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  /هست کلید در گنج حکیمبسم اهللا الرحمن الرحیم

  »آشنایی با چند اصطالح«*

  قافیه:*

   نمی کند                                            چمنسرو چمان من چرا میل 

  نمی کند  سمنشود یاد  همدم گل نمی

کنی                                               می گوشامشب به قصه ي دل من 

  کنی می فراموشفردا مرا چو قصه 

  ردیف:*

                                         کرداطه گر از شانه شّ زلفت را جدا متار 

  کرد اطه را باید جدا از شانه شّدست آن م

                                                           باد حسن تو همیشه در فزون 

  بادالله گون  هرویت همه سال

  شعري که...............دارد.ف:مردّ*

  .آورند می باشند قافیه اند و جناس تام را به وجود اگر کلمات پایانی مصراع ها در لفظ یکسان ولی در معنی مختلف 

  داد همی خواهم کنون داد سخن                               داد پی ترویج دین و دانش و 

  باد د در جهان یابکه گردت را ن                             بادشتاب تو چنان  ،به راه اندر

   .بیتی که هر دو مصرع آن قافیه داشته باشدع:رّمص*

   بازنگر تا نبیند در شهر                                 رازبند است درون دلت شهر

  »هم مصرّع وهم مردّف«      شدند گریان بر آن چهر خندانش                             شدند   بریانسراسر همه دشت 

  گویند می "يّ حرف رو"آخرین حرف  اصلی کلمه قافیه را  :يّحرف رو*

  دل کجا با خلق عالم کار دارد              بگذرد از هر دو عالم که عشق یار دارد  عاشق بی

  قافیه می چسبند حرف روي به حساب نمی آیند .پسوند ها ،ضمایر و شناسه ها  که به 

  تش بود                               شجاعت در کمند هیبتش بود مّه اي از هرّصالبت ذ

  دارم بی شکیبم                    من گرچه این جا آشیان دارم غریبممن زخم هاي کهنه 

  

  .......................................................     ولین بیت غزل و قصیده را گویند .                  اصطالحا امطلع :*

  .......................................................  قصیده را گویند .                   اصطالحا آخرین بیت  غزل یامقطع:*
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  بیتی که هر مصراع آن دو قافیه داشته باشد . :افیتین ذوق*

  سیکطرایف کزآن سان نبیند                                بسی  ظرایفاز غنیمت  گزید

  باد   نیستهر که این آتش ندارد                      باد  نیستآتش است این بانگ ناي و 

  سوختی جانمتو  یوز پشیمان                              دوختی دهانمگفت: اي موسی 

  ص:لّتخ*

  عار شاعر در شعر که معموال در بیت مقطع می آیدتنام مس-1

  هرکه خواهد دیدنم گو  در سخن بیند مرا      شدم مانند بو در برگ گل                     مخفی درسخن 

  درخت تر کسی تبر نمی زند اگر نه بر                 دم و سزاست         ندارم و نه بر ، بیفکنسایه نه 

  آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود   تلخ بود                     ور خمشی  ، خمشهان دار و نراز 

  .قصیده است یبا تنه ي اصلرابط میان مقدمه -2

  

  مقدمه ي قصیده                            ل:                                            زّفرق غزل با تغ

      (تغزل یا تشبیب)                                                                             

  

  تخلص                                                                                

 

 تنه ي اصلی                                                                               

 

  

مرورگر کوچک 

................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................  

  موفق باشید . توماج
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  شعر فارسی : آشنایی با قالب هاي*

  . ها می باشدت قالب ها در چگونگی تفاوت قافیه تفاو شکلی که قافیه به شعر می بخشد قالب نام دارد .

ندارد . مناسب  بیت و حداکثر مشخصی2ع که هر بیت قافیه ي مستقل دارد .حداقل رّاست با بیت هاي مصشعري  .مثنوي:آزاد ترین نوع شعر فارسی

  ترین قالب براي داستان ها و مطالب طوالنی.

  مثنوي هاي زبان فارسی : ي درون مایه*

  اخالقی و تعلیمی :بوستان سعدي -2               فردوسی حماسی و تاریخی :شاهنامه ي-1

                    عاشقانه و بزمی : خسرو شیرین نظامی ، ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی -3

  وري ب، منطق الطیر عطار نیشاالحقیقه حدیقه ،عارفانه :مثنوي مولوي - 4 

   "عغزل یا قصیده ي بدون مطل"بیت و حداکثر مشخصی ندارد  2حداقل  قطعه:*

   ،وحدت موضوع دارد نکته:قطعه  معموال مطالب اخالقی،اجتماعی،تعلیمی،مدح،هجو،حکایت و شکایت است. درون مایه قطعه

  (پیش دانشگاهی)"قلب مادر"و"مست و هوشیار"مثال :       .یعنی از آغاز تا پایان درباره ي موضوع خاص است

  بیت و حد اکثر مشخصی ندارد .15قصیده : مصراع اول با مصراع هاي زوج هم قافیه باشد . تعداد ابیات حد اقل 

  :اجزاي تشکیل دهنده ي قصیده *

  :مقدمه ي قصیده با مضامینی چون عشق یا توصیف طبیعت تغزل یا تشبیب-1

  : رابط تغزل و تنه ي اصلی قصیده  تخلص-2

  و...عرفان و حکمت  ،هجو ، رثا ، پند و اندرز،ستایش ،:مقصود اصلی شاعر است با محتوایی چون مدح  تنه ي اصلی-3

   .ابیات و درون مایه با هم تفاوت دارند تعدادنکته :قصیده و غزل در

  مسائل اخالقی و اجتماعی و سیاسی است درون مایه قصیده : بیشتر وصف طبیعت ، 

  13/14تا  5مصراع اول با مصراع هاي زوج هم قافیه اند ابیات ،از لحاظ شکل قافیه همانند قصیده  غزل :*

  به طور کلی بیانگر احساسات درونی شاعر  –ن قالب شعري در ادبیات غنایی . درون مایه آن : عاشقانه یا عارفانه یتر مهم

نکات عرفانی نیز به  ) براي بیان6سنایی (ق. غزل در آغاز عاشقانه بود و با ظهور  غزل هاي سعدي ، حافظ و مولوي از شاهکار هاي شعر فارسی است

    گرفته شد  کار

 بهترین قالب براي ثبت لحظات کوتاه شاعرانه .دوم و چهارم هم قافیه هستند . ،مصراع ها ي اول  رباعی و دو بیتی :*

  عاشقانه یا فلسفی .نحوه ي تشخیص :کلمه ي اول مصراع را بخش می کنیم .تفاوت رباعی و دو بیتی در وزن است . درون مایه :عارفانه ، 

  یم رباعی است .همایش بدهیم دو بیتی و اگر در دو حرف نمایش بدناگر صداي بخش اول را در یک حرف 
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  مثال:

  قالب (              )

  

  

  قالب(              )

  

  

  قالب(             )

  

  

  قالب(            )

  

  

  .عی آن ها را به هم می پیونددرّ غزل هایی است هم وزن با قافیه هاي متفاوت که بیت یکسان مص ترجیع بند :*

  به هر غزل ، یک خانه و به بیت تکراري ترجیع میگویند .ترجیع بند ، خاص شعر فارسی است . درون مایه : مدح ، عشق، و عرفان 

  12ق   اصفهانی(سال سوم) سید احمد هاتف           نمونه:ترجیع بند :اقلیم عشق                

فاوت ع مترّشعري است چندبخشی که هر بخش آن از نظر قافیه و درون مایه همانند قصیده یا غزل است این بخش ها رابیت مصترکیب بند :*

   د.و نامکرري به هم می پیوند

  6ق  ال سوم)جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی (س    افالك حریم بارگاهت                       ترکیب بند: نمونه:

  

  

  

  

  

  

آنها هم قافیه است این قالب چند دو بیتی به هم پیوسته است که معموال مصراع هاي دوم (زوج) ي مجموعه چهار پاره (دو بیتی نو) :*

                                                                                                                                       .شعري در روزگار معاصر پدید آمده است

  دکتر مهدي حمیدي سال اول ، نمونه اي دیگر :                   مثال:در امواج سند         
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  به نرمی به سر کارون همی رفت               قویی سبکبار             نبلم آرام چو

  ز دامان افق بیرون همی رفت       به نخلستان ساحل ، قرص خورشید        

...             ...           ...  

  شکوه دیگر و رازي دگر داشت         شفق بازیکنان در جنبش باد                   

  چین گذر داشت راوتو پنداري که پ               به دشت پر شقایق باد سرمست       

...             ...           ...  

  بلم می راند و جانش در بلم بود           ن بر سینه ي موج          ناجوان پاروز

  گرفتار دل و بیمار غم بود         داده مسکین در ره باد             صدا سر

 ...               ...                ...  

  خواهی از این حال خرابم  چه می     دو زلفونت بود تار ربابم                          «

  »چرا هر نیمه شو آیی به خوابم ؟        ه با ما سر یاري نداري                     کتو 

...             ...               ...  

  به آرامی به هر سو پخش می گشت       ن بوي گل در جنبش باد            صدا چو

  نوازش بخش می گشت... یپی دست    جوان می خواند و سرشار از غمی گرم    

 ...           ...         ...  

  »چه خوش بی مهربونی از دو سر بی «            نسیمی این پیام آورد و بگذشت         

   »لیلّ فریدون تو«                  »درد سر بی ،یکسره مهربونی«که           جوان نالید و زیر لب افسوس                

ته ها متفاوت است و در هر رشته ،تمام مصراع ها به جز مصراع شته هاي گوناگون به دست می آید  . قافیه ي رششعري است که از رط:مسمّ*

گویند . این مصراع که در تمام رشته ها هم قافیه است . حلقه ارتباط تمام رشته هاست .  »بند«آخرهم قافیه است . مصراع آخر هر رشته را 

  »دانشگاهیپیش «دامغانی منوچهري گویی بط سفید .........«) مثال : شعر 5مبتکر آن : منوچهر دامغانی (ق

: شعري است با مصراع هاي کوتاه و بلند که آوردن قافیه در آن ها الزامی نیست .درون مایه شعر نیمایی احساسات و تجربه هاي  شعر نیمایی*

  فردي ،عشق،سیاست و..... است .بنیانگذار شعر نیمایی :

ول طبارز ترین تفاوت شعر نیمایی و سنتی  .گزیدگان شعر نیمایی اندو....از بر، سهراب سپهري فروغ فرخزاد ،مهدي اخوان ثالث .نیمایوشیج

  مصراع ها و قافیه.

  انواع شعر معاصر پس از نیما :*

  قافیه و ردیف جاي مشخصی ندارد : نیما ،اخوان ثالث ، سهراب سپهري-وزن دارد–کوتاه و بلند ،مصراع هاشعر نیمایی یا آزاد :-1

  مشخص نیست :موسوي گرماروديدرآن رد ولی وزن عروضی ندارد و جاي قافیه آهنگ دا شعر سپید :-2

  نه قافیه و نه آهنگ دارد . فرق آن با نثر در آن است که در موج نو تخیل وجود دارد : احمد رضا احمدي،: نه وزن  شعر موج نو-3
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  دومسال   123ص                    مهم: در آمدي بر ادبیات دوران جدید (شعر)

  

  تخیل      آهنگ                   قافیه       قالب                   وزن                 

  + +                  +                 +                      شعر آزاد:                   

  + +                                  +                     _  شعر سپید:                 

  +                    _                 _                _   موج نو :                    

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....:مرورگرکوچک

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........................................................................................................................................... 

.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

                                                                                                      »توماج«موفق باشید:                                                                                                                                                    
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   :آرایه هاي ادبی

   رقص صامت یا مصوّت(نغمه ي حروف)  :واج آرایی

  خروش از خم چرخ چاچی بخاست      کرد راست                      پ براو راست خم کرد و چ

  رسم عاشق کشی و شیوه ي شهرآشوبی                         جامه اي بود که بر قامت او دوخته بود

  آمیزخال تو خاکم شود عبیرکه تا ز       هم برد                خیال خال تو با خود به خاك خوا

  مالمت علما هم ز علم بی عمل است        نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس                

  خاست ی کند این جا مقام مرغ کز آن بحرک                                خلق چو مرغابیان ، زاده ز دریاي 

  ور سري داري سر از مستان بی خود بر متاب           ی داري دل از رندان بی دل بر مگیر            گر دل

  لرزم که من ز جلوه ي آن شهسوار می      زمین ززلزله بر خود چنان نمی لرزد                        

  پرکرده ز در و درم و دانه دهان را آن ابر درربار ز دریا که برآید                                      

  نرگس مست نوازشگر مردم دارش                                 خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

  .»... ............................................................«  : قافیه نثر                 سجع(تسجیع)

  ....................................................................................................................................)1نکته

  مثال:

  ...................................................................................................................................)2نکته

  مثال:

  ...................................................................................................................................)3نکته

 سزاوار است و وردیکی را الله و / .داغ باید و ما را چون الله  باغ ./ شما رادوستانهللا مجرم است از و اگر عبدااست  بوستانالهی اگر کاسنی تلخ است از  :مثال

  زر.ندارد یا امید  سرم بود که بیم لّ./ نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسدرددیگري را ناله و 

  :انواع سجع*

  پاینده.است و دولت زاینده هنر چشمه ي مثال:  هم در وزن و هم در واج پایانی مشترکند . سجع متوازي : -1

  نمونه:

  اج.وّمو بحري است  ادقّن:فقط در وزن با هم مشترکند . مثال: شخصی است سجع متوازن -2

  نمونه:

   ندارد. کسندارد،در همه دنیا  دسترسفقط در واج پایانی مشترکند.مثال: آن که بر دینار   ف:رّسجع مط  -3

  نمونه:



 

 معلم :توما                                                                     آرایه هاي ادبی                                                                                       

٨ 
 

  تمرین: سجع و نوع آن ؟*

 نماید و فرزند خود به جمال.هرکس را عقل خود به کمال  )1

 طالب علم عزیز است و طالب مال ذلیل.  )2

 خبري که دانی دلی بیازارد تو خاموش تا دیگري بیارد. )3

 طلوب مشتعل.گاه از دیدن خط مکتوب منتعش و گاه از ندیدن روي م )4

 ت را غایت نیست از بهر آن که محبوب را نهایت نیست.محبّ  )5

 به حکم ضرورت سخن گفتیم و تفرج کنان بیرون رفتیم.  )6

  »95ریاضی«*درعبارت زیر واژه هاي کدام گزینه طرفین سجع نیستند؟

در همان بحبوحه ي بخور بخور که منظره ي فنا و زوال غاز خدابیامرز،مرا به یاد بی ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر « 

  »این مصطفاي بدقواره انداخته بود،باز صداي تلفن بلند شد.بیرون جستم و زود برگشتم.و فریب جهان پتیاره و وقاحت 

 ) فنا ، خدا4) بوقلمون ، دون                            3)پتیاره ، بدقواره                    2) جستم ، برگشتم                  1

   .دبه وجود می آی»ترصیع«یکدیگر به صورت سجع متوازي قرار بگیرند آرایه ي اگر کلمات دو مصراع یا دو عبارت در مقابل  :ترصیع*

  روانش گمان نیایش نداشت                                  زبانش توان ستایش نداشت     

  هم حرکاتش متناسب به هم                                      هم خطواتش متقارب به هم

  ما درون را بنگریم و حال را                                      و قال را   ما برون را ننگریم  

  وي مقرر به تو رسوم کمال                                      اي منور به تو نجوم جالل   

  مسخ کن این صورت اجرام را                                       نسخ کن این آیت ایام را    

  

  .و وجود می آید ه ب» موازنه«سجع متوازن قرار بگیرند آرایه ي اگر دو کلمه در مقابل یکدیگر به صورت  موازنه :

  هم عقل دویده در رکابت                                                 هم شرع خزیده درپناهت

  اري که دید ؟رّفک پستت به طزلدویی چون هن             جادویی چون نرگس مستت به بیماري که دید ؟       

  ز تیغ تو بهرام بریان شود                                    ز گرز تو خورشید گریان شود        

  »مسعود سعد«گیتی چه خواهد از من درمانده ي گدا                 گردون چه خواهد از من بیچاره ي ضعیف            

  خراب باده ي لعل تو هوشیارانند                             غالم نرگس مست تو ، تاجدارانند           

  

.................................................................................................................مرورگرکوچک:..................................................................................................................

  »توماج«...............................پیروزباشید...............................................................................................................................................................................
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     ................................  ..: امالیی و تلفظ یکسان ولی در معنی مختلف جناس تام                         

                                            

  باشد روان به پاي وي اکنون روان ما                 اشک روان اگر چه به پایش نشانده ایم                              

 بچربد بر شکر حلواي شیرین                       شکر هرگز نگیرد جاي شیرین                                         

  ه ي شهر پر از تنگ شکر خواهم کردهم             هم گفت     ازان لب تنگ شکر بار سخن خو                    جناس*

  

  /  انعام ، انعام /  استاد ، استاد مردمرد ،  پر ، پر  /  ر ، مهر  / گل ، گل  /   مه       جناس ناقص حرکتی :   : جناس ناقص  

                                                                                                                               ردینار ، دیدا/  علل ، خلل  / ،صفافا جناس ناقص اختالفی : درست ، درشت  /  جفا ، شفا ، و

  ان ، جهان /دارا ، مدارا / گران ، نگران / زمین ، زمینهمال ، کمال/ جناس ناقص افزایشی     ج

  : جناس بین دو حرف به وجود نمی آید اما بین حرف و اسم و صفت و.... امکان دارد . 1نکته 

  مثال:

  

  واژه اي دیگر مقایسه شود . واژه ي اسم یا صفت با :ضمیر متصل نادیده گرفته شود و اصل2نکته

  مثال :

  

اژه براي یافتن جناس و مقایسه يرایجاد جناس هم نقش ندارند ودرد دنساخت واژه تاثیر ندار:نشانه هاي جمع و (ي) نکره که دروند هاي تصریفی  :3نکته

  ن وند ها را نباید در نظر بگیریم.، آ

  مثال: 

  

  تواند جناس باشد ؟ کدام نمی

  

1-                          6-                                     11-                                      16-                                        21-  

  

2-                          7-                                    12-                                      17-                                         22-  

  

3-                          8-                                    13-                                      18-                                         23-  

     

4-                         9-                                     14 –                                   19-                                          24-   

  

5-                       10-                                    15 –                                  20-                                            25- 

 

  

  

 موفق باشید : محبوب توماج پور                  درست بود                        اشتباه کردم                                                                                     
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  تمرین :

  کرد جهان باز دگرگون نهاد          باد خزان روي به بستان نهاد                                              

  که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی                   نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی                    

  روان شود ز تن بدسگال ، هوش و روان                                    چو تیر هاي تو از شست تو روان گردد        

  اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد              ق دارند                                       لّبارند درختان که تع یرز

  باز ،تا به برج خود رسد این باز           مرغ جانم می کند پرواز باز                                                

  دلبرت صد بار آمد بار ده           چند باشی در حجاب خود نهان                                           

  صد آتش دگر اندر نهاد می آید                                            غم تو در دلم آتش نهاد از لعلت         

  از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند                       آن سرو روان افشانده اند                بر اهل دل گر جان 

  آب دیگر استرا از صائب ، این لب تشنگی ما                    کوثر و زمزم عجب آب رخ خود می برند                       

  عاشقانه به سر دار فنا خواهم رفت                                           د     نبخش چون سر دار فنا ، دار بقا می

  قال و مقال عالمی می کشم از براي تو              من که ملول  گشتمی از نفس فرشتگان                             

  ولی اجل به ره عمر رهزن امل است                  دلم امید فراوان به وصل روي تو داشت                          

  سپه تاخت بر روزگارش اجل          شنیدم که در مصر میري اجل                                              

  باز بر هم منه ار تیر و سنان می آید                ت که به دیدار کسی کردي باز                           چشم رغب

  د که پیامم ز بر او چه رسدصّمتر                 از برم رفت و من بی دل و دین بر سر راه                         

  گفت :ار نظري داري ما را به از این بینی                                    روزي به زنخدانت گفتم :به سیمینی           

  آویز تر استهر زمان پسته ي تنگت شکر                       آورد لبت                         که از تنگ شکر شور بر اي

  ه ي مشکین داردرّاي بسا چین که در آن ط                نافه ي مشک ز چین خیزد و آن ترك ختا                        

  مطرب عشاق گو بنواز راهی از حجاز                     حاجیان چون روي در راه حجاز آورده اند                    

  گلگون خراب کن جام باده يرا ز ما             زان پیش تر که عالم فانی شود خراب                                 

  خویش صحرد ازبه مرده نپرداز           غم خویش در زندگی خور که خویش                                   

  ا بردبچه رخ زیرخ شطرنج نبرد آن                مهر خوبان ، دل و دین از همه بی پروا برد                         

  ن غرقه ي افتاده در رودابس                                                       به بزم اندر نشسته با می و رود

  در روي زمین دگر نباشد         چون روي تو دل فریب و دل بند                                           

  اك و سامري آموختضحّکه کید و سحر به         اك و چشم فتانم                                           حّغالم آن لب ض

  تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی         مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند                                        
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  گور بود بهره ي بهرام گور                                گر به فلک برشود از زر و زور               

  پري را خاصیت آن است که از مردم نهان باشد     پري رویا ، چرا پنهان شوي از مردم چشمم                           

  بود مه ، مشتري                                 مشتري باشد غالم حلقه در گوش شما  حلقه ي گوش شما را تا

  بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان     زیرا که سود ده چهل                           از خطر خیزد خطر ، 

  اي گدایان خرابات، خدا یار شماست                                      چشم انعام مدارید ز انعامی چند 

  ه گر می کنی ، می کنی بیخ خویش ک                              مکن تا توانی دل خلق ، ریش                

  سعدیا ، گرنکند یاد تو آن ماه مرنج                                         ما که باشیم که اندیشه ي ما نیز کنند

  درد                                       به آب دیده و خون جگر طهارت کرد  رخوشا نماز و نیاز کسی که از س

  که به تعلیم من استاد ، استاد                            از استاد بود                         تنّبس مرا م

  در پس پرده شناسند که نا محرم نیست                            ساز اندازند      ي پردهبر به  که عارفان گوش

    ،دارندنه چنین صورت و معنی که تو داري            پیش رویت دگران صورت بر دیوارند                           

  باز است  وتا دیده من بر رخ زیباي ت       بر دوخته ام دیده چو باز از همه عالم                               

                                                                                                                             گ نیست چندل در  کاین زمان گوش بر چنگ است و                   هی                د بازمانی دیگر انداز اي که پندم می

  من مسکین داد  هم تواند کرمش داد                               و آن که گیسوي تو را رسم تطاول آموخت

  رم سایه ي آن سرو سهی باال بود سبر          رلب جوي                  می شکفتم ز طرب زان که چو گل ب

  مستی آهو برش آهو شده                        نرگس افسونگرش آهو شده                           

  عطار به یک جو نخرد نافه ي چین را                        چین سر زلف تو مشاطه گشاید                    گر

  تنگ شکر در دهن تنگ داشت                          چه سر عربده و جنگ داشت                     گر

  جمله منم تو شده گشته من از من بري                         بر در خانه منم اي مه و اي مشتري                

  رفتی و مرا در غم خود زار ، بهشتی                                  رخت ، اي حور بهشتی چون فتنه شدم بر

  طوق وفا به گردنم ،داغ جفا به سینه ام                         قمري باغ او منم تا بشناسیم ببین                   

  بگیر چنگ  به چنگ اندر و غزل بسراي                           ل سراي و غزل سراي بدیع                  اایا غز

  باید جدا از شانه کرد اطه راشّدست آن م                                   انه کرد  شاطه گر از شّتار زلفت را جدا م

  که بگذشت ز دوش  امشب اي دوست چه تدبیر                            یالب غمم تا به سر زانو بود              سدوش 

  وین چه مرا در سر است عمر در این سر شود                          ر شود                  سّه مرا آرزوست دیر میچآن 

  خود در مقابل مه رویش کم از هالل                                      با تار زلف او شب تار است هم چو روز   

  مارا به در نمی رود از سر ، هواي یار                                      گفتی هواي باغ در ایام گل خوش است 
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 ملمّع:*

  که عشق آسان نمود اول ، ولی افتاد مشکل ها                                               اقی ادرکاسا و ناولهاسّ اال یا ایها ال

  قالب شعر : قطعه              دوحه سجع طیرها موزون                                                   سلسال                  هاروضه ماء نهر

  وین پر از میوه هاي گوناگون                                                     آن پر از الله هاي رنگارنگ 

  کلماتی از یک ریشه اند . اشتقاق :*

  ل کسی که الف محبت زند منموّا                             ن همی زنم          بّاگر تیغ بر کشد که مح

  شاعري قدر تو داند که شعوري دارد                                 لب میاالي به شعري که نداري شوري      

        نرسد  دال، ز رنج حسودان مرنج و واثق باش                                      که بد به خاطر امیدوارما

  ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم         گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق                                    

  ز جام عشق او مستم ، دگر پندم مده ناصح                                نصیحت گوش کردن را دل هشیار می خواهد

  .تر سازد  به گونه اي که بتواند بر موسیقی درونی بیفزاید و تاثیر سخن را بیش » رقص واژه«تکرار:*

  ي شکراندر  شکراندرشکراندرشکرهم       قمران را قمري                         هم نظري ، هم خبري ، هم 

  گدارویی مکن در بزم سلطان ، ساقیا  جه،بر       هر نان                     جان ، ما نامدیم از ب جان جان جاناي  

  قلب (عکس):*

  زیبا ی و زندگی هاي نازیبایی هاي زندگنا –مجسمه آزادي و آزادي مجسمه  –فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی 

  :قلب/کنایه/طباقرشت  /  گهی پشت زین و گهی زین به پشت دچنین است رسم سراي 

  می گویند  »تصدیر«: اگر واژه اي در آغاز و پایان بیتی تکرار شود آن را تصدیر 

  آدمیبباید ساخت واز نو عالمی دیگر        دست                   در عالم خاکی نمی آید به  آدمی

  عصاهمی اژدها کرد باید     بر گرفتن نه معجز بود                  عصا

  )عبهر :گل نرگس» (مسعود سعد« عبهررویش گرفته زردي الله ي   مش گرفته سرخی الله           چش عبهر

 

  ...............................................................................................................................کوچک:........................................................................................................................مرورگر 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 »توماج«.........موفق باشید............................................................................................................................................................................................................................
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  آرایه هاي معنوي 

  »تناسب«نظیر:المراعات *

  کبک فروریخته ، مشک به سوراخ گوش                   کرده گلو پر ز باد ، قمري سنجاب پوش                      

  حلق و بردهان شما نیز بگذردآب اجل که هست گلوگیر خاص وعام                                            بر 

  کسان دگري . زبسترم/ صدف خالی یک تنهایی است / و تو چون مروارید / گردن آوی

  تیغ کشد مهرت ، گردون سپر اندازد نچو               تیر زند چشمت ، سیاره هدف گردد                         نچو

  اي کبوتر ، نگران باش که شاهین آمد                             برویی است               امرغ دل باز هوادار کمان 

  کشتی جان برد به ساحل درون                      عقل به شرع تو ز دریاي خون                                 

  نهاده ایم مگر او به تیغ بردارد                               چو خامه درره فرمان او سر طاعت                 

  زین چمن سایه ي آن سرو روان مارا بس                             گل عذاري ز گلستان جهان ما را بس               

  عنان کشتی خود تا به دریاي خطر دادم  زطوفان می کند رقص روانی بادبان من                                       

  :)طباق( تضاد*

  ش می کندوّ لعل جان بخش تو خود دل هاي مسکینان به لطف                       جمع می دارد ولی زلفت مش

   با او به هیچ جا نرسید این فغان ما                     از آسمان گذشت                    که جایی رسید ناله 

  نت: ...........)حت مفلس چراست کشتی کشتی (جمع محنم                             نعمت منعم چراست دریا دریا                    

  گزند (چند تضاد:.............)ا آشکار ،ینهان راست                                جادویی ارجمند                 ،هنر خوار شد

  .).صلح و جنگش رنج و راحت ، مهر و کینش حل و عقد (چند تضاد :.......                  خیر و شر   مشخشو ش آب و آتش ، حلمدست و تیغ

  خارا جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر                             اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم       

  رند به اعدا چه حاجت است ضاحباب حا                  عی برو که مرا با تو کار نیست                      دّاي م

  مرگم رسیده بود و لیکن خدا نخواست                                گردون مرا ز محنت هستی رها نخواست     

  »چندتضاد؟........«اي لب شیرین جواب تلخ سرباال چرا؟                  شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود             

  آن را که فلک زهر جدایی بچشاند                            شیرین ننماید به دهانش شکر وصل             

  ان آن سرو روان پیچمبه نقد امروز در دام                               بهشت نسیه دارد مشتري بسیار چون زاهد  

  سبزه ي خوابیده را بیدار سازد آب  و من                                  چون شوم مست از شراب ناب، خوابم می برد

  به روز افغانی و شب یاربی داشت                                             به یمن عشق خوش روز و شبی داشت

  خندان بر سحاب قبا وجود جود دستت بر                                      با شکوه کوه فضلت ابر گریان بر جبال 
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   :اقض(متناقض نما / پارادوکس): دو واژه ي متضاد با هم جمع شوندتن*

   .به عبارت دیگر:تصویري که دو روي ترکیب آن به لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض کند

  ازتهی سرشار،جویبار لحظه ها جاري است./ بر بساطی که بساطی نیست./ گوش کن با لب خاموش سخن می گویم./ پرازخالی است*جیبم 

  بی قیمتی ما ز گرانمایگی ماست                                            کاین چرخ فرومایه ندارد ثمن ما

  هرکه فانی می شود موجود می دانیم ما                    دعوي هستی در این میدان دلیل نیستی است        

  اي بسا نوردهد دیده ي نابینا را  گر ستاند زصبا گرد رهت را نرگس                                        

   که خورشید جمع ازپراکندگی است                 ره رستگاري درافکندگی است                              

  که من درمیان جمع  و دلم جاي دیگر است                    هرگز وجود حاضر غایب شنیده اي 

  در ره عشق مسلمان نتوان گفت او را                                       که به کفر سر زلفت نبود ایمانش

  مه املّاانشی  عورنه من در مکتب بی د                    قدردانی در بساط امتیاز دهر نیست

  حلقه ي دام نجات است خم طرّه ي موي                                 واي بر حالت مرغی که در این دام بود

  من بهشتی را نمی خواهم به غیر از کوي دوست                              من نشاطی را نمی جویم به جز اندوه عشق 

  زیاد استفاده می شود.» پارادوکس«است که در آرایه ي آسودگی خاطر  »:جمع/مجموع/جمعیت«بچه ها، کلمات   نکته:

   کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم                   از خالف آمد عادت بطلب کام که من 

  تکاین کرامت،سبب حشمت و تمکین من اس                                دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

  اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را                              فلک در خاك می غلتید از شرم سرافرازي

  نام خود را از زبان هیچ کس نشنیده ام                   صاحب آوازه در اقلیم گمنامی منم 

  نه از عجز است گر من تن به زخم نیشتر دارم          ز هر نیشی مرا سرچشمه ي نوشی است در طالع             

  ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را                   ن تلخ را ز عاشق پرسحالوت سخ

  زان که در هر یک پریشانیش صد جمعیت است           دور نیست          » نسیمی«گر پریشان شد دل از زلفش 

  هر نوایی را که من دیدم  خموشی می سرود                   ساز مستی غیر آهنگ عدم چیزي نداشت

  آتش قهر تو از دریا بر انگیزد غبار                  خنجر تیز تو هامون را کند دریاي خون 

  آزاد بود هر که در این حلقه ي دام است                  شیرازه ي جمعیت مستان خط جان است

  زهی پیداي پنهانم، تو را خانه کجا باشد؟                  اال اي قادر قاهر ، ز تن پنهان به دل ظاهر

  هرکه مست است در این میکده هشیارتر است                        هرکه از بی خبران است خبردارتراست

  الله و گل زخمی خمیازه اند                                              عیش این گلشن خماري بیش نیست

................................................................................................................................  
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  تمرین منزل:

  چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد                               ستزلف آشفته ي او موجب جمعیت ما

  این چنین ساکن روان که منم                                کی شود این روان من ساکن 

  کسی کند که به خون جگر طهارت کرد                                نماز در خم آن ابروان محرابی

  زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست                              چیست این سقف بلند ساده ي بسیار نقش

  سر ملوك جهان جمله بر زمین من است                    بوس آستان توام از آن زمان که زمین

  هرکه را بوده است آه سرد، می داند که چیست                  درون سنگ را  آتش سردي که بگدازد

  تا زمجموعه ي آن زلف پریشان شده ایم                  انی ما جمع آمد همه اسباب پریش

  باد یارب روزي برق بال، برگ و برم       ار، بار خاطر است                     برگ من بی برگی است و ب

  به جانان با زبان بی زبانی حال ما را                             سزد گر اشک لرزان و نگاه آرزو گویند 

  کنم کی طمع در گردش گردون دون پرور               ی گنج سلطانی به دستمن که دارم در گدای

  در کشور ما رونق بازار کسادي است                 هیچ متاعان خجل از قدر رواجیم ما 

  کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم                 پریشانی دل با سر زلف تو مجموع ، 

  چون در نگري دشمن جان تو ، هم اوست                هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست

  راحتی گر هست در ترك امید راحت است              شد که هرگز نیست راحت در جهان  این مقرر

  یادباد آن که سر کوي توام منزل بود                                  دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود

  زاد توزاد جان راد مردان ، حسن مادر                 اي همه انصاف جویان بنده ي بیداد تو 

  که دربی دست و پایی هم مرا باید دوید این جا                در این محنت سرا ، آیینه ي اشک یتیمانم

  روز فراق را که نهد در حساب عمر؟                بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار 

  جز بدان خاك آستان ، روشن                  دیده ي بخت مقبالن نشود

  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی                 و بر تارك هفت اختر پاي    خشت زیر سر 

  که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم      گداي میکده ام لیک وقت مستی بین 

  جام گیتی نما و خاك رهیم        گنج در آستین و کیسه تهی 

  د آوري ، باري به فریادش برسچندش به فریا                فریاد سعدي در جهان افکندي، اي آرام جان 

  این هم از بی هنري هاي هنر بود مرا      حاصل ذوق و هنر خون جگر بود مرا 

  صدا دارد یتحیر رشته ساز است و خاموش               شرر در سنگ می رقصد، می اندر تاك می جوشد

  جام کار ما مپرسدیگر از آغاز و از ان                 چون شرر انجام ما در نقطه ي آغاز بود 
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  »  با��ه ��تار�ی؟   ��ا   ور�      /  یار      دوش ��و�ید  � �� �ن   «                              : ���ب دو �س یا و��ی �ی دو �س با �م  :حس آمیزي*

                                                                                                   ................................ شکّر خنده/دشنام تلخ /  ناله ي سوزنده  /جیغ بنفش /با مزه نوشتن /نجواي نمناك  / لطیف آواي 

   :حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود                   گویم :    ببین چه می           روشنی را بچشیم :    

 نمک ندارد شعري که استعاره ندارد  یست در او استعاره ، نیست مالحتکه ن سخن               

 که من نمی شنوم بوي خیر از این اوضاع             می ام شست و شوي خرقه کنید خداي را به -

 با باد بوده همره بوي تو در سحرگه                        گل ها شنیده بویت خود را به باد داده -

 تیرگی می آید / دشت می گیرد آرام / قصه رنگی روز / می رود رو به تمام  -

 بکشید سوي خانه  مه خوب خوش لقا را               بهانه هاي رنگین  به ترانه هاي شیرین ، به -

 خداوند لباس هراس و گرسنگی را به آنها چشانید -

 رنگ او بوداستفاده از کلمات غیر مرسوم ، چشمه اي از خوشمزگی هاي رنگا -

 که سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمی گیرد            ز شاهنشه عجب دارماز این شعر تر شیرین  -

 آري نمک لذیذ نماید کباب را              آن خنده هاي شور دل چاشنی گرفت از  -

 از دست یک دگر گل ها ربایند آشیانم ر     شم    من آن رنگین نوا مرغم که در هر گلشنی با -

 چشم بر عجز نگه اشک ندامت ریزد                       نتوان دید ز بر رفتن جان از لطافت -

 گفتم که تلخ از آن لب شکرفشان مگوي              ش من بشوي دلدار گفت لوح دل از نق -

 رخ متاب از من که عاشق را زبانی دیگر است             نگین نمی گویم سخنگر به سبک مدعی ر -

 چراغ ما به نسیم سحر شود روشن                  سرد دل ما چون غنچه بگشاید ز حرف -

 که لبش بریخت خونم به بهانه هاي رنگین؟             گینکه خبر برد به یار از من مبتالي غم -

 شب تاریک فروزنده سحرها دارد               ن ناله ي سوزنده اثرها دارد آخر ای -

 تا چون غبار کوي او،درکوي جان منزل کنم     وي او          نه رفتم سازگل شنیدم بوي او،مستا -

  که گفت اي غنچه ي غافل،دهن پیش صبا بگشا  پشیمانی         سزاي توست چون گل گریه ي تلخ -

  لب ببستم ز سخن اي گل خندان که مباد              مردمان بوي تو یابند ز رنگ سخنم -

                                                                                                                                                                              

���� دادن �فات ا�سا�ی � ��ر ا�سان :»آدم نمایی«تشخیص :*
   کرد.سوسن به چمن زبان درازي می   

  ----------مفهوم؟   .ابر می گرید و می خندد از آن گریه ، چمن*         .و شمع خنده نکردي مگر به روز سیاهمچ*

����ص دارد.:  1نکته 
����ی �ود با�د ) 

  � �نادای ��ر ا�سا�ی ( � �رط ا�ن�ه � ��نای 

  دل من روي به جانان آري ؟کز براي                         اي نسیم سحري ! هیچ سر آن داري *

  کاري است رم کردنطااز رام گردیدن خ که بعد        صبا، اي کاش می گفتی بدان آهوي مشکین مو                    *

  اي گل، چوآمدي ز زمین گو چگونه اند                                      آن روي ها که در ته گرد فنا شدند *

  

�����ی ا��عاره ا�ت :  2نکته 
����ص ���ت.  � 

   و�ی � ا��عاره ای 

  باغ چون مینو نماید راغ چون مینا شود.                           کوه جام الله گیرد ابر لؤلؤ گسترد              *

  ر جدا، یار جدامن جدا گریه کنان،اب *ابر و باران و من و یار ستاده(= ایستاده) به وداع                      
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  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشفان ریزد                             من و ساقی بر او تازیم وبنیادش براندازیم*

����ص دارد .   آن ��ذوف    ا��عاره ای � ���ه � :  4نکته 
  ا�سان با�د 

  ،عقل ازآن جا برخاستچون او بنشست          عشق آمدو بنشست به تخت دل ما            *

  آیینه اي ندارم از آن آه می کشم    *حسن عروس طبع مرا جلوه آرزوست               

  *نشان عهد و وفا نیست در تبسّم گل                    بنال بلبل بی دل که جاي فریاد است

  آغوش کمانیم *چون تیر مدارید ز ما چشم اقامت                       کز قامت خم گشته  در

  

   �مام اضا� �ی ا��عاری :  3نکته 
ّ

  .�اضا� ی ا��عاری، ا��عاره ا�ت*     .ه ���ندم���

  استعاره مکنیه از نوع تشخیص :  *

  ................../ دست طبیعت / طرّه ي پرچین عشق بازوي دین  /دهن الله /سینه دریا  /قلب کویر/بازوان اندیشه  /نخزلف س@

   مکنیه از نوع غیر تشخیص : استعاره *

  .................................عقربه ي تاریخ  / طلوع باده / پرواز احساس  /بال نسیم  /افکار  ي پایه /عرش  ي کنگره/روییدن عشق @

  

  قرار بگیرد .» مشبه«به جاي » مشبه به«  :حهاستعاره مصرّ *

  .سایبان داردسنبل  ز گلدارم که گرد  بتی	@

   

  ! بهارمن! گل رعناي باغ منبهشت من                 به سروقتم نمی آیی خزان گشتم نمی پرسی @	

  

  گل زردفروشد تا برآمد یک              چرخ جهانگرد از هزاران نرگس	@

  

  شعله ي جان من بی سر وسامان شده اي          اي گل! امروز تو ،هم بزم حریفان شده اي           @	

  

  عاشقم آخر ، گرانی چون کنم ؟!             ! گفتی که جان ده ، می دهم ماه من@	

  

  تا من دلشده را بی سر و بی پا نکند     آن سهی سرو روان از سر پا ننشیند                       @	

  

  

  ، بنشیند .» مشبه به«، به جاي » مشبه« :هاستعاره مکنیّ*

  آموخت مرا شکل دگر خندیدن عشق                    .خندید گل                            طلوع کرد. دانش

  

  در رهگذار باد نگهبان الله بود           گلی نچید                خوبیو ز  مهرهرکاو نکاشت @	

  

   چهره ي زرد خزان از نفس سرد من است                          ي ابر بهار از دل پردرد من است گریه@	
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ل زرد�ودن ���ه ی ��ان را از��س �رد �ن �ی دو�!!!(�ھان�ی �ی�و�ی                              
��

��ه �،وا�عأ بارش باران � خا�� دل ��د ��ه؟و�زه!! د

  ���ت؟...............) 

  

  .تا جهان را تالوت کنیم بیا  ..............جهان،قرآن مصوّراست و آیه ها درآن به جاي این که بنشینند،ایستاده اند.. @ 

* 
ّ

م ا�سا�ی یا از و��ی �ی ا�سا�ی با�د ا��عاره م��� ����صا�� �ضاف ���ی از ا�دا
���ورت  � ��ر. ا�ت  ه از �وع 

   ا
ّ

ه ا��عاره م���

����ص ���ت .  ا�ت 
  و�ی 

  نمایش دهید .           و آنهایی که نیستند با عالمت         آنهایی که از نوع تشخیص هستند با عالمت *

        رخ اندیشه     نجواي نخل            آبروي فقر چشم دل            کنگره ي عرش        پیشگاه حقیقت   سقف شب         

  او هام پاي  آغوش خوشبختی     دوش ناله             دست شکوه                    رخ کفر             عقل يدیده              لف سخنز

    سینه ي دریا                        حیثیت مرگ              عنان قلم بخت         روي   ار            پایه ي افک زبان خامه                پرواز احساس     

    رخسار زمان                                بال خیال     وحی     بارش   طمع مرگ                    اشک مهتاب   شیرازه ي دل            بام سماوات     

  سینه ي صحرا    دامن فرصت         خنده ي شمع      گوش طرب            جوشش عشق               پاي روح           لفوران تخیّ

  

  *تمرین:

  به کدامین مقر سپرد ؟پاي اجل ورا   دست امل ورا به کدامین طرف فکند                      @	

  

  فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق                       ببست گردن صبرم به ریسمان فراق@	

  

  » حافظ « خاك راهی است که در دست نسیم افتاده است               دل من در هوس روي تو اي مونس جان     @	

   

  .)....................چند تشخیص؟...............(چند استعاره؟....  وخسیس . آسمان تعطیل است / بادها بیکارند/ ابرها خشک@	

  

  رد.کگاه تنهایی/ صورتش را به پس پنجره می چسبانید/شوق می آمد/ دست در گردن حس می انداخت/ فکر بازي می @

  

  ........).........................) و( چند استعاره؟......................(چند تشخیص؟.......

  

 )94در منظومه ي زیر چند تشخیص وجود دارد؟(خارج @

من صداي قدم خواهش را می شنوم و صداي پاي قانونی خون را در رگ ، تپش قلب شب آدینه ، شیهه ي پاك حقیقت از دور ، وصداي «

  »کفش ایمان در کوچه ي شوق ، و صداي باران روي پلک تر عشق ، روي موسیقی غمناك بلوغ

  )هفت4)شش                               3)پنج                           2)چهار                            1
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  ...................................................................................................................مرورگر کوچک:.................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

  »توماج«.......................................................................موفق باشید..............................................................................................................................

  

  

  

  الزم است .» را « انستن انواع ط بیشتر دبچه ها ! فکر می کنم براي تسلّ

  یکی را بفرستیم تا     (را) نشانه ي مفعولی:                                           »را«انواع

                                                

  .را خوردنی آوردما (را)حرف اضافه:                                                                

               

      (را) اف به بعد از خود منتقل شود:ترکیب را جابه جا می کند .به عبارت دیگر (را)اجازه دهد مض(را)فک اضافه                                                          

  فک اضافه است.    

. اگر(را)نشانه ي مفعولی باشد (مر) نیز نشانه ي مفعولی تاکیدي واگر(را)حرف  اضافه شود (مر)نیز حرف (مر) بر سر را بیاید تابع آن خواهد بود نکته:* 

  اضافه ي تاکیدي خواهد بود.

  توجه داشته باشید (را) به همراه فعل الزم نمی تواند نشانه ي مفعولی داشته باشد. *  

  می کاشتید        مر مرا افسانه می پنداشتید     /    تخم طعن و کافري  -1

  اي زبان تو بس زیانی مر مرا -2 

  ز عشق آفاق را پردود دیدم  /   خرد را دیده خواب آلود دیدم         -3

  دلم را داغ عشقی بر جبین نه / زبانم را بیانی آتشین ده-4 

  درآن روز کزفعل پرسند وقول / اولوالعزم را تن بلرزد ز هول   -5

  ضعیفان را به دست اندر درم نیست  -7                                                   وردگار اوست ما را نظر به قدرت پر-6

  نیستم این شهر فانی را زبون -8
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  شعله ي آهم ملک را پر بسوخت -10                                مرا از احمقی نادان گریز است  /که کار احمقان جنگ و ستیز است-9

  تورا نفس رعنا چو سرکش ستور /  دوان می برد تا به سرشیب گور -11

  حریص را نکند نعمت دو عالم سیر   / همیشه آتش سوزنده اشتها دارد -12 

  تن بی سرت را که خواهد گریست ؟   -13

  عاشقان را درغمت دل رفت و درد دل نرفت / خستگان رادر فراقت سر شد و سودا بماند -14 

  اخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.  اطفال ش-15

  طمع را نه چندان دهان است باز / که بازش نشیند به یک لقمه آز -16 

  چو بینم دوست را یک روز دیدار    ار                چه باشد گرخورم صد سال تیم-17

  ان است این و دیگرگون نخواهد شد مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد             قضاي آسم-18 

  مرا زور و فیروزي از داور است    /    نه از پادشاه و نه از لشکراست      -19

  گرگ را برکند سرآن سرفراز  /  تا نباشد دو سري و امتیاز  -20 

  تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود                   حسن خلقی ز خدا می طلبم خوي شما را -21

  در دل شب دیده ي بیدار من /  بیند آن یاري که دل را آرزوست    -22 

  تو را تا دهن باشد از حرص باز /نیاید به گوش دل از غیب راز-23  

  مرا نصیب غم آمد ، به شادي همه عالم                     چرا که از همه عالم ،محبت تو گزیدم-24

  مرا بی تو سر آمد زندگانی                                        که من رفتم ، تو جاویدان بمانی -25

  قسمت کنیم آن چه که پرتاب می شود                      شاخه ي گل قبول تو را ، سنگ رد مرا  -26

  بب نمی دانم چیست  بس رنج کشم طرب نمی دانم چیست                        رنجوري را س-27
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  زهرم آید شکرستان بی لب تو                                   بگرفت مرا دل از جهان بی لب تو   -28

  جان غافل را سفر در چاردیوار تن است                   پاي خواب آلوده را منزل کنار دامن است  -29

  کشورتدبیر را زیروزبر سازد قضا                                ورنه درملک رضا  نوشیروان عادل است   -30

                                                                                      

  »محبوب توماج پور«موفق باشید:                                                                                                             

  

  در مثال هاي زیر تشخیص را معین نمایید و اگر به چیز جالبی نیز برخوردکردید مطرح کنید .    تمرین:

  عشق داند که در این دایره سرگردانند              عاقالن نقطه ي پرگار وجودند ولی 

  ورنه این شط روان چیست که در بغداد است               مرگ خلفا می گریدخاك بغداد به 

  این ندا ، گوش جان ها را نوازش می داد و نگاه ها ، آرام و پرامید به هم گره می خورد .

  دست کرم ابر گهربار بلند است                                   امّید  هرچند زمین گیر بود دانه ي

  گر ماه مهرپرور من در قبا رود                          ي کند از رشک ، جامه چاك خورشید خاور

  ابري به سان طور زیارت کند مرا               هر روز بامداد بر این کوهسار تند 

  تو قدر سیلی باد خزان چه دانی ؟                          ز برگ وبار تعلق نگشته اي دل ، سرد

  ت ز نسیم صبا بپرسگر نیست باور                          وصل تو بر باد داده ایم جان ها به بوي 

  رها کرد ؟بر بویش اگر مست نگشت از چه                            مشکین سرزلفت که صبا رفت و کشیدش

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..............................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.........................................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  معنی است ( ایهام، هنري ترین آرایه ي معنوي است ) 2به کار بردن یک کلمه  در    ایهام :

  الل                                                  هرکه چون سعدي گلستانیش نیستخانه زندان است و تنهایی ض

  دکه می در ظلمت شب عین آب زندگانی بو           چوخضرم هرزمان می شد حیات جاودان حاصل                    

  دست همه بر بستی فریاد ز دستانت                    اري رّارت زد دست به طرّ ه ي طرّتا ط

  به جمال تو چو نرگس نگران برخیزم                   صبح محشر که من از خواب گران برخیزم 

  گفتا غلطی خواجه ، در این عهد وفا نیست                                ما ! عهد به جاي آر صندي می شد و گفتم : 

  آتش به سماورت بیفتد                                                  اي چایی سرد داده ما را

  لیک ترکش نکنم گر همه قربان گردیم                                غمزه و ابروي چون تیر و کمان آفت ماست 

  چون بوي تو دارد جان ، جان را هله بنوازم                   جان ریخته شد با تو ، آمیخته شد با تو 

  ز عمر مانده روزي می شود کم                                    غنیمت دان اگر دانی که هر روز

  چون نامه چرا یک دمش از لطف نخوانی                   در راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پاي 
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  کند بازي  شرم)بین که می =مگس بیتو شوخ دیده مگس (                                به راستی که نه همبازي تو بودم من 

  که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت                   برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است

  در بهاي سخنت جان جهان باید داد                                  به هواي دهنت نقد روان باید باخت 

  می کشد خار در این بادیه دامان از من                    گل خندان از مننه همین می رمد آن نو

  تا روي نبیندت به جز راست                      چشم چپ خویشتن بر آرم

  توفیق اي حکیم دانشمند                                              نسخه اي به قانون نیست در شفاي نادانی غیر شربت

  عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟                    رودکیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز 

  ب مدام ماشراي بی خبر ز لذت                                     ا در پیاله عکس رخ یار دیده ایمم

  قز سوز شوق دلم شد کباب،دور از یار                                              مدام خون جگر می خورم ز خوان فرا

  پارسایان، مددي تا خوش و آسان بروم                    یان را غم احوال گران باران نیستزتا

  که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر                                  حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ

  استوار خواهم کردبناي عهد قدیم                     اب خواهم ساختربه یاد چشم تو خود را خ

  خوردن خون دل خلق به دستان تا چند؟                    ست که خون دل ماستنّارنگ دستت نه به ح

    که همچو روز بقا هفته اي بود معدود                    به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ

  صبر از تو خالف ممکنات است         دیدار تو حل مشکالت است

  چنین دردام غم تا کی به بوي دانه بنشیند    رمن شادي نشد یک دانه اش حاصل                             دلی کز خ

  کز پارس میرود به خراسان، سفینه اي      شعرش چو آب در همه عالم چنان شده

  نشاید گفت جز ضحاك جادو         لب خندان شیرین منطقش را

  چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت                   آشنایی نه غریب است که دل سوز من است

  زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست      ه و خجلت همی برمددل دادمش به مژ

  به غمزه گوي که قلب ستمگري بشکن                     وي که آیین دلبري بگذارگبه زلف 

  عود و چنگ و رباب چه حاجت است به آواز      ي قول دوست در گوش استمرا که زمزمه

  نصیحت همه عالم به گوش من باد است                         به کام تا نرساند مرا لبش چون ناي

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

  او شکوه از فلک دارد که هر که هست در                         پنداري ،زمانه مکتب اطفال گشته

  که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش          دارکمند صید بهرامی بیفکن جام جم بر

  تا دم صبح قیامت نگران خواهد شد                       چشمم آن دم که زشوق تو نهد سر به لحد

  آیدجوي بوکه برشید خورز نور                          ام ، ظلمت شب یلداستکّصحبت ح

  ی مجلس ندارد آبیمپر کن قدح که بی                          مخمور جام عشقم، ساقی بده شرابی

  هاي زار چه آرد هواي نايجز ناله            هاي زارآرد هواي ناي مرا ناله

  کندباطل در این خیال که اکسیر می                         شدحاصل و هنوزنجز قلب تیره 
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  هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر          دستان گفتند که به راز سر بسته ي ما بین 

  گیردزبان آتشینم هست لیکن در نمی       این مجلس رمیان گریه می خندم که چون شمع اند

  ا هم بگذردهم بر پیادگان شم                                               پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست 

  هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت                                         دل گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید

  باد ار وقت سحر می آورد بویت به من                                              باد وقتش خوش که او وقت مرا خوش می کند

  

���ی �نده �م � دعا آرزو ��ید �ون ��ت �ی �ویدز �رب«
م دو�ت                 »�دا

: تفاوت ایهام با ایهام تناسب:در ایهام  هردو معنی قابل قبول است اما در ایهام تناسب یک معنی قابل قبول است و معناي ایهام تناسب

  دیگربا دیگرا اجزاي جمله تناسب ایجاد می کند.

  

  در سعی چه کوشیم که از مروه صفا رفت                                   جاست احرام چه بندیم چو آن قبله نه این 

  موق بر شدیّمهرم به جان رسید و به ع                     چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب

  زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما      روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

  که بوستان توستم ندیده ا به زین        ه ام درختان میوه دار یددبسیار

  ي ما، دیوار گوش داردچون دف به حلقه      از یار مصلحت نیست آهنگ شکوه کردن

  ي طلعت درویشان استمظهرش آینه      روي مقصود که شاهان به دعا می طلبند

  نی که چه مشکل حالی استهجران، تو چه دا لحا    ما هم این هفته برون رفت و به چشم سالی است

  ما مست چو چشمان تو هشیار ندیدیم      مست است و برد دل ز کف مردم هشیار

  ي غمّازم نیستي آینههوچه کنم شی      دلم از مهر تو در تاب شد اي ماه، ولی

  من نقد روان در دمش از دیده شمارم                     ننهد دوست عیاري را ملگر قلب د

  موختآدکان تو مشتري  به ز بس که ره        آفتاب و قمر برفت رونق بازار

  آمد شکري بودکان میوه که از صبر بر                     تلخ استما صبر دگر بار نگوییم که 

  اندازدفریاد و فغان هر دم در کوه و در       فرهاد صفت خواجو دور از لب شیرینت

  پیش تو چون شمع گدازماز آتش دل        پروانه ي راحت بده، اي شمع! که امشب

  ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي                      روي جانان طلبی آینه را قابل ساز

  خ زنانرتا به خلوتگه خورشید رسی چ       پست مشو مهر بورز ،ه نه ايذرّکمتر از 

  باش مژگانپناه مردم بی دست و پا چو                       حوادث شود غبار انگیز دباچو تند

  گو مؤّذن ز پی بستن قامت باشد                                            ما که بستیم به دل نقش قد موزونش 

  بر نقطه ي دهان تو باشد مدار عمر                      اندیشه از محیط فنا نیست هر که را

  به پاي دوست درافکند جان شیرین را                 چرا مالمت خواجو کنی که چون فرهاد                          
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  در حقیقت تنگدستی مایه ي دیوانگی است                                     در چمن بید از غم بی حاصلی مجنون شود

  و نماز می کنیسه قبله ي اهل دل منم                                              پیش نماز بگذرد سرو روان و گویدم 

  *تمرین:

1(  

2(  

3(  

4(  

5(  

  لف و نشر: *

 لف: در هم پیچیدن نشر: باز کردن و گستردن. ابتدا دو یا چند واژه در یک بخش از کالم با هم می آیند (لف) » پیچش و گسترش«

  ید (نشر)آ هاي دیگر کالم میها در بخش یا بخش نآسپس توضیح 

  لفظ ثانی به معنی  ثانی                لفظ اوّل به معنی اوّل         که دو لفظ آورند و دومعنی  *لف و نشر مرتب آن را دان           

  

  لفظ اوّل به معنی ثانی               لفظ ثانی به معنی اول         که دو لفظ آورند و دو معنی        *لف و نشر مشوّش آن را دان 

  مثال:هستند. تاریکو  روشن، شبو  روز    ها باشد: لف و نشر مرتب: اگر نشر ها به ترتیب توزیع لف*

  

  مثال:هستند. روشنو  تاریک، شبو  روزها نباشد: لف و نشر نامرتب: اگر نشر ها به ترتیب توزیع لف*

  

  »گل: گل سرخ«                              همه ب ندکه به یک جاي نشکف                    گلو  نرگساست  خواسته و دانش

  گردانبیا  وازنب یجامو ی حزین چنگ                     اي نور چشم مستان در عین انتظارم

  ز ملکت پراکندگی دور باد        باد معمورو  جمعت کشورو  دل

  موختآ سامريو  اكحّ ضبه سحر و  کیدکه                      انماك و چشم فتّ حّغالم آن لب ض

  است میگون و مستان تو لبو چشم بیا که       نه پادشاه منادي زده است می نخورد

  هر چه توانی مکن، هر چه بدانی مگوي      زینهار  زبانو  دستگر دهدت روزگار 

  توست ي انهدو دام هاي عجب زیر لطیفه      عارفان ربودي دلاز خطو  خالبه لطف 

  کاین گهر می ریزد آن زر می زند                                          روي و چشمی دارم اندر مهر او         

  کمندو  گرزبه  خنجرو  شمشیربه         ن یل ارجمندآبه روز نیرد «

  »دستو  پاو  سینهو  سریالن را         ببستو  شکستو  دریدو  برید

................................................................................................................................................................................................................................  

  از شاعري دیگر در اثناي کالم. دیث یا بیتیحآوردن آیه،  تضمین:*

  گیرد.نکته: تضمین معموالً داخل گیومه قرار می

  این نوا را دکه لسان غیب خوش تر بنواز                      وق او دماستا د شهریار: چه زنم چو ناي هر دم ز نواي ش
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  »بنوازد آشنا را شناییآبه پیام                         همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی«

  »منم که شهره ي شهرم به عشق ورزیدن« ر عشق منم شهریار و چون حافظ                                            هبه ش

  ، سوره بقره)209(آیه » وقنا ربنا عذاب النار«                             زینهار از قرین بد زنهار

  »همی بوي جوي مولیان آید«کز نسیمش                       خیزتا خاطر بدان ترك سمرقندي دهیم

  »ن نامدارآجهان تیره شد پیش «حریف نواخت به صدمتی که  ه يیکی از خروسان ضربتی سخت بر دید

  اي پسر» نأیوم هو فی ش لّک«            بهر این فرمود رحمان اي پسر 

  »آزادم،که در بند توام من از آن روز «          گرداند روي بحافظ از جور تو حاشا که 

 »ما رمیت اذ رمیت«ایزد  گفت            قرآن باز خوان تفسیر بیتتو ز

  داشت »جنّات تجري تحتهااالنهار«چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشت                                        شیوه ي 

  »سالم هی حتّی مطلع الفجر«                                              شب قدر است و طی شد نامه ي هجر 

  تلمیح:*

  آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود      نیا که بسی سود نکرددار مفروش به ی

  گاه پل بر روي دریا بسته کرد        گاه گل در روي آتش دسته کرد

  گفت بر هرخوان که بنشستم خدا رزّاق بود                             بر در شاهم گدایی نکته اي در کارکرد             

  ي کار به نام من دیوانه زدندقرعه                     آسمان بار امانت نتوانست کشید

  جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد                     گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند

  نسیم گلستانش را دم عیسی کرامت کن      اي داردتازهئب، فکر جوش صاع طببهار 

  سوگند به روي همچو ماهت                     ده است خدا ز روي تعظیمرخو

  من چرا ملک جهان را به جوي نفروشم                  رضوان به دو گندم بفروخت پدرم روضه ي

  صدر عالم را در او آرام داد        عنکبونی را به حکمت دام داد

  برادر در نخواهد برد ناجان ز چاه  ،پور دستان                   ي دیگر کنشان گوي مسکین، پردهیاي پر

  ا / بلکه خبررصبح می خواهد از من / کز مبارك دم او آورم این قوم به جان باخته 

  خیمه در مزرعه ي آب و گل آدم زد      نظري کرد که بیند به جهان صورت خویش

  همه یک چیز شد پنهان و پیدا        گشت اشیا به اصل خویش راجع

  که بر سِدره جبریل از او باز ماند        چنان گرم در تیه قربت براند

  گندم خال وي از جنّت او خواهم چید                                           من هم از روي صفا، کار پدر خواهم کرد

  از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس                     ایمما قصه ي سکندر و دارا نخوانده

 اسالم را در خامشی آواز داده        مردي تذرو کشته را پرواز داده

  اسم اعظم بکند کار خود اي دل خوش باش                                    که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود

  

  اغراق(مبالغه): *

  عملی سازگاري نداشته باشد.ي چیزي که با منطق عقلی و تجربه
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  »براي آفریدن حماسی است مناسب ترین شیوه«

  که بالیی رسد آن سرو سهی باال را                               سیلی ازگریه ي من خاست ولی می ترسم      

  مهر که در دل بکارمتبر بوي تخم                                 صدجوي آب بسته ام از دیده برکنار             

  رفتمهمه خاك هاي شیراز به دیدگان ب      یجایی قدمی نهاده باش که د آنیبه ام

  ترسم که بوي نسترن مست است و بیدارش کند      م به یک ال پیرهن خوابیده زیر نسترنیار

  نبندد مرا دست چرخ بلند        که گفتت برو دست رستم ببند؟

  شب زلفت که زیادت بود از دوشا الّ      چون دوش شبی تیره ندیدم به درازي

  از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم                                             وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل

  شک تو نازلکه هست آتش دل غالب و سر                  خواجو سزد که دست بشویند از آب چشم تو

  بر آن پاك انداز دیده پاك شو اول و پس      ویندگاهل طریقت  که غسل در اشک زدم

  همی خاکی نعلش بر آمد به ماه                     اي بر نشسته سیاه ي یکی تاز

  کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران                    بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

  رساند بدنش را کی آزارزاناز                      گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را

  خیزده صد فریاد از فرهاد زرین چنگ برک                   به مژگان بیستون را آن چنان از پیش بردارم

  ردمگپرد بیدار می  اگر رنگ از رخ می                   اگر چه نقش دیوارم به ظاهر در گران خوابی

  ز سر کوي تو با کشتی گذشتن مشکل استا                   کوي تو گردیده است آب سر دل ها دربس که 

  ز شادي بر سر آب آمدي سنگ                      چو رامین که گهی بنواختی چنگ

  دارد و طاقت یک حرف ندارد آن فرو مایه هزار من سنگ بر می

  دردا که این معمّا شرح و بیان ندارد               هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است                     

  نکند در تو سنگدل اثري                     آه سعدي اثر کند در سنگ

  اي است زمین در دهان برفگویی که لقمه                  رگز کسی ندید بدین سان نشان برفه

  کمر می آیدهر دم از دامن من تا به                     آن کوه غم و درد که سیالب سرشک منم

  کی بتوان دید روح در بدنشزز نا                  تعجب اگر نتوان نقش خاطرش دریاف

  آسان کشم چو کاه به نیرویی از غمت                     کوه گرانم نهد به دوش صدهزارگر 

  گرد من فرسنگ در فرسنگ رادورم از یار و نیارم سوي او رفتن که اشک                                      ساخت دریا 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	 	

  غیرواقعی،امّا شاعرانه و دلپذیر براي یک موضوع.آوردن دلیلی  :»�ھان�ی �ی�و«  حسن تعلیل:*

  (بچّه ها،مهم ترین موضوع در درك آرایه ي حسن تعلیل، درك درست معنی بیت هاست.)

  اگرنه سوخته ي عشق الله رویان است؟!                        ز داغ کعبه سیاهی چرا نمی افتد       

  شرمسار از رخ آن الله عذار آمده اي  اي گل ار سرخ برآیی عجبی نیست که تو                   

  باد اگر شیدا نشد چون من چرا شد بی قرار؟   ابر اگر عاشق نشد چون من چرا گرید همی؟              
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  دلیل درخشش فلز؟................................دلیل ادبی ولی غیر واقعی.»ازانعکاس آتش درون او می درخشید. فلز گران بها«

  

  »وتلمیح به...............................« هنگ تر استآاش خوش شکسته  سازاین          عشقي ما را اي بینوا بشکن دل

  

  ها،دلیل واقعی است یا غیرواقعی؟ هچب .................................است.زیرا؟....................................سؤال؟ ساز خوش آهنگ 

  در وداع شب همانا خون گریست                                                 روي خون آلود زان بنمودصبح

  چه ها،دلیل واقعی است یا غیرواقعی؟ .................................................سؤال؟آسمان موقع طلوع سرخ است.زیرا؟.......

  خمیده پشت ازآن گشتند پیران جهان دیده                                   که اندر خاك می جویند اّیام جوانی را

  بچّه ها،دلیل خمیدگی کهنساالن؟ واقعأ مصراع دوم؟

  است ز یاقوت لبش                                           دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟! بوسه اي گر نربوده

  به سرو گفت کسی میوه اي نمی آري                                            جواب داد که آزادگان تهی دستند

  که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد                      تنور الله چنان برفروخت باد بهار                           

  که پاي اشک خونین در میان است                            دلم با چشم تر یکرنگ از آن است                   

  ابرها پنهان شود دانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟                                زیرا که آن مه بیش تر در

 زلف تو گرفت رنگ ماتم                      تا چشم تو ریخت خون عشاق                              

  که از دروغ سیه روي گشت صبح نخست:                               به صدق کوش که خورشید زاید از نفست        

  دنیا تنگ است جاي جنبیدن نیست                    ه ام در دامن؟دانی ز چه پا کشید

  طالب چشمه ي خورشد درخشان نشود                              ذره را تا نبود همت عالی حافظ                    

  ي مرغان چمن در طرب استنه، که از ناله      جنبش سرو، تو پنداري کز باد صباست

  که دایم از خدا خواهد شفاي چشم بیمارش      دارداز آن مژگان او دست دعا بر آسمان 

  ي خویش شرمش آید  ز فرو بردن پرورده      چوب را آب فرو می نبرد حکمت چیست؟

  پل از بهر وداع  سیل پشت خود دو تا دارد      قد پیران تواضع می کند عیش جوانی را

  می گریست روزگار سنگدل بر حال مجنون      آن نه باران بود، گرد کوي لیلی هر بهار

  و آنک دلیل، زردي رخسار و ارتعاش      خورشید را از هیبت تو دل ز جا بگرفت

  رسم بدعهدي ایّام چو دید ابر بهار                                               گریه اش بر سمن وسنبل و نسرین آمد

  شرم آمد و شد هالل باریک                       از روي تو ماه آسمان را

  اي آفتاب مغرب غربت بر او بتاب      از دوري تو کعبه سیه پوش گشته است

  کاین گلستان خنده واري بیش نیست        می رود صبح و اشارت می کند

  ماه روي در لکه ي ابرهاي تیره می کشید. شاید از سیاهکاري انسان ها شرمکین شده بود

  مکه یکی خود خوري، دگر مرد        زان دو نیم است دانه گندم

  دنیي ما را نشجاي آن دارد اگر ناله                   ي زر گشت گرانگوشت اي سیم بر از حلقه
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  که پیچیده است دود آه عاشق بر سرا پایش      از آن سرو سیمین در نظر ها سبز می آید

  آیداز آن رو آب در چشمم مگر بسیار می                    چو اندر آب عکس یار، خوش تر می شود پیدا

  هنوز می پرد از شوق، چشم کوکب ها      به یک کرشمه که در چشم آسمان کردي

  زان است که هر کس دهنش پاره کند                     پیش دهنت پسته ز تنگی زده الف

  هر زمان پیشت زمین بوس از براي افتخار      مد فلک در آفرینش تا کندآوژ گپشت 

  از روي زمین بوس، فلک، پشت دو تا کرد      فضل تو شبی کهنه قبایی به فلک داد 

  زان همی نالد که بر وي زخم بسیار آمده است      نی که می بینی همی در مجلس آزادگان

  ؟چراست زلف تو را پیچ و تاب مار گزیده                     اگر ز درد اسیران خود نشد آگاه

  سوخت ز شوق تو دود شدآتش ز بس که                      خورشید از نمود رخت بی نمود شد

   که نقاب از رخ گل، باد سحر دیر کشید                   ن سبب استچمن زآي مرغان این همه ناله

  زگرد خواب بشو دست و رو، تو هم برخیز                             گرفت دامن گل، شبنم از سحرخیزي               

  در تو نگرم کآینه دیدارنمایی                               گرچه به شب آیینه نشاید نگریدن                 

  چهره ي برگ خزان زرد از جدایی می شود                               رشته ي پیوند یاران را بریدن سهل نیست       

  پیش عشّاق تو شب ها به غرامت برخاست                                  شمع اگر زآن لب خندان به زبان الفی زد     

  عذرخواه از صدزبان زان شرمساران می رسد  گل مگرالفی زد از خوبی کنون پیش رخت                                    

  پیداست که از روي لطیف تو حیا کرد                                          باران همه بر جاي عرق می چکد از ابر 

  کآمد به در از پرده، مه چهارده، تو                              خورشید فروزنده شبی پرده نشین شد             

  پس زاهدان براي چه خلوت گزیده اند  گر شاهدان نه دنیی و دین می برند و عقل                                    

  دهان پسته ز رشک لب تو پرخون است                                          وگرنه بر دهن پسته هیچ کس نزده است

  

  » گوهري طفلی به قرصی نان دهدهرکه او ارزان دهد ارزان دهد             «  تمثیل (نوعی ضرب المثل):*

  گردد کمندتر  کز کشیدن تنگ        م همیسنی کردم ندانستتو

  که ایزد در بیابانت دهد باز        تو نیکی کن و در دجله انداز

  مر زبان را مشتري جز گوش نیست      محرم این هوش جز بی هوش نیست

  نشاید بریدن نینداخته        گفت ناساختهنباید سخن 

 تنگت بگويهر چه می خواهد دل                      و تربیتی مجويهیچ آدابی 

  هردم که دل به عشق دهی خوش دمی بود                                     در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

  

ن �ود �ای ��ر�ی، ��رع دی��ی را �عادل «   اسلوب معادله:*
��

  »ه با�د.ن �یاورد � �وری � ����ه ��ھا�ی ��ز دا�� آ شا� �ای �و��ه 

  بیت توجه کنید،به این بچّه ها

  که ناکس کس نمی گردد ازاین باالنشینی ها                          من از روییدن خار سر دیوار دانستم              

  ..………………………………………………………………سؤال:آیا این بیت اسلوب معادله دارد؟
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  چطور؟ زیربیت 

  ی می آیدمگسي به شکار شاهباز                               یاران                  حافظدارد سر آزردن  یار

  

  هرکه را برخاك بنشانی به خاکت می کشد                                 شمع آخر تکیه برخاکسترپروانه کرد

  

  را. عوض کنیم. (بین دو مصراع عالمت = را می توان گذاشت یا کلمه همان طور که) یمنجاي دو مصراع را می توا

ق � �ود ��راع با�د ا�ادی �دارد.، هابچه
ّ
��ع�

ل �ند اس�وب �عاد� ��وا��م دا�ت. ا�� ��ف ر�ط 
�

  ا�� ��ف ر��ی دو ��راع را � �م و

  کی از سپند سوخته گردد صدا بلند                      بلند                     =ما است گر نشد آواز  ختگیاز پ

 

  میناي غنچه زود نریزد گالب را    (=/همان طورکه)       مثال: از تنگی دل است که کم گریه می کنم 

 

  .استوار است» تشبیه«ه يایمعنایی دومصراع، در واقع بر پارتباط *

  اسب،خواب آلوده رادل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر دل بود                   =                 می برد هرجا که خواهد 

 مشت آبی می کند خواب گران را تار و مار                    =                 قطره ي اشک پی ویرانی عالم بس است

در اسلوب معادله نباید هیچ رابطه ي دستوري میان دو مصراع وجود داشته باشد،امّا باید توجه داشته باشیم که وجود حروف  نکته:*

  نیست.به ابیات زیر نگاه کنیم:»اسلوب معادله«،در ابتداي مصراع دوم خوبی براي تردید در وجود »تا«یا»که«ربط،مثأل

  تا بر آتش ننهی،خامی اسپند به جاست  پختگی را سبب اندوه شب هجران است                                       

  برآتش نهادن / از بین رفتن خامی / اسپند               / پختگی/{عاشق}                      =     اندوه شب هجران

  که غرقه خبر ندارد ز باران خبر  نبودش زتشنیع(=بدگویی) یاران خبر                                          

  او(عاشق) / تشنیع یاران / بی خبري                      =                    غرقه / باران /بی خبري

  

  :پس،نتیجه گیري

ی دا�د       : -------------------=          ------------------
��

ی حال دل 
��

ل ز                                  =                                         � ��ر ا� 
��

����ه 

گان ��ر ��رد   د�وان

  مدّعا                                                  مثل                  

دل رو�ن ز م�� و                          =                           �ب ��تاب ،پای �د را �و�ه �ی سازد :      --------------------=         ------------------

  �ی�ه ی ��طان ��ند�شد

  مثل                                                مدّعا                   

  

 *نمونه هایی براي اسلوب معادله:

  او باالتراست گرچهجاي چشم ابرو نگیرد          شأن شعله نیست                              باال نشیند کسراگردود 

  در سبک مغزان بود گردن فرازي بیش تر      می کشد قامت، نی بی مغز، بیش از نیشکر
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  آب محال است که پنهان سازد را مرده           عیب خود صاف ضمیران نتوانند نهفت                               

  سیل از رفتن نمی ماند اگر پل بشکند      قامت خم، مانع عمر سبک رفتار نیست

  مور را پاي رهایی از دل گرداب نیست                   ومانده است در دریاي اشکمردم چشمم فر

  ترك لؤلؤ نتوان کرد که دریا خطر است      دست سعدي به جفا نگسلد از دامن دوست

  طفل بازیگوش را آتش به چنگ افتاده است                  دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است

  سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است       مالمت از دل سعدي فرو نشوید عشق

  تمام گشتن ماه از هالل معلوم است                   ، شود ز اهل کمالگرفت هر که کم خود

  ریاضت کش به بادامی بسازد        مرا کیفیت چشم تو کافی است

  ي پر ، صدا نیاید بیروناز کاسه      د ، خاموش استرآن را که بود مغز و خ

  ایی استدتالش دار کند هر سري که سو      د است مرغ وحشی رانظر به شاخ بلن

  در حقیقت تنگدستی مایه ي دیوانگی است                                     در چمن بید از غم بی حاصلی مجنون شود

  انداز استتیر کج باعث رسوایی تیر                     ت اثريدخل بی جا ندهد غیر خجال

  تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود      خطاي جاهالن پیدا شوددر سخن گفتن 

  ماهی که بر خشک اوفتد، قیمت بداند آب را                   مقدار یار هم نفس، چون من نداند هیچ کس

  بر زمستان صبر باید طالب نوروز را                    کام جویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست

  شاخ بریده را نظري بر بهار نیست                      نخواهد نعیم دهرقطع امید کرده 

  اشتها دارد زندههمیشه آتش سو                      حریص را نکند نعمت دو عالم سیر

  به فریاد آورد مشتی نمک دریاي آتش را                     ، عشق سرکش راعاشقبلند آوازه سازد شور 

  گلی که نیست در او نِکْهتی، گالب مکن       شد بی دردبدار دست ز اصالح دل چو 

  گرددکمان را گرچه روغن می دهی فربه نمی       ایل ضعف پیري رازسازد غذاي چرب نمی

  می آتش کند کوته، زبان خار راگر       می توان از پخته گویی ساختنکار خامان 

  ر شودقطره در گوش صدف گوهر شهوا      سخن از مستمعین ، قدر پذیرد صائب

  ي آباد می آید بروندود، بیش از خانه      ه حسرت می کشدآاز فقیر افزون توانگر 
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  در دست باد، برگ خزان را عالج نیست      ام به دست دل هرزه گرد خویش ماندهدر

  ها را می کند باد خزان از هم جدابرگ      می شوند از سرد مهري دوستان از هم جدا

  ي شب از نیستان چاره نیستشیر را در پرده      سیاه در ضعیفان می گریزند اقویا روز

  گنه تخم چه باشد چو زمین قابل نیست                    ي مادل گردون متاثر نشد از گریه 

  به هر دیار که بارندگی است ارزانی است      ز چشم گریان، بی قدر شد متاع جنون

  د و سحاب آسوده استآفتاب از گردش با      طلب  نیست عاشق را غم از خار بیابان

  موج دریا دیده را یستن به ساحل مشکل است                  جان عاشق در تن خاکی چه سان گیرد قرار

  ي شاه و گدا یکی استدر آفتاب سایه                    بین، نبود رسم امتیاز پاكدر چشم 

  توان سفت گهر را با دشنه محال است                     از اشک نگردد دل سنگین بتان نرم

  خار و خس مانع طوفان نشود دریا را      نشد از زخم زبان شورش مجنون ساکن

  گرد هدف نگردد تیري که شد هوایی      جان هوا پرستان در فکر عاقبت نیست

  حسن و عشق پاك را شرم و حیا در کار نیست                                 پیش مردم شمع در بر می کشد پروانه را

  از کاسه ي شکسته نخیرد صدا درست      حسن بیان مجوي ز ما دل شکستگان

  دزد چون شحنه (داروغه) شود امن کند عالم را                     عشق سازد ز هوس پاك، دل آدم را

  کردنسیل از کشور ویرانه تهی دست رود                                              باده با مردم غفل چه تواند 

  اي دل،به پشت گرمی اشک این قدر مسوز                                     خونابه کی تالفی سوز کباب کرد

ن �ود را ادا� د�د � کال�ش را ��ع �ند اس�وب �عاد� ��وا��م دا�ت.،بچّه ها*
��

���ر 
ش�ل سیاد�ن �ود � ا�� شا� 

اده �:�رط  و �واب �رط � 

  ساده.

  پاي خواب آلود از فریاد اگر خیزد زخواب                                  می کند پند و نصیحت در گران جانان اثر    

  (جواب:گزینه ي......)؟*کدام اسلوب معادله ندارد  تمرین کوچولو:
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خ ��ر�ن �ی �ود١
ت�

       )�د �ی �مان � ��گ 
ّ

ر ���ه ���ه از �        آسا�ی ز ��گان �تان ��وان ����      �)دل  ٢                                                                                           ت �مان ��یدن � ا�تاز ���بان ��

  ��ران ��یدن � ا�ت 

ن � آسا�ی �ید      ٣ ن ��یدن �   )�ی �وان از ��ت ��دا ���ر ��وا�د ��ید٤                                                                             ا�ت� �وا�ی از د�ن د�دا
والن دا�ن ��� �بک �              )�ق را خاشاک � ز

  ��یدن � ا�ت 

  

  

  

  

...............................................................................................................................................................................................................................................................وچک:کمرورگر

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................  

  

  

  »توماج پور محبوب«.    موفق باشید.آیینه هرچه دید فراموش می کند        صورت نبست در دل ما کینه ي کسی                                

  

  کنایه -4    مجاز -3    استعاره -2                 تشبیه -1 فن بیان:*

  رکن تشبیه: 4 تشبیه :*

  مشبه به، وجه تشبیه را معرفی می کند. مشبه به: مهم ترین رکن تشبیه ، خصوصیت و ویژگی -2            مشبه -1 :»تشبیه ادبی«ارکان اصلی: 

  وجه تشبیه -4   ادات تشبیه  -3  :»تشبیه غیرادبی«ارکان فرعی:

  ي استعاري را متوجه نمی شویم چه کار کنیم؟ها می پرسند فرق اضافه ي تشبیهی و اضافهخیلی از بچه@

  با کمک هم دیگر این مشکل را حل می کنیم:

 ارکان تشبیه؟ ...............                دانش همانند چراغ روشنی می بخشد. -1

 رکن محذوف؟ ...............                  چراغ است.دانش همانند -2
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  کدام یک از ارکان تشبیه محذوف؟@

  شور(؟ ...................)رنشیند بر انگیزد از گو      به سان پلنگی که بر پشت گور

  (؟ ..........................)      عشق دریایی کرانه ناپدید

  ...................ارکان محذوف؟ ....        دانش چراغ است. -3

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………:اسناديتشبیه بلیغ                   :  تشبیه بلیغ

  مثال:                                       

  

  :اضافیتشبیه بلیغ                                        

  مثال:

  وجه اشتراك مشبه و مشبه به (.......................)    ي تشبیهیچراغ دانش = اضافه 

  ي تشبیهی است.ست، پس اضافها ها نآي مشترك بین دو رکن، پل ارتباطی آفرین، چون نکته

  ي تشبیهی زیر وجه را معرفی کنیددر اضافه

                                               =طوفان بال                         =خوان زمین                 =معرفتدریاي                         =تیر مژگان                         =بنات نبات 

  فرقت=هدهدصبا=                         باغ نگاه=                         تابوت خاك=                       شراب  =                            لب لعل

  تمرین:

        مشایخ چو دیوار مستحکم اند

  چو بید بر سر ایمان خود می لرزم

  همچو گلبرگ طري هست وجود تو لطیف

  تو را دریاي رحمت بی کران است      اگر چه جرم او کوه گران است

  پاکی رخان تو ماند هسپید روز ب      شب سیاه بدان زلفکان تو ماند

  (چند تشبیه؟ ..........)چو گرد در قدم او دویدم و نرسیدم    پیجوانی ام به سمند شتاب می شد و از 

  سیالب غم=  اکسیر عشق=  کمند نظر=  گوهر عمر=  مس وجود=

  ي اوهام=پرده  خورشید عدالت=  کشتی امید=  آتش عشق=  خرمن زلف=

  زنگ غم=  باران اشک=  آفتاب حقیقت=  خنجر غم=  کوه وجود=

  درخت دوستی=  قفس تن=  ي دل=سراچه  کوکب بخت=  سد خار=

  مرغ روح=  کوه دل=  بار غم=   گرگ آز=  دام بال=
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  افکند نقابیکه به روي دوست ماند که بر    نفحات صبح دانی ز چه روي دوست دارم

  چو غنچه، پیش تواش مهر بر دهان باشد    به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ

  به آن صحرا فراري استاز این صحرا                    دل من چون پرستوي بهاري است

  راه دل خود را، نتوانم که نپویم                 من نیز چو خورشید، دلم زنده به عشق است

  من چشم تو را مانم، تو اشک مرا مانی    اي شاهد افالکی، در مستی و در پاکی

  خارادلبر که در کف او موم است سنگ                  سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

  ی کافی است. حاال فقط تشبیه را نشان دهید.لّشناسایی ارکان ک، هابچه*

  ي صبر من از دامن گل چاك تر استپرده                   تاگل روي تو در باغ لطافت  بشکفت

  گر سر کشد، غبار دل آسمان شود    افتاده را به چشم حقارت مبین که خاك

  استاین حلقه نیست فارغ از این ماجر هر که در    ي دام بالستي موي دوست حلقهسلسله

  زنند هر که گوید حرف حق بی پرده، دارش می                 مهر بر لب زن که چون منصور با این باطالن

  روا داري که من بلبل، چو بو تیمار بنشینم                 آیدتو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی

  ي سیماب را مانددلم در بی قراري چشمه    یراب را ماندي سلبت تا در لطافت الله

  کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر                 ن چکد، رواستگر سرشک چو بارا هاز دید

  از عیب تهی و از هنر پر      ي درهر بیتی از او چو رشته

  سپر داري نباشد کار تدبیر      کمان عشق هر جا افکند تیر

  بشست از لوح خاطر نیک و بد را       کرد خود راز بس در یاد او گم 

  دست دعا بر آرم  و در گردن آرمت                   محراب ابرویت بنما تا سحرگهی

  برگ کاهی چند یارب، کوه غم خواهد کشید؟                 وه غم، تن فرسوده، کاهی بیش نیستزیر ک

  ه غم از دل برون رودآ، کیک ره زدردر    رمژه ام سیل خون رودتاکی ز جوي ه

  تا درآب و آتش عشقت گدازانم چو شمع                 کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

  تا بر دل کسی ننشیند غبار من    اي سیل اشک، خاك وجودم به باد ده

  آتش سوزنده را بر خود گلستان میکند    هر که زد بر آتش خشم آب مانند خلیل
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  ساقی به دور باده گلگون شتاب کن                   ن شتاب کردایام گُل چو عمر به رفت

  گویی که روز من بود و روزگار من    از بس که کوته است و سیه زلف یار من

  در این سیالب غم، دسته گلی شاداب را ماند    گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما

  شود نشان بماند.دروغ گفتن به ضربت الزم می ماند که اگر نیز جراحت درست 

  وي ز نور رخ تو روشنی شمس و قمر                   اي ز لعل لب تو چاشنی قند و شکر

  سرفروبردم درآن جا تا کجا سربرکنم                     عشق دُردانه است و من غَوّاص و دریا میکده

  چون روزه واجبماه ن آبُوَد مهر                                ی که بر منماهمرا هست بی مهر 

  چو صبح صادق آمد راست گفتار                                  جهان در زر گرفتی محتشم وار

  خوش تر از دانه ي اشکم گهري پیدا نیست                    حیف و صدحیف که اهل نظري پیدا نیست

  چون که زدي بر سر من پست و گدازنده شدم                     چشمه ي خورشید تویی،سایه گه بید منم 

  نام یاقوت لبت بر خاتم دل کنده ام                               اسم اعظم را نوشتم بر نگین تازه اي

  نرگس چشم  و سرو قامت تو                                      کوه غم  در میان جان بنهاد

  من همان خاك رهم آتش عشقت کفنم                           تو بهاري تو بتی آتش جانی سروي     

  ! عشق را پیمانه باشکاي مبارك کاسه ي سر                       کاسه ي سر را تهی کن وانگهی با سر بگو 

  روي تو آتشی است که زلف است دود او                           شیري است غمزه ي تو که دل هاست بیشه اش

  وي شربت وصل از بتان که این مردم                           همیشه خون جگر داده اند مهمان رامج

  »توماج«سربلند باشید.                 »نقطه ي دوده که بر حلقه ي جیم افتاده                   درخم زلف تو آن خال سیه دانی چیست                       «

  .ی: مجاز مبتنی بر تشبیهکلّاستعاره: تعریف *

  استعاره ي مکنیه است. ،ه به شودبّ، جایگزین مشبّهو اگر مش .حهرّاستعاره مص ،ه شودبّه به ، جایگزین مشبّاگر مش*

  می بارد. مرواریداز چشمان او      ←    می بارد مروارید اشکاز چشمان او 

  را از وجود خود دور ساز دیواي جوان       ←  را از وجود خود دور سازد دیو نفساي جوان 

  ش، اشک می ریختنرگساز       ←    ش، اشک می ریخت نرگس چشماز 

  »ساده تر:اندام،اجزاء،ویژگی یا عملکرد مشبّه به حذف شده + مشبّه.«ه بهبّهاي مش+ یکی از لوازم و ویژگیمشبّه   :فرمول استعاره مکنیه*

  همه زیرکان کور گردند و کر/         چون ز گردون فرو هشت پرقضا *                    باریده بود عشقبه صحرا شدم *
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  ها که در ته گرد فنا شدند؟آن روي    ، چو آمدي ز زمین گو چگونه اندگلاي 

����م � �مام اضا�*
 

ّ
 �سی ا��عاری �ضاف ���ی از ا�دام ا�سان یا و��ی اه ���ند. ا�� � اضا��ی ا��عاری م���

ّ
����ص �ی با�د.ا�ی با�د ا��عاره م���

و نپرسیم « ه از �وع 

  »چرا قلب حقیقت آبی است.

  گوش هوش  گریبان مکاشفت    دست صفات        گوش جان       چشم فلک   دوش نسیم     تنفس صبح   خون خورشید

  کز دست غم خالص من آن جا مگر شود    گریان و دادخواهده یکخواهم شدن به م

  آن است که دل چیره شود                            وز عشرت ما چشم فلک خیره شودامشب شب 

  گریه ي شمع از براي ماتم پروانه نیست                           صبح نزدیک است،در فکر شب تار خود است

  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند    و حافظ نگشود از رخ اندیشه نقابکس چ

  عاره و نوع آن؟تمرین: است*

  که سروهاي چمن، پیش قامتش پستند      ي ماستیکی گل اندرمیان خانه

  که جسته گنج و نداند کجا نگه دارد    به مفلسی مانم کجا نشانمت اي گل،

  کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد    دمی کرد و کرم لطف خداداد به منمر

  ي بخت روشنمشکر خدا که باز شد دیده                 کنم   ه بر تو می کنم چشم حسود میچشم ک

  هاآیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال    عفو تو را پر چین نسازد جرم ما پیشانی

  است رم کردن يکه بعد از رام گردیدن خطاکار                صبا اي کاش می گفتی بدان آهوي مشکین مو 

  »خواجوي کرمانی«    سر زلف را تاب داد  فندقبه       داد آبرا  گلبرگ بادامز 

  از فرنگیس ، مشکین کمند در      همه بندگان موي کردند باز«

  »ارغوان را بخستو به فندق، گل       برید و میان را به گیسو ببست

  تا چو صیادان دلم را پاي در دام آورد      بر گُل از سنبل نگارم دام مادام آورد

  ه گل بر ریخت مروارید خوشابب      خمارین نرگسان را کرد پر آب

  ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد                        وز تگرگ نازپرور مالش عنّاب داد

  خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندي        در این بازار اگر سودي است با درویش خرسند است   

  نیست بر خاطر من از تو غباري باري                گرچه صدبار غمت خاك مرا داد به باد             
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      دل فرزانه شاپور آگهی داشت                                از آن اندیشه کان سرو سهی داشت

  نشاید چو بلبل تماشاي باغ        زاغ رّ بر پ باریده فمرا بر

  گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود   دیده ي عقل مست تو،چرخه ي چرخ پست تو              

  لوي الالؤفشاند از نرگسان ل      چو تنها ماند ماه سرو باال

  ابر بهار بر سر آن زر، گهر گذاشت    گل را غرور مشت زر خویش بس نبود

  ان فرو برد سررّ سیه زاغ پ      چو خورشید رخشان بگسترد پر

  ي شمع شبستانت شومشبی پروانهگر     ماه جهان تابم، چه کم گردد ز توآخراي 

  شاخ گل با آن لطافت شرمسار او بماند    سرو من بگذشت بر طرف چمن دامن کشان

  گرد باد، آسایش منزل نمی داند که چیست    ما را خاك در آغوش نتواند گرفت جسم

  راب کنگلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن                               یعنی که رخ بپوش و جهانی خ

  یکی درخت گل اندر میان خانه ي ماست                         که سروهاي چمن پیش قامتش پستند

  دمرواری رچون بخندي بنمایی زشک                          چون بگویی بفشانی گهر از حقّه ي لعل 

  ر به کوه و بیابان تو داده اي ما راصبا! به لطف بگو آن غزال رعنا را                                   که س

  در چراغ دو چشم او زد تیغ                                           نامدش کشتن چراغ دریغ

  محرم یار است باد صبح و اینک می رود                            پیش او گر قصّه اي داري بگو هان غم مخور

  غمت از سر ننهم گر دلت از ما بگرفت                            دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت  

  هر گاه لفظی در معناي حقیقی خود به کار رود حقیقت  گویند و اگر در معناي حقیقی خود به کار نرود مجاز است. مجاز:*

����ی � *
����ی �ود، � �رط و�ود عال� و ����ه (�جاز 

 ).����ه ���ت� کار�دن ک��ه � ��ر ���ی 

  رود اما در استعاره رابطه ي تشبیهی به کار می رود.ي تشبیهی به کار نمیدر مجاز رابطه نکته:

  رابطه و پیوندي است که میان معناي حقیقی و مجازي وجود دارد و اگر عالقه و رابطه نباشد، مجازي هم نخواهد بود. عالقه:

  از می دارد. مثال: ایران سرزمین ماست و ایران با دشمن می جنگد.اي که ذهن را از معناي حقیقی بنشانه قرینه:

  ؟ي دوم در معناي حقیقی خود به کار نرفته استچرا ایران در جمله                    ي دوم:ایران در جمله    ایران در جمله اول:

1-                                                            2-  
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  رابطه و عالقه هایی که باعث می شود کلمه در معناي حقیقی خود به کار نرود عبارت اند از:رایج ترین *

  (ذکر محل و اراده حال): محل چیزي به جاي خود آن چیز می آید. رابطه ي جایگاهی یا محلیه: -1

  مثال:

  د.ي کل): جزئی از یک چیز به جاي تمام آن چیز به کار می رودها(ذکر جزء وار جزئیه: -2

  مثال:

  ي جزء): تمام یک چیز به جاي جزئی از آن می آید.(ذکر کل و اراده یه:کلّ -3

  مثال:

  جنس چیزي را بگویند و به دلیل هم جنس بودن ، وجود آن چیز را اراده کنند.ه: جنسیّ -4

  مثال:

  سبب و علت چیزي را به جاي آن چیز به کار ببرند. ه:بیّسب -5

  مثال:

  انجام کاري به جاي خود آن چیز به کار می رود.: ابزار هآلیّ  -6

  مثال:

 : یکی همراه همیشگی دیگري باشد.همراهی-7   

  مثال:

    بیت زیر بسنجیم. 4را در »دشت«کلمه*

  جهانی نظاره شده هم گروه         هیزم دو کوه دشتنهادند در  

  آن چهره خندانش گریان بر        بریان شدند       دشتسراسر همه  

  غم آمد جهان را از آن کار بهر            هرشو ز دشتخروشی برآمد ز 

  پیشش درم ریختند دشتهمه           سواران لشکر بر انگیختند

  ها، حقیقت و مجاز را معین کنید.بچهتمرین:  *

  حوض یخ بست.     ماست.ایران سرزمین از زورگویی و استبداد بیزار است.    دنیا -  ر جا بنگري دست خدا در کار است.به ه -

   -این کالس برنده شد. -  ایران هشت سال جنگید. -بیامد که جوید ز ایران نبرد   - برآشفت ایران و برخاست گرد -

  ساقی می را در پیاله ریخت. -ماه دشت را روشن کرده بود. -در نمازم جریان دارد ماه -جهان متفق بر الوهیتش -

  به کشتن دهی سر به یکبارگی -جهان خوردم و کارها راندم. - ن ز درد فراق تو آه و ناله می کند.جها -ساقی پیاله را نوشید. -

  ها، مجازید که مجاز را بیابید.تمرین : بچه*

  در افتادم ز مستی بر سر خاك    چو آشامیدم این پیمانه را پاك



 

 معلم :توما                                                                     آرایه هاي ادبی                                                                                       

٣٩ 
 

    بخورد آن گرانسنگ جام بلور    چو آن چامه بشنید بهرام گور                    

  تواند بیستون را بی ستون کرد    ه او سنگ آزمون کردهن کآبدان 

  آتشی آید بسوزد خلق را    گر نبندي زین سخن تو حلق را

  باشد که یابم از لب نوشین او جواب    باشد که بینم از رخ شیرین او نشان

  ن گل دستی؟ گل کجا و دل کجا؟ورنه مقصود آ  دل به بوي وصل آن گل، آب و گل را ساخت جاي

  نشاید پس مرگش الحمد خواند    ش نماندراگر رفت و آثار خی

  همان سنگی به آهن پاره می کرد    همان آهنگري با خاره می کرد

  سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد  س که به دینار و درم خیر نیندوختآن ک

  به بازوي چو من پیري کشیده    نگردد این کمان کاردیده

  دشمن شوند و سر برود، ما بر آن سریم  گر خلق روزگارکه ما را سري است با تو 

  حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش    در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

  ي غم است برمو زین درخت همین میوه  سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

  ت، یادنیاید تو را هیچ از آن تخ    دچو او شهر ایران به گشتاسب دا

  تو مرد زبان نیستی، گوش باش    بر آشفت عابد که خاموش باش

  ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم  خاك حافظ اگر یار بگذرد چون باد به

  ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا  کرد به خون ما اشارت ري سیاهت امژه

  کنداثر نمی هیزم ترم در آتشگیرد و دیدم که نفسم در نمی

  خویش چو یار آشناي توست شو زبیگانه   یار آشنا که دم از خویش می زنی  اي

  در هیچ سري نیست که سري ز خدا نیست  گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت

  تا نباشد در پس دیوار گوش    ش دارپیش دیوار آنچه گویی، هو

  مداراتو از این چه سود داري که نمی کنی     فروزيدل عالمی بسوزي چو عذار بر

  بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت  عمارت دل کن که این جهان خراب یبه م

  چندان امان نداد که شب را به سر برد  دي که خون نا حق پروانه ، شمع رادی
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  چو آتش تیشه می زد، کوه می سفت    به یاد روي شیرین بیت می گفت

  زبانکه فردا قلم نیست بر بی     زبان درکش اي مرد بسیار دان

  پشت ما بر کوه از اقبال بازوي خوداست    خصم اگر چون بیستون بندد به خون ما کمر 

  پرید مادر بود یّاکه از ثري به ثر  شکسته قفس ماند و خسته مرغی زار یکی

  دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار  ي سعدي بگويفتر فکرت بشوي، گفتهد

  ر کن که سلطانی کنیخّ ویشی مسملک در  تی را مشتري شو تا ز کیوان بگذرينیس

  که جان بخشید و ایمان خاك را آن    آفرین جان آفرین پاك را

  که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد    من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

  شهري خوش و آبادان بر لب آب عاصی. و این آب را از آن سبب عاصی گویند که به جانب روم می رود.

  زیرا به هیچ نی و تار و سنتوري گوش نمی دهدشهر آزارم می دهد 

  که من در ترك پیمانه، دلی پیمان شکن دارم  بم ز میخانهاال اي پیر فرزانه مکن عی

  جادوي تو بود نرگسفتنه انگیز جهان   م از شور و شر عشق خبر هیچ نداشتعال

  شببا نسیم و گل سرِ گفت و شنود ام  ي او سر در گریبانم ، ندارمغنچهبه یاد 

  چون رخت از آن توست ، به یغما چه حاجت است؟  ه نیست، گرت قصد خون ماستصّ محتاج ق

  ور الحمدي بخواهی صد بخوانند    به دیناري چو خر در گل بمانند

  نه عاقل است که نسیه خرید و نقد، بهشت    چمن، حکایت اردیبهشت می گوید

  ه چنین روز غالم استسلطان جهانم ب  گل در بر و می در کف و معشوق  به کام است

  گاه ترکیب یا عبارتی در دو معناي دور(هنري) و نزدیک ( غیر هنري) به کار رود.که معناي دور مورد نظر باشد، کنایه گویند.هرکنایه:*

   مجازي بیشتر ندارد.کنایه داراي دو معناي دور و نزدیک است و فقط معناي دور مورد نظر است ولی استعاره یک معناي فرق کنایه با استعاره:*

  .ایهام هر دو معنا مورد نظر است ولی در کنایه فقط معناي دور مورد نظر استدرفرق ایهام با کنایه:*

 است. باید با او مشورت کرد. ریش سفیدي= ریش سفیدفالنی  -

 = جملّامرده حچند و  چیزي بارم نیستدانم  هنوز از دهن بوي شیر آیدش/ همی راي شمشیر و تیر آیدش     می -

  بباید زدن سنگ را بر سبويچو خواهی که پیدا کنی گفت و گوي   /   
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  سپر انداختن =              در ریاضی کمیتش لنگ است =                      شکم را صابون زدن =                            آبله =                   يپا

              گوش به راه بودن=                                   چشم داشتن =           چشم به راه بودن =               

  آب از دستش نمی چکد =                   نمک روي زخمم می پاشد =                                     جانم به لبم رسید =  

  دل در این پیرزن عشوه گر دهر مبند =                                          زهد پروران را      خط درکشمی تا خط ازرق قدح کش              

  ه ي زربرد حقّ ،زود شدت حلقه درهر که            =                          سماق می مکیدیمما باز  یار آمد و آن دیگران شد/

  در دل یاران مهربان انداخت چه خون که    بالي غمزه ي نا مهربان خونخوارش

  اختیار آن است کاو قسمت کند درویش را  قلم بر سر کشیدیم اختیار خویش راما 

  تا نگیرم در قیامت دامنت    دست گیر این پنج روزم در حیات

  ما و من آیینه داري بیش نیست    تا به کی نازي به حسن عاریت

  کن اي سنگ دل،با خود حسابم راهمین جا پاك   امان قیامت پاك نتوان کرد خون منبه د

  چو بینی در میان دشمنان جنگ    برو با دوستان آسوده بنشین«

  »بر باره، بر سنگو  کمان را زه کن    یکزبانندوگر بینی که با هم 

                     تا نسازي دل او از خون رنگ    یک رنگ تو راو  نشوم یک دل

  گردد شود روي زردکه گر فاش     چرا گوید آن چیز در خفیه مرد

  گل از خارم بر آوردي و خار از پا و پا از گل  سنگین دل مآمدي محبوب سیم انداگرم باز

  نخل قدش که جاي در آغوش ما نیافت  دست کوته است  که در زیر سنگ باداز 

  افتاددودش بر سر در آمد و از پاي در     فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر افتاد

  نقشی به یاد روي تو برآب می زدم     اب می زدم       اشک ره خو دیشب به سیل

ودن/آن � � ن�و�ی آ�ن �رد/ خا� روی آب سا��ن
���

/ ��ه �  آب � �ون �و�یدن / باد � ��س ��دن / �وه � ک�نگ � ����ن/ ���ط � ���ه 

���وم �نا� 
�م�ی � 

  .).......(...............ای باد زدن: 

  که چو پر شد نتوان بستن جوي    سر چشمه ببنداي سلیم، آب ز 

  عیب پیش پا نیاید در نظر طاووس را  از خود آرایان نمی باید بصیرت چشم داشت
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  هرگز به سهو خاطر موري نخسته ایم    ردم چرا  به خرمن ما افتاده اندم

  که شد در زلف آن دلبر وطن ساخت    من از دل آن زمانی دست شستم

  بگذشت ز سر آب و ز پیمان نگذشتم   آتش عشقتپروانه صفت سوختم از 

  امروز برق عشق زد آتش به خرمنش  من صبرم به باد دادماهی که دوش خر

  خاکت به سر! ترقی معکوس کرده اي!  ز دست بوس میل به پا بوس کرده ايا

  به بیداري هزارم غم فزودي    نخست از من به خوابی دل ربودي

  فرصت یک آب خوردن در گلستانش نداد  خزان عیش این گلشن مپرس از گل که تعجیل

  حال خار سر دیوار گلستان داریم    دست کوتاه ز دامان گل و پا در گل

  ریشه در دل می کند خاري که در پا می رود  در طریق عشق، خار از پا کشیدن مشکل است

  ي دریا شوداش بی گفت و گو گنجینهسینه  چون صدف هر کس که دندان بر سر دندان نهد

  تسبیح شیخ و خرقه ي رند شراب خوار  رسم که روز حشر عنان بر عنان رودت

  باري نکشیدم که به هجران تو ماند   آیم که همه عمريوقت است اگر از پاي در

  قلم راند بر افریدون و جمشید    زهی پیغمبري کز بیم و امید

  یم در گِل استدوستان معذورم داریدم که پا  من قدم بیرون نمی یارم نهاد از کوي دوست

  هرکه آهش به جگرنیست، توانگر باشد           حرف سامان مزن اي خواجه که در کشور عشق

را ز �ود  ��رزد آن � د�ی                                            � جان ز�ده دالن �عدیا! � ملک و�ود                                                                                                                        

  �یازاری 

  09113750543:     رموفق باشید.محبوب توماج پو                                                                                                                                                          

                »                                                                                                                            95کنکور «سنجه ي آرایه هاي ادبی 
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  )95(سراسري ریاضی      ؟نیست آرایه هاي کدام گزینه در بیت زیر موجود -1

  »به قد و قامتت بینم روان در پاي او ریزم                  چو آب آشفته جان بر کف دوانم تا کجا سروي   «

  )کنایه ، جناس4)تشبیه ، تشخیص              3)ایهام تناسب ، مجاز           2نظیر              ال )استعاره ، مراعات 1

  )95(سراسري تجربی       در بیت زیر وجود دارد ؟ تماماً کدام آرایه ها -2

  »تجلّی روي تو ماه و پروین از خجالت رخ فرو پوشد اگر              آفتاب آسا کند در شب «

  تشبیه  –حسن تعلیل  –تلمیح  –)استعاره 2استعاره                                     –تشبیه  –کنایه  -)مجاز1

  متناقض نما –جناس  –حسن تعلیل  –تشخیص )4کنایه                            –تضاد  –اسلوب معادله  –)مجاز 3

  )95(سراسري انسانی     آرایه هاي بیت زیر کدام است ؟ -3

  »چون تیر مدارید ز ما چشم اقامت                            کز قامت خم گشته در آغوش کمانیم«

  لفّ و نشر  –مجاز  –تشخیص  –)ایهام 2جناس                        –تشخیص  –کنایه  –)لفّ و نشر 1

  جناس  –استعاره  –کنایه  –)تشبیه 4ایهام                                  –استعاره  –مجاز  –)تشبیه 3

  )95(سراسري هنر        کدام آرایه هاست ؟ فاقدبیت زیر -4

  »گریان بر جبال               با وجود جود دستت برق خندان بر سحاببا شکوه کوه فضلت ابر «

  نظیرال)تشخیص ، مراعات 4   آمیزي      )ایهام ، حس 3             )استعاره ، جناس2       یه ، تضاد     )تشب1

  )95(سراسري هنر        آرایه هاي موجود در بیت زیر کدام است ؟-5

  »بی حاصلی مجنون شود در چمن بید از غم دیوانگی است            در حقیقت تنگدستی مایه ي«

  اسلوب معادله     –ایهام تناسب  –)حسن تعلیل 2کنایه                                  –تضاد  –)تشبیه 1

  تلمیح  –اسلوب معادله  –) جناس 4تلمیح                        –حسن تعلیل  –)کنایه 3

  )95(سراسري زبان          بیت زیر کدامند ؟آرایه هاي -6

  »  لب ببستم ز سخن اي گل خندان که مباد         مردمان بوي تو یابند ز رنگ سخنم«

  کنایه  –حس آمیزي  –)استعاره 2کنایه                            –ن تعلیل سح –)ایهام 1

  حس آمیزي  –تشبیه  –)ایهام 4تشبیه                          –ایهام تناسب  –)استعاره 3

  )95(سراسري ریاضی      ؟ نیستنددر عبارت زیر واژه هاي کدم گزینه طرفین سجع -7

ه منظره ي فنا و زوال غاز خدا بیامرز مرا به یاد بی ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت کدر همان بحبوحه ي بخور بخور «

فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفاي بد قواره انداخته بود باز صداي تلفن بلند شد بیرون مردم دون و مکر و 

  ».جستم و فورا برگشتم

 )فنا ، خدا 4)بوقلمون ، دون                 3)پتیاره ، بد قواره                2               )جستم ، برگشتم1

 

  )95(سراسري زبان       وجود دارد ؟» استعارهتشبیه و «درکدام بیت ، هر دو آرایه ي -8
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  )صد باد صبا این جا با سلسـله می رقصند         این است حریف اي دل تا باد نپیمایی 1

  هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم           )اگر چه مهر بریدي و عهد بشکستی          2

  نه چنین صورت و معنی که تو داري ، دارند          )پیش رویت دگران صورت بر دیوارند       3

  گو بیا سیل غم این خانه ز بنیاد ببر            )ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال      4

  )95(سراسري خارج از کشور      ...........  .  به جزدر همه ابیات زیر ، متناقض نما (پارادوکس)وجود دارد -9

  که سلطنت کند آن کاو بود گداي شما          )ز بندگی شما صد هزارم آزادي است            1

  به یمن عشق خوش روز و شبی داشت                     داشت         ربی،یاافغانی و شب  ،)به روز2

  شد مرا   بی زبانی ها زبان عذر خواهی     )خامشی از کرده هاي بد به فریادم رسید         3

  )دعوي هستی در این میدان دلیل نیستی است       هر که فانی می شود موجود می دانیم ما  4

  )95ریاضی( کدام است ؟»مجاز –اسلوب معادله  –ایهام تناسب  –تشبیه «ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه هاي -10

  دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت         شاه حسن        آن الف)گر نخواهد داد من امروز داد 

  گو مؤذّن ز پی بستن قامت باشد   نقش قد موزونش                      ب)ما که بستیم به دل

  خوان زمین گم در این نمکدان ها  شده است        ج)شکوفه شور فکنده است در گلستان ها                

  می برد هر جا که خواهد اسب ، خواب آلوده را         بود          د)دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن 

  د  –الف  –ج  –)ب 4     الف          –د  –ج  –)ب 3الف              –د  –ب  –)ج 2  د        –الف  –ب  –)ج 1

  )95(سراسري تجربی  ب ، در کدام ابیات آمده است ؟ به ترتی» تشبیه ، استعاره ، حسن تعلیل ، ایهام و اغراق«آرایه هاي -11

  ز خوان فراق  مدلم شد کباب ، دور از یار                     مدام خون جگر می خور ،الف)ز سوز شوق

  وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش               ب)یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن                   

  ل در اذان گفتن مؤذّن گوش را  گیرد اوّ        ج)بس که حرف حق کسی در دهر نتواند شنید         

  به سان دیگ دایم می زند جوش                                        د)ز تاب آتش سوداي عشقش            

  وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل               ه)از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم                  

  ه  –د  –الف  –ج  –)ب 4  د      –ج  –الف  –ب  –)ه 3   ه     –الف  –ج  –ب  –)د 2 الف    –ه  –ب  –ج  –)د 1

  )95نرهسراسري در کدام ابیات آمده است؟(به ترتیب »اسلوب معادله  –تشبیه  –استعاره  –ایهام تناسب  –حسن تعلیل « آرایه هاي  -12

  در سعی چه کوشیم که از مروه صفا رفت         الف)احرام چه بندیم چو آن قبله نه این جاست             

  که به تعجیل تمام از سر در یا برخاست        به ابر ؟                      ب)خبر چشم تر من که رسانید 

  خبر از خویش نداري که کجایی در خواب          ج)تن خاکی هدف ناوك دلدوز قضاست                     

  قطره ي اشکی پی ویرانی عالم بس است          تار و مار               را د)مشت آبی می کند خواب گران

  مشت خاکی پیش این سیالب نتواند گرفت        دل بی تاب نتواند گرفت                       ،ه)دامن فرصت

  ه –د  –ب  –ج  –)الف 4 د       –ه  –ج  –ب  –)الف 3 الف       –د  –ج  –ه  –)ب 2    د       –ج  –ه  –الف  –)ب 1

   )95به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد ؟  (سراسري زبان » تلمیح ،کنایه ، جناس تام،حس آمیزي «آرایه هاي -13

  خاطر من از تو غباري باري رنیست بالف)گر چه صد بار غمت خاك مرا داد به باد                 
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  زلفت به تاب جان مرا تاب می برد     مرا خواب می برد              ب)چشمت به خواب چشم 

  وز براي نزهت دل باغ رضوان بایدت      ج)از سر یک دانه گندم در نمی آري گذشت            

  که در خاطرنمی گنجد خیال ملک پرویزم       م            نچنان بر صورت شیرین این دیوانه مفتود)

  ج     –الف  –ب  –)د 4     ب         –الف  –ج  –)د 3  ج           –ب  –د  –)الف 2            د  –ب  –ج  –)الف 1

  )95(سراسري خارج از کشور کدام است ؟ »استعاره ، کنایه ، حس آمیزي ، جناس ، تناقض«ترتیب توالی ابیات ، به لحاظ داشتن آرایه هاي -14

  به بویش دلم پی بدان کوي برد            یم صبا بوي برد                     نسالف)ز کویش 

  که کرد عشق تو بیگانه آشنایان را      ب)غریب نیست ز من گر غریب شهر خودم            

  گل ها شنیده بویت خود را به باد داده        گه                 )با باد بوده همره بوي تو در سحرج

  فت رُهر که خاك در میخانه به رخساره ن       ت به مشامش نرسد                   د)تا ابد بوي محبّ

  هر حکم که فرماید سر بر خط فرمان باش                ه)خواهی نکند خطش از دایره بیرونت          

  د         –الف  –ب  –ج  –)ه 4ب              –الف  –ج –ه  –)د 3ب      –ج –ه  –الف  –)د 2     د        –ب  –ج  –ه  –)الف 1

  )95(سراسري تجربی است ؟     نادرستآرایه ي مقابل کدام بیت -15

  به قهرم از نظرخویشتن مران اي دوست (حسن تعلیل)  ا باشد                         )به لطف اگر بخوري خون من رو1

     سر من مدام مست و شب من سحر ندارد (کنایه)    ه عابدي سحر خیز               )تو که زاهدي به پرهیز تو ک2

  بشنو اي خواجه اگر زان که مشامی داري (استعاره)           )بوي جان از لب خندان قدح می شنوم                3

  مستی بنده هم به دعا آرزو کنید (ایهام)       رب مدام دوست               )چون مست می شوید ز ش4ُ

  )95(سراسري انسانی  است ؟        نادرستیکی از آرایه هاي مقابل کدام بیت -16

  دیده ي کنعانیان را بوي پیراهن بس است (تلمیح ، جناس)   را نکهت گلشن بس است         )گوشه گیران قفس 1

  پرده پوش راز گوهر سینه ي دریا بس است (استعاره ، کنایه)       کند اسرار عشق        کم  خون تراوش )از دل پر2

  آن سرو روان ما را بس است (واج آرایی ، استعاره ) اي از دور ازجلوه       آغوش ما گستاخ نیست      طوق قمریان  )هم چو3

  خوش حلقه اي است لیک به در نیست راه از او (ایهام ، تشبیه)          عذار یار که بگرفت ماه از او                   )خط4ّ

  )95است ؟         (سراسري خارج از کشور درست  تماماً  ي مقابل کدام بیتهاآرایه -17

  اي ساربان فروکش کاین ره کران ندارد (کنایه ، استعاره)             )سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن                 1

  یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد (جناس ، استعاره)                     )با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم      2

  ا شرح و بیان ندارد (اغراق ، اسلوب معادله)دردا که این معمّ            شین است         )هر شبنمی در این ره صد بحر آت3

  بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد (حس آمیزي ، تشخیص)    )چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت                   4
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ����ن آرا�                                                                                                                
�

 ع�م

 �ور : �وماج

  آتش هجران بسوز ي زآتش گر سر آن ماه دارشو در      هستی ات بر باد ده            ،خلیلی ب حبّالط چون خلیل ار-1

  استعاره :                            کنایه :   تشبیه:                        تلمیح:                     مجاز:                        

  من چرا ملک جهان را به جوي نفروشم                پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت                   -2

  اشتقاق:       تناسب :                                                  حسن تعلیل :                      تلمیح:                 

  خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد                                  ارش        نرگس مست نوازشگر مردم د-3

  استعاره :                       ایهام :                                      نغمه حروف :        

  ش بین ، شهمات شده نعمان لپی زیر پی                                   از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ    -4

  تلمیح:                      ایهام تناسب :                            تشبیه :                

  عالمی گشت و به گرداب خطر باز آمد                                  عقل بین کز بر سیالب غم عشق گریخت   -5

  تشبیه:                         تشخیص:                  نظیر:                 لمراعات ا                     استعاره :          

  برامید دانه اي افتاده ام در دام دوست                        زلف او دام است و خالش دانه ي آن دام و من       -6

  مراعات النظیر:                تشبیه :                                                 نغمه حروف :       

  این نمک تا چند پنهان در کباب من شود                                   شور عشق از پرده دل عاقبت بیرون فتاد    -7

  کنایه:                       تضاد :                     استعاره:             تشبیه :                  ایهام تناسب :                   واج آرایی:

  طالب چشمه ي خورشید درخشان نشود                                             ذره را تا نبود همت عالی حافظ     -8

  نغمه حروف:              لیل :      تع نحس     تشبیه :                         تشخیص :                   استعاره :          

  ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي                                      روي جانان طلبی آینه را قابل ساز         -9
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 مراعات النظیر:                                  استعاره :                                جناس:             

  

  کز دست گران جانی انگشت همی ساید                            در گوهر جان بنگر اندر صدف این تن             -10

  مراعات النظیر :                             تشبیه :                                      کنایه :               

  باز چون فرهاد عاشق بر لب شیرین اوست                                عقل باري خسروي می کرد بر ملک وجود    -11

  تشخیص:           ایهام تناسب :                                        تلمیح :                                  تشبیه:                 

  دانه ي سوخته ، خون در جگر دهقان کرد                                   تخم امید من از سعی فلک سبز نشد        -12

  تشخیص:                       کنایه :                                 تشبیه :                اسلوب معادله :                   

  جهان در زر گرفتی محتشم وار                                     راست گفتار          چو صبح صادق آمد-13

  تشخیصواج آرایی :                    استعاره :                              تعلیل:               نحس         تشبه :             

  اندیش نیست من غالم آن که دور                                      اي دمت عیسی ، دم از روي مزن          -14

  تلمیح:                    کنایه :                                                                ایهام :                مجاز:                 

  .خزید و آهسته به گوش جان کاروانیان می نشست و زنگ غم را می زدصدایی گرم و جان بخش از میان خیمه اي بیرون می -15

  استعاره و تشخیص :               کنایه :                          حس آمیزي :                       تشبیه:             

  یب مهی گرفتم ، تا چه کند ستاره امج                               خاك رهی گزیده ام ، تا چه بزاید آسمان      -16

  تشخیص :                    جناس:                     استعاره :                                     مراعات النظیر:          

  دامان نامم گرد ننگ وربادا دور ازد                        گر بر آرد گو بر آر             از هستی من دچرخ،گر-17

  کنایه :                  جناس:                                                 تشبیه :                      استعاره :                       

را  ن بپرورد . درختانفراش باد صبا گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمی"-18

  "خلعت نوروزي قباس سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ رابه قدوم موسوم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.

  سجع:                                     چند تشبیه دارد ؟                            
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................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................  

  یده شن بختم موافق است که بویت                روزم مبارك است که روي تو دیده ام«-19

   »مدیده ا کامروز بر جمال تو افتاد    نور چشم من                     شکر خداي می کنم اي 

  جناس تام :                    استعاره :                                                            حس آمیزي :    

  به دام عشق در افتاد هر چه بادا باد          دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد          -20

  جناس ناقص :             م :            جناس تا                   تشبیه:                                   کنایه:         

  که خاموشی صدف را مخزن اسرار می سازد      "صائب"به هر موجی زبان بازي مکن چون خار و خس -21

  تشبیه :                          تشخیص :                           استعاره :                 

    واج آرایی :                         تناسب :                                 کنایه:                         حسن تعلیل :       

  دندانی  ،لب داري و مروارید ،که چون یاقوت    اقوت و مروارید از آن بارد      دو چشم من همی ی-22

  تناسب:             تشبیه :                                              استعاره :                            

    همچون شکرش خندان نیست وپسته را دیدم                  را دیدم و مثل قمرش نور نداشت  شمس-23

  تناسب :                                                                      استعاره :  

  از مهر و ماه ، مهر به کلی بریده ام         در دلم نشست                 تا مهر ماه چهره ي تو-24

          جناس تام:                     ایهام تناسب :       تشبیه :                                کنایه :                              

  دم جان دهدم به بوي تو باز نسیم صبح         صنم کشته شوم به تیغ غم شب چو در آید اي -25

  استعاره :                      تشبیه :             تشخیص :                            ایهام :                              

  که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش        کمند صید بهرامی ، بیفکن جام جم بردار             -26

  تناسب :                               تلمیح:                                   جناس :                         ایهام:    

  زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین است                            گس    من دگر شعر نخواهم بنویسم که م-27
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  حسن تعلیل:                                 حس آمیزي :                                               

  لقه ي گردون گردانیم ماصاحب نام اند از ما عالم و ما تیره روز                                چون نگین در ح-28

   تشبیه:         جناس:                                   از:                            مج              کنایه:                                 

  کزکماندار فلک تیر شهابی بخوریم     کن زان پیش                   سپر از سایه ي خورشید قدح -29

   واج آرایی:       پارادوکس:                                 تناسب:                                               تشبیه:         

  گریستم چون ابرمگر بشویم، از این دل، غبار هستی را                                 بر آستان تو عمري  -30

     تشبیه:            تشخیص:                                 اغراق:                                  کنایه:                              
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                                                                                                                                                                                          "بخش امال"

  *منابع مطالعاتی امال :

  فهرست لغات پایان کتاب هاي درسی دوم ، سوم و چهارم (پیش دانشگاهی)-2   و سوم فهرست گروه کلمات زبان فارسی سال دوم -1

ها آمده اند (بی ستاره ها :واژه هاي بیرون از واژه نامه  آمدها ، درس ها ، توضیحات و خودآزماییتوجه به لغاتی که در صفحات در-3

  که اهمیت امالیی دارند.)

  *نکات مهم در امال:

  دندانه ، سرکج ، غلط امالیی ، حساب نمی شود    تشدید ، نقطه ، -1

عادي ، خارق العاده ، بررسی ، بودجه ، تقویت ، قضاه   "در زبان فارسی سال سوم خواندیم که مشدّد نوشتن کلمات                        

  .غلط نگارشی یا ویرایشی حساب می شوند نه امالیی  و............

   »سوك و سوگ«است . مثل  "گ"و"ك"اوت بین متفسرکج که غالبا به آن سرکش هم می گویند ؛ یعنی ، آن چه                          

  به فعل نگاه کنیم:                         غلط رسم الخطی ، غلطی است که دو شکل رایج دارد : -2*

  دارند نگاه کنیم :»گ«به کلماتی که واج میانجی                                                                                                                                      

که امالي درستشان  "نیانداخت ، بیافروزد ، بیانگاشت ، بیاندوخت، و... "ها ، مثل ل عف"الف"حذف نشدن   

گان ، که باید ه گی ، ستاره بنده گان ، زند"از آخر کلمات ، مثل "ه"حذف نشدن   است. ……….…،.………………،………………،…………«

  نوشته شوند "، زندگی ، ستارگان  بندگان"به شکل 

  انآفریدگ                فرخندگی  /  آفریده گان               نینجامید  /   فرخنده گی         نینداز /  نیانجالید                          مثال: نیانداز     

  به رابطه ي معنایی لغات ، توجه کنید -3

  یعنی ، رابطه ي ترادف ، تضاد ، تضمن ، ترکیب وصفی ، ترکیب اضافی  ، و عطفی 

  عزّت و زّلت    ،    ایجاظ و اطناب   ،     خطا و ذلّت    ،      مقلوب و مقهور           ،     مخفی و مسطور     ،      مثال: تعلیم و تألّم    

  

                        )              (                     )            (              )                      (              )               (              )             (                 )                      (                         
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  زلتعه و توجّ       تحلیل قوا  ،       حس غریب  ،       گل و سنبل ،     ایجاز و اطناب ،        ،  رتگافغدّار و فری                        

  آن ها حذف می کنند مثل: "ال"را از "ا"دارند . زیرا طراحان گاهی حرف  "لا"ت به امالي ترکیبات دخیل عربی که دقّ-4

  در آن ها  "ا  "اللباب و..... که همه ، غلط هستند زیرا  لبال ، لباب  لملک  ،  فارغ  ل مالعزم  ،  ک البصار ،  اولواولواللباب  ،  اولی 

  حذف شده است .

احان فقط به عنوان دام ، از آن ها استفاده می کنند ؛ یعنی مطمئن باشید رّنیست و ط امالي کلمات خارج از کتاب هاي درسی ، غلط-5

  اگر در تست امال ، کلمه اي دیدید که در کتاب هاي درسی شما نیامده ، قطعا امالش درست است .

  باشد  "القه مند ، اندیشه مند ع"حواستان به دو کلمه ي أغلط امالیی حساب نمی شوند ولی لطف صال و انفصال کلمات ، معموألاتّ -6

  )55بود و از این یاد می کرد (ص اندیشه مند: بو نصر...... باقی روز  "قاضی بست "درس ششم ادبیات فارسی سال سوم                   

  

  دارند دقت نمایید  "واو معدوله"به امالي لغاتی که -7

(تغییر     حذف شده و خودش باقی مانده است. واو معدوله : واوي که در گذشته ، تلفظ می شده و به مرور زمان ، تلفظ آن                 

  .می آید "خ"کرده)پس از صامت 

  خواستن ، خاستن  /  خوان ، خان  /  خورد ، خرد  /  خویش ، خیش / .   خوار ، خار  /                    

  مثال:

  

  

  ت  ،لّت و زلّو خار  ،  ذ ض و نغز  ،  خوارقکلمات هم آوا و متشابه دقت کنید . کلماتی مثل صفیر و سفیر ، قدیر و غدیر ، نبه -8

  م ، جذر و جزر ، انتصاب و انتساب ، مستور و مسطور ، امل و عمل ، هایل و لّم و تألّگزاردن و گذاردن  ، منسوب و منصوب  ،  تع 

  ریب ، قدر و غدر ، خاستن و خواستن ، حذر و حضر ،قفراق ، غالب و قالب ، ثواب و صواب ، غریب و  حایل (حائل) ، فراغ و

  بهر و بحر ، حزم وهضم ، مرئی و مرعی ، براعت و برائت ، سمین و ثمین  ،  سالح وصالح ، ستور و سطور، عاجل و آجل ،  

  .    ........مهمل و.....ومحمل 
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  روش مطالعه و مهارت پاسخ گویی :  -9

   امالي واژه را در کنار معنی اش نگاه کنید (در مورد واژ هاي هم آوا و متشابه ، راه تشخیص امالي درست ، فقط توجه به معنی واژه است .-1

  شامل سه مرحله  الف :یادگیري ب: تثبیت ج : سنجش "امال"تسلط بر -2

  شان می خوانید ی ت امالیالف: ابتداکلمات را با شکل درس

  دن مرور می کنییّب: در دوره هاي مع

  "حل تست"ر مرور ، در فواصل زمانی مناسب ، به سواالت پاسخ دهید   اج: در کن

  به دردتان بخورد  "گذاردن و گزاردن"کنم توضیحات زیر درمورد مصدر هاي  بچه ها فکر می

  سیس کردن است أکردن و ت ضعجازا به معنی قرار داد کردن ، ودر زبان فارسی به معناي قرار دادن و م "گذاشتن"

  "گذارن"س   /    قیمت گذار : کسی که تعیین کننده ي قیمت است  . برخی از معانی رایج مصدر ؤسّمثال: بنیان گذار: م

  بگذار تابگریم چون ابر در بهاران                 اجازه دادن ، رها کردن ، این را بگذار و برو         -2    نهادن و  قرار دادن : سرمایه گذار-1

  به معنی به جا آوردن ، ادا کردن ، اجرا کردن است . نماز گزار: ادا کننده ي نماز   /    خدمتگزار : انجام دهنده ي خدمت "ندگزار"

  گزاردن :ا به معناي آن توجه داشته باشیم . برخی از معانی رایج مصدر ه*پس به هنگام کاربرد آن 

  پرداختن و ادا کردن : وام گزار ، خراجگزار -2جا آوردن و ادا کردن : سپاسگزار ، شکرگزار     ه ب-1

  تعبیر و تفسیر کردن : خواب گزار-3

  

  

  

  

  

  موفق باشید : توماج                                                                                                                                                                                                       
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