


آرایه های ادبی



جمع بندی آرایه های ادبی

تشبیه

به سان رود جاري باشم امشب    ماندن)-به كردار-به سان-آسا-سا-وار-وش-(گونهمچون) يا-مانند-مثل-چو-) ادات (چون1
بهار است) حواست به فعال باشه مخصوصا هستي و است و ...      تو بهاري و بهار از تو2
)حواست به تركيباي اضافي تشبيه دار باشه مخصوصا واسه معشوق كه عجيب مهمه3

ابرو: كمان/هالل/محراب     مژه:تير/ناوك/خنجر          مو(گيسو):سنبل/دام/كمند       بادام     نگاه:تير    چشم:نرگس /
تير بالسيل اشكبار فقرصبح اميد  باران رحمت            ماه چهره      گل رو    
استقوّتباطل، وحقرمزشرحاستقوّتحاصل،است وكشتزندگي،

بر جگر هر شعله آهي شراري شد مرا      سان؟ كز داغ محرومي رهيچون نسوزم شمع
به كردارسرو بلندباالبه.دو ابرو كمان و دو گيسو كمند

جناس

كلمات كامال يكسانهمسان
معناها متفاوت

اي يار چرا بار ندارمبارها بار به دربار تو دارند رقيبان / من كه بارت كشم) 1
وفا را زاد مادر چون مرا زاد) 2
مگر مي نبيني كه دد را و دام / نينداخت جز حرص خوردن به دام) 3

اختالفيناهمسان
حركتي
افزايشي

در سرم بود كه دل در گرو ات بگذارم          نكته:اينارو حذف كن:ي نكره/عالئم جمع/ضميرا
رفتمگردي ز دل مدعيان رفتم و

گرچه عمري به خطا دوست خطابش كردم

اغراق

ز ديدنت نتوانم كه ديده بردوزم / اگر معاينه بينم كه تير مي آيد      ) توصيف معشوق:1
آه سعدي اثر كند در سنگ / نكند در تو سنگ دل اثري   :) فراق2
بساط حيرتم پروانه ها دارد به دلطوفان اشك حسرتم افسانه ها دارد به دل / شمع    :) اشك و گريه3

دل همچو سنگت اي دوست، به آب چشم سعدي   عجب است اگر نگردد، كه بگردد آسيابي
كه گفتت برو دست رستم ببند / نبندد مرا دست چرخ بلند :)ميدان جنگ و پهلوانان4

تناقض
دولت فقردو چيز متضاد طوري قاطي ميشن كه يه چيز غيرممكن ايجاد ميشه   بزرگ مرد كوچك / 

تو آن گوياي خاموشي                 اي آفتاب خوبان مي جوشد اندرونم/يك ساعتم بگنجان در سايه عنايت
ماستبه واژه هاي جمع،مجموع،جمعيت و آشفته و پريشان      زلف آشفته او موجب جمعيت

ایهام

----
هر دو معنا صدق كنه

اگرچه تلخ باشد فرقت يار / در او شيرين بود اميد ديدار
رفتم از كوي تو ليكن عقب سر نگران

تناسب
يك معنا صدق كنه اون يكي متناسب باشه
مو به مو هرچه سر زلف تو را شانه زدند

خواب عدم از تلخي افسانه عشقحيف فرهاد كه با آن همه شيرين كاري / شد به 
هاي معروف:ایهام

عهد:  دوره/ پيمان                                        دستان : لقب زال / دست ها / نيرنگ
قلب:  وسط سپاه ( اصطالح جنگ ) / قلب  در بدن / سكه تقلبي                                         دور از تو :  در فراق تو / از تو دور باد

شور:  مزه ( نمك دار) /  شور و شوق                                                                 دوش : ديشب / كتف
/ شرابمدام :  پيوسته                        شكر:  ماده اي  شيرين  /  معشوقه  خسروپرويز



تاب : پيچ و تاب / تحمل و طاقتهوا :  جو اتمسفر /  هوس
دور: اطراف / گردش  جام  شراب / زمانه / تسلسلهزار : بلبل / عدد هزار

كام : دهان / آرزو
عصا و مار و اژدها/خليل و آتش/آدم و روضه رضوان و گندم و سيب/يد بيضا/شق القمر/دور بودن از ماه/ جغد و خرابي/بارتلمیح

/سيلي برادر/ كشته شدن سياوشامانت/آب يا چشمه حيات يا حيوان/شكر/بيستون و فرهاد و شيرين
حس
آمیزی

،ببين صفت و فعل بايد با اسمش هم حس باشه مثال صدا رو نمي شه ديد!!!! يا مثال صدا نمي تونه گرمباشهحواست به صفت ها و فعال
باشه      نواي گرم / بوي بهبود ز اوضاع جهان مي شنوم / رنگين سخنان در سخن خويش نهانند/ روياي شيرينم

استعاره

مصرحه
(از)

آقاي جوكار مثل شير اومد.                شير اومد.    آقاي جوكار اومد.           
هاي معروف:استعاره

مرغ:استعاره از روح انسان كه اسير دام دنياست.
سراي سپنچ،رباط دودر،كهنه رباط،مهمانسرا:استعاره از دنياي زودگذر

آتش:استعاره از عشق،خشم،كينه
ني مثل بخششدريا: استعاره از عشق،وجود خداوند،هر چيز بي كرا

صنم: استعاره از معشوق
مه: استعاره از معشوق يا چهره ي معشوق

سيالب،رود،جوي: استعاره از اشك
لعل،ياقوت،ارغوان،مرجان: استعاره از لب،شراب،اشك خونين

پسته: استعاره از لب هاي خندان معشوق(ياقوت جان افشان استعاره از دهان يار است.)
از چشمبادام،نرگس،مست: استعاره

: 1نكته

:2نكته

از يه چي به يه چي ديگهانتقال ويژگي يا جزءمكنيه
ماه و پروين از خجالت رخ فروپوشند اگر / آفتاب آسا كند در شب تجلي روي تو

..........................دل شب             رخ كفر           روح بنا           زبان برگ            قامت شب  
منادا و فعل امر و فعل نهي واسه غيرجاندار هميشه استعارس    منال اي دل منال از دوريش دائم

مجاز

.مو ي سر3.قصد و آرزو  2.فكر و انديشه   1سر:مجاز از
وجود دل است.).دل(يا احساس و عشق كه حاصل از2.وجود انسان(يا موجود ديگر)    1سينه:مجاز از

.دهان2.سخن    1زبان:مجاز از   
حرف:مجاز از سخن

.حواس و توجه3   تٔ◌جرا.دليري،2.عشق و احساس    1دل:مجاز از    
مالي كه دست انجام مي دهد.كارها و اع2.قدرت     1دست:مجاز از   

.انسان(ِگل هم مجاز از وجود انسان است.)3.زمين       2.قبر(گِل هم مجاز از قبر است.)        1خاك:مجاز از      
قلم:مجاز از نوشته

جام،پيمانه،پياله يا ساغر:مجاز از شراب
ساغر مجاز از شراب است

گز، خدنگ يا شاخ گوزنان:مجاز ازتير است
ام فصل:مجاز از سالن

نَفَس يا دم:مجاز از سخن



در سر هركه ببيني هوسي هست و هوايي
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق/تا بگويم شرح درد اشتياق

اظهار عشق را به زبان احتياج نيست
/چندان كه شد نگه به نگه آشنا بس است

هجر خارحرفوصل يار گلزار است وحرف
...جان برآرندحلقآهي كه عاشقانت از

اي دلبر ما مباش بي دل بر ما
من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است.

جهان انجمن شد برتخت اوي/فروماند از فرّه و بخت اوي
خاكاي فشان براگر شراب خوري جرعه

محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم/كنمساغرمن نه آن رندم كه ترك شاهد و
ه/به شرط آنكه ز مجلس سخن به در نرودحافظ ددستو اول بهبادهبيار

هاي خونريزتسپر انداخت عقل از دست ناوك/غمزه از هر سو نهان انداختن تا كيخدنگ
اسلوب
معادله

يك مصراع:مفهوم،حقيقت     يك مصراع:مثال بديهي
و لي مفهوم يكسانهن)مصراع ها ظاهرا بي ربط3) ابتدا و انتهاي مصراع كه/اگر نباشه    2منتظر ادامه مصراع نباشي      ) 1شرايط: 

عشق مستغني است از تدبير عقل حيله گر / شير كي سازد عصاي خود دم روباه را ؟
ه راچهره ات سر در گريبان مي كند آيينه را / طره ات سنبل به دامن مي كند آيين

مهر خاموشي حصاري شد ز كج فهمان مرا / ماهي لب بسته را انديشه از قالب نيست
حسن
تعلیل

براي يك اتفاق عادي دليل غيرواقعي مياد
) از/زان/از آن/بس/بس كه/چون3) وجود سوال در بيت   2، گياه ، عالم    ) پديده طبيعي مربوط به انسان ،حيوان1نشونه ها:  
مي گذرد زندگي اهل جهان / مردم از عمر چو سالي گذرد عيد كنندبس كه بد

تا چشم بشر نبيندت روي / بنهفته به ابر چهر دلبند
لف تو گرفت رنگ ماتمزتا چشم تو ريخت خون عشاق / 

ABC
جناس
اغراق
تضاد
تناقض
تلميح

حس آميزي
اسلوب معادله
حسن تعليل

تشبيه
تشخيص
استعاره

ايهام
مجاز
كنايه
تناسب
واج آرايي



شبيهت
نه اين درخت غم از ريشه مي توانم زد/ نه پشت پاي برانديشه مي توانم زد.1

دست دعا بر آرم و در گردن آرمت/ محراب ابرويت بنما تا سحرگهي.2

برگ كاهي چند يارب، كوه غم خواهد كشيد؟/ زير كوه غم، تن فرسوده، كاهي بيش نيست.3

يك ره زدردرآ، كه غم از دل برون رود /تاكي ز جوي هرمژه ام سيل خون رود.4

تا درآب و آتش عشقت گدازانم چو شمع /كوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت.5

ن ميكندآتش سوزنده را بر خود گلستا /هر كه زد بر آتش خشم آب مانند خليل.6

كه روز من بود و روزگار منگويي /از بس كه كوته است و سيه زلف يار من.7

ب غم، دسته گلي شاداب را ماندالدر اين سي/ گذشت روزگاران بين كه دوران شباب ما.8

حيف و صدحيف كه اهل نظري پيدا نيست/ خوش تر از دانه ي اشكم گهري پيدا نيست.9

كاي مبارك كاسه ي سر! عشق را پيمانه باش /كاسه ي سر را تهي كن وانگهي با سر بگو.10

شيري است غمزه ي تو كه دل هاست بيشه اش/ روي تو آتشي است كه زلف است دود او.11

ه اين مردم هميشه خون جگر داده اند مهمان رامجوي شربت وصل از بتان ك.12

جناس
كه بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي/ نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي.1

باز، بازتا به برج خود رسد اين /مرغ جانم مي كند پرواز باز.2

دلبرت صد بار آمد بار ده/ چند باشي در حجاب خود نهان.3

بسان غرقه ي افتاده در رود /به بزم اندر نشسته با مي و رود.4

تان شكنيتو را چه شد كه همه قلب دوس/ مبارزان جهان قلب دشمنان شكنند.5

پري را خاصيت آن است كه از مردم نهان باشد/ پري رويا ، چرا پنهان شوي از مردم چشمم.6

به آب ديده و خون جگر طهارت كرد/ خوشا نماز و نياز كسي كه از سر درد.7



اغراق
همه خاك هاي شيراز به ديدگان برفتم/ به اميد آن كه جايي قدمي نهاده باشي.1
برو دست رستم ببند؟ نبندد مرا دست چرخ بلندكه گفتت.2
شب زلفت كه زيادت بود از دوشاال/ چون دوش شبي تيره نديدم به درازي.3
وز لوح سينه نقشت هرگز نگشت زايل /از آب ديده صد ره طوفان نوح ديدم.4
پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز /اهل طريقت گويندغسل در اشك زدم.5
نكند در تو سنگدل اثري /آه سعدي اثر كند در سنگ.6
اي است زمين در دهان برفگويي كه لقمه/ هرگز كسي نديد بدين سان نشان برف.7
ز نازكي بتوان ديد روح در بدنش/ ش خاطرش دريافتعجب اگر نتوان نق.8
ساخت دريا گرد من فرسنگ در فرسنگ را /دورم از يار و نيارم سوي او رفتن كه اشك.9

و تناقضتضاد
درياب كار ما كه نه پيداست كار عمر /اين يك دو دم كه مهلت ديدار ممكن است.1
در درد بمرديم چو ازدست دوا رفت/ ازپاي فتاديم چوآمد غم هجران.2
مرگم رسيده بود و ليكن خدا نخواست /گردون مرا ز محنت هستي رها نخواست.3
جواب تلخ مي زيبد لب لعل شكرخارا/ اگر دشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم.4
كاين چرخ فرومايه ندارد ثمن ما/ بي قيمتي ما ز گرانمايگي ماست.5
هركه فاني مي شود موجود مي دانيم ما/ دعوي هستي در اين ميدان دليل نيستي است.6
ندگي ازسرگرفته ايمسرداده ايم و ز /اين بحر چون حبابباور كه مي كند كه در.7
كه به كفر سر زلفت نبود ايمانش/ رادر ره عشق مسلمان نتوان گفت او.8
مه امورنه من در مكتب بي دانشي عال/ يستقدرداني در بساط امتياز دهر ن.9

واي بر حالت مرغي كه در اين دام بوده دوست / حلقه ي دام نجات است خم طر.10
من بهشتي را نمي خواهم به غير از كوي دوست /شقمن نشاطي را نمي جويم به جز اندوه ع.11

ايهام
دست همه بر بستي فرياد ز دستانت/ اريارت زد دست به طره ي طرتا طر.1

گفتا غلطي خواجه ، در اين عهد وفا نيست/ دي مي شد و گفتم : صنما ! عهد به جاي آر.2

رفت البب سرشك آمد و طوفانالسي/ دور از رخ تو، دم به دم از گوشه ي چشمم.3



هميشه خانه خراب هواي خويشتنم/ غير شكايت كنم،كه هم چو حبابچرا ز.4

مستي بنده هم به دعا آرزو كنيد /ز شرب مدام دوستچون مست مي شويد.5

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت/ ي دوري دلبر بگداختتنم از واسطه.6

ز فلك داردكه هر كه هست در او شكوه ا /زمانه مكتب اطفال گشته، پنداري.7

تناسبايهام
حال هجران، تو چه داني كه چه مشكل حالي است /ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سالي است.1
اكتبيچاره فروماندم پيش لب ضح/ گفتم كه نياويزم با مار سِرزلفت.2
دراندازدفرياد و فغان هر دم در كوه/ فرهاد صفت خواجو دور از لب شيرينت.3
تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان/ ه نه اي، پست مشو مهر بورزكمتر از ذر.4

تلميح
آن كه يوسف به زر ناسره بفروخته بود/ يار مفروش به دنيا كه بسي سود نكرد.1
ي كار به نام من ديوانه زدندقرعه/ آسمان بار امانت نتوانست كشيد.2
ش را دم عيسي كرامت كننسيم گلستان/ اي داردبهار طبع صائب، فكر جوش تازه.3
من هم از روي صفا، كار پدر خواهم كرد/ ت او خواهم چيدگندم خال وي از جن.4

آميزيحس
نمك ندارد شعري كه استعاره ندارد /تحالسخن كه نيست در او استعاره ، نيست م.1
اين شيشه مي توانم زدرنگ ازبرون چو/ خوشم به زندگي تلخ هم چو مي،ورنه.2
مور را شيرين سخن دست سليمان كرده است/ ازش پايه ي معني بلندگردد از دست نو.3
ز دست يك دگر گل ها ربايند آشيانم را/ من آن رنگين نوا مرغم كه در هر گلشني باشم.4
چراغ ما به نسيم سحر شود روشن/ ز حرف سرد دل ما چون غنچه بگشايد.5

استعاره
به سروقتم نمي آيي خزان گشتم نمي پرسي بهشت من! بهارمن! گل رعناي باغ من.1
آن سهي سرو روان از سر پا ننشيند تا من دلشده را بي سر و بي پا نكند.2
دست امل ورا به كدامين طرف فكند پاي اجل ورا به كدامين مقر سپرد ؟.3
رم به ريسمان فراقفلك چو ديد سرم را اسير چنبر عشق ببست گردن صب.4



كان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد /مردمي كرد و كرم لطف خداداد به من.5
د خوشاببه گل بر ريخت مرواري /خمارين نرگسان را كرد پر آب.6
خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي /در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است.7
الالفشاند از نرگسان لؤلوي / الچو تنها ماند ماه سرو با.8
چون بخندي بنمايي زشكر مرواريد/ ه ي لعلچون بگويي بفشاني گهر از حق.9

دريغنامدش كشتن چراغ /در چراغ دو چشم او زد تيغ.10

............آبروي فقر.............چشم دل.............پيشگاه حقيقت............كنگره ي عرش............سقف شب

............حيثيت مرگ............پايه ي افكار............پرواز احساس............دوش ناله............نجواي نخل

............لفوران تخي............رخسار زمان............بال خيال.............بارش وحي............اشك مهتاب

معادلهاسلوب
ترك لؤلؤ نتوان كرد كه دريا خطر است /دست سعدي به جفا نگسلد از دامن دوست.1
طفل بازيگوش را آتش به چنگ افتاده است/ دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است.2
سياهي از حبشي چون رود كه خود رنگ است /مت از دل سعدي فرو نشويد عشقالم.3
در چمن بيد از غم بي حاصلي مجنون شود/ نگي استدر حقيقت تنگدستي مايه ي ديوا.4
شاخ بريده را نظري بر بهار نيست/ قطع اميد كرده نخواهد نعيم دهر.5
كمان را گرچه روغن مي دهي فربه نميگردد /سازد غذاي چرب زايل ضعف پيري رانمي.6
پاي خواب آلود از فرياد اگر خيزد زخواب /مي كند پند و نصيحت در گران جانان اثر.7

تعليلحسن
!چرا تا به جگر سوخته است؟لهالدهن/ بوسه اي گر نربوده است ز ياقوت لبش.1

كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد/ چنان برفروخت باد بهارلهالتنور.2
زيرا كه آن مه بيش تر در ابرها پنهان شود/ داني چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟.3
كه دايم از خدا خواهد شفاي چشم بيمارش/ از آن مژگان او دست دعا بر آسمان دارد.4
ي خويششرمش آيد ز فرو بردن پرورده/ چوب را آب فرو مي نبرد حكمت چيست؟.5
كه يكي خود خوري، دگر مردم/ زان دو نيم است دانه گندم.6
زان است كه هر كس دهنش پاره كند/ فالتنگي زدهپيش دهنت پسته ز.7
پس زاهدان براي چه خلوت گزيده اند/ گر شاهدان نه دنيي و دين مي برند و عقل.8



كنكورآرايه هاي ادبيچكيده
كنكور سراسري:تشبيهياضافه هاي

و مخروش اين چنين/ ديري بود كه دور شدستم ز ملك ريماه چهرهمخراش .1
)1394(سراسريكف آر/كزخم زلف به راه تو شب تاري هستدوست چراغي بهمهر رخاي دل از .2
نااميد/ تخم خشكي در زمين انتظار افشانده ايمباران رحمتنيستيم از جلوه .3
جهد/ با پختگان گوي اين سخن سوزش نباشد خام رارود وز ابرم آتش ميميباران اشكم .4
را روز بازاري نماند/ در جهان هر جا كه ياد آن لب ميگون گذشتدينكفر وكيمياي .5
نازك و موكمر=موي ميان(خوش است خاطرم از فكر اين خيال دقيق /ميانت به چون مني نرسدموياگر چه .6

)محبوبمانند
سخن از سلسله موي تو بودشبدوش در حلقه ما قصه گيسوي تو بود/ تا دل .7
يا شه روم از طرف شام برآمدشب گيسو/صبح جمالش بدميد از .8
محرابقبله را تغيير ازان(را ز شوخي چون هاللي داده خم/ روي نيكو را به زيبايي چو ماه آراستهطاق ابرو .9

)مي كنموابر
ستتو زين گونه كه در خلق گرفت/ عجب از سوختگي نيست كه خامي عجبآتش روي .10
راكمان ابروزار صيد دلت پيش تير بازآيد/ بدين صفت كه تو داري .11
گذرد/ بر دل من مزن اي جان كه تويي در دل منتو از جوشن جان ميتير مژگان .12
مردم آزارتر از چشم تو بيماري نيست /نيستتو دل زاريتير نگاهايمن از .13
تو هر كهناوك چشمبه نوك(باز مشتاق كمانخانه ابروي تو بود /گشتمژگان تو در خون ميناوكدل كه از .14

)قربان شد
تو چنانم كه مپرس/ تو بي رخ زرد من ندانم چونيلب لعلمن بي .15
وهري صورت بستدر صدف تن پيوست/ وز آب حيات گگوهر جانتا .16
)1394(سراسريزنجير مو، از سر گرفت/ آتشم بنشسته بود از شمع رويش، در گرفتباز دل سوداي آن .17
دوست حلقه دام بالست/ هر كه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراستسلسله موي .18
خانه كنعشقام از سيلگشته ويران خانهبستان عشق/گل به سر خواهي زدن از گلبن .19
تو/ زينت بوستان بخواهد بردسرو قامتنرگس چشم و .20
روزي چشيده باشد/ داند كه سخت باشد قطع اميدوارانر كوشراب فرقته .21
اگر پر بسوخت/ مرا بين كه از پاي تا سر بسوختآتش عشقتو را .22
حسن عروس طبع مرا جلوه آرزوست/آيينه اي ندارم از آن آه مي كشم .23
ما نتيجه روز سياه ماآهما/ شددود آهخطت دميد از اثر .24



چو مردان ره بشوي/ تا كيمياي عشق بيابي و زر شويدست ازمس وجود .25
اكسير عشق/گريه شمع از فروغ منظر پروانه استمي كند خورشيد تابان ذره را .26
نبودي گذريبا تو بدم من همگي/ كاش بر اين دامگهم هيچزندان جهانپيش ز .27
(قلب به معناي سكه ي تقلبي است.)مكنش عيب كه بر نقد روان /دلش كرد نثارقلبعاشق مفلس اگر .28
او مشق قيامت مي كرد/ بي لب لعل تو صائب المي داشت كه گلالف قامت .29
نمايد بازدارم/ بجز خيال جمالت نميهر آن چه ميآينه دلبه پيش .30
)1394(سراسريبايد رفتجانكوي بتان بايد داد/ پاك شو پاك كه در عالمرا به سرنقد جان .31
وحدت طلب كنم ٔ◌به سيما برآورم/ آن رهروم كه توشهزنگ كينهاز سينه .32
عزيز را ارزانگوهر عمرتعليم و تربيت نخريد/ فروختگوهرزني كه .33
كني اي نرگس چشمميتو دال/ نه بحالم نظريزلفسرجيمليك برحال دلم .34
گيسوي ندارد كه تو داريخرمناينزلف/نيلوفر سيراب كه افشانده سر .34
شكست نوبت وصل و لقاستببست/ باز چوكشتيكشتي قالبآمد موج الست .35
دنيا نگر چه خون ريز استخنجر غمسر و ميانه ي ميدان و جنگ هشياري/به .36
زدمزدم/ نقشي به ياد خط تو بر آب ميميره خوابسيل اشكديشب به .37
را گفتم كه سعدي پرده افرازد/ تو از هر در كه بازآيي بدين شوخي و طنازيعروس طبع .38
.تو كرده جوشن غفلت هزار تو دربر/چگونه تير سخن كارگر تواند بود39
يار در سياهي همچون هندي(زلفچون فتادم من بيدل به چنان طراري /بسيه كاري بردطره هندودلم آن .40

ست.)ها
رخشهد اشك/باغ وجود/شمع رخ/ملِك عش/گلِ رو/گلشن وصل/راه عشق/صحرا ي هوس/خورشيِدشراب خون/و همچنين: 

هم همينا بود كه گفته بوديم چيز جديدي نداشت خيالت راحت96

استعاره هاي رايج در ادبيات فارسي:
چرخ گردون: استعاره از آسمان

گنبد سبز،گنبد خضرا،گنبد مينا، گنبد نيلوفري، گنبد فيروزه، گنبد الجورد،سقف نيلي،سقف سبز،طاق نيلي،طاق
،رواق پيروزه: استعاره از آسمانفيروزه،رواق نيلي
ام،دامگه:استعاره از دنياي مادّيچاه،زندان،قفس،د

مرغ:استعاره از روح انسان كه اسير دام دنياست.
سراي سپنچ،رباط دودر،كهنه رباط،مهمانسرا:استعاره از دنياي زودگذر

حجاب:استعاره از جسم مادي و خاكي انسان
يار،وصال،سعادت،آزاديروز،صبح،سپيده:استعاره از

آتش:استعاره از عشق،خشم،كينه



باد: استعاره از غرور
دريا: استعاره از عشق،وجود خداوند،هر چيز بي كراني مثل بخشش

آفتاب:استعاره از معشوق
شمع: استعاره از معشوق ،راهنما

صنم: استعاره از معشوق
يا چهره ي معشوقمه: استعاره از معشوق

معشوق جوانبهار: استعاره از
غزال،آهو: استعاره از يار،نگار

چشمه ي آب حيات،چشمه ي نوش،آب زندگاني: استعاره از لب و دهان يا سخن معشوق
سيالب،رود،جوي: استعاره از اشك

لعل،ياقوت،ارغوان،مرجان: استعاره از لب،شراب،اشك خونين
مرواريد،لؤلؤ،دّر،گهر: استعاره از اشك،سخنان زيبا

استعاره از لب هاي خندان معشوق(ياقوت جان افشان استعاره از دهان يار است.)پسته: 
بادام،نرگس،مست: استعاره از چشم

محراب: استعاره از ابرو هاي يار
گل،گلستان: استعاره از روي يار

سنبل: استعاره از مو هاي يار
فندق: استعاره از ناخن ها و سر انگشت هاي يار

سياه،خال سياهشك: استعاره از مويمُ
كافور: استعاره از موي سپيد،برف

سيم(نقره): استعاره از چهره ي يار،اشك،برف،قطره هاي باران



ايهام
آهو:  غزال / عيب
آيت :  نشانه / آيه ي قرآن
اسب :  اسب ( حيوان) / مهره  شطرنج
/ افتاده :  بر زمين  افتاده ،  زمين خورده

فروتن
باديه پيما :  صحرا نورد / شراب نوش
بار:  مرتبه / محموله / اجازه ي  حضور

يافتن
باز:  پرنده شكاري / دوباره  / گشاده / وا
بازي : مشغله و سرگرمي / مثل  باز رفتار

كردن ( ي  نسبت )
بر آمدن : طلوع كردن / ممكن شدن
94بو: رايحه /  اميد و آرزو ( سراسري(
بوستان : كتاب  سعدي / باغ
پرده:  مربوط به  موسيقي / پوشش
: 94( سراسرياجازه / نوعي حشره  پروانه(
يلپست  : پايين و كوتاه  / ذل
پياده : مهره ي  شطرنج / متضادِ  سواره
پيل :  فيل / مهره فيل  شطرنج
تار:  تاريگ  /  رشته مو / آالت موسيقي
تفسير : توضيح  در مورد چيزي / تفسير

قرآن
تنگ :  متضادِ فراخ / جِوال
( چشم چپ ) چپ :  سمت و سو / كج بين
چنگ : دست ،  پنجه / آالت موسيقي
:چين هاي مو يا صورت / كشور  چين
 / حد:  مجازات ديني براي شراب خواري

ميزان
حديقه :  حديقه ي  سنايي / باغ
حالج :  پنبه زن / منصور حالج
خسرو:  پادشاه / خسرو پرويز

خليل :  لقب  حضرت ابراهيم / دوست
در گرفتن :  آتش گرفتن / اثر كردن
رنگدستان : لقب زال / دست ها / ني
دل سيه:  بي رحم / چيزي  كه شكمش  سياه

باشد
دور از تو :  در فراق تو / از تو دور باد
دور انديش:  آينده نگر /  فكر كردن به

جدايي و فراق
دوش : ديشب / كتف
ديوان : كتاب  شعر / ديوها
راست : سمت و سو / درست
رخ:  صورت / مهره شطرنج
راح:  شادي / شراب
روان :  جاري / روح
رود:  رودخانه / آالت موسيقي
روي: متضاد زير / چهره / فلز
زال :  پيرزن / سپيد موي  / پدر رستم
سو:  سمت / سوسوي  چراغ يا نور
سرگرم : مشغول بودن /  از مستي  گرم و

پرنشاط بودن
شانه :  كتف / ابزار آرايش مو
هشكر:  ماده اي  شيرين  /  معشوق

خسروپرويز
شمس:  خورشيد /  شمس  تبريزي
شور:  مزه ( نمك دار) /  شور و شوق
شهريار :  تخلص  شاعر ( محمد حسين

بهجت ) / پادشاه و حاكم
شيرين : مزه  / معشوقه فرهاد
عهد:  دوره/ پيمان
عود: چوب  خوش بو / از آالت موسيقي
عين:  چشم / چشمه / ادات تشبيه



 : صفت فاعلي ( كسي كه قبول مي كندقابل
) / شايسته ، سزاوار

قربان : فدا شدن /  تير دان
قلب:  وسط سپاه ( اصطالح جنگ ) / قلب

در بدن / سكه تقلبي
 )  قلم :  براي استخوان ( شكسته ) / كلك

چيزي  كه با آن  مي نويسند) .
( بغل )  كنار :  آغوش  /  ساحل / جنب
گلستان :  باغ و گلزار  / كتاب  سعدي
گور :  قبر / گورخر
(حباب  چراغ )الله :  گل / چراغ
لب:  لب انسان / كنار  و جنب
روزه30/  ماهماه:  قمر خورشيد
مجنون : ديوانه / ليلي و مجنون
مخفي :  پنهان / تخلص  زيب  النساء
مدام :  پيوسته / شراب
مردم( الناس)  ( ومردم : مردمك چشم  /

همينطور واژه ي مردم  دار نيز ايهام دارد)
مشتري: خريدار / نام سياره
منصور:  پيروز / منصور  حالج
مهر:  محبت / خورشيد
مهر و وفا :  شخصيت هاي داستاني / محبت
ناي : ني / زندان  مسعود سعد سلمان
نطع:  سفره / صفحه ي  شطرنج
كننده / دل آشوبنگران : نگاه
نهاد:  اصل  وجودي / قرار دادن
هوا :  جو اتمسفر /  هوس
سودا:  عشق و شيدايي  / تجارت
غريب :  دور از وطن / عجيب ( سراسري

)  ( ايهام تناسب)94
بي نوا:  بيچاره / بي صدا
دارا:  داريوش سوم / ثروتمند
نگاه داشتن :  نگاه كردن / نگه داشتن

ضربه ( كتك ) زدن /  طلوع كردنزدن  :
تاب : پيچ و تاب / تحمل و طاقت( سراسري

94( 
94هزار : بلبل / عدد هزار  ( سراسري(
مبحث  حروف اضافه :  بحث  حروف اضافه

دردستور زبان فارسي / حرف  هاي زيادي
 / دور: اطراف / گردش  جام  شراب / زمانه

تسلسل
قانون :  مقرارت / نوعي  ساز / كتاب  بوعلي

سينا
شفا: صحت و سالمت / كتاب بوعلي سينا
كيمياي  سعادت:  كتاب محمد غزالي / راز

خوشبختي
ديده : چشم / آنچه ديده شده
ديدار: چهره / مالقات
كام : دهان / آرزو
قدر : اندازه ، ميزان / مقدار / تقدير


