبدرسردایماستبردهفروچشمممردم/سببزانطوفان زنیندیشددریامردم (ج

برسدسروپاییبیچنینپایهچناننه/کجاهیهات ومندارمتوپابوسسر (د

بنشستچمندرسروچون وقامتکشید/بنمودرخغنچه زگلچون وسنبلفشاند(ه

جالف،ب،ه،د، (4الفه،ب،ج،د، (3الفج،ه،د،ب، (2 ده،الف،ج،ب، (1
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بندی جمع پوسترهای سری از ادبی های مبحث:آرایه
طالیی بندی فارسی                                                                                               جمع وادبیات کنکور                                                                    زبان 99ویژه

فارسی ادبیات بندی جمع آزاد! کپی و ممکن!نشر زمان کمترین در کنکور

ج3:گزینه27 هشاهین–شاهیجناس: توایهام: فراق باد-دورازتو)در دور تو (از

ب استعاری(استعاره: ی کار)اضافه الفزمام تعلیل: الله،حسادتحسن بودن قرمز دلیل

است! شده دبیان آمیزی: تلخحس خنگ(جناس:41:گزینه27زندگانی و تنگ

استعاری(استعاره ی باد)اضافه /(مجاز:2:عنان واندیشه قصد از مجاز بو)رایحهایهام:سر

آرزو(- و استعاری((استعاره:3امید ی شب)اضافه معادله:-دل دادن/دلروشاسلوب نی

خورشید شب/پرتوی دل / داشتن رخشان = به(تشبیه:4تاریک/نورعلم مخاطب تشبیه

نما:خود)شاعر( ه3:گزینه29-مناقض : ددل(-قلب)تقلبیایهام بهتلمیح: اشاره

یوسف)ع( حضرت بداستان تشبیهی(تشبیه: شراب)اضافة جشطّ : تام جناس

ساز(چنگ)پنجه( الفچنگ)نوعی استعاری(استعاره: ی عقل)اضافه 1:گزینه30دست
معشوقاغراق:(1 به نسبت عاشق)شاعر( شیفتگی (2امید(-بو)شمیمایهام:دربیان

تعلیل:خرد≠درشتتضاد:(3-کنایه:امید(-بو)شمیمایهام: تضاد:4-حسن مهر(

:11:گزینه31-ایهام:کین≠ تشبیه تو(چهار چون حس-خورشیدی به-نایوان من

عشق-ذره تشبیه:2میدان فراق(دو عشق-شب تشبیه:3زندان فکرت(دو رشتة-سوزن

تشبیه:4طاقت زلف(دو به جهان-سخن کار به سخن

تصمیم(12:گزینه32 از دوم((3مجاز وجود)سر از قصد(4مجاز و تصمیم از مجاز

حلقة:پارادوکس(31:گزینه33 استنکمند زلف:تشبیهجات صبح:تشبیه(2کمند

صبح:استعارهامیّد تعلیل(4تلمیح-:ایهام(3خندة ماه:حس بودن نازک برای شاعر

استوا آورده غیرواقعی و انگیز خیال دلیلی شب ماه)تشخیص(:استعاره ل کشی منت

حاجتب:تشبیه2:گزینه34 کعبة به دل کردن سخند:مجازمانند از مجاز دم

آمیزی رنگینالف:حس معادلهصحبت دوج:اسلوب ضمن در و است مثال دوم مصرع

اند. کامل افتادنج:ایهام1:گزینه35مصرع فرو چشم افتادن)از دیده ارزش-از بی

باشد!د:پارادوکسشدن( تیرالف:مجازنام،ننگ مجاز بهب:تلمیحخدنگ اشاره

حیات آب چشمة زدن:کنایه-:ایهام(11:گزینه36داستان آب بر کارینقش از کنایه

داد انجام دفتر:تشبیه(2نبیهوده به گل کردن جهان:جناسمانند :استعاره(3جان،

لب از استعاره آرایییاقوت کشتهاغراق:(4«ا»و«ش»تکرار:واج باعث معشوق نگاه

شود! عاشقان انبوه برآورد)تشخیص(:استعارهشدن تیغ :تشبیه4:گزینه37مژگان

به دهر کردن دهر:اسنجمجلسمانند ، تناسبدر ساز:ایهام پنجه-چنگ)نوعی سر

دست(قانون)قاعده با دف(–متناسب با متناس ساز نبودن:کنایهنوعی دست بر ،دف

نابسامانی کنایه نبودن قانون به ساز،چنگ بودن جان:استعاره2:گزینه38پست

نیشکر به آمیزیبخشی شکرین:حس حروفنطق انگشت:کنایه«ش»تکرار:نغمه

خوردن حسرت از کنایه حسزبان:مجاز2مصرع:تشبیه4:گزینه39خاییدن

زبا:آمیزی تناسبنشیرین شیرین(-)هیجانشور:ایهام با تناسب یهآ-)نشانآیت،شور

تفسیر( با تناسب آیت(–)تعبیرتفسیر،قرآن با تناسب قرآنی 3:گزینه40اصطالح
تقلبیایهام:قلب نقد:تشبیهدل(–)سکه به دل کردن تعلیلمانند این:حسن به دل

بوده. ناخالص تقلبی سکه مانند که پرداخته گساری باده به عمر همة دلیل

  

ابیات-33 همة مقابل های جز:«هردو»آرایه است؛به درست

)پارادوکس-تشبیه((1 شدم کمند این صید تا همه از رستم که / است من نجات حلقة سر تو زلف کمند

شوی)تشبیه(2 نمی دنیا همه ا ناامید تا / کند نمی شادی امیدخندة استعاره(-صبح

)ایهام3 نیست پیدا شکری تنگ حوصله شد تنگ / گذشت اندازه ز تو شیرین لب با من تلمیح(-(صبر

استعاره(4 تعلیل- )حس است کرده تا دو منتش را شبه یک ماه که / مکن آفتاب ز احسان پرتو  (قبول

های-34 معادله»آرایه آمیزی،اسلوب است؟«تشبیه،مجاز،حس آمده ابیات کدام در
را سمگ نگارین دست من مجنون کند می / من؟ رنگین صحبت طفالن عید نباشد الف(چون

را سنگ شیرین ساخت نظرها در شیرین نقش / مرا حاجت کعبة شد دل یار خیال ب(از

را دل دهد می خون در راج(غوطه سنگ رنگین عالمتاب خورشید کند می / عشق داغ فروغ

را سنگ رنگین چهره گردد الله از بهار در / نماند گرمم دم از داغ بی افسردة دل د(یک

(د،الف،ب،ج4(ج،ب،د،الف3(ب،د،الف،ج2(ب،الف،د،ج1

داشتن-27 لحاظِ ابیات،به توالی تعلیل–استعاره–ایهام–جناس»ترتیب آمیزی–حسن ؟«حس

ها الله و ها گل تو حسن بهار در ای ها/الف( پیاله خون پُر تو رشک ز را الله وی

زمام ، کاربه/سپهر سپـردچونتوبدست کار، ب( ندکننگاهدیگران چرا خلق

رسم شاهی به که خوان خویشم ی بنده است/ج( شاهینی دهی پرواز تو که را مگسی

موی تـو شیـرینلـبازدارم تـلـخزندگـانـی/توزلفین سرازدارمکافور چوند(

نیست مجال فراخم جهان در تو از دور اسـت/هـ( سـوزن چشم تنگدالن چشم به عالم

د-ب-الف-ه-(ج4د-الف-ب-ه-(ج3ه-الف-د-ب-(ج2د-ب-ه-الف-(ج1

است،-28 درست ها گزینه ی همه در ابیات مقابل های جزآرایه .به ...... ی گزینه

می1 عزیمت شـودتـا/ازدیاددرکششاینبادعنانشوقمکشد( استعاره(–)جناسمرادبرخنگتنگتنگ

سگانت2 انیس ام گردیده تو موی بوی به ندارم/( گـریـز سـر بـرانـی سنگ به گـر ایهام(-)مجازو

تاریک3 دل دادن روشنی شب،/علمنوربا را ( ردردل خورشیـد داشتن)استعارهپرتـو معادله(–خشان اسلوب

غـمـ4 / من چـو کـاو بـرآن آیـد رحمـت مــرا نیـسـتوداردی( )تشبیه،تناقض(غـمـگسـاریـش

های-29 استعاره»آرایه ، تام تلمیح،تشبیه،جناس ، شود؟«ایهام می یافت ابیات، کدام در ترتیب به

برنمی کار دوراندیش عقل دست راالف(از مویان زنـجیر دیوانگی کند می مسخره / آید

انداز شباب و شیخ جان در ولوله و خروش / انداز شراب شطّ در ما کشتی و ب(بیا

مویت بـه زند چنگی نوبهاری باد چون دل/ ی شکسته دل چنگ بموید حسرتم از ج(

یوسف کز برادران ایرفتعزیزمد( / کنعانیپیرحـال بینمعجب غمشرحمی

دوست نثار کردم که خویش قلب نقد زین / برم همی خجلت و مژده به دادمش دل هـ(

ه-ج-ب-د-(الف4الف-ج-ب-د-(ه3الف-ه-ج-د-(ب2الف-د-ب-ج-ه(1

است؟-30 آمده درست گزینه کدام مقابل های آرایه

مست1 تو بوی به ام آشفته تو موی به )اغراق/(چنان هست دوعالم در هرچه از خبر نیستم ایهام(–که

گیرد2 او از جــمال بــستان بــه )ایهام/(گــل دارد او بــوی نـــافــه در کنایه(–مـشــک

خرد3 طفلی پای به درشتی خـار از/(خلیـد و برآمد هم )تضادپویهبه وگریست تعلیل(–بازماند حسن

بــاش4 ســـرد کین ز و مهر از شو )تضاد/(گرم بـاش مـرد جـــوان خورشید و مه (ایهام–چون

های-35 آرایه و»ترتیب است؟«تلمیحایهام،پارادوکس،مجاز کدام
امشب دوز دل ناوک زنی چند دلم بر / عشق غم خدنگ پیکان کشته شدم الف(چون

شراب جام از یابم می شب تیره در همان من / زندگی آب ز ظلمت در یافت نتوان چه ب(هر

بنشست تو جای بر و آمد چشم گوشة بر / شوخی به سرشکم بیفتاده دیده ج(از

عاشقان«خواجو»د( نام راچو ننگ و نام باز در بایدت نامی نیک گر / دل اهل پیش است ننگ

(الف،ج،د،ب4(ج،د،ب،الف3(الف،ب،د،ج2(ج،د،الف،ب1

جز:-36 است؛به درست کامالً ابیات همة مقابل های آرایه

بر1 زدم خود نقش آن از پرستی می /(به خودآب نقش کنم خراب تا )ایهامکه کنایه(-پرستیدن

)تشبیه(2 آلوده ناب می از بهار فصل شود که / نیست عیبی گل دفتر جهان جان ای جناس(-گفتم

)استعاره3 پروریده ناز در خرامش خوش شمشاد / زاده لطف آب ز فزایش جان آرایی(-(یاقوت واج

ا4 دگر یک بر که زنده دل کشتة بس / برآورد جهانگیر تیغ تا تو استعاره(-فتاد)اغراق(مژگان

است»-37 پست مستی دهر،ساز مجلس استدر دست بر دف نه و قانون به چنگ «نه

تعلیل1 (تشبیه،استعاره،ایهام،کنایه2(استعاره،مجاز،ایهام،حسن

تعلیل3 تناسب،کنایهن(تشبیه،ج4(استعاره،مجاز،کنایه،حسن اس،ایهام
دارد؟-31 وجود تشبیه بیشترین بیت کدام در

عشق1 میدان در نرقصیده من چون ای درهّ / حسن ایوان در است نتابیده خورشیدی تو (چو

است2 بند در عشق زنان به که کسی مگر / است چند سحر تا داند که فراق (شب

دوختیم3 زنو که بس / گسیخت طاقت رشتة شکست فکرت دل(سوزن گریبان چاک

خوشتر4 سامان رو بی جهان کار چون / خوشتر جانان رلف چو سخن (آشفته

نیست؟«سر»واژة-32 مجاز بیت کدام در

را1 تو نیست هنری دیدم وسوسه دهی چه / برو عقل ای سرم فتاد،از عشق با (کار

بود2 تاجوری سِ حسن مملکت در / را او و درویشی تو که اوّل بنه (عذری

بنهادم(مگر3 پای چو ره این در وصل امید / ننهم سر ز من نه ور بدهم سر که

سوداست4 را ختا مشک مگر است خیالی کج / دارد سودا سر مویت حلقة با (مشک

بگشاییرنیشک»-38 لب اگر شیرینی همه بخاید/با انگشت نی چو شکرینت نطق «پیش

تعلیل1 آمیزی،مجاز،حسن حروف،کنایه(2(استعاره،حس آمیزی،نغمه (96)خارجاستعاره،حس
تناسب3 تعلیل،ایهام نظیر4(تشبیه،مجاز،حسن حروف،مراعات (تشبیه،ایهام،نغمه

شیری»-39 کجا؟نسعدی از شور همه او/زبان،این تفسی همه است،وین آیتی ما «شاهد

(92)خارج (استعاره،ایهام،تضاد،تلمیح2(مجاز،تشبیه،کنایه،تلمیح1
تناسب4(ایهام،کنایه،استعاره،تضاد3 آمیزی،ایهام (تشبیه،مجاز،حس

شد»-40 باده صرف مرا بود که دلی رفت/نقد حرام در آن از بود سیاه (91)خارج«قلب

معادله2حروف،پارادوکسایهام،نغمه(1 نظیر،اسلوب (ایهام،مراعات

تعلیل(3 نظیر،اسلوب(4تشبیه،ایهام،حسن معادلهتشبیه،مراعات


