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«شعر» سخنی خیالانگیز ،موزون و سرشار از عاطفه و احساس است.
به شعر زیبایی میبخشد و آن را شورانگیز و اثرگذار میسازد.
وزن
ِ
حد زیادی از دست میدهد.
اگر وزن شعری را به هم بزنیم :زیبایی و شورانگیزیاش را تا ّ

به این مثالها نگاه کن:

از زیبایی و تأثیر آن کاسته میشود.

آب زنی�د راه را ،هی�ن ک�ه ن�گار میرس�د

م�ژده دهی�د ب�اغ را ،ب�وی به�ار میرس�د

هی��ن ،راه را آب زنی��د ک��ه ن��گار میرس��د

ب��اغ را م��ژده دهی��د ب��وی به��ار میرس��د

دان�ه چ�و طفل�ی اس�ت در آغ�وش خاک

روز و ش�ب ای�ن طف�ل به نش�و و نماس�ت

دان��ه چ��و طفل��ی در آغ��وش خ��اک اس��ت

ای��ن طف��ل روز و ش��ب ب��ه نش��و و نماس��ت

اگر وزن این شعر را به هم بزنیم و کلماتش را جابهجا کنیم ،زیبایی و شورانگیزیاش را از دست میدهد؛ به این صورت:

اگر وزن این بیت را به هم بزنیم و کلماتش را جابهجا کنیم ،زیبایی و شور ّاولیهاش را از دست میدهد؛ به این صورت:

واژههای همآهنگ و غیرتکراری پایان مصراعها و ابیات است که حرف یا حروف آخر آنها مشترک باشد؛ ضمن اینکه :به حرف یا حروف مشترک آخرِ
واژههای قافیه« ،حروف قافیه» گفته میشود.
ای چ��ش��م ت��و دل��ف��ری��ب و ج��ادو

مصوت بلند «و»
واژههای همقافیه :جادو ،آهو /حروف قافیهّ :
نام�دگان و رفت�گان از دو کرانهء جه�ان

واژههای همقافیه :جهان ،میان /حروف قافیه :ان

عشق او ب��از ان��در آوردم ب��ه بند

سودمند /حروف قافیهَ :ـ ند
واژههای همقافیه :بَند،
َ

در چ��ش��م ت��و خ��ی��ره چ��ش��م آه��و
سوی تو میدوند هان ،ای تو همیشه در میان!
ک��وش��ش ب��س��ی��ار ن��ام��د سودمند

تخیل و عاطفه ـ بر زیبایی شعر و به ویژه با ِر موسیقایی و خوشآهنگی آن میافزاید؛
قافیه :یکی از لوازم و ضروریّات شعر است که ـ در کنار وزنّ ،
به گونهای که :اگر قافیءه بیت را تغییر دهیم و کلمءه دیگری را جایگزین آن کنیم ،بیت ،زیبایی و خوشآهنگی ّاو ّلیهاش را از دست میدهد و ضرباهنگ
موسیقایی و طنین پایانی سخن هم از بین میرود.
ی�ا رب! س�ببی س�از که ی�ارم به سلامت

بازآی�د و برهان�دم از بن�د مالم�ت

ی��ا رب! س��ببی س��از ک��ه ی��ارم به س�لامت

ب���ازآی���د و ب��ره��ان��دم از ب��ن��د غریبی

با تغییردادن قافیه ،زیبایی و خوشآهنگی بیت از بین میرود؛ به این صورت:

پس «قافیه» ،تا ّحد خیلی زیادی توی موسیقی و آهنگ کالم تأثیر داره.

ش�ب عاش�قان بیدل چه ش�بی دراز باشد

ردیف :باشد /واژههای قافیه :دراز ،باز /حروف قافیه :از

اول ش�ب ،در صبح باز باش�د
ت�و بی�ا ک�ز ّ
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کلمه یا کلماتی است که پس از واژههای قافیه ،عیناً در یک لفظ و معنی تکرار میشود.

م�ن خلق ش�دم ت�ا که پریش�ان تو باش�م

دیوان�ه و سرگش�ته و حی�ران ت�و باش�م

ِ
طل�ب جام ج�م از م�ا میکرد
س�الها دل

و آنچه خود داشت ،ز بیگانه تمنّا میکرد

غـم�ت در نـهـانخـانهء دل نـش�یـنـد

ب�ه ن�ازی ک�ه لیل�ی ب�ه محم�ل نش�یند

ردیف :تو باشم /واژههای قافیه :پریشان ،حیران /حروف قافیه :ان

مصوت بلند «ا»
ردیف :میکرد /واژههای قافیه :ما ،تم ّنا /حروف قافیهّ :

ردیف :نشیند /واژههای قافیه :دلِ َ ،مح ِمل ( :مهد ،کجاوه) /حروف قافیه :ـِ ل

وجود «قافیه» در شعر ،الزامی ّاما وجود «ردیف» ،اختیاری است؛ به عبارتی :ممکن است شعری «ردیف» نداشته باشد؛ که در این صورت ،آخرین
واژههای همآهنگ مصراعها و ابیات که حرف یا حروف پایانیشان مشترک باشد ،واژههای قافیه به شمار میروند.

مثل تمام نمونههایی که برای «قافیه» اومده بود ،یا این بیت:
چنی�ن داد پاس�خ فری�دون ک�ه تخ�ت

ردیف :ـ /واژههای قافیه :تخت ،بخت /حروف قافیهَ :ـ خت

نمان َ�د ب�ه ک�س جاودان�ه ن�ه بخ�ت

ت» مخف ِ
ت» در
«س ْ
«س ْ
مصوت بلند «ا» و «و» ختم شدهاند بیاید« ،ردیف» به شمار میرود؛ مانندْ :
ْ
ّف «است» ،اگر بعد از واژههای قافیه که به ّ
ّ
ا:
ام
»...؛
و
اوست
آهوست،
بدخوست،
نیکوست،
،...
است
ر
ماج
بالست،
رواست،
«برپاست،
چون
هایی
ه
ژ

وا
پایان
(
«خاست
مثل
هایی
ه
واژ
نباید
=
ت» در این واژهها جزء اصلی واژه
«س ْ
برخاست) ،کاست ،راست ( :درست ،مستقیم) ،ماست  ،...دوست ،پوست و  »...را از این دسته شمرد ،زیرا ْ
است و مخفّف «است» نیست.
سلس�لءه م�وی دوس�ت حلقءه دام بالس�ت

هرکهدراینحلقهنیست،فارغازاینماجراست

مصوت بلند «ا»
ردیفْ :س ْ
ت (= است) /واژههای قافیه :بال ،ماجرا /حروف قافیهّ :

گاه واژءه قافیه در یکی از مصراعها یکجزئی (ساده) و در مصراع دیگر ،دوجزئی (مرکّب یا مشتق) است؛ در این صورت :واژءه مرکّب یا مشتق ،به
صورت یکجا واژءه قافیه است و با واژءه قافیه در مصراع دیگر ،همقافیه میشود.
نف�س ب�اد صب�ا مشکفش�ان خواهد ش�د

عال َ�م پی�ر دگ�ر ب�اره ج�وان خواهد ش�د

من�م که دی�ده به دیدار دوس�ت ک�ردم باز

چ�ه ش�کر گویم�ت ای کارس�از بندهنواز؟!

در غ��م م��ا روزه����ا ب��یگ��اه شد

روزه����ا ب��ا س��وزه��ا ه��م��راه شد

ردیف :خواهد شد /واژههای قافیه :مشکفشان (واژءه مرکّب) ،جوان /حروف قافیه :ان
ردیف :ـ /واژههای قافیه :باز ،بندهنواز (واژءه مرکّب) /حروف قافیه :از

ردیف :شد /واژههای قافیه :بیگاه (واژءه مشتق) ،همراه (واژءه مشتق) /حروف قافیه :اه

نباید آنها را به
از نظر تلفّظ و نوشتار ،یکسان ولی در معنا متفاوتاند؛
گاه واژههای قافیه با هم «جناس تام یا همسان» دارند؛
اشتباه «ردیف» به شمار آورد؛ زیرا شرط وجود ردیف در شعر این است که واژههای ردیف ،هم ظاهر و هم معنای یکسان و مشابه داشته باشند
(عیناً در پایان مصراعها تکرار شوند).
ه�ر کس ک�ه نهد پ�ای بر آن خاک س�ر کو

ذکرش همه این اس�ت که گم گشته دلم کو

غ�م خوی�ش در زندگ�ی خ�ور ک�ه خویش

ب�ه م�رده نپ�ردازد از ح�رص خوی�ش

ز ه��ر ن��اح��ی��ت ،ک���اروانه���ا روان

ب��ه دی����دار آن ص���ورت ب���یروان

مصوت بلند «و»
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :کو (کوچه ،محلّه) ،کو (کجاست) /حروف قافیهّ :
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :خویش (خویشاوند) ،خویش (خود) /حروف قافیه :یش

ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :روان (رونده و جاری) ،روان (روح و جان) /حروف قافیه :ان
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تمامی واژههای قافیه ،براساس  2قاعدءه کلّی ساخته میشوند؛ به این صورت:
حداقل حروف مشترک الزم برای قافیه ،تابع  2قاعده است؛
ّ
مصوتهای بلند «ا» و «و» به تنهایی ،اساس قافیه (حروف مشترک در واژههای قافیه) قرار میگیرند؛ به عبارت سادهتر :بر طبق این قاعده،
قاعدءه  :1هر یک از ّ
مصوت بلند «ا» و «و» ختم میشود.
واژههای قافیه به ّ

آم�دی جانم ب�ه قربان�ت ،ولی حال�ا چرا؟!

بیوف�ا! حاال ک�ه من افت�ادهام از پ�ا چرا؟!

ک�ی رفت�های ز دل ک�ه تمنّ�ا کنم ت�و را؟!

ک�ی ب�ودهای نهفت�ه که پی�دا کنم ت�و را؟!

ی�ار ب�د م�ار اس�ت ،هی�ن بگری�ز از او

ت��ا ن��ری��زد ب��ر ت��و زه��ر آن زشتخو

ب�ه خودم آم�دم ان�گار توی�ی در مَ�ن بود

این کمی بیشتر از دل به کسی بس َتن بود

ای منتخ�ب ن�از دل�م! صب�ح ب�ه خی�ر

ای دلب�ر ممت�از دل�م! صب�ح ب�ه خی�ر

نکونام و ص��اح��بدل و حقپَرست

خ�ط عارض�ش خوشت�ر از خ�طّ َدس�ت

کسی دان�ه�ء ن��ی��کم��ردی نکاشت

ک���زو خ��رم��ن ک���ام دل ب��رن��داش��ت

مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
ردیف :چرا /واژههای قافیه :حاال ،پا /حروف قافیهّ :

مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
ردیف :کنم تو را /واژههای قافیه :تم ّنا ،پیدا /حروف قافیهّ :

مصوت بلند «و» (طبق قاعدءه )1
ردیف :ـ /واژههای قافیه :او ،زشتخو /حروف قافیهّ :
ِ
صامت پس از خود ،اساس قافیه (حروف مشترک در واژههای
مصوت بلند «ا ،ی ،و») با یک یا دو
«ـ  ،ـِ ُ ،ـ » چه ّ
مصوت (چه ّ
قاعدءه  :2یک ّ
مصوت کوتاه َ
«مصوت
«مصوت  +صامت» یا
مصوت  +یک یا دو صامت» ختم میشود؛ به این صورت:
ّ
ّ
قافیه) قرار میگیرد؛ به عبارت سادهتر :واژههای قافیه به «یک ّ
 +صامت  +صامت».
(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه )2
ردیف :بود /واژههای قافیهَ :من ،بستن /حروف قافیهَ :ـ ن
ّ

(مصوت بلند  +صامت :طبق قاعدءه )2
ردیف :دلم صبح به خیر /واژههای قافیه :ناز ،ممتاز /حروف قافیه :از
ّ

(مصوت کوتاه  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :حقپَرستَ ،دست /حروف قافیهَ :ـ ست
ّ
(مصوت بلند  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :نکاشت ،برنداشت /حروف قافیه :اشت
ّ
«و» در واژههایی مانند « ُجو ،نُو ( :جدید)ُ ،رو ( :برو)ُ ،دو ( :دویدن)ُ ،دور ( :گردش)ُ ،جور ( :ستم) ،فردوس ،جلو ،شوق ،ذوق ،حول ( :پیرامون) ،قول
«و» در این واژهها «صامت» است؛
«ـ»  +صامت «و» معادل )ow :تلفّظ میشود؛
( :گفتار) ،موج ،اوج و  »...به صورت « ُـ و» ( ّ
مصوت کوتاه ُ
اگر این واژهها و نظایرشان واژههای قافیه باشند ،قاعدءه ساخت قافیه در آنها قاعدءه  2خواهد بود.
م�زرع س�بز فل�ک دی�دم و داس مَ�ه ن ُ�و

درو
ی�ادم از کِش�تءه خوی�ش آمد و هن�گام ُ

(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه )2
درو /حروف قافیهُ :ـ و
ّ
ردیف :ـ /واژههای قافیه :نُوُ ،
پیشوند و پسوند اگرچه واژه نیستندّ ،اما میتوانند به تنهایی واژءه قافیه قرار گیرند.
دلم جز مه�ر مَهرویان طریق�ی بر نمیگیرد

ز هر در میدهم پندش ،ولیکن در نمیگیرد

ب�ر س� ِر آن�م ک�ه گ�ر ز دس�ت ب�ر آی�د

غص�ه س�ر آید
دس�ت ب�ه کاری زن�م ک�ه ّ

معن�ی فاصلهه�ا چیس�ت؟ برای�م بنوی�س

س�را چیس�ت؟ برای�م بنویس
درد ای�ن واژه ُ

(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه )2
ردیف :نمیگیرد /واژههای قافیه :بَرَ ،در (هر دو پیشوند فعلیاند /).حروف قافیهَ :ـ ر
ّ
(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه )2
ردیف :آید /واژههای قافیه :بَر(پیشوند فعلی)َ ،سر /حروف قافیهَ :ـ ر
ّ
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
ردیف :چیست؟ برایم بنویس /واژههای قافیه :ها (پسوند) ،واژهسرا /حروف قافیهّ :
اگر قبل از حروف اصلی قافیه ـ که طبق  2قاعدءه کلّی (قاعدءه « »1و قاعدءه « )»2ساخته میشوند ـ حرف یا حروف دیگری هم مشترک باشد،
آنها جزء حروف قافیه به شمار نمیروند.
بش�نو ای�ن ن�ی چ�ون ش�کایَت میکن�د

از ج��دای��یه��ا ح��ک��ایَ��ت میکند

چش�م بَ�دت دور ای بدیعشَ �مایِل

م�اه م�ن و ش�مع جم�ع و می�ر قبایِ�ل

(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه [ )2اگرچه حروف «ایـ» هم ـ که قبل از «ـِ ل» آمده ـ
واژههای قافیه :بدیعشَ مایل ،قبایل /حروف قافیه :ـِ ل
ّ
در واژههای قافیه ،مشترک استّ ،اما با تو ّجه به ساختار قافیهسازی در قاعدءه « »2فقط «ـِ ل» حروف اصلی قافیه به حساب میآید].
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(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه [ )2حروف «ـِ کایَت» ظاهراً بین واژههای قافیه،
ردیف :میکند /واژههای قافیه :شکایت ،حکایت /حروف قافیهَ :ـ ت
ّ
«ـ ت» را حروف قافیه به حساب میآوریم؛ به عبارتی ،حروف «ـِ کایـ» جزء حروف اصلی قافیه نیستند؛ چرا که طبق قاعدءه «»2
حروف مشترک است؛ ّاما فقط َ
«مصوت  +صامت  +صامت»].
«مصوت  +صامت» یا
در قافیهسازی ،حروف قافیه باید طبق یکی از این دو ساختار باشد:
ّ
ّ

ب��ه ُخ���ردی ب��خ��ورد از ب��زرگ��ان َقفا

خ���دا دادش ان���در ب��زرگ��ی َصفا

(قفا :پس گردنی)

«ـ ف» هم جزء حروف مشترک در واژههای قافیه استّ ،اما
واژههای قافیه :قَفاَ ،صفا /حروف قافیهّ :
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه [ )1اگرچه حروف َ
مصوت بلند «ا» را حرف قافیه به حساب بیاوریم].
طبق قاعدءه « »1فقط باید ّ

توی اینجور مواقع ،برا اینکه خیلیخیلی راحت حروف قافیه رو تشخیص بدی ،از آخر واژههای قافیه برگرد به سمت عقب:
اگر آخرین حرف قافیه «صامت» بود و قبل از اون هم مص ّوت اومده بود ،تمومه؛ حروف قافیه میشه مجمو ع همین «مص ّوت  +صامت پایانی».
ّ
اگر قبل از صامت پایانی ،یه صامت دیگه هم بود (دو صامت پایانی وجود داشت) ،مطمئنّ ًا قبل از این صامتها به یه مص ّوت میرسی .اینجا دیگه توقف کن،
چون حروف قافیه میشه همین «مص ّوت  +صامت  +صامت».
اگر آخرین حرف قافیه مص ّوت بلند «ا» یا «و» بود ،یعنی قافیه طبق قاعدءه « »1ساخته شده و تمام؛ پس دیگه نیازی به این ترفند که از آخر به سمت عقب برگردی
نیست .افتاد؟؟!!
تمامی قافیهها باید براساس این  2قاعدءه کلّی ساخته شوند و

رعایت قواعد قافیه (قاعدءه  1و  )2در قافیهساختن واژهها با یکدیگر ضروری است؛
هر چه برخالف آن باشد ،نادرست است و عیب قافیه محسوب میشود؛ از جمله:
ّ
حروف قافیه باید هم از نظر تلفّظ و هم از نظر شکل نوشتاری (مکتوب) مشابه و همسان باشند؛ اما :اگر حروف قافیه از نظر تلفّظ ،یکسان ولی از نظر
مثال ً قافیهساختن
شکل نوشتاری (مکتوب) مشابه و یکسان نباشند ،قافیهساختن واژهها با هم نادرست است و عیب قافیه محسوب میشود؛
«غلیظ ،تمیز ،مریض ،لذیذ»« ،پاس ،خاص»« ،قفس ،قصص» و  ...غلط است .به این مثالها نگاه کن:
پیون�د روح میکن�د ای�ن ب�اد ُمش�کبیز

هن�گام نوبت س�حر اس�ت ای ندی�م! خیز

(مصوت بلند  +صامت :طبق قاعدءه )2
واژههای قافیهُ :مشکبیز ،خیز /حروف قافیه :یز
ّ

قافیهساختن این دوتا واژه با هم و یا با واژههایی مثل «ریز ،لبریز ،تبریز ،تمیز ،تیز ،نیز ،خاکریز ،سحرخیز ،برخیز و  »...کام ًال درسته؛ ا ّما این واژهها نمیتونن با واژههایی
مثل «لذیذ ،تنفیذ ،غلیظ ،حضیض ،مریض و  »...همقافیه بشن ،چون شکلِ نوشتاریشون با هم یکسان نیست.
م��رغ ب��یان��دازه چ��ون شد در قفس

گفت ح�ق بر جان فس�ون خوان�د و قصص

(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه )2
واژههای قافیه :قفس ،قصص /حروف قافیهَ :ـ سَ ،ـ ص
ّ

شکلِ نوشتاری آخرین حرف مشترک واژههای قافیه (یعنی «س» و «ص») متفاوته؛ پس این دوتا واژه نمیتونن با هم قافیه بشن و قافیه شدنشون ،عیب قافیهست.

مصوت کوتاه در هر دو واژءه قافیه باید یکسان
«مصوت کوتاه  +صامت» یا
در قاعدءه  2که حروف قافیه به صورت
«مصوت کوتاه  +صامت  +صامت» استّ ،
ّ
ّ
ّ
ِ
مصوت کوتاه متفاوت باشد ،قافیه غلط است و عیب قافیه محسوب میشود؛
«ـ» باشد)؛ اما :اگر این ّ
و مشابه باشد (یعنی در هر دو واژه باید َ
«ـ» یا «ـ» یا ُ
قافیهساختن ِ
ِ
َ
تصور»« ،بَد ،خود (= خُد)»« ،عاقل ،صیقَل» و  ...ـ که
«سرد ،خُورد (= خُرد)»« ،منظرُّ ،
«سر ،پُر»َ « ،زردُ ،درد»َ ،
«دل ،گُل»« ،پَرُ ،در»َ ،
مصوت کوتاه در آنها متفاوت است ـ غلط است.
ّ
ب��ه ف��رق چ��م��ن ،اب��ر گسترد پَر

زم���رد ف��رو ری��خ��ت ُدر
ب��ه ف��رش
ّ

(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه )2
واژههای قافیه :پَرُ ،در /حروف قافیهَ :ـ رُ ،ـ ر
ّ

مص ّوت کوتا ِه حروف قافیه متفاوته؛ پس قافیهشدن این دوتا واژه با هم غلطه و عیب قافیه محسوب میشه.
جان را چه سود گر ِدل از این باغ شد جدا؟!

بلب�ل! بن�ال گ�ر گُل از ای�ن باغ ش�د جدا

چ�ه گف�ت آن خداون�د تنزی�ل و َوح�ی

خ��داون��د ام���ر و خ��داون��د ن َهی

(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه )2
ردیف :از این باغ شد جدا /واژههای قافیهِ :دل ،گُل /حروف قافیه :ـِ لُ ،ـ ل
ّ
مص ّوت کوتاه توی یه واژه «ـِ» و توی واژءه دیگه به صورت « ُـ» اومده؛ پس قافیهشدن دوتا واژه با هم غلطه و عیب قافیهست.
مصوت کوتاه
«مصوت کوتاه  +صامت» یا
در قاعدءه  2که حروف قافیه به صورت
«مصوت کوتاه  +صامت  +صامت» است ،اگر صامتی که پس از ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
قافیهساختن واژههای «بحر ،قهر»« ،وحی ،نهی»« ،صدق ،عشق»« ،فَهم،
میآید متفاوت باشد ،قافیه غلط است و عیب قافیه محسوب میشود؛  
َرحم»« ،خَلق ،بَرق»« ،فَضل ،فصل» و  ...غلط است.
(مصوت کوتاه  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
واژههای قافیهَ :وحی ،نَهی /حروف قافیهَ :ـ حیَ ،ـ هی
ّ

ّاولین صامتی که بعد از مص ّوت کوتا ِه واژههای قافیه اومده (ح ،ﻫ) ،متفاوته؛ پس قافیه شدنشون غلطه و عیب قافیه محسوب میشه.
ع�زم و حزم�ش ازلفری�ب چ�و ِص�دق

َخل�ق و ُخلق�ش ابدش�کیب چ�و ِعش�ق

(مصوت کوتاه  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
واژههای قافیهِ :صدقِ ،عشق /حروف قافیه :ـِ دق ،ـِ شق
ّ

ت کوتاه «ـِ» (یعنی «د» و «ش») متفاوته؛ پس قافیهشدن واژههای «صدق» و «عشق» با هم غلطه و عیب قافیهست.
ت بعد از مص ّو ِ
ّاولین صام ِ

وی» نامیده میشود ـ متفاوت باشد ،قافیه غلط است و عیب قافیه
«ر ّ
اگر آخرین حرف مشترک در واژههای قافیه ـ که در اصطالح علم قافیه ،حرف َ
«رگ ،تَ َرک»« ،بَرگ ،تَرک ( :کالهخود)»« ،احتیاط ،اعتماد» و  ...با هم غلط است.
محسوب میشود؛  
قافیهساختن واژههای َ
(خود :کالهخود)
��ارد از بید برگ
ِ
چ��و
همی گ��رز ب��اری��د ب��ر خ��ود و تَ��رک
ب��اد خ��زان ب� َ
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(مصوت کوتاه  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
واژههای قافیه :ترک ،برگ /حروف قافیهَ :ـ رکَ ،ـ رگ
ّ

آخرین حرف مشتر ِ
ک واژههای قافیه (یعنی «ک» و «گ») متفاوته؛ پس قافیهساختن اونا با هم غلطه و ایراد داره.

در واژههایی که به «ه /ـه» ختم میشوند نظیر «خانه ،النه ،کاشانه ،کارخانه ،جوانه ،دانه ،شیوه ،شیفته و  ،»...واج «ه /ـه» به صورت «ـِ» تلفّظ
اگر واژههای قافیه به واج «ه /ـه» (= ـِ) ختم شده باشد ،قافیه عیب دارد و با هیچکدام از قواعد دوگانءه قافیهسازی منطبق نیست.
میشود،
جمل�ه تس�لیم ک�ن ب�دو ،ت�و چ�ه ای؟!
ه�ر کج�ا ِذک� ِر او بُ�ود ت�و ک�ه ای؟!
ردیف :ای (= هستی) /واژههای قافیه :کِه ،چه /حروف قافیه« :ه» (= ـِ)
مصوت بلند «ی» ختم شده باشد ،قافیه عیب دارد و با هیچکدام از قواعد دوگانءه قافیهسازی منطبق نیست.
اگر واژههای قافیه به ّ
ِ
ِ
(هجی :هَجو)
ک�ز ِهجی بینم زی�ان و از مدایح ،س�ود نی
گاه توبهک�ردن آم�د از مدای�ح وز ِهج�ی
مصوت بلند «ی»
ردیف :ـ /واژههای قافیهِ :هجی ( :هجوکردن ،نکوهش) ،نی /حروف قافیهّ :

بعضی از شاعران برای غنیتر کردن موسیقی شعر ،گاه در درون مصراعها نیز قافیه میآورند که به آن «قافیءه درونی» گفته میشود.
گاه فقط در پایان نیممصراعهای بیت است و گاه به صورت پراکنده در درون مصراعها میآید.
قافیءه درونی
در رفتن جان از بدن ،گویند هر نوعی سخن

منخودبهچشمخویشتن،دیدمکهجانممیرود

قافیءه درونی :بدن ،سخن ،خویشتن (که در پایان نیممصراعها آمده).
دیدءه س�یر اس�ت مرا ،جان دلیر اس�ت مرا

َزهرءه ش�یر اس�ت مراُ ،زه�رءه تابنده ش�دم

گل�زار و باغ عال َمی ،چش�م و چ�راغ عال َمی

هم درد و داغ عال َمی ،چون پا نهی اندر جفا

قافیءه درونی :سیر ،دلیر ،شیر (که در پایان نیممصراعها آمده).
قافیءه درونی :باغ ،چراغ ،داغ (که در پایان نیممصراعها آمده).
ُمرده بُدم زنده شدم ،گریه بُدم خنده شدم

دولت عش�ق آمد و من دولت پاینده ش�دم

ی�ار م�را ،غ�ار م�را ،عش�ق جگرخ�وار مرا
روح تویی ،نوح توی�ی ،فاتح و مفتوح تویی

ی�ار تویی ،غ�ار توی�ی ،خواجه نگ�هدار مرا
س�ینءه مش�روح توی�ی ،ب�ر د ِر اس�رار م�را

قافیءه درونی :زنده ،خنده (که در پایان نیممصراع ّاول و دوم آمده).

قافیءه درونی :یار ،غار ،جگرخوار (در درون مصراع ّاول) /روح ،نوح ،مفتوح ،مشروح (در درون مصراعهای سوم و چهارم)

گاه بیت دارای دو قافیءه پایانی است که به آن «ذوقافیتین» (دوقافیهای) گفته میشود؛ ّ
البته :قافیءه اصلی ،قافیءه پایانی مصراعهاست.
ای از م�کارِم ت�و ش�ده در جه�ان خب�ر

افکن�ده از سیاس�ت ت�و آس�مان س�پر

آن دلب�ری ک�ه خوب�ی بس�یار یار اوس�ت

دردا ک�ه در دل�م هم�ه پی�کار کار اوس�ت

آت�ش اس�ت ای�ن بانگ ن�ای و نیس�ت باد

هر که ای��ن آت��ش ن��دارد ،نیست باد

«ـ ر» طبق قاعدءه  /]2قافیءه دوم :جهان ،آسمان [حروف قافیه« :ان» طبق قاعدءه ]2
بیت ذوقافیتین است /.قافیءه اصلی :خبر ،سپر [حروف قافیهَ :
بیت ذوقافیتین است /.ردیف :اوست /قافیءه اصلی :یار ،کار [حروف قافیه« :ار» طبق قاعدءه  /]2قافیءه دوم :بسیار ،پیکار [حروف قافیه« :ار» طبق قاعدءه ]2
بیت ذوقافیتین است /.قافیءه اصلی :باد (جریان هوا) ،باد (فعل دعایی به معنای «باشد») [حروف قافیه« :اد» طبق قاعدءه  /]2قافیءه دوم :نیست (فعل
ِّ
متضاد «است») ،نیست (نابود و فناشونده) [حروف قافیه« :یست» طبق قاعدءه ]2
اسنادیِ منفی،
در بیتی که ذوقافیتین است ،گاه در بین دو قافیه ،حروف و یا کلماتی عیناً از نظر لفظ و معنا تکرار میشود که در اصطالحِ علم قافیه ،به آن
«حاجب» گفته میشود و مانعی برای ذوقافیتین بودن بیت نیست.
طُرفه میدارند ی�اران صبر من بر داغ و درد

داغودردیکزتوباشد،خوشتراستازباغو َورد

«ـ رد» طبق قاعدءه  /]2قافیءه دوم :داغ ،باغ [حروف قافیه« :اغ» طبق قاعدءه /]2
بیت ذوقافیتین است /.قافیءه اصلی :دردَ ،ورد ( :گل سرخ) [حروف قافیهَ :

حاجب« :و» بین واژههای قافیه

ای ش�اه زمی�ن! ب�ر آس�مان داری تخ�ت

سست است َعدو تا تو کمان داری سخت

«ـ خت» طبق قاعدءه  /]2قافیءه دوم :آسمان ،کمان [حروف قافیه« :ان» طبق قاعدءه /]2
بیت ذوقافیتین است /.قافیءه اصلی :تخت ،سخت [حروف قافیهَ :

شاعر خود را اسیر قافیه نمیسازد و هر جا بخواهد ،از قافیه استفاده میکند.
در شعر نو
و در آخر ابیات نمیآید؛ بلکه در هر بخش از شعر ،چند مصراع قافیهدار به کار گرفته میشود.

قافیه ،محدودیّتهای شعر کالسیک (کهن) را ندارد
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حاجب« :داری» بین واژههای قافیه

عاشقم بهار را ،رویش ستاره در کویر را /رهنورد دشتهای عاشقی! /پُر ز بادءه سپیده باد جام تو /ای که چون غزالِ تشنه ،آب تازه
میخورد /مزرع دلم ز جاریِ کالم تو /در غبار کام تو /چارءه فسونگران و رهزنان ،در ُمحاق مرگ رخ نهفتن است /من که تشنهام زاللی از
سپیده را /من که جستوجوگ ََرم ،سرودهای ناشنیده را /،شعر من که عاشقم /همیشه از تو گفتن است /ای که در بهار سبز نام تو /رسالت
محمدی ،شکفتن است!
گل
ّ

(مصوت بلند  +صامت :طبق قاعدءه  /)2ردیف :تو
واژههای قافیه :جام ،کالم ،کام ،نام /حروف قافیه :ام
ّ
(مصوت کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه  /)2ردیف :است
واژههای قافیه :نهفتن ،گفتن ،شکفتن /حروف قافیهَ :ـ ن
ّ
واژههای قافیه :سپیده ،ناشنیده /حروف قافیه :ه (= ـِ) /ردیف :را

11115کدام بیت فاقد «ردیف» است؟

 )1در پیش ب��یدردان چرا فری��اد بیحاصل کنم
 )2روز وص���ل دوس����ت����داران ی���اد ب��اد
 )3گ�ل�اب اس��ت گ��وی��ی ب��ه ج��وی��ش روان
 )4آب زنی��د راه را هی��ن ک��ه ن��گار میرس��د

گ��ر ش��کوهای دارم ز دل ،با ی��ار صاحبدل کنم
ی����اد ب����اد آن روزگ��������اران ی����اد ب��اد
ه��م��ی ش����اد گ�����ردد ز ب���وی���ش روان
م���ژده ده��ی��د ب��اغ را ب��وی ب��ه��ار میرسد

 )1روز مردن سویم از رحمت نگاهی کرد و رفت
 )2از آن ب��ه خدم��ت میخ��وارگان کم��ر بس��تم
 )3ب���ر س��ر آن���م ک��ه گ��ر ز دس���ت ب��رآی��د
مش��اطه گر از ش��انه کرد
 )4ت��ار زلف��ت را ج��دا ّ

وقت رفتن ،دل به حس��رت طُرفه آهی کرد و رفت
ک��ه ب��ا وج��ود م��ی از قی��د ه��ر غم��ی رس��تم
غ��ص��ه س��رآی��د
دس���ت ب��ه ک���اری زن���م ک��ه ّ
مش��اطه را بای��د ج��دا از ش��انه ک��رد
دس��ت آن ّ

11116شاعر در سرودن کدام بیت ،از ردیف بهره نگرفته است؟

11117در کدامیک از ابیات زیر« ،ردیف» به کار نرفته است؟

 )1م���ن ط��اق��ت دوری ز رخ ی���ار ن���دارم
 )2زاه��د ظاهرپرس��ت از ح��ال م��ا آگاه نیس��ت
 )3غ��م خوی��ش در زندگ��ی خ��ور ک��ه خوی��ش
 )4هی��چ ک��س ب��ی گوش��مال تربیت آدم نش��د

ج���ز ب�����ردن ب����ار غ���م او ک����ار ن����دارم
در ح��ق ما ه��ر چه گوید جای هیچ اکراه نیس��ت
ب��ه م����رده ن���پ���ردازد از ح���رص خویش
غوطه ت��ا در خون نزد شمش��یر صاحبدم نش��د

11118در همءه ابیات زیر« ،ردیف» به کار رفته است بهجز . ...............

 )1بنم��ای رخ ک��ه ب��اغ و گلس��تانم آرزوس��ت
 )2دالرام در ب���ر دالرام ج��وی
 )3صب��ا! ب��ه لط��ف بگ��و آن غ��زال رعن��ا را
 )4ماه تابان است و همچون روی تو تابنده نیست

بگشای ل��ب ک��ه قند ف��راوان��م آرزوس���ت
ل��ب از تش��نگی خش��ک ب��ر ط��رف ج��وی
ک��ه س��ر ب��ه ک��وه و بیاب��ان ت��و دادهای م��ا را
ابر باران است و همچون چشم من بارنده نیست

 )1ک��اش��ک��ی ج���ز ت���و ک��س��ی داش��ت��م��ی
 )2آن��ان ک��ه خ��اک را ب��ه نظ��ر کیمی��ا کنن��د
 )3خواج��ه در ابریش��م و م��ا در گلی��م
 )4ای روی داده ص��ح��ب��ت دن��ی��ا را

ی����ا ب����ه ت����و دس���ت���رس���ی داش��ت��م��ی
آی��ا بُ��ود ک��ه گوشءه چشمی ب��ه م��ا کنند؟
ع��اق��ب��ت ای دل! ه��م��ه ی��ک��س��ر گلیم
ش��������ادان و ب���رف���راش���ت���ه آوا را

 )1ق���اب���ل ای���ن گ��ف��ت��هه��ا ش��و گ����وشوار
 )2پ������در ب���ا پ��س��ر ی��ک��دگ��ر را ک��ن��ار
 )3ب��ر من ک��ه صبوح��ی زدهام خرقه حرامس��ت
 )4گ����دا را چ��و ح��اص��ل ش���ود ن���ان ش��ام

ت���ا ک���ه از زر س���ازم���ت م���ن گ��وش��وار
گ��رف��ت��ن��د و ک����رده غ���م از دل ک��ن��ار
ای مجلس��یان! راه خراب��ات کدامس��ت؟
چ��ن��ان خ���وش بخسبد ک��ه س��ل��ط��ان ش��ام

 )1ت���ا داد ب��اغ را سمن و گ��ل ب��ه ن��و نوا
 )2ش��اه فل��ک بی��ن ب��ه صب��ح پ��رده برانداخته
 )3از وب����ای زرق و م��ح��روم��ی ب��رآ
 )4از جن��ون ای��ن عال��م بیگان��ه را گم ک��ردهام

ب��ل��ب��ل ه��م��یس��رای��د ب��ر گ��ل ب��ه ن��و ن��وا
پی��ر خ��رد بی��ن ب��ه م��ی خرق��ه درانداخت��ه
ق���ی���وم���ی درآ
ح����ی و
در ج���ه���ان
ّ
ّ
آسمانس��یرم ،زمی��ن خان��ه را گ��م ک��ردهام

 )1در دل عط��ش عش��ق خدای��ی م��ا راس��ت
 )2دلم��رده از آن��م ک��ه مسیحانفس��ی نیس��ت
 )3کس��ی نمان��ده دگ��ر ت��ا ب��ه تی��غ ناز کُش��ی
 )4خ��ن��ده ب��ر ح��ال گ��ران��ب��اران دنیا میزنم

دی���وان�ه�ء وص��ل��ی��م و ج��دای��ی م��ا راس��ت
ف��ری��ادم از آن اس��ت که فریادرسی نیست
مگ��ر ک��ه زن��ده کن��ی م��رده را و ب��از کُش��ی
از س��بکباری چ��و ک��ف ب��ر قل��ب دری��ا میزنم

11119شاعر در همءه ابیات زیر بهجز  ...............از «ردیف» بهره گرفته است.

12120در هیچیک از ابیات «ردیف» وجود ندارد بهجز بیت گزینءه . ...............

12121در همءه گزینهها بهجز گزینءه  ...............شعر دارای ردیف است.

12122در کدام بیت ،ردیف دیده نمیشود؟

(کانون فرهنگی آموزش ـ )98

(کانون فرهنگی آموزش ـ )98
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12123کدامیک از ابیات زیر ،فاقد «ردیف» است؟

 )1جوانی ش��مع ره ک��ردم که جوی��م زندگانی را
 )2دوش آگه��ی ز ی��ار س��فرکرده داد ب��اد
 )3ه��ر ش��رارت در جه��ان فرزن��د آدم میکن��د
 )4شمشیر ازل به دس��ت م��ردان خداست

نجس��تم زندگان��ی را و گ��م ک��ردم جوان��ی را
م��ن نی��ز دل ب��ه ب��اد ده��م ،ه��ر چ��ه ب��اد باد
بهر گ�����ردآوردن دی��ن��ار و دره���م میکند
گ���وی اب���دی در خ��م چ��وگ��ان خ��داس��ت

 )1ن��ه چنان ب��ه گرد کوی��ت من ناصب��ور گردم
 )2س���اق���ی! از آن ش��ی��ش�هء  م��ن��ص��ور دم
 )3آن که رخس��ار ت��و را رنگ گل و نس��رین داد
 )4خ���واج���ه در اب��ری��ش��م و م��ا در گلیم

ک��ه گ��ر آس��تین فش��انی ،چ��و غب��ار دور گردم

ه��م توان��د کرم��ش داد م��ن مس��کین داد
عـاقـبـت ای دل! هـمـه یـکـسـر گـلـیـم

 )1آب آت�����شف�����روز ع���ش���ق آم���د
 )2نش��ود فاش کس��ی آنچه میان من و توس��ت
 )3دل در اندیش�هء آن زل��ف گ��ره گی��ر افت��اد
 )4اگ����ر ب��ر ت��ن خ��وی��ش س���االر و میرم

آت�������ش آبس����������وز ع����ش����ق آم����د
ت��ا اش���ارات نظر ن��ام��هرس��ان م��ن و توست
عاق�لان! م��ژده ک��ه دیوان��ه ب��ه زنجی��ر افت��اد
م�لام��ت ه��م��ی چ���ون ک��ن��م خ��ی��ر خیرم

 )1حقبی��ن نظ��ری بای��د ت��ا روی م��را بین��د
 )2ای دفتر حسن تو را فهرست خطّ و خالها
 )3ه��ی��چ ع��اش��ق خ���ود ن��ب��اش��د وص��لج��و
 )4عل��ی ای هم��ای رحمت!تو چه آیت��ی خدا را

چش��می که ب��ود خودبین ک��ی روی خ��دا بیند
تفصیله��ا پنه��ان ش��ده در پ��ردءه اجماله��ا
ک���ه ن���ه م��ع��ش��وق��ش ب����ود ج���وی���ای او
ک��ه ب��ه م��اس��وا فکندی همه سایءه هما را

 )1خوش��ا وق��ت مجم��وع آن ک��س که اوس��ت
 )2عم��ری اس��ت ت��ا ب��ه راه غم��ت رو نهادهایم
 )3چ��ون کن��ی پ��ا را؟ حیات��ت زین گل اس��ت
 )4غ��م��ت در ن��ه��انخ��ان�هء  دل نشیند

پ��س از م��رگ دش��م��ن در آغ���وش دوس��ت
روی و ری��ای خلق ب��ه ی��ک س��و نهادهایم
ای��ن حیات��ت را روش ب��س مش��کل اس��ت
ب��ه ن��ازی ک��ه لیل��ی ب��ه محم��ل نش��یند

 )1پ��ری دانی چ��را از دی��دءه مردم نهان باش��د؟!
 )2سلس��لءه م��وی دوس��ت حلق�هء دام بالس��ت
 )3در زل���ف ت��و ب��ن��د ب���ود داد دل ما
 )4خ��وش آم��د گل وز آن خوشت��ر نباش��د

ک��ه از ش��رم ت��و نتوان��د می��ان مردم��ان باش��د
هر که در این حلقه نیست ،فارغ از این ماجراست
در ب��ن��د ک��م��ن��د ب����ود داد دل ما
کــه در دســتــت بــهجــز ســاغــر نـبـاشد

 )1ه���ر روز دل��م ب��ه زی��ر ب���اری دگ��ر است
 )2کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش
 )3کـه روزی رهــــروی در ســرزمــیــنـی
قصــءه بـهشـت ز کویــت حکــایتـی!
 )4ای ّ

در دی���دءه م��ن ز هجر خ���اری دگ��ر است
معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش
ب���ه ل��ط��ف��ش گ��ف��ت رن����دی رهن��ش��ی��ن��ی
ش���رح ج��م��ال ح���ور ز روی����ت روای��ت��ی

خرم��ی جه��ان میخن��دد
 )1ظه��ر اس��ت ز ّ
 )2مب��ادا دول��ت دنی��ا نصی��ب بدگه��ر گ��ردد
 )3ع���ش���ق ش����وری در ن��ه��اد م���ا ن��ه��اد
خرم از اوس��ت
خرم از آنم که جهان ّ
 )4ب��ه جهان ّ

ه��ر ق��ط��ره ب��ه ب��ح��ر ب���یک���ران میخندد
ک��ه تی��غ از آبداری تش��نءه خ��ون بیش��ترگردد
ج�����ان م����ا در ب���وت�ه�ء  س������ودا ن��ه��اد
عاش��قم ب��ر هم��ه عالم که هم��ه عالم از اوس��ت

 )1صالح از ما چه میجویی که مستان را صال گفتیم
 )2ک���ه م��ن ع��اش��ق��م گ��ر ب��س��وزم رواس���ت
 )3چ��ش��م م��ا آب���ش ب��ه ه��ر س��و م���یرود
 )4گذش��ت عم��ر و دل از ح��رص س��ر نمیتابد

ب��ه دور نرگ��س مس��تت س�لامت را دع��ا گفتیم
ت��و را گ��ری��ه و س���وز ب����اری چ��راس��ت؟
آب روی م��ـ��اس��ـ��ت ب��ـ��ر رو م��ـ��یرود
کـسـی عـنـانـم از ایـن راه بـر نـمـیتـابـد

12124شاعر در سرودن کدام بیت ،از «ردیف» شعری استفاده کرده است؟

در رگ و در ری��ش�هء  م���ن ص����ور دم

(کانون فرهنگی آموزش ـ )96
12125کدامیک از قطعه شعرهای زیر فاقد قافیه است؟
 )1او در این دشت بزرگ /چشمءه کوچک بینامی بود /کز نهانخانءه تاریک زمین /در سحرگاه شبی سرد و سیاه /به جهان چشم گشود.
 )2به دیدارم بیا هر شب ،در این تنهایی تنها و تاریک خدامانند /دلم تنگ است /بیا ای روشن ،ای روشنتر از لبخند! /شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها.
 )3گردها خوابید /روز رفت و شب فراز آمد /گوهرآجین کبود پیر بازآمد /چون گذشت از شب دو کوتهپاس.
 )4بیشک هر مسافر را /اینچنین دانسته بودم ،وینچنین دانم /لیک /ای ندانم چون و چند! ای دور! /تو بسا کآراسته باشی به آیینی که دلخواهست.
12126واژههای قافیه در کدام گزینه ،به درستی مشخّ ص شده است؟

12127قافیءه کدام بیت ،طبق قاعدءه ( )2است؟

(فروز ـ سوز)
(میان ـ رسان)
(گیر ـ زنجیر)
(میرم ـ خیرخیرم)

12128قافیه در کدام بیت ،طبق قاعدءه ( )1ساخته شده است؟

«مصوت  +صامت  +صامت» است؟
12129حروف قافیه در کدام بیت براساس الگوی
ّ

مصوت» تشکیل شده است.
13130در همءه گزینهها بهجز گزینءه  ...............حروف مشترک قافیه از
«مصوت بلند  +صامت +
ّ
ّ

(کانون فرهنگی آموزش ـ )96

13131قافیءه کدامیک از ابیات زیر ،طبق قاعدءه ( )2ساخته نشده است؟
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13132قافیءه تمامی ابیات زیر بهجز  ...............طبق قاعدءه ( )1است.

«مصوت کوتاه  +صامت» نیست؟
13133حروف قافیءه کدام بیت به صورت
ّ

 )1چه باک از زاهدان خشک میخواران سرکش را
 )2س���اق���ی! از آن ش��ی��ش�هء  م��ن��ص��ور دم
 )3ی��ار به م��ا نظر نک��رد صبر و ش��کیب را وداع
 )4دل ب��یآرزو آس��وده از تشویش میباشد

ک��ه م��وج ب��وری��ا از پ��ا ن��م��یان��دازد آت��ش را
در رگ و در ری��ـ��ش��ـ�هء  م��ـ��ن ص��ـ��ور دم
نال�هء م��ا اث��ر نک��رد ،صب��ر و ش��کیب را وداع
به ق��در آرزو دله��ای م��ردم ری��ش میباشد

 )1م��زرع س��بز فل��ک دی��دم و داس م��ه ن��و
 )2م��ا چ��و نایی��م و ن��وا در م��ا ز توس��ت
 )3خیزی��د و خ��ز آرید ک��ه هنگام خزان اس��ت
 )4ب���ه پ��ی��ران ج��ه��ان غ��م س��ازگ��ار اس��ت

ی��ادم از کش��تءه خوی��ش آم��د و هن��گام درو
م��ا چ��و کوهیم و ص��دا در م��ا ز توست
ب��اد خن��ک از جان��ب خ��وارزم وزان اس��ت
ت��و ش��ادی کن ،ت��و را ب��ا غم چ��ه کار اس��ت؟!

13134قافیءه همءه ابیات زیر بهجز  ...............طبق قاعدءه ( )2ساخته شده است.

13135قافیه در کدام بیت طبق قاعدءه « »2نیست؟
 )1ای زب���ان ه��م گ��ن��ج ب��یپ��ای��ان تویی
 )2ای ج��ه��ان ک��ه��ن��ه را ت���و ج���ان نو
 )3ت���اف���ت ن���ور ص��ب��ح و م��ا از ن���ور تو
 )4آس��ت��ان��ه و ص��در در معنی کجاست؟!

ای زب����ان ه���م رن���ج ب���یدرم���ان ت��وی��ی
از ت���ن ب���یج���ان و دل اف���غ���ان شنو
در ص��ب��وح��ی ب���ا م���ی م��ن��ص��ور تو
م��ا و م��ن ک��و آن ط��رف ک��ان ی��ار ماست؟!

(کانون فرهنگی آموزش ـ )96

«مصوت  +صامت  +صامت» نیست؟
13136حروف قافیه در کدام بیت،
ّ

 )1ز س��وز عش��ق بهت��ر در جه��ان چیس��ت
 )2دل��ی��ل ک���اروان اشکم آه س��رد را مانم
 )3چیس��ت دل؟ ی��ک عال��م بی رنگ و بوس��ت
 )4در ای��ن ب��ود دروی���ش ش��وری��ده رنگ

ک��ه ب��ی او گ��ل نخندید اب���ر نگریست
اث��ر پ��رداز داغ��م ،ح��رف ص��اح��بدرد را مانم
ع��ال��م ب���ی رن���گ و ب���و ب��یچ��ارس��وس��ت
ک���ه ش��ی��ری ب���رآم���د ش��غ��ال��ی ب���ه چنگ

 )1عک��س روی ت��و چ��و در آین�هء ج��ام افت��اد
 )2دوش از جن��اب آص��ف پی��ک بش��ارت آم��د
 )3چون درد عاش��قی به جهان هیچ درد نیس��ت
 )4ه����م ح��رک��ات��ش م��ت��ن��اس��ب ب���ه هم

ع��ارف از خن��دءه م��ی در طم��ع خ��ام افت��اد
ک��ز حض��رت س��لیمان عش��رت اش��ارت آم��د
ت��ا درد عاشقی نچشد م��رد م��رد نیست
ه����م خ���ط���وات���ش م���ت���ق���ارب ب����ه ه��م

 )1صبح��دم م��رغ چمن ب��ا گل نوخاس��ته گفت
 )2دنی��ا و دی��ن درباختم حاصل نش��د الاّ هوس
 )3کی ش��عر تر انگی��زد خاطر که حزین باش��د؟!
 )4دل مس��کین م��ن در بن��د مان��ده اس��ت

ناز کم کن که در این باغ بس��ی چون تو ش��کفت
این سو خطا ،آن سو خطا ،اینجا هوس آنجا هوس
ی��ک نکت��ه از این معن��ی گفتیم و همین باش��د
اس��ی��ر ی����ار ش��کّ��رخ��ن��د م���ان���ده اس��ت

 )1چ���ون شکسته م��یره��د اشکسته شو
 )2چ����ون ب��رآم��د ای���ن ن��ک��اح آن ش���اه را
 )3ک���ه م���را ای���ن ع��ل��م آم���د ز آن ط��رف
 )4آن پسر ب��ا خ��وی��ش آم���د ،ش��د دوان

ام����ن در ف��ق��ر اس����ت ،ان����در ف��ق��ر رو
ب�����ا ن�������ژاد ص����ال����ح����ان ب�����ی م���را
ن���ه ز ش�����اگ�����ر ّدیِ ِس���ح���ر مستخف
س����وی ت��خ��ت ش����اه ب���ا ص���د ام��ت��ح��ان

 )1آن ی��ار ک��ه در س��ینه جن��ون دارم از او
 )2باغب��ان گر چن��د روزی صحب��ت گل بایدش
 )3زان ی��ار دلن��وازم ش��کری اس��ت با ش��کایت
 )4ه��ر کس��ی کاو دور مان��د از اص��ل خوی��ش

در ه��ر م��ژه ص��د قط��رءه خ��ون دارم از او
ب��ر جف��ای خ��ار هج��ران صب��ر بلب��ل بای��دش
گر نکتهدان عش��قی ،خوش بش��نو ای��ن حکایت
ب����از ج���وی���د روزگ�������ار وص����ل خ��وی��ش

 )1ب��ه عهد گل ش��دم از توبءه ش��راب خجل
 )2چ��و م��ردم س��خن گف��ت بای��د ب��ه ه��وش
 )3مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم
 )4ب����ه دس��ت��ت گ���ر م���ی ّام���ی���د دادن���د

ک��ه ک��س م��ب��اد ز ک���ردار ن��اص��واب خجل
وگ���رن���ه ش����دن چ����ون ب��ه��ای��م خ��م��وش
ه��واداران کوی��ش را چ��و ج��ان خویش��تن دارم
م��گ��و ک���ز س���اغ���ر خ���ورش���ی���د دادن����د

 )1م��را به رندی و عشق آن فضول عیب کند
 )2بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
 )3س��ت��ارهای بدرخشید و م��اه مجلس شد
 )4عیب رن��دان مکن ای زاهد پاکیزهسرشت!

ک��ه اع��ت��راض ب��ر اس����رار ع��ل��م غ��ی��ب کند
که به ب��االی چمان از بُ��ن و بیخم برکند
دل رم��ی��دءه م��ا را ان��ی��س و م��ون��س شد
ک��ه گ��ن��اه دگ���ران ب��ر ت��و نخواهند نوشت

«مصوت  +صامت» است بهجز . ...............
13137قافیه در تمامی ابیات زیر به صورت
ّ

13138قاعدءه ساخت قافیه در همءه گزینهها بهجز  ...............یکسان است.

13139قاعدءه قافیه در کدام بیت متفاوت است؟

(کانون فرهنگی آموزش ـ )96

«مصوت  +صامت» نیست؟
14140قاعدءه ساخت قافیه در کدامیک از ابیات زیر،
ّ

14141الگوی ساخت قافیه در کدام بیت ،با سایر ابیات متفاوت است؟

14142الگوی هجایی حروف قافیه در همءه گزینهها بهجز گزینءه  ...............یکسان است.

(کانون فرهنگی آموزش ـ )97
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14143قافیه در کدام بیت ،نادرست است؟

 )1چ���و س���رو از راس��ت��ی ب���رزد ع��ل��م را

 )2خ��وش خب��ر باش��ی ای نس��یم ش��مال!

 )3م��ردم دی��دءه ما ج��ز به رخ��ت ناظر نیس��ت

 )4در عش��ق رخ��ت عل��م و خ��رد باخت��هام

ن���دی���د ان�����در ج���ه���ان ت������اراج غ���م را
ک���ه ب���ه م���ا م���یرس���د زم�����ان وص���ال

دل سرگشتءه م��ا غیر ت��و را ذاک���ر نیست
چ��ه علم و خ��رد ک��ه ج��ان خ��ود باختهام

14144کاربرد قافیه در کدامیک از ابیات زیر ،عیب قافیه محسوب نمیشود؟

 )1ب����یم����راد او ن��ج��ن��ب��د ه��ی��چ رگ

در ج���ه���ان ز اوج ث���ریّ���ا ت���ا سمک
خ��ل��ق و خ��ل��ق��ش اب��دش��ک��ی��ب چ��و عشق

ذره نیست
 )4ک���ه گ��ر آف��ت��اب اس��ت ی��ک ّ

وگ���ر ه��ف��ت دری��اس��ت ی��ک ق��ط��ره نیست

 )2ع���زم و ح��زم��ش ازلف��ری��ب چ��و صدق

عزت دهد گه خوار دارد
 )3روزگار است اینکه گه ّ

چ��رخ بازیگ��ر از ای��ن بازیچهه��ا بس��یار دارد

14145قافیهشدن واژههای قافیه در کدام گزینه درست نیست؟

عشاق بود
 )1پیش از اینت بیش از این اندیشءه ّ

م���ه���رورزی ت��و ب��ا م��ا ش��ه��رءه آف���اق ب��ود
ّ

 )3ه��م��ه ب����ودی از ب���ود او ه��س��ت ن��ام

ت���م���ام اوس�����ت دی���گ���ر ه��م��ه ن��ات��م��ام

 )2ه��ر ج��ا ک��ه بنگ��ری رخ او در تجلّی اس��ت
 )4دل م��ا ب��ه دور روی��ت ز چم��ن ف��راغ دارد

مجنون اگ��ر ش��وی ،همه آف��اق لیلی است
ک��ه چو س��رو پایبند اس��ت و چو الل��ه داغ دارد

14146قافیه در کدام بیت ،طبق هیچیک از قواعد دوگانءه قافیه ساخته نشده است؟

 )1ع��دل اس��ت ک��ه بنی��اد ظفره��ا باش��د

ظ��ل��م اس���ت ک��ه م��وج��ب ض��رره��ا باشد

 )3گاه توبهک��ردن آم��د از مدای��ح وز هج��ی

ک��ز هج��ی بین��م زی��ان و از مدای��ح س��ود ن��ی

 )2اگ��رچ��ه رف��ت غ��ب��ارم ب��ه راه او ب��ر باد

 )4ای ک��ه ب��ا سلسلءه زل��ف دراز آم���دهای!

ز گ���رد ح��ادث��ه ب��ر دام��ن��ش غ��ب��ار مباد

ف��رص��ت��ت ب���اد ک��ه دی���وان���هن���واز آم���دهای

14147قافیءه به کار رفته در کدام گزینه ،صنعت ادبی «جناس همسان» دارد؟

 )1ع���ش���ق ش����وری در ن��ه��اد م���ا ن��ه��اد

 )2دس��ت از طل��ب ن��دارم ت��ا کام م��ن برآی��د
 )3روز وص���ل دوس����ت����داران ی���اد ب��اد

 )4چ��ن��گ��ش ب��گ��رف��ت زود در چنگ

ج�����ان م����ا در ب���وت�ه�ء  س������ودا ن��ه��اد
ی��ا تن رس��د ب��ه جان��ان ی��ا ج��ان ز ت��ن برآید

ی����اد ب����اد آن روزگ��������اران ی����اد ب��اد

ان����گ����ار دل�����ش ن���ب���ود در چ��ن��گ

14148کاربرد قافیه در کدامیک از ابیات زیر ،آرایءه ادبی «جناس همسان» پدید نیاورده است؟

 )1ط���ری���ق���ی ف��راپ��ی��شگ��ی��ر و ره��ی
 )2دوش از در میخان��ه کش��یدند ب��ه دوش��م
 )3دل��م که چ��ون س��ر زلف تو م��یرود ب��ر باد

 )4ب����رو ه��ر چ��ه م��یب��ای��دت پ��ی��ش گیر

ه��م��ی رو ک���ه از ق��ی��د ه��س��ت��ی ره��ی

ک��ی��ف��ی��ت دوش��م
ت��ا روز ج���زا م��س��ت ز
ّ

ب��ه دام عشق دراف��ت��اد ه��ر چ��ه ب���ادا باد

س���ر م���ا ن������داری س���ر خ���وی���ش گیر

14149واژههای قافیه در تمامی ابیات زیر ،دارای صنعت ادبی «جناس همسان» است بهجز . .................

 )1س��اعتی ک��ز درم آن س��رو روان ب��از آی��د

راس���ت گ��وی��ی ب��ه ت��ن م���رده روان ب��از آید

 )3خم��ی که ابروی ش��وخ تو در کم��ان انداخت

ب��ه قصد ج��ان م��ن زار ن��ات��وان ان��داخ��ت

 )2ب��ی��ا ب��ی��ا ب��ت رض���وانغ�ل�ام ح���ور نهاد

طرءه ش��ب چین دادند
 )4دوش چ��ون در ش��کن ّ

که حق هر آنچه ز لطف است و حسن بر تو نهاد
م����ژدءه آم����دن آن ص��ن��م چ��ی��ن دادن���د

15150در کدام بیت ،شاعر برای غنیتر کردن موسیقی شعر ،از «قافیءه درونی» استفاده کرده است؟

 )1مق��ام ام��ن و م��ی بیغ��ش و رفی��ق ش��فیق
 )2دلبر که جان فرسود از او ،کام دلم نگشود از او
 )3ب����ازآی س��اق��ی��ا! ک��ه ه��واخ��واه خدمتم
 )4فاتحهای چو آمدی ،بر س��ر خس��تهای بخوان

م��ی��س��ر ش���ود زه���ی توفیق
گ���رت م���دام
ّ
نومی��د نتوان ب��ود از او ،باش��د که دل��داری کند
ب��ن��دگ��ی و دع���اگ���وی دول��ت��م
م��ش��ت��اق
ّ
لب بگش��ا ک��ه میدهد لع��ل لبت به م��رده جان

15151در همءه ابیات بهجز « ...............قافیءه درونی» دیده میشود.

خم��ار م��ا!
 )2ای ی��ار م��ا! ّ
عی��ار م��ا! دام دل ّ

 )3هن��گام تنگدس��تی ،در عیش کوش و مس��تی

 )4حج��رءه خورش��ید توی��ی ،خان�هء ناهی��د تویی

پ��ا وامک��ش از کار م��ا ،بس��تان گ��رو دس��تار ما
کای��ن کیمی��ای هس��تی ،ق��ارون کن��د گ��دا را

روض�ه�ء  ّام��ی��د ت��وی��ی ،راه ده ای ی��ار مرا
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 )1از آن م��رد دان���ا ده���ان دوخ��ت��ه است

ک��ه بین��د ک��ه ش��مع از زب��ان س��وخته اس��ت

15152در چند بیت زیر ،قافیءه درونی وجود دارد؟
الف) چگون�ه برنپ�رد جان چ�و از جناب جالل
غص�ه و تیمار هجر
ب) چند کش�ی بار هج�ر ّ
پ) برو ب�رو تو که م�ا نیز میرس�یم ای جان!
ت) آه ز نف�س فض�ول آه ز ضع�ف عق�ول
ث) ن�دا رس�ید روان را روان ش�و ان�در غیب
ج) ی�کدم بان�گ نج�ات ی�کدم آواز مات
 )2پنج
 )1سه
15153کدام بیت« ،ذوقافیتین» است؟

 )1ب����یدرد م���ردم م��ا خ��دا ب���یدرد م��ردم
��ود ک��ه ب��ه وصف تو س��خن س��رنکنم
 )2روز نبْ َ
 )3دول��ت ن��ام ت��و حاش��ا ک��ه تمام��ت جوی��د
 )4ره��روم مقص��د ام��کان ب��ه خراس��ان یاب��م

15154کدام گزینه «ذوقافیتین» نیست؟

(کانون فرهنگی آموزش ـ )98
خطاب لطف چو ش�کّر به جان رسد که تعال؟!
پ�ر و بال
خاص�ه ک�ه منقار هج�ر کند ت�و را ّ
از ای�ن جه�ان جدای�ی ب�دان جه�ان وص�ال
آه ز ی�ار مل�ول چن�د نمای�د ملال
من�ال و گن�ج بگی�ر و دگ�ر ز رن�ج من�ال
میزن�د آن خوشصفات بر من و بر وصف حال
 )3چهار

 )4دو

ن���ام���رد م����ردم م���ا خ���دا ن���ام���رد م���ردم
م��ک��رر نکنم
ش��ب نباشد ک��ه ش��ف��ای ت��و
ّ
ک���آب گ��ف��ت��ار ت��و دام����ان ق��ی��ام��ت شوید
تش��نهام مش��رب احس��ان ب��ه خراس��ان یاب��م

 )1دانـه بـاشـی مـرغـکــانــت بــرچــنــنــد
 )2بهاری کز دو رخسارش همی شمس و قمر خیزد
 )3عال��م هم��ه عابدن��د و معب��ود یک��ی اس��ت
 )4ه��ر کس ک��ه نهد پ��ای بر آن خاک س��ر کو

غ��ن��چ��ه ب���اش���ی ک���ودک���ان���ت ب��رک��ن��ن��د
ن��گاری کز دو یاقوتش همی ش��هد و ش��کر ریزد
دنی��ا هم��ه س��اجدند و مس��جود یک��ی اس��ت
ذک��رش هم��ه این اس��ت ک��ه گمگش��ته دلم کو

 )1آس��مان گر نده��د کام چ��ه خواهد ب��ودن؟!
 )2ج��ان ب��ی جم��ال جانان می��ل جه��ان ندارد
 )3ب���ی���ا ت���ا ح����ال ی��ک��دی��گ��ر ب��دان��ی��م
 )4صوف��ی از پرت��و م��ی راز نهان��ی دانس��ت

ی��ا حریف��ی نش��ود رام چ��ه خواه��د ب��ودن؟!
ه��ر ک��س ک��ه ای��ن ن��دارد حقّا ک��ه آن ن��دارد
مـــراد هـــم بــجــویــیــم ار تـــوانــیـــم
گوه��ر ه��ر ک��س از ای��ن لع��ل توان��ی دانس��ت

 )1م���ب���ادا ک��ه ت���اج از ت��و گ��ری��ان ش��ود
 )2ب��گ��ف��ت ای��ن و چ���ادر ب��ه س��ر درکشید
 )3ت����و ک����ردار خ���وب از ت��وان��ا شناس
 )4چ���ن���ان رو ک��ه پ��رس��ن��د پ��اس��خ کنی

دل ان��ج��م��ن ب���ر ت���و ب���ری���ان ش��ود
ی��ک��ی ب����اد س����رد از ج��گ��ر ب��رک��ش��ی��د
خ�����رد ن���ی���ز ن����زدی����ک دان������ا ش��ن��اس
ف������ر خ ک��ن��ی
ب����ه پ���اس���خ���گ���ری روز
ّ

15155شاعر در کدامیک از ابیات زیر ،از صنعت ادبی «ذوقافیتین» بهره گرفته است؟

15156کدامیک از ابیات زیر «ذوقافیتین» است؟

15157همءه گزینهها «ذوقافیتین» است بهجز . ...............

 )1ن��ه چنان ب��ه گرد کوی��ت من ناصب��ور گردم
 )2صف��ای صف��وت روی��ت بریخ��ت آب به��ار
 )3خ�����داون�����دا در ت��وف��ی��ق ب��گ��ش��ای
 )4حمل��ه س��بک آری و گ��ران داری رخ��ت

15158همءه ابیات زیر «ذوقافیتین» است بهجز . ...............

 )1ای ز اح��س��ان ت��و آراس��ت��ه ای���وان کرم
 )2غ�������ارت ج����ان گ���رم���ی رف���ت���ار او
 )3م��ا درس س��حر در ره میخان��ه نهادی��م
 )4م��ا چ��ون ز دری پ��ای کش��یدیم کش��یدیم

ک��ه گ��ر آس��تین فش��انی چ��و غب��ار دور گردم
ه��وای ج ّن��ت کوی��ت ببیخ��ت مش��ک تت��ار
نـــظــامی را ره تــحـــقــیــق بــنــمــای
پی��ری ت��و ب��ه تدبی��ر و ج��وان داری بخ��ت
زی ز ج��ود ت��و م��زیّ��ن ش��ده دی���وان نعم
آف���ـ���ت دل ن��ـ��رم��ـ��ی گ��ـ��ف��ت��ـ��ـ��ار او
م��ح��ص��ول دع���ا در ره ج��ان��ان��ه ن��ه��ادی��م
ّام��ی��د ز ه��ر ک��س ک��ه ب��ری��دی��م بریدیم

توجه به بیتهای زیر ،اطّالعات مقابل همءه گزینهها بهجز ...............درست است.
15159با ّ
 )1ل�����رزان ز ب�لا چ��و ب���رگ دان����د ی��ارم
 )2گفت که تو کشته نهای در طرب آغشته نهای
 )3راه ده��ی��د ی��ار را آن م��ه دهچ��ه��ار را
 )4ای چرخ از آن ستارءه رعنا چه خواستی؟

(کانون فرهنگی آموزش ـ )96

وانگ�����اه ه��م��ی ب��ه ب���رگ خ��وان��د ک��ارم
پی��ش رخ زندهکن��ش کش��ته و افکن��ده ش��دم
ک��ز رخ ن��ورب��خ��ش او ن���ور ن��ث��ار م��یرس��د
ای ب��اد از آن ش��کوفءه زیب��ا چ��ه خواس��تی؟

(ذوقافیتین)
(قافیءه درونی)
(قافیءه درونی)
(ذوقافیتین)

(کانون فرهنگی آموزش ـ )98
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ذم و نکوهش» و به طور کلّی «نسبتدادن
«سختکشیدن کمان» است و
در لغت
«زیادهروی در توصیف ،مدح و ستایشّ ،
ویژگی و یا صفتی محال به کسی یا چیزی است به گونهای که وجود آن صفت در آنکس یا آن چیز به آن حد ،محال و غیرممکن باشد».
ِ
بازنمود دگرگونءه مفاهیم و موضوعات است؛ به صورتی که معانی خُرد و کوچک را بزرگ گرداند و معانی بزرگ را خُرد و کوچک نشان
اغراق در حقیقت:
دهد تا تأثیر سخن بیشتر و قویتر شود.
به قول خودمونی ،اغراق یه نو ع «الفزدن» و «پیازداغ مطلب رو زیادکردن» به حساب میاد؛ چون شاعر یا نویسنده یه صفت یا ویژگی رو به یه کس یا یه چیز نسبت میده ،در
حالی که ممکنه اون ویژگی یا صفت موردنظر در اون کس یا اون چیز به اون ّحدی که شاعر یا نویسنده میگه ،واقع ًا وجود نداشته باشه.
ش���ود ک���وه آه���ن چ��و دری����ای آب

اگ���ر ب��ش��ن��ود ن���ام اف��راس��ی��اب

بگ�ذار ت�ا بگری�م چ�ون اب�ر در به�اران

ک�ز س�نگ نال�ه خی�زد روز وداع ی�اران

چ�و رامی�ن گهگه�ی بنْواخت�ی چن�گ

ز ش���ادی ب��ر س��ر آب آم���دی سنگ

اغراق در «قدرت و شکوه افراسیاب» .اینکه افراسیاب .چنان قدرتمند و جنگاور باشه که حتّی کوهی از آهن هم با شنیدن نامش از ترس آب بشه ،یه سخن اغراقآمیزه.
«شدت گریستن شاعر» و «سختبودن جدایی یاران همدل از یکدیگر در روز وداع» .اینکه شاعر عاشق در فراق معشوق بتونه مثل ابر بهاری گریه
اغراق در ّ
کنه و اینکه تح ّمل جدایی یاران همدل از همدیگه به ّحدی دشوار باشه که حتّی سنگ هم از این جدایی ،ناله سر بده ،میشه «اغراق».
اغراق در «چنگنواختن زیبا و دلنشین رامین» .اینکه رامین چنان زیبا و جذّاب چنگ بنوازه که حتّی سنگ هم برای شنیدن موسیقی اون ،از کف دریا به روی آب
بیاد ،یه بیان اغراقآمیزه.
مناسبترین آرایه و ابزار برای تصویرآفرینی در حماسه (اشعار حماسی) است؛ به همین جهت :در «شاهنامه» و آثار حماسی
«اغراق»
دیگر ،بسیار از آن استفاده شده.

دلم گرفته از این روزها ،دلم تنگ است

می�ان م�ا و رس�یدن ه�زار فرس�نگ اس�ت

ب��ه تنها یکی گ��ور ب��ری��ان کنی
ن��ش��ان ک��م��ن��د ت���و دارد ه��ژب��ر

ه���وا را ب��ه شمشیر گ��ری��ان کنی
ز ب��ی��م س��ن��ان ت��و خ���ون ب���ارد اب��ر

گ�ر ب�رگ گل س�رخ کن�ی پیرهن�ش را

از ن��ازک��ی ،آزار رس��ان��د ب��دن��ش را

چندی�ن که برش�مردم از ماجرای عش�قت

ان�دوه دل نگفت�م الاّ ی�ک از ه�زاران

اگرچه نقش دیوارم به ظاهر از گرانخوابی

اگر رنگ از رخ گل میپرد ،بیدار میگردم

ب�ه زیوره�ا بیاراین�د وقت�ی خوبروی�ان را

تو سیمینتن چنان خوبی که زیورها بیارایی

مشنو ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست

ی�ا ش�ب و روز بهجز فک�ر توام کاری هس�ت

اغراق در «فاصلءه بین عاشق و معشوق و دوری آنها از یکدیگر»

(سنان :سرنیزه)

اغراق در «قدرت ،تنومندی و شجاعت رستم»؛ به گونهای که« :به تنهایی یک گورخر بریان را در یک وعدءه غذاییاش میخورد»؛ «از هیبت
درنده اسیر کمند اوست!»
شمشیرزنی و جنگاوریاش هوا گریان میشود و ابر خون میبارد»؛ «شیر ّ
اغراق در «لطافت بدن معشوق»؛ به گونهای که اگر از گلبرگهای لطیف گل برای او پیراهنی بدوزند ،باز هم بدنش را آزار میدهد!

اغراق در «بسیاری غم و اندوه شاعر»؛ به گونهای که دلش انباشته از هزاران غم و اندوه است و هر چه از آن برای دیگران برمیشمرد ،تمامی ندارد!
اغراق در «سبکبودن خواب شاعر»؛ به گونهای که حتّی با پریدن رنگ از رخ گل ،بیدار میشود و خوابش به هم میریزد!

حسن معشوق»؛ به گونهای که نهتنها به زیورآالت نیازی ندارد تا زیبا شود ،بلکه خودش موجب زیبایی و ارزشِ زیورآالتی است
اغراق در «زیبایی و ُ
که به اندامش آویخته است!
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اغراق در «عشقورزی پیوسته و شبانهروزی عاشق به معشوق»؛ به گونهای که در شب و روز ،جز یاد معشوق ،به هیچ کار دیگری نمیپردازد!

دی�دءه تردامن�م ت�ا میزن�د نقش�ی بر آب

خاک کویت را به خون هر شب منقّش میکند

سرود مجلست اکنون مَلَک به رقص آرد

که شعر حافظ شیرینسخن ترانءه توست

اغراق در «بسیاربودن اشک خونین عاشق در دوری از معشوق»؛ به گونهای که خاک کوی معشوق با آن خونآلوده و رنگین میشود!
اغراق در «زیبایی اشعار حافظ»؛ به گونهای که حتّی فرشته هم با شنیدن آن به رقص درمیآید!

حداقل دو معنی در سخن ،که هر دو معنی آن میتواند
«به وهم و گمان افکندن» است و
در لغت
آوردن واژه یا ترکیبی است با ّ
مدنظر باشد و البتّه بیت یا عبارت نیز با هر دو معنا ،پذیرفتنی و دارای ارزش است.
ّ
تأمل ،هر دو معنی را کشف میکند و همین موضوع سبب زیباییآفرینی و لذّ ت خواننده میشود.
ایهام در حقیقت :ترفندی زیباست؛ زیرا :ذهن با اندکی ّ
دریافت همزمانِ چند معنا از یک واژه یا عبارت ،موجب زیبایی کالم میشود و تصویری زیبا در ذهن خواننده یا شنونده ایجاد میکند.
در «ایهام»
خان�ه زن�دان اس�ت و تنهای�ی َضلال

ه�ر ک�ه چ�ون س�عدی گلس�تانیش نیس�ت

«گلستان» دوتا معنا داره -1« :باغ و گلزار  -2کتاب گلستان سعدی»؛ ا ّما :واژءه «گلستان» جوری توی این بیت به کار رفته که هر دو معنا قابل برداشته و «ایهام» به وجود ُآورده.
از قـضـا آیـیـنـءه چـیـنـی شـکـسـت

خ�وب ش�د اس�باب خودبین�ی شکس�ت

«آینه» یه وسیلهست که آدمی تصویر خودش رو توی اون میبینه؛ به عالوه آدمی با دیدن خودش توی آینه ،ممکنه دچار خودبینی و غرور و تکبّر بشه و به زیبایی خودش و  ...بنازه!!
پس :کاربرد «خودبینی» توی این بیت «ایهام» داره؛ چون جوری به کار رفته که هر دو معناش یعنی «خودبینی و غرور و تکبّر» و «خود را دیدن» پذیرفتنیه.
چ�ون جام ش�فق موج زن�د خون ب�ه دل من

با این همه ،دور از تو مرا چهرءه زردی است

عبارت «دور از تو» ایهام داره؛ چون :دو معنا داره و با هر دو معناش هم ،معنی بیت کامله؛ به این صورت -1« :در دوری از تو  -2از تو دور باد (جملءه دعایی)».
الزمءه تشخیصدادن آرایءه «ایهام» در بیتها و عبارتها

آشنایی با معانی مختلف واژههای ایهامساز است.

اینجا فهرستی از مهمترین واژههایی که چندمعنایی هستن و «ایهام» میسازن برات ُآوردم:
آب :مایع نوشیدنی آبرو
نیت
آهنگ :صدا ،نغمه ،نوا قصد و تصمیمّ ،
آهو :غزال ،نوعی حیوان عیب ،نقص
بار :دفعه ،مرتبه محموله ،آنچه حمل میکنند
باری :یکبار  ،یک مرتبه خالصه ،به هر حال
مجدداً پرندءه شکاری
باز :گشوده دوبارهّ ،
بقیه ،سایر
باقی :جاویدان ،ماندگار باقیماندهّ ،
ِ
سمت باال ≠ پایین قامت ،قد
باال:
بگذار :قرار بده ،بنه رها کن اجازه بده
بو :رایحه ،شمیم امید ،آرزو
ِ
درخت «ب ِه» ،میوءه «ب ِه» بهتر
ِبه:
بهشت :ج ّنت ≠ دوزخ ،جه ّنم
مصد ِر « ِهشتن»

اجازه ،رخصت

رها کرد ،بگذاشت؛ فعل ماضی از

پرده :حجاب ،پوشش صفحه یا بوم نقّاشی
َپری :زیباروی خیالی بپَری ،پرواز کنی
پروانه :نوعی حشره اجازه ،رخصت
پریشان :درهم ،آشفته و نامر ّتب مضطرب و نگران ،آشفتهحال ،بیمار
تاب :تاب و توان پیچ و تاب پریشانی و اضطراب ،آشفتگی تابش،
تابیدن بتاب؛ فعل امر از مصدر «تابیدن»
تار :رشته و تار تاریک و تار
سیارءه تیر
تیر :تیر (ابزار جنگی)
ّ
جهان :دنیا ،گیتی ،عالَم جهنده
ِ
چپ :سمت چپ ≠ راست دوبین ،اَحول ،لوچ (صفت «چشم»)
چنگ :چنگال ،پنجءه دست نوعی آلت و ساز موسیقی
پردءه موسیقی

چین :کشور چین چین و شکن
ِ
خراب :ویران مست و خراب از می
خویش :خود ،خویشتن خویشاوند ،قوم و خویش
خطر :حادثه ،امر خطرناک و مخاطرهآمیز ارزش
داد :فعل ماضی از مصدر «دادن» عدل و انصاف ،حق
دام :حیوان اهلی ≠ َدد :حیوان وحشی و رمنده از مردم تله ،ابزار
صیادان
شکار ّ
دریغ :مضایقه ،کوتاهی افسوس ،دریغا ،حسرت
دستان :دستها فریب ،حیله و نیرنگ لقب «زال» (پدر رستم)
دور :دوره ،زمانه دور زدن ،گردش حلقه و محفل دوستان و یاران
مصاحب
دور از تو :در دوری از تو از تو دور باد (جملءه دعایی)
دوراندیش :عاقبتنگر آنکه به دوری و جدایی میاندیشد.
دوش :دیشب کتف ،شانه فعل امر از مصدر «دوشیدن»
راست :سمت راست ≠ چپ درست ،سالم حقیقت صاف ،مستقیم
دیوان :دیوان شعر ،مجموعه اشعار دیوها ،شیاطین
راه :راه ،مسیر ،طریق نغمه و آهنگ (اصطالح موسیقی)
روان :روح ،جان رونده ،جاری رایج
َرهی :یک راه ،راهی بنده َبرهی ،رهایی یابی
زاد :فعل ماضی از مصدر «زادن»؛ زاده شد توشه و ِ
برگ سفر
زخم :زخم ،جراحت ضربه
سودا :عشق ،میل و اشتیاق داد و ستد
شانه :ابزار آرایشگری کتف ،دوش
شکر :نوعی ما ّدءه شیرین خوراکی معشوقءه دوم خسرو (پادشاه ایران)
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فهرست برخی از مهمترین واژههای چندمعنایی که «ایهام» میسازند:

مزءه شور شور و هیجان یکی از دستگاههای موسیقی
شور:
ّ
درنده
شیر :مایع نوشیدنی و خوراکی حیوان ّ
مزءه شیرین معشوقءه خسرو و فرهاد
شیرین:
ّ
صبر :صبر و شکیبایی گیاهی با میوههای بسیار تلخ
صورت :چهره ،روی ظاهر ≠ باطن عکس ،تصویر
عشّ اق :عاشقان یکی از دوازده مقام در موسیقی ایرانی (اصطالح
موسیقی)
عود :نوعی ما ّدءه خوشبو نوعی آلت و ساز موسیقی
عهد :دوره ،روزگار عهد و پیمان
غریب :بیگانه ،غریبه ،ناآشنا شگفت ،عجیب ،بدیع ،نو و نادر
قانون :اصل و قاعده ،اصول و روشها نوعی آلت و ابزار موسیقی
کتابی از بوعلی سینا
قربان :قربانی ،فدا شده نوعی ابزار جنگی که کمان را در آن مینهند.
قلب :دل ،عضوی از بدن مرکز و میانه دگرگونی ،وارونگی
کام :دهان آرزو ،مراد ،خواسته
کنار :کنار ،نزد آغوش ،بغل ،سینه ساحل ،کرانه و کناره
کیش :آیین ،مذهب جعبءه تیر ،تیردان

گلستان :باغ ،گلزار گلستان سعدی
ِ
گلیم :نوعی گستردنی که بافته میشود .گل هستیم.
گور :قبر ،گورستانّ ،
محل دفن مرده گورخر
ِ
ماه آسمان ،قمر استعاره از «معشوق»
مدت سیروزه
ماه:
ّ
مردم :مردمان مردمک چشم
سیارءه مشتری
مشتری :خریدار
ّ
مجنون :دیوانه ،جانی لقب «قیس بنیعامر» (عاشق لیلی)
محبت ،عشق خورشید ماه «مهر»
ِمهر:
ّ
نگران :نگرنده ،مشاهدهکننده پریشان و مضطرب
نواختن :نوازشکردن نواختن و به صدا درآوردن ساز
نوا :صدا ،نغمه ،آواز یکی از دستگاههای موسیقی
نوش :شهد ،عسل فعل امر از مصدر «نوشیدن»
نهاد :قرار داد ،گذاشت؛ فعل ماضی از مصدر «نهادن» سرشت ،ذات،
سیرت
نیست :فعل اسنادی ≠ است نابود ،فانی
هزار :عدد هزار هزاردستان ،بلبل ،عندلیب
هوا :جریان هوا آسمان میل ،آرزو ،هوس ،عشق

گاه برخی از تخ ّلصهای شعری شاعران که دو یا چند معنا دارد« ،ایهام» پدید میآورد؛ مانند :تخلّص شعری «موالنا» (متخلّص به
«رهی»)« ،زیبال ّنسا» (متخلّص به «مخفی») و . ...
«خ َُمش»)« ،شیخبهایی» (متخلّص به «بهایی»)« ،رهی ّ
معیری» (متخلّص به َ
که آن ،خلیل بنا کرد و این ،خدا خود ساخت

ب�رو ط�واف دلی ک�ن ک�ه کعبءه مخفی اس�ت

«مخفی» ایهام داره؛ چون به دو معنای مختلف به کار رفته -1« :پنهان  -2تخلّص شعری زیبالنّسا»؛ و البتّه معنی بیت با هر دو معنا درست و پذیرفتنیه.
ب�یمهر ُرخ�ت ،روز م�را نور نمانده اس�ت

مهر:

محبت ،عشق
مهر و ّ

خورشید (مهرِ ُر خ

عهد کردی که کشی فرصت خود را روزی

فرصت:

ِ
شب دیجور نمانده است
وز عمر ،مرا جز

تخلّص شعریِ «فرصت شیرازی»

ِ
خورشید رخسار (اضافءه تشبیهی))

فرص�ت ار یافت�ی ،آن عه�د فرام�وش مک�ن

وقت و فرصت ،زمان /عهد:

عهد و پیمان ،وعده

جان ریخته شد با تو ،آمیخته شد با تو

چون بوی تو دارد جان ،جان را هله بنْوازم

دیدم و آن چشم دلسیه که تو داری

چ آش��ن��ا ن��گ��اه ن���دارد
ج��ان��ب ه��ی�� 

بوی:

رایحه و شمیم

دلسیه:

آرزو ،امیدواری

دارای مردمک سیاه /نگاه ندارد:

سیاهدل و بیرحم

نگاه نمیکند.

حفظ و نگهداری نمیکند.

اگ���ر س��نّ��ت اوس����ت ن����وآوری

نگاه�ی ه�م از ن�و ب�ه س�نّت کنی�م

بگفتا :عشق شیرین بر تو چون است؟

بگفت :از ج��ان شیرینم ف��زون است

از نو:

مجدداً
دوباره ،از ابتداّ ،

شیرین:

از شعر جدید (نیمایی)

شیرینخانم (معشوقءه فرهاد)

عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده

شیرین و لذیذ ،جذّ اب و دلنشین
بهجز از عشق تو باقی همه فانی دانست

بقیه باقی و جاویدان [معنی مصراع دوم با هر دو معنا:
باقی:
ّ
تو که باقی و جاویدان است ،همه (همءه جهان) را فانی دانست].
ای دم�ت عیس�ی! دم از دوری م�زن

دوراندیش:

عاقبتنگر
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مردمدار:

(بقیءه موجودات دو جهان) را فانی دانست.
بهجز عشق توّ ،
بقیه ّ

م�ن غلام آن ک�ه دوراندی�ش نیس�ت

ن که به دوری و جدایی میاندیشد.
آ

نرگ�س مس�ت نوازش�گر م�ردمدارش

دارای مردمک

دوره و زمان

خون عاشق به قدح گر بخورد ،نوشش باد

اهل معاشرت و مدارا با مردم

بهجز عشق

حداقل دو معنی در سخن ،که یک معنی آن موردنظر و پذیرفتنی است و معنای دیگرش که موردنظر نیست ،با بعضی از
آوردن واژهای است با ّ
واژههای دیگر بیت یا عبارت ،تناسب (مراعاتنظیر) دارد.
مدنظر نیست و سپس به معنی درست پی ببرد؛ و به
ایهام تناسب در حقیقت :نوعی بازی با ذهن خواننده است تا نخست به معنیای دل ببندد که ّ
این ترتیب ،ذهن به تالش و تکاپو میافتد تا معنی درست و موردنظر واژه را با تو ّجه به مفهوم بیت دریابد.
ز آن زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

«آیت» دو معنا داره -1« :نشانه  -2آیءه قرآن»؛ ا ّما :معنای ّاول (نشانه) معنای اصلی و موردنظر شاعره ـ چون شاعر دربارءه معشوقش میگه« :چهرءه خوبت نشانهای از لطف و
خوبیه  »...ـ و معنای دوم (آیءه قرآن) هم که ّمدنظر نیست ،با واژههای «کشف» و «تفسیر» تناسب داره .این میشه «ایهام تناسب» .گرفتی چی شد؟!
گ��ر خ��رام��ی ی��ک ره از خ��ان��ه ب��رون

خ��وب��روی��ان ب��ر ُرخ���ت گ��ردن��د مات

گ��ر ه����زار اس���ت ب��ل��ب��ل ای���ن ب��اغ

هم�ه را نغم�ه و تران�ه یک�ی اس�ت

ُ«رخ» ایهام تناسب داره؛ چون :با دو معنا تو این بیت به کار رفته -1« :چهره ،صورت  -2مهرءه شطرنج» .معنای ّاول ،معنای اصلی و ّمدنظر شاعره و معنی دوم ( ُمهرءه شطرنج) هم
که ّمدنظر نیست ،با واژءه «مات» تناسب (مراعاتنظیر) داره.
«هزار» ایهام تناسب داره؛ چون :با دو معنا به کار رفته -1« :عد د هزار  -2بلبل ،هزاردستان» .از این دوتا معنا هم ،معنای ّاول ،معنای اصلی و موردنظر شاعره و معنای دوم که
ّمدنظر نیست ،با «باغ ،بلبل ،نغمه ،ترانه» تناسب داره.
تفاوت «ایهام» با «ایهام تناسب» در این است که :در «ایهام» ،هر دو معنی واژه ،موردنظر و پذیرفتنی است و بیت یا مصراع یا عبارت ،با
مدنظر نیست ،با
هر دو معنا ،معنادار و درست است؛ ّاما :در «ایهام تناسب» ،فقط یک معنی موردنظر و پذیرفتنی است و معنی دوم که ّ
واژه یا واژههای دیگر تناسب (مراعاتنظیر) میسازد.
البتّه دقّت داشته باش چی میگم! برا اینکه بفهمی توی «ایهام تناسب» ،کدوم معنی اصلیه و کدوم معنی غیراصلی ،به واژههای دیگءه بیت یا عبارت نگاه کن .اون معنیایکه
غیراصلیه ،مطمئ ّن ًا با واژههای دیگءه بیت یا عبارت تناسب (مراعاتنظیر) داره؛ معنیای هم که باقی میمونه ،میشه معنی اصلی و ّمدنظر شاعر یا نویسنده .افتاد؟! مثال رو ببین:
ِ
گ�رد م�ن رفت ب�ه چی�نِ زلف او
ت�ا دلِ هرزه

ز آن س�فر دراز خ�ود ،ع�زم وط�ن نمیکن�د

«چین» دوتا معنا داره -1« :چین و شکن ،خمیدگی  -2کشور چین» .برا تشخیصدادن معنی اصلی و موردنظر شاعر از معنی غیراصلی ،کافیه ببینی که کدوم معنیِ «چین» با واژههای «رفت،
سفر ،وطن» تناسب داره .معلومه که معنی دوم (کشور چین)؛ پس این معنا میشه معنای غیراصلی و معنای دیگه (چین و شکن) میشه معنای اصلی و موردنظر شاعر.
گاه ،یک واژه به گونهای در بیت یا عبارت به کار میرود که دارای «ایهام» (دو معنای قابل پذیرش) است؛ ّاما وجود کلماتی دیگر در
ف
تصور کنیم ،واژءه موردنظر به جای «ایهام» ،آرایءه ایهام تناسب دارد .پس حواست باشه که صر ِ
آن بیت یا عبارت باعث میشود که به غلط ّ
داشتن واژءه ایهامدار با کلمات دیگءه «بیت یا عبارت» ،دلیل نمیشه تص ّور کنیم بیت «ایهام تناسب» داره .اگه هر دو معنای واژه ،موردنظر و پذیرفتنی
تناسب
ِ
باشه ،بیت «ایهام» داره نه «ایهام تناسب» .مثال رو ببین:
بس�یار

دیدهای�م

درخت�ان

زی�ن بِ�ه ندیدهای�م که در بوس�تان توس�ت

می�وهدار

«بِه» آرایءه «ایهام» داره؛ چون با دو معنا تو این بیت به کار رفته -1 :بهتر  -2میوءه «بِه»؛ و ات ّفاق ًا هر دو معنا هم قابل پذیرشه( .نباید تص ّور کنی که معنای ّاول (بهتر) معنای اصلی
و موردنظر شاعره و معنای دوم (میوءه بِه) ،معنای غیراصلیه و با واژههای «درختان ،بوستان» تناسب داره و به این ترتیب ،به اشتباه تص ّور کنی که بیت «ایهام تناسب» داره).

زال:

پیرزن سفیدموی (معنای اصلی)

م سیر ،نان و پیازم به سفره چیست؟
با چش ِ

سیر (در مصراع ّاول):

پدر رستم (معنای غیراصلی؛ تناسب با «رستم»)
اشـکـم بـس است جـایـزءه چشمسیریام

سیر ،بیزار نسبت به خوراکی و غذا (معنای اصلی)

نوعی از سبزیجات (معنای غیراصلی؛ تناسب با «پیاز»)

پرستش به مستی است در کیش ِمهر

ج��رگ��ه هشیـارهـا
ب��رونان��د زی��ن َ

چ�ون ش�بنم اوفت�اده بُ�دم پی�ش آفتاب

عیوق برش�دم
ِمه�رم ب�ه ج�ان رس�ید و ب�ه ّ

کیش مِهر:

محبت (معنای اصلی)
آیین مهرورزی ،عشق و ّ

آیین خورشیدپرستی یا میترائیسم (معنای غیراصلی؛ تناسب با «پرستش»)

عیوق (ستارهای در اوج آسمان)») /آفتاب :استعاره
محبت ،عشق (معنای اصلی) خورشید (معنای غیراصلی؛ تناسب با «آفتابّ ،
مِهر :مهر و ّ
عیوق») البتّه «اوفتاده» هم به دو معنا به کار رفته و ایهام داره -1 :افتاده بر
از «معشوق» (معنای اصلی) آفتاب ،خورشید (معنای غیراصلی؛ تناسب با «مِهرّ ،
زمین  -2فروتن و متواضع.
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چن�ان س�ایه گس�ترد ب�ر عال َم�ی

ک�ه

زال�ی

نیندیش�د

از

رس�تمی

گویند روی سرخ تو سعدی! که زرد کرد؟

روی:

چهره ،صورت (معنای اصلی)

(معنای غیراصلی؛ تناسب با «رویَ ،زر»)

اکس�یر عش�ق ب�ر مس�م افت�اد و زر ش�دم

فل ّزِ روی (معنای غیراصلی؛ تناسب با «مسَ ،زر») /مس:

استعاره از «وجود» (معنای اصلی)

فل ّزِ مس

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است؟!

ماه:

ماه سیروزه ،بخشی از سال (معنای غیراصلی؛ تناسب با «هفته ،سال»)

استعاره از «معشوق» (معنای اصلی)

نبینم بر بساط خوبیات همتا ،خوش آن عاشق

رخ:

چهره ،صورت (معنای اصلی)

محب�ت ب�ا رخ خ�وب ت�و میب�ازد
ک�ه ش�طرنج
ّ

مهرءه شطرنج (معنای غیراصلی؛ تناسب با «بساط (سفرءه چرمی و صفحءه شطرنج) ،شطرنج ،میبازد»)

عم�ر دوب�اره یاف�ت زلیخ�ا ز م�اه مص�ر

عزیز:

اوق�ات بِ�ه ک�ه ص�رف عزی�زان کن�د کس�ی
ْ

عزت و احترام ،دوستداشتنی (معنای اصلی)
مورد ّ

هر تیر که در کیش است ،گر بر دل ریش آید

قربان:

قربانی ،فداشده (معنای اصلی)

عزیز مصر (معنای غیراصلی؛ تناسب با «زلیخا ،مصر»)

م�ا نی�ز یک�ی باش�یم از جملهء قربانه�ا

جای کمان ،وسیلهای که کمان را در آن قرار میدهند (معنای غیراصلی؛ تناسب با «تیر ،کیش

(تیردان)»)
ک�ه تلخ�ی ِش�کر باش�د از دس�ت دوس�ت

ن�ه تل�خ اس�ت صب�ری که ب�ر یاد اوس�ت

صبر:

صبر و شکیبایی (معنای اصلی)

گیاهی با میوءه بسیار تلخ (معنای غیراصلی؛ تناسب با «تلخ ،تلخیِ ،شکر»)

101088در کدام بیت« ،ایهام تناسب» به کار رفته است؟ 

پاک��ی دل ک��وه
 )1تفس��یر لطیف��ی اس��ت ز
ّ
 )2چش��مءه خورش��ید تویی ،س��ایهگه بی��د منم
 )3حج��اب چه��رءه ج��ان میش��ود غب��ار تن��م
 )4گ��ر قل��ب دل��م را ننه��د دوس��ت عی��اری

(سراسری انسانی )89

ای��ن چش��مه ک��ه از چش��م دماوند گشودهس��ت
چون که زدی بر س��ر من ،پس��ت و گدازنده شدم
خوش��ا دم��ی ک��ه از ای��ن چه��ره پ��رده برفکنم
م��ن نق��د روان در دم��ش از دی��ده ش��مارم

101089در کدام بیت ،آرایءه «ایهام تناسب» به کار نرفته است؟ 

 )1هن��ر بی��ار و زب��انآوری مک��ن س��عدی!
 )2مدامم مس��ت میدارد نس��یم جعد گیس��ویت
 )3زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت
 )4چ���ش���م چ���پ خ��وی��ش��ت��ن ب����رآرم

چه حاجت اس��ت که گوید ش��کر که ش��یرینم؟!
خراب��م میکن��د ه��ر دم فری��ب چش��م جادویت
کس ندارد ذوق مس��تی ،میگس��اران را چه شد؟!
ت���ا روی ن��ب��ی��ن��دت ب���هج���ز راس���ت

101090در کدام بیت ،آرایءه «ایهام» به کار نرفته است؟ 

 )1ب��ه راس��تی ک��ه ن��ه همب��ازی تو ب��ودم من
 )2ک��ردهام خ��اک در میک��ده را بس��تر خوی��ش
 )3ب��رو ط��واف دلی کن ک��ه کعبءه مخفی اس��ت
 )4در راه ت��و «حاف��ظ» چ��و قلم کرد ز س��ر پای

(سراسری انسانی )85

تو ش��وخ دی��ده مگ��س بین ک��ه میکن��د بازی
میگ��ذارم چو س��بو دس��ت ب��ه زیر س��ر خویش
ک��ه آن خلی��ل بنا ک��رد و این خدا خود س��اخت
چ��ون نام��ه چرا ی��ک دم��ش از لط��ف نخوانی؟

101091شاعر در کدام بیت ،آرایءه «اغراق» به کار برده است؟ 

 )1آنجا که بود آن دلستان ،با دوستان در بوستان
َ )2ربع از دلم پرخون کنم ،خاک دمن گلگون کنم
 )3ای س��اربان! من��زل مکن جز در دی��ار یار من
 )4ابر اس��ت بر جای قمر ،زهر است بر جای شکر

(سراسری انسانی خارج )85

شد گرگ و روبه را مکان ،شد بوم و کرکس را وطن
اط�لال را جیح��ون کنم از آب چش��م خویش��تن
ت��ا ی��ک زمان زاری کن��م بر َربع و اط�لال و دمن
س��نگ است بر جای گهر ،خار است بر جای سمن

101092در کدامیک از ابیات زیر ،آرایءه «اغراق» به کار نرفته است؟
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 )1یـــافــــت از روی و رای او پــــرتــــو
 )2دیش��ب ب��ه س��یل اش��ک ره خ��واب میزدم
 )3نخواه��م دامن مه��رت ز دس��ت دل رهاکردن
 )4مل��ک جمش��ید ن��دارم ک��ه ز تو بوس��ه خرم

(سراسری انسانی )86

ج����ام ج��م��ش��ی��د و ت��خ��ت ک��ی��خ��س��رو
نقش��ی ب��ه ی��اد روی ت��و ب��ر آب م��یزدم
مگ��ر روزی ک��ه دور از ت��و اج��ل گی��رد گریبانم
این��ک این��ک م��ن و دل گ��ر به دلی خرس��ندی

101093در کدام بیت ،آرایءه «ایهام» وجود دارد؟

 )1ب��از در چن��گل ش��هباز دل��ت م��رغ دل��م
 )2با وجود حسن معنی خواهش صورت خطاست
 )3دی��دءه روش��ندالن بیپ��رده میبین��د لق��ا
 )4آواز تیش��ه امش��ب از بیس��تون نیام��د

آنچن��ان اس��ت ک��ه در چن��گ همایی مگس��ی
پی��ش لیل��ی دام��ن َمحم��ل نمیبای��د گرف��ت
هس��ت اگ��ر در چش��م ظاهربین نقاب��ی در میان
ش��اید ب��ه خ��واب ش��یرین فره��اد رفت��ه باش��د

101094در تمامی ابیات زیر بهجز  ...............آرایءه «ایهام» به کار رفته است.

 )1گفت��م ک��ه یک��ی بوس��ه زن��م ب��ر دهن��ت
 )2چ��ون عقدهای ب��ه بغض فرو بود حرف عش��ق
 )3گر چو فرهادم به تلخی جان برآید ،باک نیست
 )4ج��ز قل��ب تیره هی��چ نش��د حاص��ل و هنوز

ان��در دهن��م ب��ود ک��ه زد ب��ر دهن��م
ای��ن عق��ده ت��ا همیش��ه س��ر واش��دن نداش��ت
ب��س حکایته��ای ش��یرین بازمیمان��د ز م��ن
باط��ل در ای��ن خی��ال ک��ه اکس��یر میکنن��د

101095در کدامیک از ابیات زیر« ،ایهام» بهکاررفته است؟

طیب��ات
 )1در مش��ک و ع��ود و عنب��ر و امث��ال ّ
 )2م�����دام از پ��ری��ش��ان��ی روزگ�����ار
 )3از آن زم��ان ک��ه بر این آس��تان نه��ادم روی
 )4آواز چن��گ مط��رب خوشگ��وی گ��و مب��اش

(کانون فرهنگی آموزش ـ )96

خوشت��ر ز بوی دوس��ت دگر هیچ طیب نیس��ت
دل��ش پ��ر ز حس��رت ،تن��ش س��وگوار
ف��راز مس��ند خورش��ید تکی��هگاه م��ن اس��ت
م��ا را حدیث هم��دم خوشخوی خوشتر اس��ت

101096در همءه ابیات ،آرایءه «ایهام تناسب» وجود دارد بهجز . ...............

 )1ک��ش��ی��دن��د در ک����وی دل���دادگ���ان
 )2چون که پیوسته دل سوخته میخواهد دوست
 )3گل را چ��ه غ��م ز زاری بلب��ل ک��ه در چم��ن
 )4نبین��د روی م��ن زردی ب��ه اقبال ل��ب لعلش

م����ی����ان دل و ک������ام دی����واره����ا
گ��ر نه قلبی ت��و در آتش رو و بگذار ای دوس��ت!
او را ه��زار عاش��ق زار اس��ت همچ��و م��ن
بمیرد پیش من رس��تم چو او دس��تان من باش��د

101097در کدامیک از ابیات زیر ،هر دو آرایءه «ایهام» و «ایهام تناسب» دیده میشود؟

 )1خس��روا ب��ی ل��ب ش��یرین ش��کربار ت��و چند
 )2یک��ی را حکای��ت کنن��د از مل��وک
 )3چ��ون ش��بنم اوفت��اده ب��دم پی��ش آفت��اب
 )4ب��ا م��ن آمی��زش او الفت م��وج اس��ت و کنار

همچ��و فره��اد کش��د س��ر ب��ه فل��ک فری��ادم؟
ک��ه بیم��اری رش��ته ک��ردش چ��و دوک
عی��وق برش��دم
مه��رم ب��ه ج��ان رس��ید و ب��ه ّ
دم ب��ه دم ب��ا م��ن و پیوس��ته گری��زان از م��ن

101098در کدام بیت هر دو آرایءه «ایهام تناسب و جناس» وجود دارد؟

 )1در زل��ف ت��و گویی ک��ه فکن��د ای صنم چین
عش��اق وفاخوی بتان ،بدعهدی اس��ت
 )2رس��م ّ
صی��ادی کند
 )3س��رو س��یماندام چون دع��وی ّ
 )4ش��یر و ش��کر ب��ه طفلمزاج��ان س��بیل کن

چن��دان زره و حلق��ه و چن��دان ش��کن و چی��ن
ای��ن حکایت ن��ه به عهد ت��و و دوران من اس��ت
دام دله��ا ب��ر گل از س��نبل ب��ه ان��دام آورد
قان��ع ز خ��وان رزق ب��ه ه��ر تل��خ و ش��ور ب��اش

101099در همءه ابیات ،آرایههای «ایهام» و «کنایه» هر دو وجود دارند بهجز . ...............

 )1م��ن به ب��وی توام ای دوس��ت! هواخ��واه بهار
 )2ز حس��رت ل��ب ش��یرین هن��وز میبین��م
 )3م��ن هم��ان روز ز فره��اد طم��ع ببری��دم
 )4خیال شهس��واری پخت و شد ناگه دل مسکین

(کانون فرهنگی آموزش ـ )98

(کانون فرهنگی آموزش ـ )98

ک��ز نس��یمش ب��ه دماغ��م همه ب��وی تو رس��د
ک��ه الل��ه میدم��د از خ��ون دی��دءه فره��اد
ک��ه عن��ان دل ش��یدا ب��ه ک��ف ش��یرین داد
خداون��دا! نگ��هدارش ک��ه ب��ر قل��بس��واران زد

111100در کدام بیت ،بیشتر از سایر ابیات از آرایءه «ایهام تناسب» استفاده شده است؟

 )1بش��کن دل بین��وای م��ا را ای عش��ق!
 )2از اس��ب پی��اده ش��و ب��ر نط��ع زمی��ن نِه رخ
 )3همچ��و چنگم س��ر تس��لیم و ارادت در پیش
تبس��م ش��یرین از آن ل��ب نمکین
 )4ب��ه ی��ک ّ

ای��ن س��از شکس��تهاش خوشآهنگت��ر اس��ت
زی��ر پ��ی پیل��ش بی��ن ش��همات ش��ده نعم��ان
ت��و ب��ه هر ض��رب ک��ه خواه��ی ب��زن و بن��وازم
ه��زار ش��ور فکن��دی ب��ه ج��ان ش��یرینم

 )1ب��س��ی��ار ب��ود رود در آن ب���رزخ کبود
 )2بلب��ل از گل بگ��ذرد چون در چم��ن بیند مرا
 )3ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است
 )4ب��ر ل��ب بح��ر فن��ا منتظری��م ای س��اقی!

ّام����ا دری����غ زه����رءه دری���اش���دن ن��داش��ت
بتپرس��تی ک��ی کن��د گ��ر برهم��ن بیند م��را؟!
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است؟!
فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیس��ت
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111101آرایههای «جناس ،کنایه ،اغراق ،تکرار ،مراعاتنظیر ،واجآرایی» تماماً در کدام بیت یافت میشود؟

لفونشر» به کار رفته است؟
111102در کدامیک از ابیات زیر ،همءه آرایههای «استعاره ،ایهام ،تضاد ،مراعاتنظیرّ ،

 )1وی��ران مک��ن این دی��ده و دل ز آت��ش و آب
 )2ب��ه ب��وی زل��ف و رخ��ت میرون��د و میآیند
اقبال��ی و ادباری
 )3چ��ه باید ن��ازش و نالش ب��ر
ّ
 )4مگذار مطرب را دم��ی کز چنگ بنهد چنگ را

کان ج��ای خی��ال توس��ت ،وی��ن ج��ای غم��ت
س��ایی و گل ب��ه جلوهگ��ری
صب��ا ب��ه غالیه
ّ
که تا ب��ر هم زنی دیده ،نه این بینی نه آن بینی؟!
در آبگ��ون س��اغر فک��ن آن آب آتشرن��گ را

111103آرایههای «استعاره ،تلمیح ،کنایه ،ایهام تناسب ،اغراق ،واجآرایی» همگی در کدام بیت دیده میشود؟

حس��نی و هر ک��ه دید رخت
 )1ت��و ش��اه عرصءه ُ
 )2آرزو دارم ز لعل��ش ت��ا ب��ه ل��ب ج��ام م��دام
 )3ش��اه شمش��ادقدان خس��رو ش��یریندهنان
 )4هر که مست است در این میکده هشیارتر است

ب��ه ی��ک پی��ادءه حس��ن رخ ت��و ش��د ش��همات
وز س��رم بیرون نخواه��د رفتن این س��ودای خام
ک��ه به م��ژگان ش��کند قل��ب همه صفش��کنان
ه��ر ک��ه از بیخب��ران اس��ت خبردارت��ر اس��ت

111104آرایههای «ایهام ،نغمءه حروف ،تشبیه ،تضمین» ،همگی در کدام بیت یافت میشود؟ 

قص�هء ش��یرین
 )1ت��و ش��ور کوهک��ن آور ن��ه ّ
 )2ب��ه ب��وی زل��ف ت��و در پیش��گاه ب��اد س��حر
 )3ب��ه زی��ر زل��ف پرندی��ن بام��داد وص��ال
 )4به ش��هر عش��ق منم ش��هریار و چ��ون حافظ

(سراسری تجربی )93

ک��ه ک��وه عش��ق ن��ه ناخ��ن ت��وان تراش��یدن
به س��ان ش��مع شبس��تان خوش اس��ت لرزیدن
توی��ی چ��و چش��مءه خورش��ید در درخش��یدن
من��م ک��ه ش��هرءه ش��هرم ب��ه عش��ق ورزی��دن

مصرحه» و دارای سه «تشبیه» و یک «ایهام» است؟ 
111105کدام بیت ،فاقد «استعارءه
ّ

 )1کمن��د زل��ف بت��ی گردنم ببس��ت ب��ه مویی
ذره ب��رده تاب��م
 )2خورش��ید ع��ارض او چ��ون ّ
 )3ی��ا به��ار عمر م��ن رو بر خ��زان خواه��د نهاد
 )4چش��م گریان را ب��ه طوفان بال خواهم س��پرد

(سراسری انسانی )93

چن��ان کش��ید ک��ه زنجیر ص��د عالقه گسس��تم
ب��االی س��رکش او چ��ون س��ایه ک��رده پس��تم
ی��ا نه��ال قام��ت او را ب��ه ب��ر خواه��م گرف��ت
نوک م��ژگان را ب��ه خون��اب جگر خواه��م گرفت

111106در کدام بیت ،همءه آرایههای «کنایه ،تشبیه ،اغراق ،جناس ،مراعاتنظیر» وجود دارد؟ 

 )1جمعی افتاده به هر گوش��ه پریش��انحال است
 )2جوی خون میرود از چش��مءه چشمم بر خاک
 )3م��ن ز خ��ود م��یروم و ی��ار قدح میبخش��د
 )4میرس��د جلوهگ��ر آن س��رو خرام��ان ای دل!
111107آرایههای بیت زیر ،کدام است؟ 

«چ�ون تی�ر مداری�د ز م�ا چش�م اقام�ت

		
 )1لفّونشر ،کنایه ،تشخیص ،جناس

		
 )3تشبیه ،مجاز ،استعاره ،ایهام

111108آرایههای بیت زیر ،کداماند؟

«آنچه میدانند ماتم تنپرستان ،سور ماست

		
 )1ایهام ـ استعاره ـ کنایه ـ تضاد
 )3کنایه ـ تناقض ـ جناس ـ ایهام

(سراسری انسانی خارج )89

مگ��ر از س��نبل او ب��اد صب��ا میآی��د
ب��ر س��رم بین ک��ه ز دس��ت ت��و چهه��ا میآید!
تش��نه ج��ان میده��د و آب بق��ا میآی��د
مس��تعد ب��اش ک��ه طوف��ان ب�لا میآی��د
(سراسری انسانی )95

ک�ز قام�ت خمگش�ته در آغ�وش کمانی�م»

 )2ایهام ،تشخیص ،مجاز ،لفّونشر
 )4تشبیه ،کنایه ،استعاره ،جناس

(سراسری ریاضی )94

دار ،نخ�ل دیگ�ران و رای�ت منصور ماس�ت»

 )2استعاره ـ تشبیه ـ ایهام تناسب ـ جناس
 )4تشبیه ـ ایهام تناسب ـ تناقض ـ تلمیح

111109آرایههای همءه گزینهها به استثنای گزینءه  ...............در بیت زیر تماماً وجود دارد .
«ت�ا اث�ر از نقش پ�ای ناقهء لیلی به جاس�ت

		
 )1کنایه ـ ایهام ـ تلمیح

		
مکنیه ـ تلمیح ـ تشبیه
 )3استعارءه
ّ
111110کدام آرایهها در بیت زیر ،تماماً موجود است؟ 
«هس�تند بیق�رار چ�و زل�ف ت�و عالم�ی

 )1تشخیص ،اغراق ،مراعاتنظیر ،کنایه ،ایهام تناسب
 )3تشبیه ،کنایه ،ایهام تناسب ،جناس ،تشخیص

111111کدام آرایههای ادبی در بیت زیر یافت میشود؟ 
«آخ�ر ای مط�رب! از این پ�ردءه عشّ �اق بگرد

		
 )1استعاره ،ایهام ،مجاز

		
 )3استعاره ،جناس تام ،تشبیه

111112کدام آرایهها همگی در بیت زیر وجود دارد؟
«حلقهء گ�وش ش�ما را ت�ا ب�ود مه مش�تری
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 )1استعاره ،کنایه ،مجاز ،تلمیح
 )3تلمیح ،ایهام ،مراعاتنظیر ،کنایه

(سراسری انسانی )93

دامن صحرا ب�ر این دیوانه دامان گلی اس�ت»

 )2تشبیه ـ تشخیص ـ جناس

 )4استعاره ـ مراعاتنظیر ـ تشخیص
(سراسری هنر )93

حس�ن»
ت�ا دی�ده دی�د در خ�م زلفت ق�رار ُ

 )2ایهام تناسب ،مجاز ،تضاد ،تشبیه ،مراعاتنظیر
 )4مجاز ،تشبیه ،اغراق ،جناس ،تضاد

(سراسری ریاضی )92

چند گوی�ی که مرا پرده به چن�گ تو درید؟!»

 )2کنایه ،استعاره ،تشبیه

 )4کنایه ،ایهام تناسب ،جناس تام

مش�تری باش�د غلام حلق�ه در گوش ش�ما»

(کانون فرهنگی آموزش ـ )98

شخصیتبخشی ،کنایه
 )2جناس تام ،مراعاتنظیر،
ّ
شخصیتبخشی ،تضاد ،استعاره
 )4تشبیه،
ّ

111113آرایههای بیت «مصر دنیا را که در وی سیم و زر باشد عزیز /تو زلیخایی از آن نزد تو باشد خوار دین» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟
 )1ایهام تناسب ـ تشبیه ـ ایهام ـ استعاره
(کانون فرهنگی آموزش ـ )98
 )2ایهام ـ جناس ـ اغراق ـ تلمیح
 )4تشبیه ـ تلمیح ـ ایهام تناسب ـ جناس
 )3اغراق ـ استعاره ـ تلمیح ـ تشبیه
111114در بیت زیر ،همءه آرایههای ذکرشده در گزینهها وجود دارد بهجز . ...............
ی�اد ناکام�ی فره�اد ک�ن و کام مج�وی»
«وع�دءه کام ز ش�یریندهنان هس�ت هلاک
 )2مجاز ـ ایهام تناسب ـ تلمیح ـ کنایه
 )1اشتقاق ـ کنایه ـ ایهام ـ مراعاتنظیر
 )4تکرار ـ واجآرایی ـ ایهام ـ مراعاتنظیر
 )3ایهام تناسب ـ واجآرایی ـ تلمیح ـ ایهام
111115در کدام گزینه ،به آرایههای بیت زیر به درستی اشاره شده است؟
که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود س�اخت»
«ب�رو ط�واف دلی کن ک�ه کعبءه مخفی اس�ت
 )2تشبیه ،ایهام تناسب ،تلمیح ،لفّونشر مر ّتب
		
 )1کنایه ،مراعاتنظیر ،تضاد ،مجاز
 )4مراعاتنظیر ،استعاره ،واجآرایی ،ایهام تناسب
مشوش ،ایهام
 )3تلمیح ،تشبیه ،لفّونشر ّ
111116کدام گروه از آرایهها همگی در بیت زیر بهکاررفته است؟
س�ایی و گل ب�ه جلوهگ�ری»
ه
غالی
ب�ه
صب�ا
«ب�ه ب�وی زل�ف و رخ�ت میرون�د و میآیند
ّ
مشوش ،ایهام ،تضاد
مکنیه ،تضاد ،نغمءه حروف
 )1ایهام تناسب ،استعارءه
 )2تشخیص ،لفّونشر ّ
ّ
مکنیه ،مراعاتنظیر ،ایهام تناسب ،اغراق
استعارءه
)4
ایهام
ب،
ت
مر
ّونشر
لف
تشخیص،
 )3مراعاتنظیر،
ّ
ّ
111117آرایههای بیت زیر ،در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟
زیر یک چین از دو زلفش صد هزار ارتنگ چین؟!»
«لعبتچینچونتوانخواندآننگاریراکههست
مصرحه ـ نغمءه حروف
مصرحه ـ مراعاتنظیر ـ جناس ناقص ـ ایهام
 )2جناس تام ـ ایهام تناسب ـ استعارءه ّ
 )1استعارءه ّ
 )4اغراق ـ کنایه ـ تلمیح ـ جناس تام
 )3ایهام تناسب ـ تکرار ـ نغمءه حروف ـ تلمیح
111118آرایههای بیت «دهان شهد تو داده رواج آب خضر /لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج» در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟
 )2تشبیه گسترده ـ اغراق ـ ایهام ـ مراعاتنظیر
 )1ایهام تناسب ـ تکرار ـ تلمیح ـ واجآرایی
 )4ایهام ـ تلمیح ـ استعاره ـ کنایه
 )3تشبیه فشرده ـ تضاد ـ اغراق ـ جناس ناقص
111119کدام گروه از آرایههای زیر ،در بیت «ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید /هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست» دیده میشود؟
مصرحه ـ تضمین ـ ایهام
 )1ایهام تناسب ـ تشبیه ـ مجاز ـ تضمین
 )2تشخیص ـ استعارءه ّ
 )4کنایه ـ جناس ـ تلمیح ـ تشخیص
مکنیه ـ مراعاتنظیر
 )3مجاز ـ تلمیح ـ استعارءه
ّ
(سراسری انسانی )95
111120یکی از آرایههای مقابل کدام بیت ،نادرست است؟ 

 )1گوش��هگیران قفس را نکهت گلش��ن بس است
 )2از دل پرخ��ون ،تراوش کم کند اس��رار عش��ق
 )3همچو طوق قمریان آغوش ما گس��تاخ نیس��ت
 )4خ��طّ ع��ذار ی��ار ک��ه بگرف��ت م��اه از او

دی��دءه کنعانی��ان را ب��وی پیراه��ن ب��س اس��ت
پردهپ��وش راز گوه��ر س��ینءه دری��ا ب��س اس��ت
جل��وهای از دور از آن س��رو روان ما را بس اس��ت
خوش حلقهای اس��ت لیک به در نیس��ت راه از او

 )1چ��و عاج��ز گش��ت از ای��ن خ��اک جگرت��اب
 )2غس��ل در اش��ک زدم کاه��ل طریق��ت گویند
 )3هر قطرهای در این ره ،صد بحر آتش��ین اس��ت
 )4ف����رورف����ت و ب���ررف���ت روز ن��ب��رد

چ���و ن��ی��ل��وف��ر س��پ��ر اف��ک��ن��د ب���ر آب :
پ��اک ش��و ّاول و پ��س دیده ب��ر آن پ��اک انداز :
معم��ا ش��رح و بی��ان ن��دارد :
دردا ک��ه ای��ن ّ
ب��ه ماه��ی ن��م خ��ون و ب��ر م��اه گ��رد:

مصرحه
استعارءه ّ
اغراق
پارادوکس
لفّونشر

 )1غ�لام نرگ��س مس��ت ت��و تاجدارانان��د
 )2امتح��ان ک��ن که بس��ی گنج م��رادت بدهند
 )3ز زه��د خش��ک ملولم ،کجاس��ت ب��ادءه ناب؟
 )4قام��ت طوب��ی ز ق��دش س��ایهای اس��ت

خ����راب ب����ادءه ل��ع��ل ت���و ه��وش��ی��ارانان��د
گ��ر خ��راب��ی چ��و م��را لطف ت��و آب���اد کند
ک��ه ب���وی ب���اده م��دام��م دم���اغ ت��ر دارد
س����دره ز ک���اخ ش��رف��ش پ���ای���های اس��ت

(استعاره ،تشبیه)
(تشخیص ،پارادوکس)
(ایهام تناسب ،تضاد)
(تشبیه ،جناس)

 )1دل ندان��م ز خدن��گ که به خ��ون خفت ولی
 )2ای رن��د جرعهن��وش! ت��و و محن��ت خم��ار
 )3ای روی ت��و و زل��ف تو چون روز و ش��ب عید
 )4م��ا ب��ا توایم و ب��ا تو نهای��م ،این��ت بوالعجب

این قدر هس��ت ک��ه م��ژگان تو خونآلود اس��ت
م��ا و نش��اط مس��تی عش��ق از م��ی الس��ت
جانه��ای عزی��زان هم��ه قرب��ان ت��و باش��د
در حلقهای��م ب��ا ت��و و چ��ون حلق��ه ب��ر دری��م

(مجاز ـ تشبیه)
(تلمیح ـ مراعاتنظیر)
(لفّونشر ـ ایهام)
(متناقضنما ـ جناس تام)

 )1گ��رم حی��ات بمان��د ،نماند این غم و حس��رت
 )2چ��ون گل از بیطاقتی ب��ر درد بیدردی مخند
 )3م��ن از هوای تو ای س��رو راس��تین! چه کنم؟
 )4خیال شهس��واری پخت و شد ناگه دل مسکین

وگ��ر نمی��رد بلب��ل درخ��ت گل ب��ه ب��ر آی��د:
میدهد بر باد س��ر را پس��ته چون خندان ش��ود:
م��ن از جف��ای ت��و ای ج��ان نازنین! چ��ه کنم؟:
خداون��دا! نگ��ه دارش ک��ه ب��ر قلب س��واران زد:

ایهام ـ مراعاتنظیر
مشب ٌهبه ـ واجآرایی
استعاره با ذکر ّ
موازنه ـ ایهام
ایهام تناسب ـ کنایه

111122هر دو آرایءه مقابل همءه ابیات درست است بهجز گزینءه . ...............

111123در کدام گزینه ،به آرایههای ذکرشده در مقابل آن به درستی اشاره نشده است؟

111124آرایههای درجشده در مقابل کدامیک از ابیات زیر درست است؟

(سراسری انسانی خارج  90با تغییر)

(کانون فرهنگی آموزش ـ )97
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111121آرایءه مقابل همءه ابیات ،بهاستثنای بیت  ..................درست است .

(تلمیح ـ جناس)
(استعاره ـ کنایه)
(واجآرایی ـ استعاره)
(ایهام ـ تشبیه)

111125آرایههای ذکرشده در مقابل همءه گزینهها بهجز  ...............تماماً درست است.

 )1برگ��ذری و ننگ��ری ،ب��از نگ��ر ک��ه بگ��ذرد
 )2ک��ه گف��ت در رخ زیب��ا نظ��ر خط��ا باش��د
 )3خلق و بازار جهان کش همه سود است و زیان
 )4از تو گر لطف و کرم ور همه جور اس��ت و ستم

فق��ر م��ن و غن��ای ت��و ،جور ت��و و احتم��ال من
خط��ا ب��ود ک��ه نبینن��د روی زیب��ا را
محب��ت ک��ه زیان��ش س��ود اس��ت
م��ن و ب��ازار ّ
چه تف��اوت؟! که ای��از آنچه کند محمود اس��ت

(تضاد ،اشتقاق)
(تکرار ،جناس)
(پارادوکس ،لفّونشر)
(ایهام تناسب ـ تلمیح)

111126آرایههای مقابل همءه ابیات زیر درست است بهجز . ...............

 )1از آن زم��ان ک��ه ز چش��مم برف��ت رود عزی��ز
جمعیت��ی ک��ه از دل وی��ران ب��ه من رس��ید
)2
ّ
 )3چنان با بادءه عش��ق تو س��رگرمم در این گلشن
 )4گم��ان مبر ک��ه ش��ود گریه ِ
آب آتش عش��ق

کن��ار دام��ن م��ن همچ��و رود جیح��ون اس��ت:
س��هل اس��ت گن��ج اگ��ر طلبن��د از خ��راب من:
ک��ه خ��ار راه او در زی��ر پ��ا ریحان��ه میآی��د:
گ��واه س��وزش ش��مع اس��ت و اش��ک بیاث��رش:

اغراق ـ ایهام تناسب
مجاز به عالقءه مشابهت ـ مراعاتنظیر
ایهام ـ تضاد
تشخیص ـ تناقض

111127آرایءه ذکرشده در مقابل کدام بیت درست نیست؟

 )1عج��ب در آن س��ر زل��ف معنب��ر مفت��ول
 )2گوی خوب��ی که برد از تو که خورش��ید آنجا
 )3هر خسو خاری در این صحرا بهاری داشت لیک
 )4غن��ی! روز س��یاه پی��ر کنع��ان را تماش��ا کن

ک��ه در کن��ار تو خس��بد ،چرا پریش��ان اس��ت؟
ن��ه س��واری اس��ت ک��ه در دس��ت عنان��ی دارد
سربهس��ر دوران عم��ر م��ا خزان��ی بیش نیس��ت
که روش��ن ک��رد ن��ور دی��دهاش چش��م زلیخا را

(ایهام تناسب ـ تشخیص)
(کنایه ـ جناس تام)
(تضاد ـ استعاره)
(تلمیح ـ ایهام تناسب)

111128آرایههای مقابل تمامی ابیات زیر به استثنای  ...............درست است.

 )1تاج��ر عش��قت مت��اع غم ب��ه نق��د دل خرید
ط��ره و صب��ح بناگوش��ت مها!
 )2همچ��و ش��ام ّ
 )3پ��س از این گوش فلک نش��نود افغان کس��ی
 )4ت��ا توان��ی س��ر متاب از جادءه تس��لیم عش��ق

ورن��ه هرگ��ز در ضمی��رم فک��ر ای��ن س��ودا نبود:
مه��رورزان را نباش��د صبح��ی و ش��امی دگ��ر:
ک��ه م��ن این گ��وش ز فری��اد و فغان ک��ر کردم:
خ��اک چون در س��ایءه خورش��ید خوابد زر ش��ود:

مراعاتنظیر ـ ایهام تناسب
مصرحه
لفّونشر ّ
مشوش ـ استعارءه ّ
اغراق ـ جناس ناقص
تشخیص ـ متناقضنما

111129آرایههای بهکاررفته در کدام بیت ،تماماً درست است؟

 )1نی��ک بد ک��ردی شکس��تن عهد ی��ار مهربان
 )2ب��ه دس��تهای نگارین چ��و در حدی��ث آیی
 )3قویح��ال و قویی��ال و قویب��ال و قویب��ازو
 )4به نزد زلف چون مشکش نباشد مشک را قدری

وین بت��ر کردی که ب��د کردی و نیک انگاش��تی:
ه��زار دل بب��ری ،زینه��ار از ای��ن دس��تان:
جهانجوی و جهانگیر و جه��اندار و جهانداور:
به پی��ش روی چ��ون ماهش ندارد م��اه تمکینی:

111130آرایههای «اغراق ـ تضاد ـ تشبیه ـ ایهام» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
الف) نس�خءه قانون عشقت باید ای بیمار نفس!
ریحان�ی تو!
ب) ای ب�ه ج�ام الله ش�بنم راح
ّ
پ) چون شفق رنگین کند محراب سیمین افق
ت) سودازاینبهترچهمیخواهیکهسودامیکنند

 )1پ ،ت ،ب ،الف

 )2پ ،ب ،الف ،ت

نادان�ی ت�و
ت�ا ش�فا بخش�د دوا ب�ا درد
ّ
نیسانی تو
ابر
س�رو و گل مس�تاند و س�اقی
ّ
روحان�ی ت�و
س�یمای
روز و ش�ب محون�د در
ّ
فان�ی ت�و
جنّ�ت باق�ی ب�ه ای�ن بیغولهء
ّ

 )3الف ،پ ،ت ،ب

لفونشر ،جناس ،ایهام و پارادوکس» در ابیات زیر ،کدام است؟ 
111131ترتیب آرایههای «مجازّ ،
الف) حاصلیدرعشقممکننیستجزبیحاصلی
طره بپوش
ب) چه�رءه زرد م�ن و روی خ�ود از ّ
پ) ای ل�ب لعل�ت ز آب زندگان�ی ب�رده آب
ت) ور مجل�س ما ز آتش عش�قت نش�ود گرم
ث) چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل؟!

 )1الف ـ ت ـ ب ـ ث ـ پ

چون توان کردن چو ما را نیست زین به حاصلی؟
ط�رار ببای�د پوش�ید
ک�ه زر و س�یم ز
ّ
ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خواب
از س�وز دل و س�از غ�م م�ا چ�ه برآی�د؟!
ک�ه هی�چ فای�ده نب�ود اگ�ر ه�زار بگوی�د

 )2پ ـ ت ـ ب ـ الف ـ ث

 )3ت ـ ب ـ پ ـ ث ـ الف

111132ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایههای «تشبیه ،اغراق ،تلمیح ،ایهام تناسب و کنایه» کدام است؟ 
الف) درگذش�ت از س�ر من آب ولی گر دهدم
ب) در درونم بهجز از دوست دگر چیزی نیست
پ) بار سر چند کش�م بیسر زلفت بر دوش؟!
ت) ش�ور س�ودای من و تلخی عیش�م بگذار
ث) چون س�ر از خوابگه خاک برآرم در حش�ر

 )1الف ـ ب ـ ت ـ پ ـ ث

آش�نایی م�ددی ،دس�تی و پای�ی بزن�م
یوس�فم اوس�ت ،من آل�وده به خ�ون پیرهنم
وق�ت آن اس�ت ک�ه در پ�ای عزی�زت فکنم
بنگر ای خس�رو خوبان! که چه شیرینسخنم
بچک�د خ�ون جگ�ر گ�ر بفش�اری بدن�م

 )2ب ـ پ ـ الف ـ ت ـ ث

 )3پ ـ ث ـ ب ـ ت ـ الف

لفونشر ،تشبیه» در کدام ابیات آمده است؟ 
111133آرایههای «ایهام ،موازنه ،تشخیصّ ،
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الف) ب�ازم لب�اس صبر ب�ه صد پ�اره کردهای
ب) ای ز جام می عش�ق تو خرد رفته ز هوش
پ) گفت�ی که ت�ا ز ن�زد ت�و دورم چگونهای؟
ت) زل�ف کافرکی�ش ت�و آیین ایم�ان برگرفت
ث) شمع دل را ش�ب هجران تو سر سوختهام

 )1پ ـ ث ـ ت ـ ب ـ الف

ب��ازم ز ک��وی عافیت آواره ک��ردهای
ل�ب و دندان ت�و را لعل و گه�ر حلقه به گوش
دور از ت�و آنچن�ان ک�ه منم هیچک�س مباد
عقل را صف برشکس�ت و عالم ج�ان برگرفت
م�رغ ج�ان را گه س�ودای ت�و پر س�وختهام

 )2ت ـ پ ـ ث ـ الف ـ ب

 )3پ ـ ت ـ ث ـ الف ـ ب

پارادوکس ـ تضاد
کنایه ـ ایهام
لفّونشر ـ تکرار
موازنه ـ اغراق
(سراسری ریاضی )96

 )4الف ،ت ،پ ،ب
(سراسری انسانی خارج )96

 )4ت ـ ب ـ پ ـ الف ـ ث
(سراسری انسانی خارج )95

 )4پ ـ ث ـ ت ـ الف ـ ب
(سراسری انسانی )95

 )4ت ـ پ ـ الف ـ ب ـ ث

لفونشر ،موازنه ،مجاز ،ایهام» به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟ 
111134آرایههای «اغراقّ ،
الف) مرغ شبخوان که دم از پردءه عشّ اق زند
گ�و ن�وا از م�ن ش�بخیز بیام�وز امش�ب
ب) ب�یلب لع�ل و رخت خ�ادم خلوتگه انس
گ�و صراح�ی من�ه و ش�مع میف�روز امش�ب
پ) هر که در ش�ب رخ چون ماه تو بیند گوید
روز عی�د اس�ت مگ�ر یا ش�ب نوروز امش�ب
ت) جز عشق بتان نهی است در ملّت مشتاقان
جز کیش مغان کفر اس�ت در مذهب دینداران
ث) زب�ان خام�ه ن�دارد س�ر بی�ان ف�راق
وگرن�ه ش�رح ده�م ب�ا ت�و داس�تان ف�راق

 )1ب ـ الف ـ پ ـ ث ـ ت

 )2ب ـ پ ـ الف ـ ت ـ ث

 )3پ ـ ت ـ ب ـ الف ـ ث

(سراسری خارج )93

 )4پ ـ ب ـ ت ـ ث ـ الف

111135ترتیب صحیح قرارگرفتن ابیات براساس داشتن آرایههای «استعاره ،ایهام ،ایهام تناسب ،تناقض» در کدام گزینه آمده است؟
الف) جای مستان همه در گوشءه محراب افتاد
(کانون فرهنگی آموزش ـ )98
ت�ا ک�ه ب�االی دو چش�مت خ�م اب�رو داری 
ب) آنچه س�عی اس�ت من اندر طلبت بنمایم
ای�نقدر هس�ت ک�ه تغیی�ر قضا نت�وان کرد
پ) دل کـ�وه س�نگـیـن پـ�ر از درد ش�ـد
زمـی�ن تـی�ره از بـ�اد و از گـ�رد ش�ـد
ت) دیدم�ت دورنم�ای در و ب�ام ای ش�یراز!
س�رم آم�د به ب�ر س�ینه ،سلام ای ش�یراز!

 )1ت ـ پ ـ ب ـ الف

 )2پ ـ ب ـ الف ـ ت

 )3الف ـ پ ـ ب ـ ت

 )4پ ـ ب ـ ت ـ الف

111136کدام گزینه ،ترتیب ابیات را به لحاظ داشتن آرایههای «ایهام تناسب ـ استعاره ـ تشبیه ـ متناقضنما» نشان میدهد؟
الف) بگش�ا کمند زلف که دل دردمند توس�ت
(کانون فرهنگی آموزش ـ )96
آه�وی نیمکش�تءه م�ا در کمن�د توس�ت 
ب) کشیدم پای در دامن ،مگر مجموع دانم شد
کنون خود را همیبینم که مجموعی پریش�انم
پ) تو به عارض زهره و من مشتری از جان تو را
لی�ک کو آن زه�ره کآیم زهرهات را مش�تری؟
س�ر عش�ق بپوش�م
ت) هزار جهد بکردم که
میس�رم ک�ه نجوش�م
نب�ود ب�ر س�ر آت�ش ّ
ّ

 )1الف ،ت ،ب ،پ

 )3ت ،الف ،پ ،ب

 )2پ ،ت ،الف ،ب

 )4پ ،الف ،ب ،ت

111137آرایههای «ایهام ـ تشبیه ـ اغراق ـ تلمیح ـ تضاد» به ترتیب در کدام گزینه وجود دارند؟
ال�ف) زد ره عق�ل م�را ،ح�ور بهش�تیرویی
که به یک عش�وه زن�د راه دو صد ش�یطان را
ب) ب�ا ک�دام بیگان�ه ت�ازه آش�نا گش�تی
کز همین س�بب کش�تی آش�نای دیرین را؟!
پ) خورش�ید را ز عنب�ر افکن�دهای به چنبر
ت�ا ب�ر رخ�ت فکن�دی آن زل�ف خمبهخ�م را
ت) هـ�ر س�ـرو کـ�ه در چـمـ�ن درآیـ�د
در خ��دم��ت ق��ام��ت��ت ن��گ��ون ب��اد
ث) اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین
با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است؟

 )1پ ـ ث ـ ت ـ الف ـ ب

 )2ت ـ پ ـ ب ـ ث ـ الف

 )3پ ـ ث ـ ب ـ الف ـ ت

(کانون فرهنگی آموزش ـ )98

 )4ت ـ پ ـ الف ـ ث ـ ب

111138ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایههای «مجاز ،ایهام تناسب ،تلمیح ،اشتقاق ،تضمین ،اغراق» کدام است؟
الف) روزی ه�زار ب�ار بخوان�م کت�اب صب�ر
گوش�م ب�ه توس�ت الج�رم از ب�ر نمیش�ود
ب) ج�ام م�ی ب�ر دس�ت و مینوش�م م�دام
ب���ر در م��ی��خ��ان��ه ب��اش��د منزلم
پ) من چش�م از او چگونه توانم نگاه داش�ت
کاول نظ�ر ب�ه دی�دن او دی�دهور ش�دم
ّ
ت) به س�ان چنگ به صد پ�رده مینهفتم راز
غم�از
ش�د
اختی�ار
بی
نالهء
ک�ه
فغ�ان
ّ
ث) م�زرع س�بز فل�ک دی�دم و داس م�ه نو
ی�ادم از کش�تءه خوی�ش آم�د و هن�گام درو
ج) حاف�ظ از جور تو حاش�ا ک�ه بگرداند روی
م�ن از آن روز ک�ه در بن�د ت�وام آزادم

 )1ب ـ ت ـ ث ـ پ ـ الف ـ ج

 )2ج ـ ث ـ ت ـ پ ـ الف ـ ب

 )3ب ـ ت ـ ث ـ پ ـ ج ـ الف

 )4ث ـ ج ـ ت ـ پ ـ ب ـ الف

111139اگر بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ دارابودن آرایههای «تشبیه ،اغراق ،کنایه ،ایهام ،مراعاتنظیر ،متناقضنما» از باال به پایین مرتّب کنیم ،کدام

 )1الف ـ ت ـ ب ـ ج ـ ث ـ پ

ب�اغ ج�ان را ب�ه لط�ف چش�م و چ�راغ
ذره ت�ا مه�ر نبین�د ب�ه ثریّ�ا نرس�د
ّ
ش�ب روز نمای�د چ�و ت�و دی�دار نمای�ی
س�ر ملوک جه�ان جمله ب�ر زمین من اس�ت
ورت خجال�ت س�رو آرزو کن�د بخ�رام
دیر اس�ت تا در پردهای ،از پرده بیرون میزنی

 )2ث ـ پ ـ ج ـ ب ـ الف ـ ت

 )3الف ـ پ ـ ث ـ ت ـ ب ـ ج

(دیدار :چهره)

 )4پ ـ ث ـ الف ـ ب ـ ج ـ ت

111140در کدام گروه از ابیات زیر ،آرایءه «ایهام» به کار رفته است؟
الف) دیدم و آن چش�م دلس�یه ک�ه تو داری
ج��ان��ب ه��ی��چ آش��ن��ا ن��گ��اه ن���دارد
ب) م�ا در پیال�ه عک�س رخ ی�ار دیدهای�م
ای بیخب�ر ز ل�ذّ ت ش�رب م�دام م�ا!
پ) آنچه س�عی اس�ت من اندر طلبت بنمایم
ای�ن قدر هس�ت ک�ه تغیی�ر قضا نت�وان کرد
ت) غرق خون بود و نمیمرد ز حس�رت فرهاد
خوان�دم افس�انءه ش�یرین و به خواب�ش کردم

 )1ب ـ پ

 )2الف ـ پ

 )3الف ـ ت

 )4پ ـ ت
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گزینه درست است؟
الف) رخ او الل�ه ،چش�م نرگ�س ب�اغ
ب) ز آس�مان بگ�ذرم ار بر من�ت افتد نظری
پ) خورشیدیوآنگهبهشبآیی،عجبایناست
ت) از آن زم�ان ک�ه زمینب�وس آس�تان توام
ث) اگ�ر کس�اد ش�کر بای�دت دهن بگش�ای
ج) ب�از از نوای دلبری س�ازی دگرگون میزنی

111141به ترتیب ،در کدام گروه از بیتهای زیر ،آرایءه «ایهام» و در کدام بیتها آرایءه «ایهام تناسب» وجود دارد؟
ن�ه چنگ ب�ه قانون و نه دف بر دس�ت اس�ت
الف) در مجلس دهر س�از مس�تی پست است
طره بگش�اید
ب) به بوی نافهای کآخر صبا زان ّ

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها!

ت) کیس�ت حافظ تا ننوشد باده بیآواز رود؟!

تجمل بایدش؟
عاش�ق مس�کین چرا چندین
ّ

پ) پروانهء او گ�ر رس�دم در طل�ب ج�ان
ث) تن�م از واس�طءه دوری دلب�ر بگداخ�ت

چ�و ش�مع هم�ان دم به دم�ی جان بس�پارم

جان�م از آت�ش مه�ر رخ جانان�ه بس�وخت

ک�ه تلخ�ی ش�کر باش�د از دس�ت دوس�ت
ج) ن�ه تلخ اس�ت صب�ری ک�ه بر یاد اوس�ت
 )3الف ،ب ،ج ـ پ ،ت ،ث
 )2ب ،ت ،ث ـ الف ،پ ،ج
 )1الف ،پ ،ت ـ ب ،ث ،ج
111142آرایءه مطرحشده در مقابل چند بیت ،درست نیست؟

الف) دی�دءه تردامنم تا میزند نقش�ی بر آب
ب) چمنچونبویتوآرد،بهبویتدرچمنمیرم
پ) بر گل و ریحان نمیخواهم که اندازم نظر
ت) مگ�ر ب�ه یاد لبت ب�اده میدهد س�اقی
ث) ت�و نیک�ی میک�ن و در دجل�ه ان�داز
ج) راز عشقش که پس پردءه دل هست نهان
 )2یک
 )1سه

خاک کویت را به خون هر شب منقّش میکند :
قد تو در س�ایءه س�رو و س�من میرم :
به یاد ّ
تا که باشد زلف و رخسارت گل و ریحان ما :
که آب میکده خوشتر ز آب حیوان اس�ت :
ک��ه ای���زد در بیابانت ده��د ب��از :
ب�ا دف و چن�گ عیان بر س�ر ب�ازار کنیم :
 )3دو

ب) هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است

معم�ا ش�رح و بی�ان ن�دارد :
دردا ک�ه ای�ن ّ

111143آرایههای درجشده در مقابل چند بیت تماماً درست است؟
آب�ی ب�ه س�ر آت�ش م�ن زن ک�ه نجوش�م :
الف) خون دلم از حسرت یک جام به جوش است

 )4ب ،پ ،ج ـ الف ،ت ،ث
اغراق ـ کنایه

مراعاتنظیر ـ ایهام
لفونشر ـ تشبیه
ّ
استعاره ـ تلمیح

تضمین ـ واجآرایی

تضاد ـ ایهام تناسب
 )4چهار
مجاز ـ اشتقاق

متناقضنما ـ اغراق

ب�ر طلع�ت خورش�ید و م�ه و زهره ف�زود او :

استعاره ـ ایهام

ث) ای ب�ه ذات ت�و مل�ک گش�ته جلی�ل

وی ب��ه ن��ام ت��و زن���ده ن��ام خلیل :

جناس ـ موازنه

چ) آیینهء س�کندر ج�ام م�ی اس�ت بنگ�ر

ت�ا ب�ر ت�و عرض�ه دارد اح�وال مل�ک دارا :

پ) ام�روز نق�اب از رخ خ�ود م�اه برانداخت
ت) صــدفوار گــوهــرشـنـاسـان راز

ج) من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست

 )1چهار

 )2دو

ده���ان ج��ز ب��ه ل��ؤل��ؤ ن��ک��ردن��د ب��از :
ک�ی طمع در گردش گ�ردون دونپرور کنم؟! :

 )3یک

تشبیه ـ کنایه

واجآرایی ـ تضاد

ایهام تناسب ـ تلمیح

 )4سه

26
6

ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :شام (شب) ،شام (سرزمین
شام) [بیت «ذوقافیتین» است و واژههای «نان» و «سلطان» واژههای
قافیءه دوم به شمار میرود].
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :نوا (سامان،
12121
سازوبرگ) ،نوا (صدا و نغمه)
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بیت «ذوقافیتین» است و واژءه «روان» در پایان دو
11115
مصراع ،قافیءه اصلی بیت است و «جناس همسان» دارد؛ به این صورت:
واژههای قافیءه اصلی :روان (رونده و جاری) ،روان (روح و جان) /واژههای
قافیءه دوم :جویش ،بویش
ردیف :کنم /واژههای قافیه :بیحاصل ،صاحبدل
ردیف :یاد باد /واژههای قافیه :دوستداران ،روزگاران
ردیف :میرسد /واژههای قافیه :نگار ،بهار
ردیف :ـ /واژههای قافیه :بستمَ ،رستم
11116
ردیف :کرد و رفت /واژههای قافیه :نگاهی ،آهی
ردیف :آید /واژههای قافیه :بر ،سر
ردیف :کرد /واژههای قافیه (جناس همسان) :شانه (وسیلءه آرایش)،
شانه (کتف)
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :خویش
11117
(خویشاوند) ،خویش (خود ،خویشتن)
ردیف :ندارم /واژههای قافیه :یار ،کار
ردیف :نیست /واژههای قافیه :آگاه ،اکراه
ردیف :نشد /واژههای قافیه :آدم ،صاحبدم
ردیف :ـ /واژههای قافیه :دالرامجوی ،جوی (نهر،
11118
جوی آب) [حتّی اگر واژءه «جوی» در مصراع ّاول را به طور مستقل واژءه
قافیه بدانیم ،قافیه همچنان درست است و «جناس همسان» خواهد
داشت؛ زیرا «جوی» در مصراع ّاول به معنای «جوینده» است].
ردیف :آرزوست /واژههای قافیه :گلستانم ،فراوانم
ردیف :را /واژههای قافیه :رعنا ،ما
ردیف :نیست /واژههای قافیه :تابنده ،بارنده
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :گلیم (نوعی
11119
گستردنی) ،گلیم (گل هستیم)
ردیف :داشتمی /واژههای قافیه :کسی ،دسترسی
ردیف :کنند /واژههای قافیه :کیمیا ،ما
ردیف :را /واژههای قافیه :دنیا ،آوا
ردیف :ست (= است) /واژههای قافیه :حرام ،کدام
12120
ردیف :ـ /واژههای قافیه :گوشوار ،گوشوار
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :کنار (آغوش) ،کنار (کناره)

ردیف :انداخته /واژههای قافیه :بر ،در (در «برانداخته» و «درانداخته»)
ردیف :آ /واژههای قافیه :بر ،در (در «برآ» و «درآ»)
ردیف :را گم کردهام /واژههای قافیه :بیگانه ،خانه
بیت «ذوقافیتین» است و واژءه «میزنم» در پایان دو
12122
مصراع ،قافیءه اصلی بیت است و «جناس همسان» دارد؛ به این صورت:
واژههای قافیءه اصلی :میزنم ([خنده] میکنم) ،میزنم (میروم ،حملهور
میشوم) /واژههای قافیءه دوم :دنیا ،دریا
ردیف :ما راست /واژههای قافیه :خدایی ،جدایی
ردیف :نیست /واژههای قافیه :مسیحانفسی ،فریادرسی
ردیف :کُشی /واژههای قافیه :ناز ،باز
بیت «ذوقافیتین» است و واژءه «باد» در پایان هر دو
12123
مصراع ،قافیءه اصلی بیت است و «جناس همسان» دارد؛ به این صورت:
واژههای قافیءه اصلی :باد (جریان هوا) ،باد (فعل دعایی به معنای
«باشد») /واژههای قافیءه دوم :داد ،باد
ردیف :را /واژههای قافیه :زندگانی ،جوانی
ردیف :میکند /واژههای قافیه :آدم ،درهم
ردیف :خداست /واژههای قافیه :مردان ،چوگان
ردیف :داد /واژههای قافیه :نسرین ،مسکین
12124
ابیات گزینههای  ،و «ذوقافیتین» هستند و
در آنها «ردیف» به کار نرفته؛ به این صورت:
واژههای قافیءه اصلی :گردم (بگردم ،بچرخم) ،گردم (بشوم) /واژههای
قافیءه دوم :ناصبور ،دور
(«بدم» از مصدر «دمیدن»)/
واژههای قافیءه اصلی :دم (خون) ،دم َ
واژههای قافیءه دوم :منصور ،صور
واژههای قافیءه اصلی :گلیم (نوعی گستردنی) ،گلیم (گِل هستیم)/
واژههای قافیءه دوم :در ،یکسر
12125
واژههای قافیه :بود ،گشود
واژههای قافیه :خدامانند ،لبخند
ردیف :آمد /واژههای قافیه :فراز ،باز
واژههای قافیه :میرم (امیر و فرمانروا هستم) ،خیرخیرم
12126
(بیهوده  ...مرا)
ردیف :آمد /واژههای قافیه :آتشفروز ،آبسوز
ردیف :من و توست /واژههای قافیه :میان ،نامهرسان
ردیف :افتاد /واژههای قافیه :گرهگیر ،زنجیر
ردیف :ها /واژههای قافیه :خال ،اجمال
12127
ردیف :بیند /واژههای قافیه :مرا ،خدا
ردیف :ـ /واژههای قافیه :وصلجو ،او
ردیف :را /واژههای قافیه :خدا ،هما
ردیف :نهادهایم /واژههای قافیه :رو ،سو /حروف قافیه:
12128
مصوت بلند «و» (طبق قاعدءه )1
ّ
ردیف :ـ /واژههای قافیه :اوست ،دوست /حروف
(مصوت  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
قافیه :وست
ّ
ِ
ِ
ِ
ردیف :است /واژههای قافیه :گل ،مشکل /حروف قافیه :ـ ل
(مصوت  +صامت :طبق قاعدءه )2
ّ

درو /حروف قافیهُ :ـ و (طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :نُوُ ،
ردیف :است /واژههای قافیه :خزان ،وزان /حروف قافیه :ان (طبق قاعدءه )2
ردیف :است /واژههای قافیه :سازگار ،کار /حروف قافیه :ار (طبق قاعدءه )2
ردیف :ست (مخف ِ
ّف «است») /واژههای قافیه :کجا،
13135
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
قافیه:
حروف
ما/
ّ
ردیف :تویی /واژههای قافیه :بیپایان ،بیدرمان/
حروف قافیه :ان (طبق قاعدءه )2
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ردیف :نشیند /واژههای قافیه :دلَ ،مح ِمل /حروف قافیه :ـِ ل
(مصوت  +صامت :طبق قاعدءه )2
ّ
َمند
ک
ند،
ب
قافیه:
های
ه
واژ
ما
دل
ردیف :بود داد
12129
/
/
َ
(مصوت  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
حروف قافیهَ :ـ ند
ّ
مردمان
نهان،
قافیه:
های
ه
واژ
باشد
ردیف:
/
/
(مصوت  +صامت :طبق قاعدءه )2
حروف قافیه :ان
ّ
ت (مخف ِ
ّف «است») /واژههای قافیه :بال ،ماجرا /حروف
ردیفْ :س ْ
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
قافیهّ :
ردیف :نباشد /واژههای قافیه :خوشتر ،ساغر /حروف قافیهَ :ـ ر
(مصوت  +صامت :طبق قاعدءه )2
ّ
واژههای قافیه :حکایتی ،روایتی /حروف مشترک قافیه:
13130
مصوت)
مصوت کوتاه  +صامت ّ +
َـتی ( ّ
خاری
باری،
قافیه:
های
ه
واژ
است
دگر
ردیف:
/
/
مصوت)
صامت
(مصوت بلند
حروف مشترک قافیه :اری
+
+
ّ
ّ
ردیف :خوش /واژههای قافیه :یاری ،گلعذاری /حروف قافیه :اری
مصوت)
(مصوت بلند  +صامت ّ +
ّ
واژههای قافیه :سرزمینی ،رهنشینی /حروف مشترک قافیه :ینی
مصوت)
(مصوت بلند  +صامت ّ +
ّ
ردیف :نهاد /واژههای قافیه :ما ،سودا /حروف قافیه:
13131
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
ّ
ان
ر
ک
ی
ب
جهان،
قافیه:
های
ه
واژ
خندد
ی
م
ردیف:
/
/
حروف قافیه :ان (طبق قاعدءه )2
ردیف :گردد /واژههای قافیه :بدگهر ،بیشتر /حروف قافیهَ :ـ ر (طبق
قاعدءه )2
خرم ،عالم /حروف قافیهَ :ـ م
قافیه:
های
ه
واژ
اوست
از
ردیف:
/
ّ
(طبق قاعدءه )2
ردیف :نمیتابد /واژههای قافیهَ :سر ،بَر /حروف قافیه:
13132
َـ ر (طبق قاعدءه )2
ردیف :گفتیم /واژههای قافیه :صال ،دعا /حروف
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
قافیهّ :
ت (مخف ِ
ّف «است») /واژههای قافیه :روا ،چرا /حروف
ردیفْ :س ْ
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
قافیهّ :
مصوت بلند
قافیه:
حروف
رو
سو،
قافیه:
های
ه
واژ
رود
ی
م
ردیف:
/
/
ّ
«و» (طبق قاعدءه )1
13133
ردیف :میباشد /واژههای قافیه :تشویش ،ریش/
(مصوت بلند  +صامت)
حروف قافیه :یش
ّ
ردیف :را /واژههای قافیه :سرکش ،آتش /حروف
(مصوت کوتاه  +صامت)
قافیهَ :ـ ش
ّ
(بدم ،فعل
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :دم (خون) ،دم َ
(مصوت کوتاه  +صامت)
امر از مصدر «دمیدن») /حروف قافیهَ :ـ م
ّ
ردیف :نکرد صبر و شکیب را وداع /واژههای قافیه :نظر ،اثر /حروف
(مصوت کوتاه  +صامت)
قافیهَ :ـ ر
ّ
ردیف :در ما ز توست /واژههای قافیه :نواَ ،صدا (:
13134
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
قافیه:
حروف
صوت)
بازگشت
پژواک،
/
ّ

واژههای قافیه :نُو ،ش ُنو /حروف قافیهُ :ـ و (طبق قاعدءه )2
ردیف :تو /واژههای قافیه :نور ،منصور /حروف قافیه :ور (طبق قاعدءه )2
ت (مخف ِ
ّف «است») /واژههای قافیه :بو،
13136
ردیفْ :س ْ
مصوت بلند «و» (طبق قاعدءه )1
چارسو /حروف قافیهّ :
نگریست
چیست،
قافیه:
های
ه
واژ
ـ
ردیف:
/
/
(مصوت  +صامت  +صامت)
حروف قافیه :یست
ّ
ردیف :را مانم /واژههای قافیه :سرد ،صاحبدرد /حروف قافیهَ :ـ رد
(مصوت  +صامت  +صامت)
ّ
ردیف :ـ /واژههای قافیه :شوریدهرنگ ،چنگ /حروف قافیه:
(مصوت  +صامت  +صامت)
َـ نگ
ّ
ردیف :نیست /واژههای قافیه :درد ،مرد /حروف قافیه:
13137
(مصوت  +صامت  +صامت)
َـ رد
ّ
ردیف :افتاد /واژههای قافیه :جام ،خام /حروف
(مصوت  +صامت)
قافیه :ام
ّ
ردیف :آمد /واژههای قافیه :بشارت ،اشارت /حروف قافیهَ :ـ ت
(مصوت  +صامت)
ّ
ردیف :به هم /واژههای قافیه :متناسب ،متقارب /حروف قافیه :ـِ ب
(مصوت  +صامت)
ّ
ردیف :هوس /واژههای قافیه :اّال ،جا /حروف قافیه:
13138
مصوت بلند «ا» (طبق قاعدءه )1
ّ
ردیف :ـ /واژههای قافیه :گفت ،شکفت /حروف
(مصوت  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
قافیهُ :ـ فت
ّ
ردیف :باشد /واژههای قافیه :حزین ،همین /حروف قافیه :ین
(مصوت  +صامت :طبق قاعدءه )2
ّ
ردیف :مانده است /واژههای قافیه :بند ،شکّرخند /حروف قافیهَ :ـ ند
(مصوت  +صامت  +صامت :طبق قاعدءه )2
ّ
مصوت بلند «ا»
قافیه:
حروف
ا
ر
م
ی
ب
ا،
ر
قافیه:
های
ه
واژ
13
139
/
ّ
(طبق قاعدءه )1
قافیه:
حروف
و
ر
و،
قافیه:
های
ه
واژ
(مصوت
و
ـ
شُ
/
ّ
ُ
ُ
کوتاه  +صامت :طبق قاعدءه )2
قافیه:
حروف
َف
خ
واژههای قافیه :ط َرفُ ،مس َت
ف
ـ
(مصوت کوتاه+
/
ّ
َ
صامت :طبق قاعدءه )2
قافیه:
حروف
امتحان
دوان،
واژههای قافیه:
ان
(مصوت بلند+
/
ّ
صامت :طبق قاعدءه )2
ردیف :خویش /واژههای قافیه :اصل ،وصل /حروف
14140
(مصوت  +صامت  +صامت)
قافیهَ :ـ صل
ّ
ردیف :دارم از او /واژههای قافیه :جنون ،خون/
(مصوت  +صامت)
حروف قافیه :ون
ّ
ردیف :بایدش /واژههای قافیه :گل ،بلبل /حروف قافیهُ :ـ ل
(مصوت  +صامت)
ّ
ردیف :ـ /واژههای قافیه :شکایت ،حکایت /حروف قافیهَ :ـ ت
(مصوت  +صامت)
ّ
ردیف :دارم /واژههای قافیه :بدن ،خویشتن /حروف
14141
(مصوت کوتاه  +صامت)
قافیهَ :ـ ن
ّ
ردیف :خجل /واژههای قافیه :شراب ،ناصواب/
(مصوت بلند  +صامت)
حروف قافیه :اب
ّ
ردیف :ـ /واژههای قافیه :هوش ،خموش /حروف قافیه :وش
(مصوت بلند  +صامت)
ّ
ردیف :دادند /واژههای قافیه :امید ،خورشید /حروف قافیه :ید
(مصوت بلند  +صامت)
ّ
ردیف :شد /واژههای قافیه :مجلس ،مونس /حروف
14142
(مصوت کوتاه  +صامت)
قافیه :ـِ س
ّ

ردیف :کند /واژههای قافیه :عیب ،غیب /حروف

(مصوت کوتاه  +صامت  +صامت)
قافیه :ـِیب
ّ
واژههای قافیه :بلند ،برکَند /حروف قافیهَ :ــ ند
(مصوت کوتاه +
ّ
صامت  +صامت)
ِ
(مصوت
واژههای قافیه :پاکیزهسرشت ،نوشت /حروف قافیه :ـشت
ّ
کوتاه  +صامت  +صامت)
خرد ،خُود /حروف
قافیه:
های
ه
واژ
ام
ه
باخت
ردیف:
14143
/
َ
[مصوت کوتاه در حروف قافیه متفاوت است و قافیهشدن
قافیهَ :ـ دُ ،ـ د
ّ
دو واژه با هم ،عیب قافیه و غلط است].
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ردیف :را /واژههای قافیه :علَم ،غَم /حروف قافیهَ :ـ م (طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :شمال ،وصال /حروف قافیه :ال (طبق قاعدءه )2
ردیف :نیست /واژههای قافیه :ناظر ،ذاکر /حروف قافیه :ـِ ر (طبق قاعدءه )2
ردیف :دارد /واژههای قافیه :خوار ،بسیار /حروف
14144
قافیه :ار (طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :رگ ،سمک /حروف
قافیهَ :ـ گَ ،ـ ک [آخرین حرف مشترک در واژههای قافیه متفاوت
است و قافیه عیب دارد].
ِ
ِ
ردیف :ـ /واژههای قافیه :صدق ،عشق /حروف قافیه :ـ دق ،ـ شق
مصوت کوتاه «ـِ» در حروف قافیه متفاوت است
ّ
[اولین صامت پس از ّ
و قافیه عیب دارد].
ذره ،قطره /حروف قافیهَ :ـ ررَِ ،ـ طرِ
ردیف :نیست /واژههای قافیهّ :
«ـ» در حروف قافیه متفاوت است
ّ
[اولین صامت پس از ّ
مصوت کوتاه َ
و قافیه عیب دارد].
ردیف :است /واژههای قافیه :تجلّی ،لیلی /حروف
14145
قافیهَ :ـ ل ل ی ،ـِ ی ل ی [حروف قافیه در واژههای قافیه یکسان
نیست و قافیه عیب دارد].
عشاق ،آفاق /حروف
قافیه:
های
ه
واژ
بود
ردیف:
ّ
/
قافیه :اق (طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :نام ،ناتمام /حروف قافیه :ام (طبق قاعدءه )2
ردیف :دارد /واژههای قافیه :فراغ ،داغ /حروف قافیه :اغ (طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :هجی ،نی [واژههای قافیه
14146
مصوت بلند «ی» ختم شده که با هیچکدام از قواعد دوگانءه قافیه
به
ّ
مطابقت ندارد].
ردیف :ها باشد /واژههای قافیه :ظفر ،ضرر/
حروف قافیهَ :ـ ر (طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :باد ،مباد /حروف قافیه :اد (طبق قاعدءه )2
ردیف :آمدهای /واژههای قافیه :دراز ،دیوانهنواز /حروف قافیه :از
(طبق قاعدءه )2
بیت «ذوقافیتین» است و واژءه «آید» در پایان هر دو
14147
مصراع ،قافیءه اصلی بیت است و «جناس همسان» دارد؛ به این صورت:
(میسر و ممکن شود) ،برآید (باال بیاید،
واژههای قافیءه اصلی :برآید
ّ
بیرون آید) /واژههای قافیءه دوم :من ،تن
ردیف :نهاد /واژههای قافیه :ما ،سودا
ردیف :یاد باد /واژههای قافیه :دوستداران ،روزگاران
ردیف :در چنگ /واژههای قافیه :زود ،نبود
ردیف :گیر /واژههای قافیه :پیش ،خویش /حروف
14148
قافیه :یش (طبق قاعدءه )2
ردیف :ـ /واژههای قافیه :رهی (یک راه) ،رهی (برهی ،رهایی یابی)

ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :دوشم (دوش :کتف و
شانه  +م) ،دوشم (دوش :دیشب  +م) [معنی بیت :دیشب مرا [به
سبب مستی] از در میخانه بر دوش کشیدند [و بردند]؛ تا روز قیامت،
کیفیت حالتی که دیشب داشتم ،سرمست هستم].
از
ّ
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :باد (جریان هوا) ،باد (فعل
دعایی به معنای «باشد»)
ردیف :انداخت /واژههای قافیه :کمان ،ناتوان
14149
ردیف :باز آید /واژههای قافیه (جناس همسان):
روان (رونده و جاری) ،روان (روح و جان)
ردیف :ـ /واژههای قافیه« :حور نهاد» یا «نهاد» (سرشت و ذات)،
«نهاد» (قرار داد؛ فعل از مصدر «نهادن»)
ردیف :دادند /واژههای قافیه :چین (چین و شکن زلف) ،چین
(کشور چین)
قافیءه درونی :فرسود ،نگشود ،بود /ردیف :از او
15150
بیت ،فاقد «قافیءه درونی» است[ .این بیت« ،ذوقافیتین»
15151
است و واژههای «دوخته ،سوخته» قافیههای اصلی آن و واژههای
«دهان ،زبان» قافیههای دوم آن است].
خمار ،کار ،دستار /ردیف :ما
قافیءه درونی :یارّ ،
عیارّ ،
قافیءه درونی :تنگدستی ،مستی ،هستی
قافیءه درونی :خورشید ،ناهید ،امید /ردیف :تویی
ب) قافیءه درونی :بار ،تیمار ،منقار /ردیف :هجر
15152
ت) قافیءه درونی :فضول ،عقول ،ملول
ج) قافیءه درونی :نجات ،مات ،خوشصفات
واژههای قافیءه اصلی :جوید ،شوید /واژههای قافیءه دوم:
15153
تمامت ،قیامت
ردیف :مردم /واژههای قافیه :بیدرد ،نامرد
مکرر
ردیف :نکنم /واژههای قافیه :سرّ ،
ردیف :خراسان یابم /واژههای قافیه :امکان ،احسان
ردیف :ـ /واژههای قافیه (جناس همسان) :کو (کوچه و
15154
محلّه) ،کو (کجاست)
واژههای قافیءه اصلی :برچنند ،برکنند /واژههای
قافیءه دوم :مرغکانت ،کودکانت
واژههای قافیءه اصلی :خیزد ،ریزد/
واژههای قافیءه دوم :قمر ،شکر
ردیف :یکی است /واژههای قافیءه
اصلی :معبود ،مسجود /واژههای قافیءه دوم :عابدند ،ساجدند [«و» در
بین دو قافیه« ،حاجب» است].
واژههای قافیءه اصلی :بدانیم ،توانیم /واژههای قافیءه
15155
دوم :یکدیگر ،اَر (مخف ِ
ّف «اگر»)
ردیف :چه خواهد بودن /واژههای قافیه :کام،
رام ردیف :ندارد /واژههای قافیه :جهان ،آن
ردیف :دانست/
واژههای قافیه :نهانی ،توانی
ردیف :کشید /واژههای قافیءه اصلی :در ،بر (در
15156
«درکشید» و «برکشید») /واژههای قافیءه دوم :سر ،جگر
ردیف :شود /واژههای قافیه :گریان ،بریان
ردیف :شناس /واژههای قافیه :توانا ،دانا
فر خ
ردیف :کنی /واژههای قافیه :پاسخّ ،
ردیف :ـ /واژههای قافیه :بهار ،تتار
15157
واژههای قافیءه اصلی (جناس همسان) :گردم (بگردم ،گردش کنم و
بچرخم) ،گردم (بشوم) /واژههای قافیءه دوم :ناصبور ،دور
واژههای قافیءه اصلی :بگشای ،بنمای /واژههای قافیءه دوم :توفیق ،تحقیق
واژههای قافیءه اصلی :رخت ،بخت /واژههای قافیءه دوم :گران ،جوان
[«داری» در بین واژههای قافیه« ،حاجب» است].

15158

ردیف :نهادیم /واژههای قافیه :میخانه ،جانانه
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کرمَ ،نعم /واژههای قافیءه دوم :ایوان ،دیوان
واژههای قافیءه اصلیَ :
ردیف :او /واژههای قافیءه اصلی :رفتار ،گفتار /واژههای قافیءه دوم:
گرمی ،نرمی
واژههای قافیءه اصلی :کشیدیم ،بریدیم /واژههای قافیءه دوم:
کشیدیم ،بریدیم
ردیف :چه خواستی /واژههای قافیه :رعنا ،زیبا [واژههای
15159
ِ
«ستاره» و «شکوفه» با تو ّجه به اینکه به «ه = ـ» ختم شدهاند و با
هیچکدام از قواعد دوگانءه قافیه منطبق نیستند ،نمیتوانند همقافیه شوند؛
بنابراین بیت «ذوقاقیتین» نیست].
بیت «ذوقافیتین» است :واژههای قافیءه اصلی:
یارم ،کارم /واژههای قافیءه دوم :دانَد ،خوانَد
قافیءه درونی :کُشته ،آغشته /ردیف :نِهای
قافیءه درونی :یار ،دهچهار ( :چهارده) /ردیف :را












































































































































ایهام تناسب )1 :قلب -1 :سکّءه تقلّبی (معنای اصلی)
101088
 -2قلب ،دل (معنای غیراصلی؛ تناسب با «دل ،دیده»  )2روان:
 -1رایج (معنای اصلی)  -2روح ،جان (معنای غیراصلی؛ تناسب با «دل»)
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در سایر ابیات« ،ایهام تناسب» به کار نرفته.
ایهام تناسب :ـ
ایهام )1 :زدی -1 :ضربه زدی ،کوبیدی  -2تابیدی  )2پست -1 :پست و
بیارزش  -2کوتاه
ایهام تناسب :ـ
ایهام )1 :چپ -1 :سمت چپ  -2لوچ ،اَحول ،دوبین
101089
 )2راست -1 :سمت راست  -2درست ،سالم
ایهام تناسب )1 :شکر -1 :ما ّدءه شیرین خوراکی
(معنای اصلی)  -2معشوقءه دوم خسرو (معنای غیراصلی؛ تناسب با «شیرین»)
مزءه شیرین (معنای اصلی)  -2معشوقءه خسرو (معنای
 )2شیرینّ -1 :
غیراصلی :تناسب با «شکر :معشوقءه دوم خسرو»)
ایهام تناسب :مدام -1 :پیوسته ،مداوم (معنای اصلی)  -2شراب
(معنای غیراصلی؛ تناسب با «مست ،خراب»)
[سیارءه «زهره یا ناهید»
عود -1 :نوعی ابزار موسیقی (معنای اصلی) ّ
را نوازندءه فلک لقب دادهاند -2 ].نوعی چوب خوشبو (معنای غیراصلی؛
تناسب با «سوختن ،مستی»)
101090

بازی -1 :بازی و سرگرمی  -2باز شکاری بودن
مخفی -1 :پنهان ،پوشیده  -2تخلّص شعری «زیبال ّنسا»
قلم کرد -1 :به قلم تبدیل کرد ،قلم ساخت  -2قطع کرد ،شکست
(= قلمه کرد)
اغراق در فراوانی اشکهای خونین عاشق ،که خاک
101091
اقامتگاه معشوق را همچون خون ،سر خرنگ میسازد و رودخانهای از
اشک خونین در آن جاری میکند.
101092
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اغراق در زیبایی و درایت معشوق؛ به گونهای که جام جمشید،
زیبایی و پرتو خود را از چهرءه او وام گرفته و پادشاهی کیخسرو از درایت
و اندیشءه او پرتو یافته.
 اغراق در فراوانی اشک شاعر ،به گونهای که از اشکهایش سیل
جاری شده.
اغراق در ناز معشوق ،به گونهای که برای گرفتن بوسهای از او باید
ُملک (ثروت) جمشید را به او داد!!
ایهام :شیرین -1 :معشوقءه خسرو و فرهاد  -2شیرین،
101093
لذیذ و جذّاب
مجدداً
ایهام :ـ /ایهام تناسب :باز -1 :دوباره،
ّ
(معنای اصلی)  -2پرندءه شکاری (معنای غیراصلی؛ تناسب با «شهباز»،
«مرغ»« ،هُما :پرندءه خوشبختی»)
ایهام :ـ
ایهام :ـ
مزءه شیرین ،لذیذ و جذّ اب
101094
ایهام تناسب :شیرینّ -1 :
(معنای اصلی)  -2معشوقءه فرهاد (معنای غیراصلی؛ تناسب با «فرهاد»)
ایهام :زد -1 :ضربه زد ،کوبید  -2بوسه زد ،بوسه داد
ایهام :عقده (در مصراع دوم) -1 :گرفتگی روحی ناشی از یک
خواستءه سرکوبشده و تح ّققنیافته  -2گره
ایهام :قلب -1 :دل ،عضوی از بدن  -2سکّءه تقلّبی و ناسره
ایهام :روینهادن -1 :چهرهنهادن [بر آستان]
101095
 -2حرکتکردن [به سوی آستان] ،تو ّجهکردن
و
در گزینههای ،
به ترتیب ،واژههای
«بوی»« ،مدام» و «چنگ» در معانی «رایحه»« ،پیوسته و مداوم» و
«نوعی ابزار موسیقی» به کار رفته و آرایءه «ایهام» ندارند.

ایهام :دستان -1 :دستها؛ مجاز از «قدرت و توانایی،
101096
پشتیبان»  -2لقب «زال» (پدر رستم) [معنی مصراع دوم با هر دو معنا:
 -1چو (وقتی) او به منزلءه دستان (دستها :قدرت و توانایی ،پشتیبان)
من باشد ،رستم هم مغلوب من میشود و میمیرد -2 .چو (وقتی) او برای
من به منزلءه زالِ دستان باشد [تا راه و چارءه غلبه بر حریف را به من
بیاموزد] ،رستم هم مغلوب من میشود و میمیرد.
ایهام تناسب :کام -1 :آرزو ،مراد ،خواسته (معنای
اصلی)  -2دهان (معنای غیراصلی؛ تناسب با «دل»)
ایهام تناسب :قلب -1 :تقلّبی ،ناسره و ناخالص (معنای اصلی)
 -2دل ،عضوی از بدن (معنای غیراصلی؛ تناسب با «دل»)
ایهام تناسب :هزار -1 :عدد هزار (معنای اصلی)  -2عندلیب ،بلبل،
هزاردستان (معنای غیراصلی؛ تناسب با «بلبل ،چمن ،گل»)
متواضع
و
ایهام :اوفتاده -1 :افتاده بر زمین  -2خاکسار
101097
/
محبت ،عشق (معنای اصلی)  -2خورشید
ایهام تناسب :مهر -1 :مهربانی و ّ
«عیوق :ستارهای در اوج آسمان»)
«آفتاب»،
(معنای غیراصلی؛ تناسب با
ّ
مزۀ شیرین،
ایهام :ـ /ایهام تناسب :شیرینّ -1 :
لذیذ و جذّ اب (معنای اصلی)  -2معشوقۀ خسرو و فرهاد (معنای
غیراصلی؛ تناسب با «خسرو ،فرهاد»)
ایهام :ـ /ایهام تناسب :رشته -1 :نوعی بیماری (معنای اصلی)
 -2رشته ،نخ (معنای غیراصلی؛ تناسب با «دوک»)
ایهام :ـ /ایهام تناسب :کنار -1 :ساحل (معنای اصلی)  -2آغوش،
بغل (معنای غیراصلی؛ تناسب با «آمیزش»)
(اول) -1 :کشور چین (معنای
101098
ایهام تناسب :چین ّ
اصلی)  -2چینوشکن ،پیچوتاب (معنای غیراصلی؛ تناسب با «شکن»
(اول) :کشور چین؛
و «چین» و «حلقه») /جناس تام (همسان) :چین ّ
چین (دوم) :چینوشکن ،پیچوتاب
ایهام :ـ [واژءه «شیرین» تنها در معنای «معشوقءه فرهاد»
101099
به کار رفته و «ایهام» ندارد /].کنایه« -1 :طمعبریدن از کسی» کنایه از
«قطع امید کردن از کسی ،به کسی امیدنداشتن» « -2عنان دل را به
کسی دادن» کنایه از «عاشق و دلباختءه کسی شدن» (عنان خود را به
کسی دادن :کنایه از «اختیار خود را به کسی سپردن ،بیاختیار بودن»)
ایهام :بو -1 :رایحه و شمیم  -2آرزو ،امید /کنایه:
«هواخواه بودن» کنایه از «عالقهمند بودن ،دوستدار کسی یا چیزی بودن»
مزءه شیرین  -2معشوقءه فرهاد /کنایه« :الله دمیدن
ایهام :شیرینّ -1 :
از خون دیدءه فرهاد» کنایه از «نهایت دردمندی و خون گریستن فرهاد»
ایهام :قلب -1 :دل (عضوی از بدن)  -2مرکز و میانءه سپاه /کنایه:
«خیالپختن» کنایه از «تو ّقع و انتظار بیجا داشتن»« ،اندیشه و فکر
بیفایده کردن»
در این بیت  5بار «ایهام تناسب» به کار رفته؛ به این
111100
صورت )1 :اسب -1 :نوعی حیوان (معنای اصلی)  -2مهرۀ شطرنج (معنای
غیراصلی؛ تناسب با «نطع ،رخ ،پیل ،شهماتشدن»)  )2نطع -1 :سفرۀ
چرمی ،سطح (معنای اصلی)  -2صفحۀ شطرنج (معنای غیراصلی؛ تناسب
با «اسب ،رخ ،پیل ،شهماتشدن»)  )3رخ -1 :چهره ،صورت (معنای
اصلی)  -2مهرۀ شطرنج (معنای غیراصلی؛ تناسب با «اسب ،نطع ،پیل،
شهماتشدن»)  )4پیل -1 :فیل ،نوعی حیوان (معنای اصلی)  -2مهرۀ
شطرنج (معنای غیراصلی؛ تناسب با «اسب ،نطع ،رخ ،شهماتشدن»)
 )5شهماتشدن -1 :کنایه از «مردن» (معنای اصلی)  -2ماتشدن،
اصطالح شطرنج (معنای غیراصلی؛ تناسب با «اسب ،رخ ،نطع ،پیل»)
ایهام تناسب )1 :بینوا -1 :بیچاره (معنای اصلی)
 -2بیآهنگ ،بیصدا (معنای غیراصلی؛ تناسب با «ساز ،شکسته (اصطالح
موسیقی ،گوشهای از دستگاه «شور») ،آهنگ»)  )2شکسته -1 :شکسته
و خردشده (معنای اصلی)  -2اصطالح موسیقایی ،گوشهای از دستگاه
«شور» (معنای غیراصلی؛ تناسب با «بینوا ،ساز ،آهنگ»)
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ایهام تناسب )1 :چنگ -1 :نوعی ابزار موسیقی (معنای اصلی)  -2پنجۀ
دست (معنای غیراصلی؛ تناسب با «سر»)  )2ضرب -1 :ضربهزدن (معنای
اصلی)  -2ریتم و آهنگ (معنای غیراصلی؛ تناسب با «چنگ ،بزن ،بنواز»)
 )3بزن -1 :ضربه بزن؛ فعل امر از «زدن» (معنای اصلی)  -2نوازندگی کن
(معنای غیراصلی؛ تناسب با «چنگ ،ضرب ،بنواز»)  )4بنواز -1 :نوازش
کن (معنای اصلی)  -2نوازندگی کن (معنای غیراصلی؛ تناسب با «چنگ،
ضرب ،بزن»)
ایهام تناسب :شور -1 :شور و هیجان ،غوغا و اشتیاق (معنای اصلی)
مزۀ شور (معنای غیراصلی؛ تناسب با «شیرین ،نمکین»)
ّ -2
جناس ناقص اختالفی :در ،گر /کنایه« :از گل گذشتن»
111101
کنایه از «ترککردن گل» /اغراق :اغراق در زیبایی و دلربایی خود (شاعر) به
گونهای که بلبل را شیفته و عاشق خود میسازد (تا آنجا که حتّی عشق
گل را هم فراموش میکند) و باعث میشود برهمن نیز دست از پرستش
بت بردارد و شاعر را پرستش کند /.تکرار :بیند ،مرا /مراعاتنظیر (تناسب):
«بلبل ،گل ،چمن»« ،بتپرستی ،برهمن» /واجآرایی :تکرار صامتهای «ب»
( 7بار)« ،ر» ( 7بار)« ،د» ( 5بار) و «ل» ( 3بار)
مکنیه -1 :صبا غالیهسایی میکند -2 .گل
استعارءه
111102
ّ
جلوهگری میکند /.ایهام :بو -1 :شمیم ،رایحه  -2آرزو ،امید /تضاد:
میروند ≠ میآیند /مراعاتنظیر (تناسب)« :بو ،غالیه (ما ّدهای خوشبو)»،
لف و نشر مر ّتب :صبا به بوی زلف تو به غالیهسایی
«زلف ،رخ»« ،بو ،گل»ّ /
میرود و گل به بوی دیدن رخت به جلوهگری میآید.
مصرحه از «معشوق زیبا و
111103
استعاره :شاه ،خسرو :استعارءه ّ
پرشکوه» /تلمیح :اشاره به «ماجرای عاشقانۀ خسرو و شیرین» /کنایه« :شکستن
قلب کسی» کنایه از «آزردن کسی ،شکستدادن کسی» /ایهام تناسب )1 :قلب:
 -1مرکز و میانۀ سپاه (معنای اصلی)  -2دل ،عضوی از بدن (معنای غیراصلی؛
مزۀ شیرین ،لذیذ و جذّاب (معنای اصلی)
تناسب با «دهن»)  )2شیرینّ -1 :
 -2معشوقۀ خسرو (معنای غیراصلی؛ تناسب با «خسرو») /اغراق :اغراق
در زیبایی و جذّابیت و دلربایی معشوق /واجآرایی :تکرار صامتهای«ش»
مصوت بلند «ا» ( 6بار)
( 6بار)« ،د» ( 4بار)« ،ن» ( 8بار) و ّ
ایهام :شهریار -1 :شاعر معاصر متخلّص به «شهریار»
111104
 -2پادشاه /واجآرایی (نغمۀ حروف) :تکرار صامتهای «ش» ( 6بار)،
«ر» ( 6بار) /تشبیه -1 :تشبیه بلیغ اضافی :شهر عشق
(مشبه :عشق/
ّ
شهرم.
شهرۀ
مشب ٌهبه :شهر)  -2تشبیه گسترده :من چون حافظ
/
ّ
تضمین :مصراع دوم از «حافظ» است که «شهریار» آن را در این بیت
خود تضمین کرده است.
مصرحه :ـ /تشبیه -1 :تشبیه بلیغ اضافی:
استعارءه
111105
ّ
ِ
مشب ٌهبه :خورشید)  -2تشبیه
خورشید عارض
(مشبه :عارض (چهره)/
ّ
ّ
ِ
ذره تابم [را] برده -3 .تشبیه گسترده:
چون
او
عارض
خورشید
گسترده:
ّ
ِ
باالی (قامت) سرکش او چون سایه پستم کرده /.ایهام :پست -1 :پست
و بیارزش  -2کوتاه
استعارءه
مصرحه« :بت» استعاره از «معشوق»/
ّ
ِ
مشب ٌهبه:
زلف
ه:
(مشب
زلف
کمند
-1
تشبیه (تشبیه بلیغ اضافی):
/
ّ
ّ
کمند)  -2زنجیرِ عالقه
مشب ٌهبه :زنجیر) /ایهام :ـ
(مشبه :عالقهّ /
ّ
استعارءه
مصرحه :ـ /تشبیه (تشبیه بلیغ اضافی) -1 :بها ِر عمر
ّ
مشب ٌهبه:
قامت
ه:
(مشب
قامت
-2
بهار)
به:
ه
مشب
عمر
(مشبه:
نهالِ
/
/
ّ
ّ
ّ ٌ
ّ
نهال) /ایهام :بَر -1 :آغوش ،بغل ،کنار  -2میوه و بار
(مشبه:
مصرحه :ـ /تشبیه (تشبیه بلیغ اضافی) :طوفانِ بال
ّ
استعارءه ّ
مشب ٌهبه :طوفان) /ایهام :ـ
بالّ /
کنایه« :جاریبودن جوی خون از چشم» کنایه از
111106
«بسیار آزرده و غمگین بودن» /تشبیه (تشبیه بلیغ اضافی) -1 :جویِ
مشب ٌهبه :جوی)  -2چشمۀ چشم
خون
(مشبه :چشم/
ّ
(مشبه :خونّ /
ّ

مشب ٌهبه :چشمه) /اغراق :اغراق در فراوانی اشکهای خونین شاعر
ّ
که جویباری از خون به راه انداخته /.جناس ناقص افزایشی :چشمه،
چشم /مراعاتنظیر (تناسب)« :جوی ،چشمه»« ،سر ،دست ،چشم»
تشبیه (تشبیه گسترده) :از ما چون تیر ،چشمِ (انتظارِ)
111107
اقامت مدارید( .تشبیه «شاعر» به «تیر») /کنایه« :چشمداشتن» کنایه از
مکنیه و تشخیص) :آغوش کمان (کمان
«انتظارداشتن» /استعاره (استعارءه
ّ
مانند انسان آغوش دارد /).جناس ناقص افزایشی :اقامت ،قامت
تشبیه (تشبیه بلیغ اسنادی و غیراضافی) -1 :دار ،نخل
111108
دیگران است -2 .دار ،ر ِ
ایت ( :پرچمِ) منصور ماست /.ایهام تناسب :منصور:
 -1پیروز (معنای اصلی)  -2حسین بن منصور حلاّ ج (معنای غیراصلی؛
تناسب با «دار») /تناقض (متناقضنما) :سور بودنِ ماتم (در مصراع ّاول)/
تلمیح :اشاره به «ماجرای بر دار کشیدن حسین بن منصور حلاّ ج»
کنایه :ـ /ایهام :ـ /تلمیح :اشاره به «ماجرای عاشقانءه
111109
لیلی و مجنون»
سایر آرایههای بیت :تشبیه (تشبیه بلیغ اسنادی) :دامن صحرا ،دامانی
از گُل است /.استعاره« -1 :دامن صحرا» اضافءه استعاری و تشخیص
مصرحه از
(صحرا مانند انسان دامن دارد« -2 ).دیوانه» استعارءه
ّ
ِ
مصرحه از «معشوق»/
«مجنون» و یا خود «شاعر» « -3لیلی» استعارءه ّ
جناس ناقص« :تا ،پا ،جا»« ،دامن ،دامان» /مراعاتنظیر (تناسب)« :ناقه
( :شتر ماده) ،صحرا»« ،صحرا ،گل»
مجاز« :عالَم» مجاز از «مردم عالَم» /تشبیه (تشبیه
111110
َ
گسترده) :عالم چو زلف تو بیقرار هستند /.اغراق :اغراق در زیبایی
و دلربایی زلف معشوق به گونهای که عالمی را شیفته و بیقرار خود
ساخته /.جناس ناقص :دیده ،دید /تضاد :بیقرا ر بودن  ¹قرار دیدن
کنایه« -1 :گردیدن از چیزی» کنایه از «منصرفشدن از
111111
چیزی» « -2دریدهشدن پرده» کنایه از «رسواشدن ،آشکارشدن راز» /ایهام
تناسب« :پرده» (دوم) -1 :حجاب ،پوشش (معنای اصلی)  -2پردءه موسیقی،
عشاق،
اصطالح موسیقایی (معنای غیراصلی؛ تناسب با «مطرب ،پردءه ّ
(اول) :اصطالح موسیقایی ،پردءه موسیقی؛
چنگ») /جناس تام :پرده ّ
پرده (دوم) :حجاب ،پوشش [البتّه در واژءه «چنگ» هم «ایهام» وجود
دارد -1« :نوعی ساز و ابزار موسیقی  -2پنجءه دست»]
(اول) :خریدار ،طالب و خواهنده؛
111112
جناس تام :مشتری ّ
سیارءه مشتری /مراعاتنظیر (تناسب)« :مه ،مشتری (در
مشتری (دوم)ّ :
«مه،
که
ن
ای
-1
بخشی):
ت
(شخصی
تشخیص
گوش»
«حلقه،
مصراع دوم)»؛
/
َ
ّ
مکنیه و تشخیص
مشتری و خریدار حلقءه گوش معشوق باشد» ،استعارءه
ّ
«سیارءه مشتری» (در مصراع دوم) و «حلقه
است -2 .نسبتدادن «گوش» به ّ
مکنیه و تشخیص است/.
در گوش بودنش در نزد معشوق شاعر» ،استعارءه ّ
ش بودن» کنایه از «مطیع و فرمانبردار بودن»
کنایه« :حلقه در گو 
تشبیه -1 :مصرِ دنیا :تشبیه بلیغ اضافی
111113
(مشبه :دنیا/
ّ
تو
ه:
(مشب
اضافی
ر
غی
و
اسنادی
بلیغ
تشبیه
لیخایی:
ز
تو
-2
مصر)
به:
مشب ٌه
/
ّ
ّ
مشب
هبه :زلیخا) /تلمیح :اشاره به داستان «حضرت یوسف ⒔و زلیخا»/
ّ ٌ
ایهام تناسب :عزیز -1 :گرامی و ارجمند (معنای اصلی)  -2عزیز مصر
(معنای غیراصلی؛ تناسب با «زلیخا و مصر») /جناس ناقص اختالفی :در ،زر
مجاز :ـ /ایهام تناسب :کام -1 :خواسته ،مراد (معنای
111114
اصلی)  -2دهان (معنای غیراصلی؛ تناسب با «دهن») /تلمیح :اشاره
به «ماجرای عاشقانءه فرهاد و شیرین» /کنایه« :کامجستن» کنایه از
«تالش برای رسیدن به مقصود و خواسته»
سایر آرایههای بیت در گزینهها :اشتقاق :کام ،ناکامی /ایهام :شیریندهنان:
 -1آنان که دهانشان شیرین (جذّ اب) است -2 .آنان که دهانی زیبا
چون دهان شیرین دارند /.مراعاتنظیر (تناسب)« :شیرین ،فرهاد»،
«کام ،ناکامی» /واجآرایی :تکرار صامتهای «ک» ( 5بار) ،هـ ( 4بار) ،ن
مصوت بلند «ا» ( 8بار) /تکرار :کام
( 5بار) و ّ
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توسط حضرت
111115
تلمیح :اشاره به ساختن خانءه کعبه ّ
ابراهیم  / ⒔تشبیه (تشبیه بلیغ اسنادی) :دل ،کعبءه مخفی است/.
مشوش (نامر ّتب) :آن (خانءه کعبه) را خلیل بنا کرد و این
ّ
لف و نشر ّ
(دل) را خدا خود ساخت /.ایهام :مخفی -1 :پوشیده ،پنهان  -2تخلّص
شعری «زیبال ّنسا»
سایر آرایههای بیت :کنایه« :طوافکردن دل» کنایه از «مورد تو ّجه
و عنایت قراردادن دل» /مراعاتنظیر (تناسب)« :طواف ،کعبه ،خدا»،
ِ
مانند خانءه
مکنیه :طوافکردنِ دل (دل
«کعبه ،خلیل ،ساخت» /استعارءه
ّ
کعبه طواف میشود /).واجآرایی :تکرار صامت «خ» ( 5بار)
مراعاتنظیر (تناسب)« :زلف ،رخ»؛ «بو ،غالیه ( :ما ّدهای
111116
عمل «رفتن» و «غالیهسایی» به
ِ
خوشبو)» /تشخیص -1 :نسبتدادن
مکنیه و تشخیص است -2 .نسبتدادن عملِ «به
«باد صبا» ،استعارءه
ّ
مکنیه و تشخیص است /.لفّونشر
ءه
ر
استعا
«گل»،
به
جلوهگری آمدن»
ّ
مر ّتب« :صبا» به بوی «زلفت» به غالیهسایی میرود؛ و «گل» به بوی
«رخت» به جل وهگری میآید /.ایهام :بو -1 :رایحه و شمیم  -2آرزو ،امید
سایر آرایههای بیت :تضاد :میروند ≠ میآیند /واجآرایی (نغمءه حروف):
تکرار صامت «ل» ( 4بار)
جذّابیت و زیبایی
و
معشوق
«زیبایی
در
اق
ر
اغ
اغراق:
111117
ّ
زلف (چینوشکن زلف) او»؛ به گونهای که نقشهای صدهزار ارتنگ چین
مصور «مانی») در برابرش بیمقدار است /.کنایه« :صدهزار ارتنگ
(کتاب ّ
چین را زیر یک چین از زلف داشتن» کنایه از «برتری زلف بر زیبایی صدها
مصور «مانی» (نقّاش چینی) با
هزار ارتنگ چین» /تلمیح :اشاره به کتاب ّ
(اول و سوم) :کشور چین؛
عنوان «ارتنگ» /جناس تام (همسان) :چین ّ
چین (دوم) :چینوشکن ،پیچوتاب
مصرحه از «معشوق
ءه
ر
استعا
«نگار»
حه:
مصر
ّ
سایر آرایههای بیت :استعارءه ّ
زیبا» /مراعاتنظیر (تناسب)« :لعبت ،نگار»؛ «زلف ،چین»؛ «یک ،دو،
صدهزار» (مجموعءه اعداد) /جناس ناقص اختالفی :چین ،چون /واجآرایی
(نغمءه حروف) :تکرار صامتهای «چ» ( 4بار)«( ،ن» ( 9بار)« ،ر» ( 5بار)
مصوت بلند «ی» ( 5بار) /تکرار :چین ( 2بار در معنای «کشور چین»)
و ّ
(مشبه:
تشبیه فشرده (بلیغ اضافی) :دهانِ شهد
111118
ّ
مشب ٌهبه :شهد ( :عسل)) /تضاد :رواج داده ≠ رواج بُرد /اغراق:
دهانّ /
 -1اغراق در «جانبخشیِ دهان معشوق»؛ به گونهای که آب حیات با
تمام جانبخشیاش رواج و رونق خود را از دهانِ شهدگونءه معشوق یافته.
 -2اغراق در «شیرینی لب معشوق»؛ به گونهای که بازار نبات مصر را با همءه
معروف بودنش ،از رواج و رونق انداخته /.جناس ناقص اختالفی :تو ،چو
سایر آرایههای بیت :تکرار :تو ( 2بار) ،رواج ( 2بار) /تلمیح :اشاره به
«ماجرای آب زندگانی (آب حیات ،آب حیوان) و جانبخش بودنش و
نیز اینکه حضرت خضر ⒔به آن دست یافت و با نوشیدن از آن،
عمر جاودانه یافت و  /»...واجآرایی (نغمءه حروف) :تکرار صامتهای «د»
مصوت بلند «ا» ( 6بار) /تشبیه گسترده:
( 5بار)« ،ر» ( 5بار)« ،ب» ( 4بار) و ّ
ِ
مشب ٌهبه :قند /ادات تشبیه :چو /وجهشبه :ـ
لب چو قند
(مشبه :لبّ /
ّ
[ :شیرینی] /مراعاتنظیر (تناسب)« :دهان ،لب»؛ «شهد ،قند ،نبات»
کنایه« :در ِ
چه کسی افتادن» کنایه از «گرفتارشدن
111119
چِ
به دام کسی» /جناس ناقص حرکتی :هَ ،چه (چاه) /تلمیح :اشاره
توسط برادرانش در چاه»/
به «ماجرایِ افکندهشدن حضرت یوسف ّ ⒔
مکنیه و
استعارءه
معشوق،
تشخیص :سخنگفتنِ زنخدانِ ( :چانءه)
ّ
ِ
(سیب زنخدان تو چه میگوید .)...
«تشخیص» است
ِ
(مشبه:
نخدان
ز
سیب
اضافی):
بلیغ
(تشبیه
تشبیه
بیت:
سایر آرایههای
ّ
مصرحه[« -1 :هزار] یوسف مصری»
زنخدانّ /
مشب ٌهبه :سیب) /استعارءه ّ
استعاره از «[هزار] معشوق زیبارو ،فرد محبوب و عزیز» [که با وجود
زیبابودن و معشوقبودنشان ،خود شیفته و دلباختءه زنخدان معشوقاند].
مصرحه از «چالءه چانه» /مراعاتنظیر (تناسب):
َ « -2چه» استعارءه
ّ
«یوسفَ ،چه»« ،زنخدان ( :چانه)َ ،چه»

مدت حضرت
111120
تلمیح :اشاره به ماجرای دوری طوالنی ّ
یوسف  ⒔از پدرش حضرت یعقوب  ⒔و رسیدن دوبارءه او به نزد
پدرش و اهالی کنعان پس از سالها دوری و فراق /جناس :ـ
مکنیه -1 :تراوشکردن اسرار عشق
استعارءه
ّ
از دل (اسرار عشق به آب یا مایعی تشبیه شده که تراوش میکند).
 -2سینءه دریا (دریا به انسان تشبیه شده که سینه دارد /).کنایه:
«پردهپوشیدن» کنایه از «پنهانکردن و مخفیساختن»
مصوت بلند
واجآرایی :تکرار صامتهای «س» ( 5بار)« ،ر» ( 5بار) و ّ
مصرحه)« :سرو روان» استعاره از «معشوق»
«ا» ( 8بار) /استعاره (استعارءه ّ
ایهام :بگرفت ماه از او -1 :موجب ماهگرفتگی شد (ماه :استعاره از
«چهرءه زیبای معشوق»)  -2ماهِّ ،
خط عذار را ـ که موجب زیبایی است ـ
از یار به وام گرفته است /.تشبیه (تشبیه بلیغ اسنادی) :خطّ عذا ِر یار،
حلقهای خوش است.
ه)
جزئی
عالقءه
(به
زمین»
«سرزمین،
از
مجاز
خاک:
111121
ّ /
مکنیه و «تشخیص»
سپرافکندن گل نیلوفر بر آب :استعارءه
ّ
اغراق :اغراق در بسیاریِ اشکهای شاعر به
گونهای که شاعر میتواند در آن غسل بگیرد!!
متناقضنما (پارادوکس) :بحر آتشین
لف و نشر مر ّتب :به ماهی ،نمِ خون فرورفت؛ و بر ماه ،گ َرد بررفت
ّ
(باال رفت).
تشخیص :نسبتدادن عملِ «آبادکردن» به «لطف»،
111122
مکنیه و تشخیص است /.متناقضنما (پارادوکس) :ــ
استعارءه
ّ
مصرحه از «لب» /تشبیه
استعارءه
«لعل»
استعاره:
ّ
مشب ٌهبه :لعل)
(مشبه :باده (مِی)
(تشبیه بلیغ اضافی) :بادءه لعل
/
ّ
ّ
ایهام تناسب :مدام -1 :پیوسته و مداوم (معنای اصلی)  -2شراب،
می (معنای غیراصلی؛ تناسب با «باده») /تضاد :خشک ≠ تر
طوبی (درختی
تشبیه (تشبیه بلیغ اسنادی و غیراضافی) -1 :قامت
ٰ
مشب ٌهبه :سایه)
(مشبه:
بهشتی) ،سایهای از قدش است.
طوبی/
ّ
ّ
ٰ
ِ
شرف اوست.
 -2سدره (درختی بهشتی) ،پایهای از کاخِ
(مشبه :سدره/
ّ
(مشبه:
مشب ٌهبه :پایه) /تشبیه بلیغ اضافی (اضافءه تشبیهی) :کاخِ شرف
ّ
ّ
مشب ٌهبه :کاخ) /جناس ناقص اختالفی :سایه ،پایه
شرف
ّ /
لف و نشر مر ّتب :روی تو چون روز عید [است] و موی
111123
ّ
تو چون شب عید [است] /.ایهام :ـ [در این بیت« ،ایهام تناسب» به کار
رفته« :قربان -1 :قربانی و فدا شده (معنای اصلی)  -2عید قربان (معنای
غیراصلی؛ تناسب با «عید»)]
مجاز« :خدنگ» مجاز از «تیرِ ساختهشده از ِ
چوب
درخت خدنگ» /تشبیه« :مژگانِ » معشوق با تشبیه نهفته به «خدنگ»
تشبیه شده.
تلمیح :اشاره دارد به ِ
عهد الست و میثاق خداوند با فرشتگان در روز
بلی :آیا پروردگار
ازل [خداوند به فرشتگان فرمود« :اَلَ ُ
ست َبر ِّبکُم؟! قالوا ٰ
شما نیستم؟! همه گفتند :بلی  /]». ...مراعاتنظیر (تناسب)« :جرعهنوش،
رند ،خمار ،مستی ،می»
ی بودن و در عین حال ،با او
متناقضنما :با توایم و با تو نهایم (با کس 
(اول) :حلقءه گردهمایی
نبودن ،بیانی متناقضنماست /).جناس تام :حلقه ّ
یاران و دوستان؛ حلقه (دوم) :حلقءه آویزِ در ـ که با آن ،در را به صدا
یزنند ـ .
درمیآورند و در م 
موازنه :کلمات دو مصراع ،دو به دو دارای «سجع متوازن»
111124
و یا «سجع متوازی»اند (هوای ،جفای :سجع متوازی /سروِ ،جانِ  :سجع
متوازن /راستین ،نازنین :سجع متوازی) /.ایهام :هوا -1 :جریان هوا
 -2آرزو ،امید ،میل و اشتیاق
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ایهام :ـ /مراعاتنظیر (تناسب)« :غم ،حسرت»،
«گل ،بلبل»« ،درخت ،بر» [بیت دارای «ایهام تناسب» است« :بر -1 :کنار،
آغوش ،بغل (معنای اصلی)  -2میوه ،محصول ،ثمره و بار (معنای غیراصلی؛
تناسب با «درخت»)]
مشب ٌهبه) :ـ /واجآرایی :تکرار صامتهای
ذکر
با
(استعاره
مصرحه
ّ
استعارءه ّ
«ب» ( 5بار)« ،د» ( 10بار)« ،ر» ( 6بار) [«نسبتدادن «خندیدن» به گل
مکنیه (استعاره با ذکر
و نیز نسبتدادن «خندانبودن» به پسته ،استعارءه
ّ
مشبه) و «تشخیص» است].
ّ
ایهام تناسب :ـ /کنایه« :خیال چیزی پختن» کنایه از «در فکر
چیزی بودن ،قصدکردن برای کاری» [بیت دارای «ایهام» است« :قلب:
 -1دل  -2مرکز و میانءه سپاه»]
متناقضنما (پارادوکس) :سودبودنِ زیان (در مصراع
111125
لف و نشر :ـ [شاعر میگوید :من جهان را که پر از سود و زیان
دوم)ّ /
است ،به مردم واگذار کردم (خلق خدا با بازار جهان خوش باشند) و خودم
محبت و عشق همراه میشوم که همءه زیان آن ،عین سود است].
با بازار ّ
تضاد :فقر  ¹غنا (ثروت و بینیازی) /اشتقاق:
«برگذری ،بگذرد»« ،ننگری ،نگر»
(اول) :چه کسی (ضمیر پرسشی)؛
تکرار :زیبا ،خطا /جناس تام :که ّ
که (دوم) :حرف ربط
ایهام تناسب :محمود -1 :پسندیده و مطلوب ،ستودهشده (معنای
اصلی)  -2محمود غزنوی (معنای غیراصلی؛ تناسب با «ایاز») /تلمیح:
اشاره به «ماجرای محمود و ایاز»
مکنیه و «تشخیص»
111126
تشخیص :اشکریختن شمع ،استعارءه ّ
است /.تناقض (متناقضنما) :ـ [مصراع ّاول« ،متناقضنما» ندارد .شاعر میگوید:
«گمان نکن که گریه به منزلءه آبی برای خاموشکردن آتش عشق من
خواهد بود ].»...
اغراق :اغراق در بسیاریِ اشکهای شاعر به
گونهای که رودی همچون رود جیحون از اشکهایش جاری شده/.
ِ
فرزند پسر (معنای اصلی)  -2رودخانه
ایهام تناسب :رود -1 :پسر،
(معنای غیراصلی؛ تناسب با «رود جیحون»)
مصرحه از «دل
استعارءه
اب»
مجاز به عالقءه مشابهت (استعاره)« :خر
ّ
ویران» /مراعاتنظیر (تناسب)« :ویران ،خراب ،گنج»
ایهام :سرگرم -1 :مشغول و سرگرم  -2گرمشدن سر از نوشیدن بادءه
عشق ،مستی و مدهوشی /تضاد :خار  ¹ریحانه (گل)
ایهام تناسب :ـ /تشخیص :خسبیدنِ (خوابیدنِ ) زلف
111127
[بیت دارای « 2ایهام» است )1 :کنار -1 :نزد ،جوار  -2آغوش ،بغل/
مجعد و درهم  -2نگران و مضطرب]
 )2پریشان -1 :آشفته و نامر ّتبّ ،
کنایه «گویِ خوبی بردن از کسی» کنایه از «در
خوبی از کسی پیشافتادن» (گویبردن از کسی :کنایه از «سبقتگرفتن
(اول) :چه کسی
و پیشافتادن از کسی») /جناس تام (همسان) :که ّ
(ضمیر پرسشی)؛ که (دوم) :حرف ربط
مصرحه از «دنیا» [میتوان
استعارءه
تضاد :بهار ≠ خزان /استعاره« :صحرا»
ّ
مصرحه از «انسانها و آدمیان» دانست].
«خس و خار» را نیز استعارءه ّ
تلمیح :اشاره به داستان «حضرت یوسف  ⒔و دوریاش از حضرت
یعقوب  ⒔و نابیناشدن حضرت یعقوب  ⒔در فراق وی و ماجرای
یوسف  ⒔با زلیخا و  /»...ایهام تناسب :نو ِر دیده -1 :کنایه از «عزیز و
گرامی» (معنای اصلی)  -2نور و سویِ چشم (معنای غیراصلی؛ تناسب
با «پیر کنعان = حضرت یعقوب )» ⒔
خریدن»
نقد،
متاع،
«تاجر،
(تناسب):
مراعاتنظیر
111128
/
ایهام تناسب :ـ [بیت دارای «ایهام» است :سودا -1 :داد و ستد  -2میل
و اشتیاق ،هوس ،عشق]

مشوش :مهرورزان را شامی همچو شامِ
لفّونشر ّ
طرءه ( :زلف) تو نباشد؛ و مهرورزان را صبحی همچو صبحِ بناگوشت
ّ
«مه» استعارءه
( :بناگوش همچو صبحت) نباشد /.استعارءه
مصرحهَ :
ّ
مصرحه از «معشوق»
ّ
اغراق :اغراق در «بلندی صدای فریاد و فغان شاعر»؛ به گونهای که گوش
فلک را کر کرده و گوش فلک دیگر قادر به شنیدن صدای فریاد کسی
نیست!!! /جناس ناقص« :افغان ،فغان» (جناس ناقص افزایشی)؛ «پس،
کس» (جناس ناقص اختالفی)
تشخیص :خوابیدن خاک /متناقضنما :سایءه خورشید (اینکه
«خورشید» که منبع نور است «سایه» داشته باشد ـ با تو ّجه به اینکه
«خورشید» (نور) و «سایه» دو مفهوم متضا ّدند ـ متناقضنماست).
111129
کنایه« :دلبردن» کنایه از «عاشق و شیفته ساختن»/
ایهام :دستان -1 :دستها  -2حیله و نیرنگ ،حقّه
متناقضنما (پارادوکس) :ـ [واژءه «نیک» به معنای
«بسیار ،سخت» است و قرارگرفتن آن در کنار واژءه «بد» در ترکیب «نیک
بد کردی» ،متناقضنما (پارادوکس) ایجاد نمیکند /].تضاد :بد ≠ نیک
(در مصراع دوم)
لفّونشر :ـ [شاعر در مصراع ّاول 4 ،صفت و در مصراع دوم نیز 4
صفت دربارءه ممدوح خود ذکر کرده و صفات مذکور در دو مصراع ،با
یکدیگر هیچگونه ارتباطی که منجر به «لفّونشر» شود ندارند /.تکرار:
«قوی» ( 4بار)« ،و» ( 6بار) و «جهان» ( 4بار)
موازنه :ـ [بین واژههای «قدری» و «تمکینی» هیچ نوع سجعی برقرار
نیست؛ بنابراین اگرچه بین سایر واژههای دو مصراع ،دوبهدو سجع
متوازن و متوازی برقرار است ،بیت «موازنه» ندارد /].اغراق -1 :اغراق در
«خوشبویی و معطّربودن زلف معشوق» (در مصراع ّاول)؛ به گونهای که
ُمشک با تمام خوشبوییاش ،در برابر آن بیارزش است -2 .اغراق در
«زیبایی و درخشندگی رویِ (چهرءه) معشوق»؛ به گونهای که ماه با تمام
زیباییاش ،در برابر آن تمکین و ارزشی ندارد.
بیت «الف» :ایهام :قانون -1 :اصل و قاعده  -2کتابی
111130
در زمینءه طب از بوعلی سینا /بیت «ب» :تشبیه بلیغ اضافی :جامِ الله
مشب ٌهبه :جام) /تشبیه بلیغ اسنادی و غیراضافی -1 :شبنم،
(مشبه :اللهّ /
ّ
مشب ٌهبه :راح ریحانی)  -2ابرِ نیسانی،
شبنم
ه:
(مشب
[است].
ریحانی
راحِ
/
ّ
ّ
مشب ٌهبه :ساقی) /بیت «پ» :اغراق:
نیسانی
ابر
ه:
(مشب
[است].
ساقی
ّ /
ّ
اغراق در «زیبایی و معنویّت سیمای معشوق»؛ به گونهای که روز و شب،
محو سیمای او هستند /.بیت «ت» :تضاد :باقی ≠ فانی
بیت «الف» :متناقضنما (پارادوکس) :حاصلِ بیحاصل
111131
لف و نشر :چهرءه زرد من ،زر
(حاصلبودنِ بیحاصلی) /بیت «ب»ّ :
(طال) است ،آن را بپوشان؛ و روی خودت ،سیم (نقره) است؛ آن را
(اول) :آب ،مایع نوشیدنی؛
نیز بپوشان /.بیت «پ» :جناس تام :آب ّ
آب (دوم) :رونق ،آبرو /بیت «ت»« :مجلس» مجاز از «اهل مجلس،
حاضران در مجلس» [البتّه «سوز» و «دل» نیز میتوانند به ترتیب،
ّ
«کل وجود» باشند /].بیت «ث» :ایهام :هزار:
مجاز از «عشق» و
 -1هزاردستان ،عندلیب ،بلبل  -2عدد هزار
بیت «الف» :کنایه« -1 :آب از سر گذشتن» کنایه
111132
از «بیفایدهبودن تالش برای جلوگیری از چیزی ،خود را به دست
حوادث سپردن» « -2دست و پا زدن» کنایه از «تالش و کوشش
کردن» /بیت «ب» :تلمیح :اشاره به «ماجرای دشمنی برادران کینهتوز
یوسف  ⒔با وی و اینکه به دروغ به پدرشان یعقوب گفتند که یوسف
را گرگ دریده  /»...بیت «پ» :تشبیه (تشبیه بلیغ اضافی) :با ِر سر
مشب ٌهبه :بار) /بیت «ت» :ایهام تناسب )1 :شور -1 :شور
(مشبه :سرّ /
ّ
مزءه شور (معنای غیراصلی؛
و هیجان ،غوغا و اضطراب (معنای اصلی) ّ -2
تناسب با «تلخی ،شیرین»)  )2خسرو -1 :پادشاه (معنای اصلی)

 -2خسرو پرویز؛ عاشق و دلباختءه شیرین (معنای غیراصلی؛ تناسب
مزءه شیرین (معنای اصلی)  -2معشوقءه
با «شیرین»)  )3شیرینّ -1 :
خسرو (معنای غیراصلی؛ تناسب با «خسرو») /بیت «ث» :اغراق :اغراق
در آزردگی و داغداری عاشق؛ به گونهای که با فشردن بدنِ خفته در
ِ
خاک او در روز حشر ،خون دلش جاری میشود.
بیت «الف» :تشبیه (تشبیه بلیغ اضافی) -1 :لباس صبر
111133
مشب ٌهبه:
مشب ٌهبه :لباس)  -2کوی عافیت
(مشبه :عافیتّ /
ّ
(مشبه :صبرّ /
ّ
مطیع) لب
لف و نشر مر ّتب« :لعل» حلقه به گوشِ (:
کوی) /بیت «ب»ّ :
ِ
توست؛ و «گهر» حلقه به گوشِ دندان توست /.بیت «پ» :ایهام :دور از تو:
 -1در دوری از تو  -2از تو دور باد (جملءه دعایی) /بیت «ت» :تشخیص:
ِ
صف عقل و
نسبتدادنِ «ایمان برگرفتن ،کافرکیش بودن ،برشکستنِ
مکنیه و «تشخیص» است /.بیت
برگرفتنِ عالَم جان» به «زلف» ،استعارءه
ّ
«ث» :موازنه :کلمات دو مصراع ،دو به دو با هم «سجع متوازن» و یا «سجع
متوازی» دارند( .شمع ،مرغ :سجع متوازن /دل ،جان :سجع متوازنِ /
شب،
ِ
گه :سجع متوازن /هجرانِ  ،سودای :سجع متوازن /سر ،پر :سجع متوازی)
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عشاق -1 :عاشقان  -2پردءه
111134
بیت «الف» :ایهامّ )1 :
موسیقی  )2نوا -1 :صدا ،نغمه ،آواز  -2یکی از دستگاههای موسیقی/
لف و نشر مر ّتب :به خادم خلوتگه انس بگو که بی ِ
بیت «ب»ّ :
لب لعلِ
تو ُصراحی ننهد و بیرخ تو شمع میفروزد (لب لعل تو ُصراحی ( :ظرف
شراب) و رخ تو شمع است) /.بیت «پ» :اغراق :اغراق در زیبایی چهرءه
تصور کنند که
معشوق که مردم را با دیدنش به شک و گمان میاندازد تا ّ
گویی ماه پدیدار شده /.بیت «ت» :موازنه :کلمات دو مصراع ،دو به دو با
هم «سجع متوازن» و «سجع متوازی» دارند( .عشق ،کیش :سجع متوازن/
بتان ،مغان :سجع متوازی /نهی ،کفر :سجع متوازن /ملّت ،مذهب :سجع
متوازن /مشتاقان ،دینداران :سجع متوازی) /بیت «ث» :مجاز« :سر» مجاز
از «اندیشه ،قصد ،تصمیمّ ،نیت»
بیت «الف» :تناقض (متناقضنما) :اینکه «جای مستان،
111135
گوشءه محراب باشد» ،متناقضنماست /.بیت «ب» :ایهام تناسب :قدر:
 -1اندازه و مقدار (معنای اصلی)  -2تقدیر و سرنوشت (معنای غیراصلی؛
تناسب با «قضا») /بیت «پ» :ایهام :سنگین -1 :دارای وزن زیاد ( ≠
سبک)  -2ساختهشده از سنگ /بیت «ت» :استعاره« :منادا و مورد
مکنیه و تشخیص است.
خطاب واقعشدن شیراز» (ای شیراز) ،استعارءه
ّ
بیت «الف» :استعاره« -1 :آهوی نیمکشته» استعارءه
111136
مصرحه از
استعارءه
دوم):
اع
ر
مص
(در
کمند
-2
«دل»
از
مصرحه
ّ
ّ
«زلف» /بیت «ب» :متناقضنما:
مجموع پریشان (اینکه شاعر در عینِ
ِ
(جمعیت و آسودگی خاطر داشتن) پریشان هم باشد،
مجموعبودن
ّ
متناقضنماست).
جذّ
ابیت و دلبری
«زیبایی،
در
اق
ر
اغ
اق:
ر
اغ
«الف»:
بیت
111137
ّ
معشوق»؛ به گونهای که حتّی شیطان را هم که مظهر فریبندگی است
اسیر و فریفتءه خود میسازد =( .دست شیطان را هم از پشت بسته!!!)/
بیت «ب» :تضاد« :بیگانه ≠ آشنا»؛ تازه (جدید) ≠ دیرین (قدیمی)/
بیت «پ» :تشبیه :تشبیه «زلف خم اندر خم معشوق» به چنبر ( :حلقه)
و نیز تشبیه «رخ معشوق» به «خورشید عنبربوی» [شاعر در قالب آرایءه
«لفّونشر مر ّتب» ،به ترتیب «زلف» و «چهرءه» معشوق را به «حلقه» و
«خورشید» تشبیه کرده است /.معنای بیت« :از وقتی که ِ
زلف خم
اندر خم خود را بر ُرخت افشاندی ،گویی خورشید را اسیر حلقه و
چنبر ساختی /]».بیت «ت» :ایهام :نگون باد -1 :خمیده باد [به نشانءه
تعظیم] -2 .سرنگون و نابود باد /.بیت «ث» :تلمیح :اشاره به «ماجرای
حضرت سلیمان  ⒔با موران»
بیت «الف» :اغراق :اغراق در ناشکیبایی شاعر عاشق از
111138
دوری معشوق ،به گونهای که هزاران بار خواندنِ کتاب صبر و شکیبایی
هم برایش بیفایده است /.بیت «ب»« :دست» مجاز از «کف دست،
پنجءه دست» /بیت «پ» :اشتقاق :دیدن ،دیده /بیت «ت» :ایهام :پرده:

 -1حجاب ،پوشش  -2پردءه موسیقی /بیت «ث» :تلمیح :اشاره به حدیث
ُّ
«الدنیا َمزرع ُة اآل ِخ َرة :دنیا کشتگاه آخرت است /».بیت «ج» :تضمین :مصراع
دوم ،از «سعدی» است که حافظ آن را در این بیت خود تضمین کرده است.
بیت «الف» :کنایه« :چشم و چراغ کسی بودن» کنایه
111139
از «عزیز و محترم بودن نزد کسی» /بیت «ب» :ایهام :مهر -1 :مهربانی و
محبت ،عشق  -2خورشید /بیت «پ» :تشبیه (تشبیه بلیغ اسنادی):
ّ
مشب ٌهبه :خورشید)  -2شب روز نماید (شب مانند
تو
ه:
(مشب
خورشیدی
-1
/
ّ
ّ
روز میشود  /.)...بیت «ت» :متناقضنما :زمینبوسبودن در عینِ فرمانروایی
(اینکه زمینبوسِ آستان کسی باشی و در عین حال ،سر همءه ملوک جهان
بر درگاه تو باشد (همه مطیع تو باشند) متناقضنماست /).بیت «ث» :اغراق:
 -1اغراق در «شیرینی دهان معشوق»؛ به گونهای که بازار شکر را کساد
میکند؛  -2اغراق در «زیبایی و راستقامتی معشوق»؛ به گونهای که حرکت
و رفتارش موجب خجلتزدگی و شرمندگی سر ِو خوشرفتار میشود /.بیت
«ج» :مراعاتنظیر :ساز ،پرده ،نوا [در واژءه «پرده» (دوم) نیز «ایهام» وجود دارد:
 -1حجاب و  -2پوشش پردءه موسیقی]
بیت «الف» :ایهام )1 :دلسیه -1 :سیاهدل و بیرحم
111140
 -2دارای مردمک سیاه  )2نگاه ندارد -1 :نگاه نمیکند  -2حفظ
مزءه شیرین،
نمیکند /.بیت «ت» :ایهام :شیرین -1 :معشوقءه فرهاد ّ -2
لذیذ و جذّ اب
بیت «ب» :ایهام تناسب :مدام -1 :پیوسته و مداوم
(معنای اصلی)  -2شراب (معنای غیراصلی؛ تناسب با «پیاله ،شُ رب»)/
بیت «پ» :ایهام تناسب :قدر -1 :مقدار ،اندازه (معنای اصلی)  -2تقدیر و
مقدرشده (معنای غیراصلی؛ تناسب با «قضا»)
سرنوشت ّ
111141
ایهام :بیت «ب» :بو -1 :رایحه ،شمیم  -2آرزو ،امید/
بیت «ت» :رود -1 :رودخانه  -2نوعی ابزار موسیقی /بیت «ث» :مهر:
محبت ،عشق  -2خورشید [مهرِ رخ :تشبیه بلیغ اضافی
 -1مهربانی و ّ
(رخِ همچون مِهر)] /ایهام تناسب :بیت «الف» )1 :چنگ -1 :نوعی ابزار
موسیقی (معنای اصلی)  -2پنجءه دست (معنای غیراصلی؛ تناسب با
«دست»)  )2قانون -1 :اصل و قاعده و قانون (معنای اصلی)  -2نوعی
ابزار موسیقی (معنای غیراصلی؛ تناسب با «چنگ»« ،دف» و «ساز»)/
بیت «پ» :پروانه -1 :اجازه ،رخصت (معنای اصلی)  -2نوعی حشره
(معنای غیراصلی؛ تناسب با «شمع») /بیت «ج» :صبر -1 :صبر و
شکیبایی (معنای اصلی)  -2گیاهی با میوءه بسیار تلخ (معنای غیراصلی؛
تناسب با «تلخ ،تلخی ،شکر»)
بیت «ت» :استعاره :ـ /تلمیح :اشاره به «زندگانیبخش
111142
بودن آب حیوان (آب حیات) که حضرت خضر  ⒔با نوشیدن از آن،
عمر جاودانه یافت و اسکندر در پی رسیدن به آن ،به ظلمات رفت و به
آن دست نیافت».
بیت «الف» :کنایه« -1 :تردامن» کنایه از «گناهکار»
« -2نقش بر آب زدن» کنایه از «کار بیهوده کردن (بیهودهگریستن)»/
اغراق :اغراق در «بسیاریِ اشکهای خونین عاشق»؛ به گونهای که خاک
کوی معشوق را رنگین میسازد /.بیت «ب» :مراعاتنظیر (تناسب):
«بو ،سمن»« ،چمن ،سرو ،سمن» /ایهام :بو (دوم) -1 :رایحه و شمیم
مشوش (نامر ّتب) :زلفت ،ریحان
 -2آرزو ،امید /بیت «پ»ّ :
لف و نشر ّ
ماست؛ با وجود آن بر ریحان نظر نمیاندازم؛ و رخسارت ،گلِ ماست؛
با وجود آن بر گل نظر نمیاندازم /.تشبیه (تشبیه بلیغ اسنادی):
 -1زلفت ریحان است -2 .رخسارت گل است /.بیت «ث» :تضمین :مصراع
ّاول این بیت ،مثلی بوده که قبل از «سعدی» هم رواج داشته و سعدی
در این بیت خود ،آن را تضمین کرده /.واجآرایی :تکرار صامتهای «د»
( 7بار)« ،ن» ( 4بار) /بیت «ج» :تضاد :نهان  ¹عیان (آشکار) /ایهام تناسب:
 )1پرده -1 :حجاب ،پوشش (معنای اصلی)  -2پردءه موسیقی (معنای
غیراصلی؛ تناسب با «دف و چنگ»)  )2چنگ -1 :نوعی ابزار موسیقی (معنای
اصلی)  -2پنجءه دست (معنای غیراصلی؛ تناسب با «دل»)

بیت «الف» :مجاز« :جام» مجاز از «شراب ،می» /اشتقاق:
111143
جوش ،نجوشم /بیت «ب» :متناقضنما :بحر آتشین /اغراق :اینکه هر قطرءه
شبنم ،به اندازءه صد دریای آتشین باشد ،اغراق است /.بیت «ث» :جناس
ناقص :جلیل ،خلیل /موازنه :کلمات دو مصراع ،دو به دو با هم «سجع متوازن»
و «سجع متوازی» دارند( .ای ،وی :سجع متوازیِ /
ذات ،نامِ :سجع متوازن/
ُملک ،زنده :سجع متوازن /جلیل ،خلیل :سجع متوازی)
مصرحه از
استعارءه
بیت «پ» :استعاره« :ماه»
ّ
مصرحه
«معشوق» /ایهام :ـ [بیت «ایهام تناسب» دارد :ماه -1 :استعارءه ّ
از «معشوق» (معنای اصلی)  -2ماه آسمان (معنای غیراصلی؛ تناسب با
«خورشید ،مه ،زهره»)] /بیت «ت» :تشبیه :گوهرشناسانِ راز ،صدفوار
دهان جز به لؤلؤ باز نکردند.
هبه :صدف/
مشب ٌ
(مشبه :گوهرشناسانِ رازّ /
ّ
ادات تشبیه :وار /وجهشبه :دهان جز به لؤلؤ بازنکردن /کنایه« :دهان
مصرحه از «سخنان
بازنکردن» کنایه از «سخننگفتن» [لؤلؤ :استعارءه
ّ
ارزشمند و گرانبها»] /بیت «ج» :واجآرایی :تکرار صامتهای «د» ( 8بار)،
«ر» ( 7بار)« ،ن» ( 6بار) /تضاد :ـ [بیت «متناقضنما» دارد« :در گدایی،
گنجِ سلطانی به دست داشتن» ،متناقضنماست /]».بیت «چ» :تلمیح:
اشاره به «ماجرای نبرد اسکندر با دارا (داریوش سوم)» /ایهام تناسب :ـ
[بیت «ایهام» دارد« :دارا -1 :داریوش سوم  -2ثروتمند ،دارا و توانمند»]
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