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 شعریهای قالب
شعر  توان انواعمی وضعیت قرار گرفتن کلمات در قافیه است و بر این اساس، اساس در تقسیم شعر به انواع قالب

 : به این ترتیب تقسیم بندی کرد را

 

 مثنوی
 : مانند. بیت قافیه جداگانه خود را داردقالبی شعری است که در آن هر 

 ک ننن م  حکایننن  چننن   نننن  از بشننن  

 

 ک ننننننن م  شنننننننکای  هاجننننننن ای  از 

 
 اننننن بب ی ه منننن ا تننننا نیسنننن ا  کنننن 

 

 انننننننن نالی ه ز  و مننننننن   نفیننننننن   از 

 
 . کلمات مشخص شده در هر بیت قافیه هستند

 

 نکته

 . . . مثنوی معنوی خسرو و شیرین و رود مانندمی قالب مثنوی برای سرودن اشعار طوالنی به کار

 

 غزل و قصیده
زوج های با تمامی مصرع، به هم شبیه هستند یعنی مصرع اول بیت نخست قالب هستند که از لحاظ قافیه کامالً  

در حالی که ابیات اند بیت نوشته 21تفاوت این دو قالب  در این است که اوال تعداد ابیات غزل را تا . هم قافیه است

موضوع غزل معموال مسایل عاشقانه و اجتماعی است در حالیکه موضوع قصیده  عالوهصیده بسیار بیشتر است به ق

 : مانند. بیشتر مدح و مسایل اخالقی است

 گننننن ای  گف ننننن   ا  همننننن  مننننن   ل

 

 جنننن ای  تنننن  از روزی منننن ا باشنننن  کنننن  

 
 منن    بنن  رسننی   خ اهنن  چنن  هنن  بلنن 

 

 گنننن ای  زمننننان  هنننن   هنننن   ل آ  بنننن  

 
 

 رباعی و دو بیتی
دوم و چهارم و ، اولهای باشند که مصرعمی شامل  چهار مصرع و یا به عبارتی دو بیت ها هر دوی این قالب   

گاهی هر چهار مصرع  هم قافیه هستند وتنها تفاوت این دو قالب وزن شعری آن هاست به این ترتیب که هجای اول 

دو )یک صامت و یک مصوت کوتاه  مانند بُ/رو( اما هجای اول رباعی حتما بلند است )هجای کوتاه است ، دو بیتی

 بی -رو -و یک مصوت بلند مانند باپَس و یا یک صامت  -صامت و یک مصوت مانند دَر
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 بندبند و ترجیعترکیب
که از لحاظ قافیه و شکل اند دو از بندهایی شعری ساخته شدهشعری تقریبا مانند هم هستند و هراین دو قالب    

ندهای این شعر بیتی به عالوه در میان ب (ول بیت نخست و مصرع دوم ابیاتمصرع ا)مانند قصیده و غزل هستند 

از )ی و در ترجیع بند تکراری است ب بند این بیت غیر تکرارتفاوت این دو قالب در این است که در ترکی. خواهد آمد

 (. رجع به معنی تکرار شدن

 

 هاهآرای
 تلمیح

در لغت به معنی به گوشه چشم اشاره کردن است و در اصطالح ادبیات آن است که شاعر در میان نثر و یا نظم 

 : مثالً. خویش به داستان یا روایت و یا آیه ای اشاره داشته باشد

 گفن  تن انم  بشن  نن  خ انن  تن انم  خن ا ن 

 

 را ف ننن  ال ملننن  شننن  ننننام  چننن  م حیننن   

 
 الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار : حدیث معروفاشاره به 

 هاشخصیت، آیات و احادیث، پیامبران: توان گفت سه گروه عمده در تلمیح وجود داردمی در حالت کلی

 

 پیامبران

 کشتی و کشتی بانی ، اشاراتی به طوفان: نوح

 پشن یبا  تن  چن    ار  کن  را امن   ی ار غ  چ 

 

 کشنن یبا  ننن   بننناش  کنن  را آ  غنن  چنننن  

 
 بنننن ک   هسننن   ب ینننا  ف نننا سنننی  ار  ل ای

 

 غنن  ط فننا  ز کشنن یبا  اسنن  ننن   را تنن  چنن   

 مخننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر

 
 پدر، گندم، جنت، اشاراتی به بهشت: آدم

 اسن  ج ن  آسن ان  و اسن  گ ن   نام  چ  گ 

 

 تنن  نننا  از ا  بهنن ه بنن  چنن ا آ   نننی  منن  

 
 اسن  مشنک  زنن گان  جنا آ  نیس  غ  کجا ه 

 

 بن و  آمن  بهشن  از تعجین  بن  آ   سنب  زی  

 
 کوه طور سینین، ید بیضا، سامری و گوساله او، اژدها شدن عصا، اشاراتی به نیل: موسی

      نیسن  پسن  و بل ن  بن  باشن  اعجناز اگن  شع 

 

 نیسنن  یکسننا  هاانگشنن  همنن  بیضننا ینن   ر 

 
 اف نننا  تننن ا م  پننی  فلننن  ز راسننن   بنن 

 

  ار  عصنننا ایننن  کننن  هننن  گننن ر م  نیننن  ز 

 
 زنده کردن مردگان، حکیم بودن و مداوای مریضان: عیسی

 ف مایننن  مننن   بننناز از القنننن   رو  فنننی 

 

 کنن  م  مسیحنننا چنن  آ  بک  نن  هنن   یگنن ا  
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 بننن ی نم  حکیمنننا  پنننی   وسننن   ر  منننا

 

 ماسنن  حکننی  و مسننی  کنن م  بیننار سننا   

 
ن با سخن گفت، خاتم انگشتر او، کردن تخت اوبه وسیله باد حرکت ، سرزمین سبا و ملکه آن بلقیس: سلیمان

 حیوانات به ویژه مور

 اسنن  سننلیما  ه هنن  خبنن ی خنن   بنن  صننبا

 

 آور  سنننبا گلشننن  از طننن   مننن  ه کننن  

 
 بنناز  او ی نغمنن  سحننننن  منن   ای بنن ک 

 

 آمننن  بننناز هننن ا بنننا  از گننن  سنننلیما  کننن  

 
 اخوان( )به چاه انداخته شدن توسط برادران: یوسف

 اف ننا ی کنن  ای ورطنن  هنن  بنن  شنن اب  مکنن 

 

 یافنن  زننن ا  چنناه ز آمنن  بنن  مصنن  منننناه کنن  

 
 نکنن   سنن   بسنن  کنن   نیننا بنن  مفنن و  یننار

 

 بنن   بف وخ نن  ناسنن ه زر بنن  ی سنن  کنن   آ  

 
 ، گلستان شدن آتش: ابراهیم

 خنن ی  آ  چنن  طبنن  اتنن  ز فضنن  بننا   ر

 

 ا نمنن  ه ریحننا  و سنن ب  خلینن  چننن  هنن  

 
 اسنن  منن  جننا   ر کنن  آتنن  اینن  ر  یننا

 

 خلینن  بنن  کنن  ی کنن  سننا  زا  کنن  سننن   

 
 (شق القمر)شکافته شدن ماه : ص()محمد 

 ب ن افننن  او  یننن   شنننکاف  مننن  او مننن  از

 

 گ اسنن  کمی نن  کنن  او یافنن  بخنن  چ ننا  منناه 

 
 

 هاشخصیت
، رستم، سهراب، سیاوش، کیکاووس، شیرین و فرهاد و خسرو، لیلی و مجنون، منصور حالج و بر سر دار رفتن

 درفش کاویان کاوه و، افراسیاب، الز، دستان

 بل نن   ار سنن  گشنن  کنن و یننار آ  گفنن 

 

 (حنج  م صن ر) کن  م  ه ین ا اس ار ک  ب   آ  ج م  

 
 ب نخاسنن  ف هننا  تیشنن  صنن ای  یگنن 

 

 (ف هنا ) هنی  و شن ر ین  همنا   اشن  ک هسنار ای  

 
 شنن   م  منن عیا  سننخ  ت کننا  شنناه

 

 (سنیاو ) بنا  رفن  سیاووشن  خ   یمظلم  از ش م  

 
 چنناه لنن  بنن  م ینن ه چنن   کنن  منن  اینن 

 نشسننننننننننننننننننننننننن م 

 

 (م ینن ه و بینن  ) رفنن  اف اسننیا  تازیاننن  بنن  گ یننا  

 
 بی  منن  ه نن ز شننی ی  لنن  حسنن   ز

 

 (ف هنا  و شنی ی ) ف هنا   ین ه خن   از  م م  الل  ک  

 
 

 آیات و احادیث
 والضحی

 اوسن  زلن  شنک  از نسنی  این  خ   ب ی

 

 والضحاسنن  چنن   رخ زا  خیننال اینن  یشعشننع  

 
 . . . اننا عرضنا االمانـه علی السماوات و االرض
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 گ فنن  همنننن  گنن    بنن  مننا چینن  نننا ذره

 

 امانن ) ن افن  بن   گن  و  کن  ا ر امانن  سن گی  بار 

 (الهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 
 اطلبوا العلم من المهد الی اللحد

 راسننننن گ ی پیغمبننننن  گفننننن  چ نننننی 

 

 بجنننن ی  اننننن  گنننن ر تننننا گهنننن اره ز 

 
 الست بربکم قالوا بلی 

 ببسننن   الننن  کشننن   السننن  مننن   آمننن 

 

 لقاسنن  و وصنن  ن بنن  شکسنن  کشنن   چنن  بنناز 

 
 

 تمرین
 . زیر تلمیح را بیابیدهای در مثال

 ظلمننا  بنن  کنن  کنننننننا  تنن    لعنن  طالنن 

 اف نننننننننننننننننننننننننننننننننننا 

 

 نک ن  چنن   نک ن  حین ا  یچشمنن  طنننال  

 
 شمننن   حین ا  یچشنم  را تن  هنایل  ک  ه 

 

 صنننف  از ه نننننن ز اسننن  نصنننی  بننن  

 انسننننننننننننننننننننننننننننننننننان 

 
 مع نن  یپنننننننای  ننن از   سنن  از گنن   

 بلننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 

 اسن  کن  ه سنلیما   سن  سخن  شی ی  را م ر 

 
 سننن ر پ س نننننا  منننات    ان نن م  چنن  آ 

 منننننننننننننننننننننننننننننننننناس 

 

 م صنننن ر راینننن  و  یگنننن ا  نخنننن   ار 

 منننننننننننننننننننننننننننننننننناس 

 
 کشیننننن  ن  انسنن  امننننان  بننننننار آسننما 

 

 ز ننن   ینننن ان  منن  نننننننا  بنن  کننار   عنن  

 
 شننننب ی  شکننننن  و بیسنننن    اسننننا 

 

 پنننننن وی  کننننناخ مننننن ای   ر همیننننن و  

 
 اوسنن  زلنن  شننک  از نسننی  اینن  خنن   بنن ی

 

 والضحاسنن  چنن   رخ زآ  خیننال اینن  یشعشننع  

 
 بنننن ن اف  او  یننننن   شننکاف  منن  او منن  از

 

 گ اسن  کمی ن  کن  او یافن  بخن  چ نا  منناه 

 
 اسن  ج ن  آس نننان  و اسن  گ    نام  گ چ 

 

 تنن  نننا  از ا  بهنن ه بنن  چنن ا آ   نیننن  منننن  

 
 نیسن  پسن  و بل ن  بن  باشن  اعجناز اگن  شع 

 

 نیسنن  یکسننا  هاانگشنن  همننن  بیضننا ینن   ر 

 
 بل نن   ار سننن  گشنن  کنننن و یننار آ  گفنن 

 

 کنن  م  هننننن ی ا اسننن ار کنن  بنن   آ  جنن م  

 
 اف ننا ی کنن  ای ورطنننن  هنن  بنن  شنن ا  مکنن 

 

 ینننناف  زننننن ا  چنناه ز ب آمنن  مصنن  منناه کنن  

 
 جننا اینن  کنن  م  کنن  خنن ی  شننعب ه همنن  اینن 

 

 کننن  م  بیضننا ینن  و عصننا پننی  سننام ی 

 
 زنننننن  کنننن  آ  اژ هننننا بننن  را  سننن 

 

 ک نننن  اژ هننننا  سننن   را عصننننا کننن  

 
 رواسنن  گ انبنناری از بگ ینن  خنن   گنن  آ منن 

 

 منن   و  بنن  آسننما  بنن    ن  انسنن  چنن  کننا  

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 
 را رنجنن ر  ل اینن  سنناز  گنن   تننا کنن  عشنن 

 

 را طننن ر چننن ا  افننن وز  سی نننن  حننن ی   ر 

 
 

  

http://konkursara.com


 

5 
 

 حس آمیزی
یک »گوییم می گانه را با هم بیامیزیم مثالً وقتی حس آمیزی به معنی آن است که دو یا چند حس از حواس پنج

به حس شنوایی و شنیدن است اما داغ مربوط به حس المسه چون خبر مربوط ایم حس آمیزی به کار برده، «خبر داغ

گوید روشنی را بچشیم روشنی مربوط به بینایی می یا وقتی شاعرایم دو حس را با هم ترکیب کرده، است و از این رو

 : دیگرهای و چشیدن مربوط به چشایی است مثال

 شنوممی راها نجوای نمناک علف

 : و یا

 رنگنننی  بهانننن   بننن شنننی ی  هایت انننن  بننن 

 

 را لقننا خنن   خنن   منن  خاننن  سنن ی بکشننی  

 
 

 تمرین
 : زیر حس آمیزی را بیابیدهای در مثال

 کن  تن  زبنا   وسن  ای خشن  سنج  ب  م  با

 

 افشننان  تنن   لعنن  سنناع  هنننن  مننننن ه از تننا 

 
 لینن  ای ننن  شنن ی   منن  تل  چنن  گننن  مننا

 

 اسنن  شنن ی ن  آینن  تنن  زبننا  از کنن  تلخنننن  

 
 گنن   صنفی   ل از کشن  چن   کن  کن  بلنبل  آ 

 

 شننن ی  تننن ا م  نفسنننن  از محبننن  بننننن ی 

 
  ار  عجنن  شاه شنن  ز شننی ی  تنن  شننع  اینن  از

 

 گینن  نم  زر  ر را حنناف  پننای تننا سننن  کننننن  

 
 رنگننی  هایبهاننن  بنن  شننی ی  هایت اننن  بنن 

 

 را لقننا خنن   خنن   منن   خنننان  سننن ی بکشننی  

 
 شنن   م  چمنن   هننن  از تنن   هنن  بنن ی

 

 شننن   م  سنننم  و اللننن  ز تننننن  رنننن  

 
 منن  لن  سن  کشنی ه بنی  خن   میک ه ص 

 

 سنن  کشننی ه گف نننار رنگی نن  بنننن  کنننار تنننا 

 
 سنن ز گلنن  ننننال  نشنن   ن شنن  چشننم  بنن 

 

 سنن  کشننی ه یننار لنن  ز نننن  سننخ   شیننن ی  

 
 شکسن  مسن   روننننن  سنا    ین ار ینشئ 

 

 ن ین  سناغ  و شیشن   رمن  ز بنن ی  کن  هی  

 
  ار  هااثنننن  سننن زن ه ینالننن  ایننن  آخننن 

 

  ار  هاسحننننننن  ف وزنننن ه تاریننن  شننن  

 
 سنن  زننن گ  آ  نفسنن  یمنن  ه کنن  لنن  زا 

 

 رسنن نم  گنننن   عننا بنن  هنن  تلنن   شنن ا  

 
 اننن نها  خنننن ی  سننخ   ر سننخ ا  رنگننی 

 

 گن  جننن ا حنال هن  بن  نیسن  خن   نکه  از 
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 جناس 
آوردن دو یا چند واژه است که در ، در اصطالح ادبیات مقصود از آن هم جنس بودن است وبه معنای ، در لغت  

 : جناس بر دو نوع است. ظاهر و گاهی در معنا با هم دیگر مرتبط باشند

 : کامال ًشبیه هم اما در معنا با هم متفاوت باشند مانند، یعنی دو واژه از لحاظ ظاهر و امال: تا  -ال 

که در این جا خویش اول به معنی خود است و خویش دوم : است خویشاست نه برادر نه  خویشر برادر که در فک

 به معنی فامیل است و یا 

 نننای حصننار اننن ر منن  نننای چنن   ل ز  نننال 

 

 جننای بل نن  زینن  منن  همنن  گ فنن  پسنن   

 
 .زندانی بوده استدر این بیت نای اول به معنی نی است و نای دوم زندانی است که مسعود سعد سلمان در آن 

 : این کلمات جناس تام دارند

 مع   س   مع    و  مع   اول واژه مع    و  مع   اول واژه

  صطالح موسیقیا پوشش پ  ه عیب و نقص حیوان معروف آه 

  معشوق خسرو نوعی مزه شی ی  چین و چروک کشور معروف چی 

  وسط لشکر دل  ل  دست نوعی ساز چ  

  روح جاری روا  توشه متولد شد زا 

 پرنده شکاری متضاد بسته دوباره باز بار کوچک ت  

 آن چه حمل کنند دفعه اجازه حضور بار جمع دیو مجموعه شعر  ی ا 

  دیشب شانه  و  گور خر قبر گ ر

  باطن و درون گذاشتفعل به معنی  نها  لقب زال پدر رستم مکر و حیله  س ا 

 فریاد حق و عدالت دادن  ا  امیر هستی بمیری می ی

  رودخانه نوعی ساز رو  جن و پری پرواز کنی پ ی

  اهمیت ریسک خط  تار مو تاریک تار

  میل و نفس جریان هوا ه ا وسیله شانه زدن عضو بدن شان 

  بنده رها شوی ره  خورشید عشق مه 

 

  

http://konkursara.com


 

7 
 

 تمرین
 . زیر جناس تام را بیابیدهای در مثال

 ن ین  ت نننن   فن  از غین  بن  کن  منا ط ط 

 

 اسن  شنک  ت ن  سن  بن  افشنا  بال زما  این  

 
 شنننک     شمنننننن   لننن  جهنننا  مبنننارزا 

 

 شننک    وسنن ا   لنن  کنن  شنن  چنن  را تننن  

 
 چننی  ب گنن  کنن  روی معلنن  بنن  چنن ا بنن  تنن 

 

 آم خنن  ب گنن ی بنن  آینن  تنن  زلنن  چننی  بنن  

 
 خلیننن  غنن  از ای سنن خ   خلینن  چنن  گنن 

 

 گیننن   ننن ار آتننن   ر و مگننن   گلسننن ا   ر 

 
 گنننن ر ز ب آی نننن  بهننننن ا  و بهمنننن  گنننن 

 

 گنن ر افک نن   تنننن س  کنننار کنن  گ ی نن  

 
 با ابنننننا  چنننن  هنننن  بننننا  بنننن  ا   ا ه  ل

 

 ف هننا  از تننن  شننی ی  لیلنن  از تنن  مج نن   

 
  ا  خننن اه  جنننا  تننن  حسننن   ز کننن  بنننازآ

 

  ا  خنننن اه  آسننننما  بنننن  خنننن    ل  ا  

 
 

 جناس ناقص  -ب

 : ناقص وجود دارد و آن بر چندین نوع استجناس ، در مقابل جناس تام

 : یکی از دو واژه حرفی بیش از دیگری داشته باشد مانند: اف ایش 

 کند نمی چمنمن میل  چمانسرو 

 دوست نداد قوت رفتن به پیش  دستم

 : آن زمانی است که دو واژه در یک مصوت با هم اختالف داشته باشند مانند: ح ک  

  گِلو خار از پای و پای از  از خارم بر آوردی گُل

 بر -شاید / در -است که دو واژه در یک حرف با هم اختالف داشته باشند مانند باید : اخ جف 
 بینننن ار بننننازار اینننن  از هسنننن  منننن   ل

 

  ینننن ار بنننن  و  ا ار بنننن  خنننن اه   سنننن  

 
 

 تمرین
 . جناس ناقص را بیابید رزیهای در مثال

  ینن   روینن  و بننن ک    کنن  روز آ  از چشنن 

 

 نیسنن  ا نن ام   ینن   سنن   ینن ه همننی  بنن  

 
 ب نن ی  بنناره بنن  سننف  بنن   تننا اسنن  و نن 

 

 ب نن ی  خنناره و خننار سنن  از عبنننن ر بننن   ل 

 
 حسنن  لنننننطاف  بنن ی  نپ شنن  روی تنن  اگنن 

 

 را پنننننارسای  پنننننار   ر نبی نننن   گنننن  

 
 کنننن  ی یننننا  منننن  از سنننناع  کنننن امی 

 

 کننن  ی شنننننننننا  خنننن   از روز  کننن امی  

 
 مع نننن  اینننن  ننننننن و  ینننننا   هننننی 

 

 زا  ننننا ا  منننننننن  مننننا ر منننن ا کننن  

 
 بنننن   اس نننننا  از م ننننن  مننننن ا بنننن 

 

 اسننن ا  اس ننننننا  مننن  تعلیننننن  بننن  کنن  
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 تضاد
 : همچنان که از نام آن پیداست به معنی آن است که دو یا چند واژه ضد هم از نظر معنی را به کار ببریم

 بننا  را خنن   تننن  بنن  اگنن  خنن ب  اگنن  منن 

 

 کشنن  کنن  کننار عا بنن   رو  آ  کنن  هنن  

 
 غمنن   ل بنن  ننن ار  کنن  آ  ننن ار  شننا ی

 

 عننالم  نیسنن  غنن   عننال  نیسنن  کنن  را آ  

 
 ب خینن  جننا  سنن  از یننا ب شننی  غمنن  بنن  گف نن 

 

 ب خیننن   و ب شنننی   جاننننا ب مننن  ف منننا  

 
 

 تمرین
 .زیر تضاد را بیابیدهای در مثال

 را گلشنن  پننا  رُفنن  خنن ا  بننا چننن  اگننن 

 

 آینننن م  بهننننار بنننننن ی مننننا آشننننیان  ز 

 
 بل ننن  تننن  همننن  و اسننننن  پسننن  چنننن خ

 

 ه شنننیار تننن  رای و اسننن  مسننن   هنننن  

 
 اسن  من  مسنکی   ل بن  غمن  بنار جن  ه چ 

 

 ننننن و  آ  منننن   ل وز منننن   ل از بنننن و  

 
 گ  یننن   جهنننا  گننن   هننن   بننن  عمنننن 

 

 بشنن ی   بننننن  و خنن    وسنن  و  شننم  از 

 
 

 پارادوکس
معنی آن است که دو عبارت متضاد را که اجتماع آنها در حالت عادی غیر ممکن است با هم بیاوریم  متناقض نما به 

گوییم فریاد سکوت همه جا را در برگرفته بود پارادوکس است زیرا اجتماع سکوت و فریاد غیر ممکن می مثالً و قتی

 . دتواند وجود داشته باشنمی دیگری، است و در هنگام وجود یکی از آنها

 ایشننن ی ه غایننن  حاضننن  وجننن   ه گننن 

 

 اسنن   یگنن ی جننای  لنن  و جمنن  میننا   ر منن  

 
 . تواند هم زمان هم حاضر باشد و هم غایب باشدنمی وجود

 : دیگرهای مثال

 منن  کنن  کننا  بطلنن  عننا   آمنن  خننج  از

 

 کننن    پ یشنننا  زلننن  ازآ  جمعیننن  کسننن  

 
   پ هننننننا  و پینننننن ای  عشننننن  مثنننننال

 

 پ هننننا  و پینننن ا تنننن  همچنننن  ن یننننن   

 
 

 هانکته

 شباهت میان تضاد و متناقض نما تفاوت و
م گوییمی در تضاد دو امر ضد هم وجود دارد و به هیچ وجه لزومی ندارد وجود یکی دیگری را نفی کند مثال ًوقتی

اگر بگوییم شوند مثالً می آب سرد و آب گرم دو نوع آب داریم ولی در متناقض نما این دو صفت متضاد با هم جمع

 . آب سردِ گرم متناقض نماست چون این آب هم زمان هم سرد است و هم گرم
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 تمرین
 کسنن  پ شنن  تننا نیسنن  لباسننن  ع یننان  غینن 

 

 منننا پ هننانی  خنن ی   ر صنن ا چنن   خجالنن  از 

 
 پینن ای  بنن ا   یننن  ن نننن ا  پ هننا  هیننن 

 

 پ هنننان  بنننن ا  یافننن  ن ننن ا  پیننن ا هنننی  

 
 نیسنن  پ نناه   ل کنن ی سنن  خنننا  غینن  بنن 

 

 نیسنن  پنننا شاه  فقننن   ر گنن ای جنن  بنن  

 
 ایچنناره ننن ار  منن    جنن  بنن   ر ی بنن   ر 

 

 گ شننن  باینننن   ر  بنننن  مننن    عنننج  از 

 
 شنن  پ هننا  خننام   یکنن  پینن ای  و گ یننا اگنن 

 

 پ هننا  پینن ای خنننن شا و گ یننا خننام   خ شننا 

 
  ل ای ببخشنننن   فقنننن  سننننلط   اگنننن  

 

 منناه  تنننا بنن   منناه از تنن  ملنن  تنن ی  کنن  

 
 کن  ع ین    شن ام  بن  گن ی نم  گنن   عای 

 

 ه چنن لنن  آ  از اسنن  شنی ی  اسنن  گنن تل کن  

 ف منننننننننننننننننننننننننننننننننای 

 
 نگنن  خ اجنن  چشنن  بنن  خنن اه  گ یننا خمنن  

 

 اسنن  گف ننار ک ننا  ینن  او اشننار  هننن  کنن  

 
  ار نمننن  بننن   سننن  آ  از  سننن   ت ننن  از

 

 مننن ا خ ی نن  اینن  از اسنن  فقنن  پا شنناه  کنن  

 
 راه مننننننن  ا  از  ار  نقنننننن  چ نننننی 

 

 شننننناه گ ایننننننا  م عننننننن  فقیننننن ا  

 
  ار ارزانننن  مننن  بننن  خ ایننننا فقننن   ولننن 

 

 اسن  منن  تمکنی  و حشنم  سب  ک ام  کای  

 
 عشنن  کشنن   گ فنن  ل گنن  تنن  نننا  ک ننار

 

 ط فننان  اسنن  آرامشنن  تنن  ینننا  کننن  بیننا 

 
 آزا   تننننن ا  ب ننن   ر کننن  روز آ  از منننن 

 

 اسیننن اف ا   تنن   سنن  بنن  چنن  پنا شننناه  

 
     منننننا پننننی  باینننن  بینننن ار یخف نننن 

 

 هنننا خننن ا  ببی نننن   بیننن اری بننن  تننننا 

 
 ب نن   ر ی بنن  ز  ر ی  ل اهنن  پننی  نیسنن 

 

 ک یننننن  حاصننن   لننن   ر   وا تننن بی  چ ننن  

 
 

 نتضمی
  هننی  سننم    ی تنن   بنن ا  خنناط  تننا خیننن 

 

 آینن  همنن   لیننا م جنننن ی بنن ی نسننیم  کننن  

 
      او شنن   ننن ای ز    هنن  چ نننای زننن  چنن 

 

 ننن ا اینن  ب نن از تننن  خنن   الغینن  لسننا  کنن  

 
 زی هننننننار بنننننن   ننننن ی  از زینننننن هار

 

 ال ننننننار عنننننن ا  ربّ ننننننا   ننننننا و 

 
 حنناف  چنن   و شننه یار منن   عشنن  شننه  بنن 

 

  ینن   بنن  بنن  نیننال     یننن ه کنن  منن   
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 تشبیه
مشابهت وجود داشته ها که به آن تشبیه به معنی آن است که چیزی را به چیزی  دیگر مانند کنیم ؛به شرطی

یعنی  یم اگوییم چهره او مانند گل است چهره  کسی را در صفت زیبایی به گل تشبیه کردهمی باشد مثالً وقتی که

 . بین این دو صفت زیبایی مشترک است

 

 اجزای تشبیه
 : چهار رکن دارد تشبیه

 کنیم ؛می چیزی است که آن را به چیزی دیگر مانند: مشب  .2

 کنیم ؛می چیزی است که چیزی دیگر را به آن تشبیه :مشب  ب  .1

 . صفت مشترک بین مشبه و مشبه به است: وج  شب  .3

 . . . . . . مانند مثل عین و: کلمه ای است که بر تشبیه داللت دارد از قبیل: ا ا  تشبی  .4

 

 مثال
 . است (بهمشبه )گل  (ادات تشبیه) مانند (وجه شبه)در زیبایی  (مشبه) اوی چهره 

 

 نکته
ماهش  روی: مانند. گویندمی« تشبیه بلیغ»شود که به آن می گاهی به دلیل وضوح تشبیه ادات و وجه شبه حذف

 . را ببین

 

 تمرین
 نخننن ت  بننننا  را تنن   مننا   ر هسنن  گنن 

 

 بننا  حبننا  چنن   خنن   شکسنن   آمننننا ه 

 
 منانننننن  تننن  زلفکنننا  بننن ا  سنننیاه شننن 

 

 مانننن  تننن  رخنننا  پننننناک  بننن  روز سپینننن  

 
 ن ننن ان  گننن  و نگننن  رخننن  خن رشینننن 

 

 اوسنن  یهمسننای  کنن  نگنن  سننی  زلننن  آ  

 
 خننن ان  خنن    بسنن ا   ل از و م نن  سنن و

 

 خنننن ان  خننن    رمنننا  جنننا  از و م ننن   ر  

 
 نسننی  و ابنن ی و خ رشننی ی و منناه  همنن  تنن 

 

 چمنن    ر گلنن  پ منن  ه و  ینن ه خنن ا  منن  

 
 کننن   شنن ا  رفنن   بنن  عمننن  چنن  گنن  ایننننا 

 

 کنن  شنن ا  گلگننن   یبننا ه  ور بنن  سنننا   

 
  یننن  بنن  شسنن   روی شننب  چننن   شننب 

 

 تینن  ننن  کینن ا  نننن  پینن ا بهنننن ا  ننننن  

 
 کنن ی  بننا  نخنن  چنن  بنننن آی  ز سنن  گنن  

 

 آزا  بنننا  سننن و چنن  نیاینن   سنن  ز ور  
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  لن  اسن  ماین  تن  شنا  چن  زلن  ج  چی  ب 

 

 بنا م  گن  خطاسن  گن  چنی  جانن  بن  ش   

 
 را  و  شننن  همنن  شنن  خنن    رینننای چنن 

 

 چننن ا  چنننن   هننناتیغ و شننن  چننن  جهنننا  

 
 ماننن  را سیننن ا  اللنن  شننکف    ر تننننا لبنن 

 

 ماننن  را مه ننا  چشنن    نن اری بننن   ر  لنن  

 
 

 اضافه تشبیهی
اهش روی م»مانند این مصرع . گوییممی در میان اضافات نوعی ترکیب اضافی وجود دارد که به آن اضافه تشبیهی

اضافه تشبیهی خواهد بود یعنی رویی که در زیبایی ماننند ماه است و « روی ماه»در این جا  «را سیر ندیدیم و برفت

 همان مشبه و مشبه به خواهند بود. این یعنی این که مضاف و مضاف الیه در حقیقت

 خننننال  اننن  نهنن  زلنن  خنن  زینن  چ ننی  ور

 

 اننن از   ا  بنن  کنن  را خنننن   مننن   بسنننا ای 

 
 ز  منن  خنن ا  ره اشنن  سننی  بنن   یشنن 

 

 ز  منن  آ  بنن  تننن  روی ینننا  بنن  نقنننننش  

 
 س مسنننن  عشنننن  شنننن ا  از س اسنننن 

 

  سننن  از  ا ه جنننننا  او عشنننن   ر همنننن  

 
   بشنن ی ره منن  ا  چنن  وجنن   منن  از  سنن 

 

 شنن ی زر و بینننناب  عشننن  کیمیننای تننننا 

 
  اری تنن  کنن  نگنناه  تیننغ از چکنن م  خنن  

 

  اری تنن  کنن  سننیاه  چشنن  آ  از ف یننننا  

 
 مننا شننبا   ورا  کنن  بننی  روزگننارا  گ شنن 

 

 مانن  را شنا ا  گلن   سن   غن  سنیج  ای   ر 

 
 اسنن  چ نن  سننح  تننا کنن   اننن  کنن  فنن ا  شنن 

 

 اسن  ب ن   ر عشن  شن ا  بن  کن  کسن  مگن  

 
  ننن ر بننن ان  را پی نننن  حننننجو  ک ننن  

 

 ن شننی ی تلنن  هجننن ا  غنن  شننن ب  کنن  

 
 نخلنن  سننخ  ر غیننن  جهننا  بننا   ر نیسنن 

 

 ثمننن   بماننن  تننازه شننن   خشنن  اگننن  کنن  

 
 تنننن   امنننن  سنننن و و چشنننن  ننننن گ 

 

 بننننن   بخ اهنننننن  بن س ننننننا  رونننننن  

 
 لعلنننن  لننن  ب بننن    مشننن ا ا   ل چ ننن ا 

 

 ب باین  کن  نیسن   ل اک نن   شنه  همن  کان ر 

 
 عشنننق  آتننن  از سننن خ   صنننف  پنننن وان 

 

 نگنننن ش   پیمنننا  ز و آ  سنننن  ز بگ شننن  

 
 را ن ننن  و ننننام   پننن  ه  ریننن  هننن   ر

 

 کننن  رهنننا را خننن   ریننننای  طاعننن  زیننن  
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 استعاره
استعاره در لغت به معنی امانت گرفتن است و در ادبیات یعنی این که معنی یک کلمه را برای کلمه دیگر به کار 

 . بگیریم

 ایم.معنی شیر را برای انسانی شجاع به امانت گرفتهگوییم شیر و منظورمان انسانی شجاع است یعنی می وقتی مثالً

اساس استعاره بر تشبیه استوار شده است و به طور خالصه استعاره همان تشبیهی است که یک طرف آن )مشبه یا 

 . حذف شده باشد (مشبه به

 

 انواع استعاره
ل بر این اساس دو استعاره حا. گفتیم که استعاره همان تشبیهی است که مشبه یا مشبه به آن حذف شده است

 : وجود دارد

 

 مصرحه -الف
ر بگوییم مثال اگ. یعنی آشکار و استعاره مصرحه آن است که مشبه حذف شده باشد و تنها مشبه به باقی مانده باشد

 : هنگام خنده مروارید هایش شروع به درخشیدن کرد استعاره مصرحه است زیرا در اساس این عبارت بوده است

ادات تشبیه و وجه شبه را حذف کنیم و ، حال اگر مشبه. ش در سفیدی و درخشش مانند مروارید استدندانهای

  ایم.تنها بگوییم مروارید و مقصودمان دندان باشد آرایه استعاره مصرحه به کار برده

 

 استعاره مکنیه -ب
مثالً اگر بگوییم شب . شودمی ماند و مشبه به حذفمی برخالف استعاره مصرحه در این نوع استعاره تنها مشبه

اریکی شب در ت: شودمی زیرا در اصل این چنینایم در واژه شب استعاره مکنیه به کار برده. روشنایی خورشید را بلعید

  ایم.حال ادات وجه و مشبه به را حذف کرده این و تنها مشبه را باقی گذشته. و وحشت آفرینی مانند حیوان است

 

 نکته
ا به ر، شود و آن این است که یکی از ملزومات مشبه به محذوفمی ری از همین استعاره مکنیه ساختهاضافه استعا

کنیم مثالً در مثال باال اگر یکی از لوازم حیوان را که چنگال است به شب اضافه کنیم اضافه استعاری می مشبه اضافه

« چنگال شب»در خود گرفت و در این حالت درگوییم چنگال شب خورشید را می و در این حالتایم به کار برده

 . اضافه استعاری وجود دارد

دندان ، در خورشید، چشم زمانه، دست روزگار، حسدی حمله، گردن استکبار: برای اضافه استعاریهایی نمونه

 پای اوهام، دیده آفتاب، مرگ
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 نکته

ه اضافه کردن این مضاف ب، ضافه استعاریدر ا: توان چنین عمل کردمی برای تشخیص اضافه تشبیهی از استعاری

کند یا استکبار گردن ندارد برعکس اضافه تشبیهی که نمی حسد حمله: مضاف الیه از نظر عقلی صحیح  نیست مثالً

 . در آن مضاف و مضاف الیه مشبه و مشبه هستند مثال گمراهی به بیابان تشبیه شده است

 

 استعاره و تشخیص
ا به مشبه به محذوف رهای ماند و در اضافه استعاری یکی از لوازم و وابستهمی مشبه، نیهگفتیم که در استعاره مک

  ه  تشخیصتوان گفت که می اما در حقیقت این نوعی جان بخشی است لذا (دست روزگار)دهیم می مشبه نسبت

 . ش  م  ن ع  اس عاره محس  

 مثال
 خبننن ی وصنننال  صنننب  از سنننح  نسنننی  ای

 

 شننم  چنن  بسننپاری  جننا  زنننا  خ نن ه همنن  تننا 

 
 اسنن  منننن   ر  پنن   ل از بهننار ابنن  یگ ینن 

 

 اسنن  منن   ر  پنن   ل از خنن ا  زر  چهننن ه 

 
 

 تمرین
 مننن  ای  اشنن   وفننا و مهنن  اگنن  ذره ینن 

 

 نبنن  ی  ف امنن   گ نننن  اینن  تنن  ینننا  از 

 
 بهننناری بنننا     ز ز  سنن  کنن  غ چنن  هنن 

 

  ار  تنننن  خ نن ا  پسنن   از لنن  بنن  مهننن ی 

 
 را تن  چشن  ولن  اسن  خنام   تن  لعن  چ  گ 

 

 نیسن  کن  نیسن  سنخ   منا شن ه خن    ل با 

 
 ریخننن  همننن  نننن گ  از لؤلنننؤ و نشسننن 

 

 انگیخننن  بننن  آتننن  جهنننا  از آ  بنننن ا  

 
 بهنننارا ب نننا صننن ما نگنننارا مهنننا ملکننننا

 

  اری نننا  چنن  خنن   تنن  کنن  ن انننن  م حینن   

 
 منن  منناه ای  لنن  بنن  ن ابنن  گنن  وصننل  مهنن 

 

 منن  آه بسننن ز  را گنن  و  شننم  فننن ا    ر 

 
 آ  پنننن  کنننن   را ن گسننننا  خمننننناری 

 

 خ شنننا  منننن واری  ریخننن  بننن  گننن  بنننن  

 
 بنننناال سننننن و منننناه منننننان  ت هننننا چننن 

 

 الال لننننننن ل ی نن گسنننننننا  از فشننننننان  

 
 نیامننن ی تابنننا  سننن اره ای امشننن  بنننناز

 

 نیامننن ی هجننن ا  شنننن  یسنننپی ه ای بننناز 

 
 اسنن  منن  خ امننا  سنن و  نن   نخنن  منن  منناه

 

 اسن  من  شبسن ا  شنم  رخن  مناه م  سن و 

 
 

 اضافه استعاری
ا به ر، شود و آن این است که یکی از ملزومات مشبه به محذوفمی اضافه استعاری از همین استعاره مکنیه ساخته

ه استعاری اضافوازم حیوان را که چنگال است به شب اضافه کنیم لدر مثال باال اگر یکی از  کنیم مثالًمی مشبه اضافه
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 «چنگال شب»حالت در نرا در خود گرفت و در ای دگوییم چنگال شب خورشیمی و در این حالتایم برده اربه ک

 . اضافه استعاری وجود دارد

 در خورشید، چشم زمانه، دست روزگار، حملهی حسد، گردن استکبار: برای اضافه استعاریهایی نمونه

 باران رحمت ، روی ماه، خورشید عشق، بیابان گمراهی: برای اضافه تشبیهیهایی نمونه

 

 نکته
ه اضافه کردن این مضاف ب، در اضافه استعاری: توان چنین عمل کردمی برای تشخیص اضافه تشبیهی از استعاری

کند یا استکبار گردن ندارد برعکس اضافه تشبیهی که نمی حسد حمله: مضاف الیه از نظر عقلی صحیح  نیست مثالً

 . آن مضاف و مضاف الیه مشبه و مشبه هستند مثال گمراهی به بیابان تشبیه شده استدر 

 

 

 تمرین
 نیسنن  پ واننن  مننات  بنن ای از شننم  گ ینن 

 

 اسن  خن   تنار شن  فکن   ر اس  ن  ی  صب  

 
 را خنننناکساری سننن  نگ ف ننن  زمننن  کسننن 

 

 اف ننن  آسنننما  چشننن  از ا س نننناره اگننن  

 
 عشنن  یپ جنننن  افک ن  زکننار  پن  ه کنن  فغنا 

 

 نقابسنننن    ر معشنننن   یچهننننن ه ه نننن ز 

 
 اسنن  منن   ر  پنن   ل از بهننار ابنن  یگ ینن 

 

 اسنن  منن  سنن   نفنن  از خنن ا  زر  یچهننن ه 

 
 نشنننی   عننن   ک گننن ه بننن  کننن  منننن   آ 

 

 ج نننانی  گلسننن ا  طننناوو  کننن  منننننایی  

 
 شنن   چینن ه  ل کنن  اسنن  آ  شنن  امشننن 

 

 شنن   خینن ه فلنن  چشنن  مننا عشننن   وز 

 
 رفنننن  و آمنننن   ه نننن  بنننن  ایخ ننننن ه

 

 رفننن  و ز  عمننن   یریشننن  خننن ا  کنننن  

 
 -گردن استکبار –دست طبیعت  –سقف شب  –آغوش خوشبختی  –کویر ی سینه -دست مرگ –لب استخر 

 -عشقی طرّه -شتاب مرگ –صولت خشم  –روح کالم  –دامن خاک  –فریاد هستی  –حسد ی حمله -پای تعدی

ی سایه –غیرت ی حمله -دندان مرگ –چشم عفو  -آفتابی دیده -کام دل –گریبان مکاشفت  –مراقبت ی قفا

 پای اوهام -لطف
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 ایهام
در لغت به معنای به شک و گمان انداختن است و در ادبیات مقصود آن است که واژه ای دو معنی دور و نزدیک 

لستان که گ»داشته باشد و شاعر یا نویسنده هر دو معنی را در نظر داشته باشد مثال در جمله مشهور گلستان سعدی 

و نیز باغ است و گلستان با هر دو معنی در این مقصود از گلستان هر دو معنی کتاب سعدی  «نه جای دلتنگی است

 . شودمی عبارت معنی

 و یا این عبارت:

 مننننن    وری از    عیسننننن   مننننن  ای

 

 نیسننن  انننن ی   ور کننن  آ  غنننج  مننن  

 
 کند و نیز در معنی دوم کسی که به فکرمی در بیت فوق دوراندیش دو معنی دارد یکی آن کسی که به آینده فکر

 . است دورافتادن و جدایی

 

 چند مثال دیگر
 کنن   عننالم  گمنن اه زلفنن  بنن ی کنن  گفنن  

 

 آیننن  رهبننن  او  هننن  بننن ان  اگننن  گف نننا 

 
توان آن می در این بیت بو هم به معنی آرزو است و هم به معنی مصطلح و عادی آن و با هر دو معنی در این بیت

 . را دریافت

 

 

 نکته

 ایهام داشته باشد و به شرطی دارای ایهام است که شاعر هر دو تواند نمی کلمه ای تنها به صرف دو معنی بودن

 . معنی را اراده کرده باشد

  بدون آشنایی قبلی با هر دو معنی یک واژه تشخیص ایهام دشوار است و در آزمون سراسری صرفا کلماتی به

 . را خوانده باشیدها شوند که در کتابهای درسی آنمی عنوان ایهام مطرح

  بینیدمی جدول کلمات ایهام دار را زیردر 
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 تمرین

 منن  بنننن    تنن  همبننازی ننن  کنن  راسنن   بنن 

 

 بنازی ک ن م  کن  بیننن  مگن   ین ه شن خ ت  

 
     رنکشننن  منننجل روی کننن  هسننن  امیننن 

 

 اسن   ل  گن  جنای ه گلسن ا  کن  سخ  ای  از 

 
      تنن  بننا شنن  آمیخ نن  تنن  بننا شنن  ریخ نن  جننا 

 

 ب نن از  هلنن  را جننا  جننا    ار  تنن  بنن ی چنن   

 

 معنی دوم معنی اول واژه معنی دوم معنی اول واژه

 پیرزن پدر رستم زال عیب نوعی حیوان آه 

 مشغول گرم و با نشاط س گ   شراب صحرا با ی 

 معشوقه خسرو شکر شک  ممکن شدن طلوع ب آم  

 حاکم شاعر معروف شه یار آرزو بو ب 

 نوعی مزه معشوق خسرو شی ی  پوشش یموسیقاصطالح  پ  ه

 روزگار پیمان عه  نوعی حشره اجازه پ وان 

 خورشید عشق مه  ادای باز را در آوردن سرگرمی بازی

 مضطرب نگاه کننده نگ ا  نزدیکان و فامیل خود خ ی 

 درون گذاشت نها  شانه دیشب  و 

 مردمک جماعت م    جمع دیو دفتر شعر  ی ا 

 نوعی ساز رودخانه رو  روح جاری روا 

 چوب نوعی ساز ع   مداد شکسته شدن  ل 

 تیر دان فدا شدن   با  متضاد راست ناراست چپ

 وسط لشکر دل  ل  لقب زال مکر و حیله  س ا 

 باغ کتاب سعدی گلس ا  وسطش سیاه است بی رحم  ل سی 

 پول صاحب یکی از عرفا مال   ی ار دور باش نوعی چوب  ور با 

 شراب همیشه م ا  هوس جریان هوا ه ا

    از تو دور باشد بر اثر دوری از تو  ور از ت 

    عاقبت اندیش کسی که در فکر دوری است  ور ان ی 
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    اف ننن  نظننن ی ب م ننن  ار بگننن ر  آسنننما  ز

 

 ن سننن  ثنننن یا بننن  نبی ننن  مهننن  تنننا ذره 

 
   رو  آواز بنن  بننا ه ن  شنن  تننا حنناف  کیسنن 

 

 باینننن   تجمن  چ ن ی  چن ا مسنکی  عاش  

 
    اری تننن  کننن  سنننی   ل چشننن  آ  و  یننن  

 

 ننننن ار  نگنننناه آشنننن ا هیننننن  جاننننن  

 
     ار  منننن    گننن  نننن از  مسننن  نننن گ 

 

 بننا  ن شنن  بخنن ر   نن   بنن  گنن  عاشنن  خنن   

 
 

 ایهام تناسب

این آرایه زمانی  (مراعات نظیر)نوعی از ایهام است و همچنان که از نام آن پیداست هم ایهام است و هم تناسب 

کاربرد دارد که واژه به تنهایی ایهام نداشته باشد بلکه معنی ایهامی آن زمانی آشکار شود که آن را با واژه دیگر در نظر 

 : بگیریم مثالً در عبارت زیر

 تنها به معنی ممکن شدن است و تنها زمانی معنی «برآید»در این عبارت : گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

 .آید به معنی طلوع کردن خواهد بودآید که آن را با ماه در نظر بگیریم که در این صورت برمی ایهامی آن صحیح در

 : دیگرمثال 

 عننننالم  بنننن  گسنننن    سننننای  چ ننننا 

 

 رسننننن م  از نی  یشننننن  زالننننن  کننننن  

 
  .به معنی پیرزن است اما اگر آن را با رستم در نظر بگیریم در آن صورت ایهام خواهد داشت «زال»در بیت فوق 

 : دیگرهای مثال

 سنال  چشنم  بن  و رفن  بن و  هف ن  ای  ماه 

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 حنال  مشنک  چن  کن   انن  چن  ت  هج ا  حال 

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 
  .نظر بگیریم به معنی هفت روز خواهد بوددر بیت فوق ماه استعاره از معشوق است اما اگر آن را با هفته و سال در 

 

 تمرین
     مننن ا هسننن  و رف ننن  هف ننننن   و مننناه ای

 

 تنن  بنن  سننال  چنن   شننب  شننب  چنننن   روزی 

 
      رخ ننن  زمننی  نطنن  بنن  شنن  پیننا ه اسنن  از

 

 نعمننا  شنن ه شننهما  بننی  پننیل  پنن  زینننن  

 
     مننن   زار هاینالننن  رسننن  گننن   بننن  کجنننا

 

 چمنن    ر سننن اس   سنن ا  بلبنن  هننن از 

 
 عننننالم  بنننن  گسنننن    سننننای  چ ننننا 

 

 رسنننن م  از نب  یشننننن  زالننننن  کننننن  

 
   آف نننا  پنننی  بننن   ه اوف نننا شنننب   چننن  

 

 شنن   بنننن  عینن   بنن  و رسننی  جننا  بنن  مهنن   

 
   سنننع ی مکنننن  آوری بنننا  و بی نننار ه ننن 

 

 سنی ی   کن  شنک  گ ین  کن  اسن  حاجن  چ  

 
 

 کنایه
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است و در اصطالح ادبیات آن است که چند کلمه بر روی هم معنایی را بدهند کنایه در لغت به معنی پوشیدگی 

دیگر به  «شکم را صابون زدن»      مثالً در عبارت کنایی . که این معنا با معنی تک تک کلمات ارتباط نداشته باشد

ر عبارت علف زیر پا معنی صابون و شکم کاری نداریم بلکه کل این عبارت به معنی وعده خوراکی دادن است و یا د

سبز شدن دیگر معنی علف و سبز شدن مورد نظر نیست و این چند کلمه برروی هم به معنی انتظار طوالنی مدت 

 . است

 

 نکته    
ها تواند وجه تمایز استعاره از کنایه باشد که هر دوی این آرایهمی کنایه حتماً بیش از یک کلمه است و این نکته

  .در غیر معنای حقیقی است اما استعاره یک کلمه است اما کنایه حتما بیش از یک کلمه است به معنی کاربرد کلمه

 : برای کنایههایی مثال

 بننار ینن  بنن  و نگ ف  نن   سنن   کنن  ف یننا 

 

 را پنننا و سننن  بننن  مننن  فک  نننن  پننننای از 

 
 نبننن   ج یننن  بیننن ا  بننن  کنننناو هننن  کننن 

 

 زر  روی و آینننن  بنننناز خسنننن   جگننننن  

 
 عشنننق  آتننن  از سننن خ   صنننف  پ وانننن 

 

 نگ شننن   زپیمنننا  و آ  سننن  ز بگ شننن  

 
 نکن   همن   خن   بن  را منا گن  شمشنی  ب  آ 

 

 نکنن   خنن  ابنن و و عشننقبازا  خنن   ریخنن  

 
 

 تمرین
 پننای بلغنن   گنن  کنن  کنن  چ ننا  معننا   ال

 

  ار  نگننن   عنننا  سننن   و بننن  ا  ف شننن   

 
 زار بگ یسننننن  بیچننننناره بشننننن ی  چنننن 

 

 بننن ار  امنننننن  ز  سننن   خ اجننن  ای کننن  

 
  ار   یگننننن ی پننننی   ل کنننن  هننننن 

 

  ار   یگنننننن ی  سننننننن   ر ریننننننن  

 
 آور سن  بن  ای سنای   وسن  ای  شنم   رغ  ب 

 

 ب آینن  آف ننا  کنن  نخ اهنن  کننن ر منن   کنن  

 
 میننا  بنن  آینن  تج بنن  محنن  گنن  بنن   خنن  

 

 باشنن  غنن  او  ر کنن  هنن  شننن   روی سننی  تننا 

 
 شهننن  همنن   ر کنن   بنن  نمننای  انگشنن  کنن  ای

 

 اسنن  اهمننال  عجبنن  غ یبننا  کننار  ر کنن  وه 

 
 چن  گن  من  خنن   تن  چشن  بن  گشن  حجل

 

 آینننن  شیننننن  بنننن ی  ه نننن  از ه نننن ز 

 
  اری طمنننن  چنننن  همننننن   ینننن  علنننن 

 

 سننننای  چننننن ا  خینننن ه آ   هنننناو   ر 

 
 سنننن   ر بنننا  چ ننن ا  و عمننن  انننن   گننن 

 

 را گلسنننن ا  نایننننن  خ نننننن ه چگننننن ن  

 
 گین ی من   سن  تنا خن   از شسن    س  زا 

 

 گنن اری  لنن   ر تننا گشنن   خینننننال چنن  زآ  

 
 اف نن  منن  زر  روی بنن  او روی عکنن  کنن  روزی

 

 ا بنن  ه ننن  زنگنن  گنن  رخنن  رومنن  شنن   منناه  
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 تنن   امنن   سنن  ز گنن ار  کنن  مبنن  گمننا 

 

 افشننان  بنن  آسنن ی  جهننا   و از چنن  گننن  

 
 

 حسن تعلیل
است که برای مطلبی دلیلی ادبی بیاوریم نه در لغت به معنی دلیل خوب آوردن است و در اصطالح ادبیات آن 

 : دلیل واقعی و این تازگی دلیل آوردن برای خواننده جذاب باشد مثالً

 کنن   زر  کنن  سننع ی تنن  سنن خ روی گ ی نن 

 

 شنن   زر و اف ننا  مسنن  بنن  عشنن  اکسننی  

 
ال عشق این ب پرسد و سعدی به جای آن که بگویدمی در بیت فوق کسی از سعدی دلیل زردی و پژمردگی اش را

چون مس بی ارزش بوده است و اکنون عشق مانند کیمیایی ، گوید چهره سرخ آن زمان منمی را بر سر من آورده است

 . آن چهره زرد را به چهره ای زرد رنگ اما طالیی و با ارزش چون زر تبدیل کرده است

 : چند نمونه دیگر

 گ یننن م  خلفنننا مننن   بننن  بغننن ا  خنننا 

 

 اسن  بغن ا   ر کن  چیسن  روا   شن  ای  ورن  

 
 نننن ار  کننن  بننن    آ  از  هننن  بسننن   پسننن  

 

  اری تننن  کننن  زبنننا  شنننی ی   و چ بننن  

 
  ین ه جهنا  پین ا  گشن    آ  از پشن  خمی ه

 

 را جنن ان  ایننا  ج ی نن م  خننا  اننن ر کنن  

 
 

 نکته
یل امکان وجود حسن تعل، به کار رفته باشد و جمله حالت سوالی داشته باشد «دانی»اگر در بیت یا عبارتی کلمه 

 : چند نمونه. در آن زیاد است

 عاشنقا  چشن  عشن   ر شن  ابن  چ   چ ا  ان 

 

 شن   پ هنا  اب هنا  ر تن  بنی  من  آ  کن  زی ا 

 
 اسنن  خاصننی  چنن  از  اننن  ن ننن     کنن  صنن  

 

 ( رخشننا ) الال لؤلننؤ وزرشنن  تنن  نطنن  شنن   ز 
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 تمرین

 . زیر حسن تعلیل را بیابیدهای در مثال

 گ یسنننن  خننننن   همنننننانا شنننن  و اع  ر

 

 صبننننن  ب منننن   زا  آلنننن  ه خنننن   روی 

 
 عشنننا  خننن   ریخننن  تننن  چشننن  تنننا

 

 منناتننننن  رنننننن  گ فنننن  تنننن  زلنننن  

 
  اریننن  نگنن   عنننا  سنن  بنن  صننب  چنن  منن ا

 

 منن  کشننی    نفنن  از جهننا  اسنن  روشنن  کنن  

 
 شکفنننن  گننن  اگنن  خننا  از نیسنن  عجنن 

 

 خفننن  خنننا   ر انننن ا  گننن  چ ننن ی  کننن  

 
 شننن  نشننی  پنننن  ه شننب  ف وزننن ه خ رشننی 

 

 تننن  چهنننار ه مننن  پننن  ه از  ر بننن  کآمننن  

 
 عجننن  چنن  ب آمنن  سنن خ اگنن  منن  غمنناز اشن 

 

 نیسن  کن  نیسن   ری پن  ه خ   ک  ه از خج  

 
  رخنن  انبنن ه سننای  بنن   تارینن  ننن  تننا

 

 گل نننار از ب ه ننن  چنننن اغ  بننن   هننن  زیننن  

 
 بهنننار ابنن   ینن  چنن  ایننا  عهنن ی بنن  رسنن 

 

 آمنن  نسنن ی  و سننن ب  و سننم  بنن  ا  گ ینن  

 
 اسننن  پ خننن   نننن  رشننن  ز پسننن    هنننا 

 

 اسنن  ننن  ه کننن  هنی  پسنن    هنن  بنن  وگ نن  

 
 عقنن  و ب ننن م   ینن  و  نینن  ننن  شنناه ا  گنن 

 

 اننن گ ینن ه خلنن   چنن  بنن ای زاهنن ا  پنن  

 
 اننن  ری ه گننننن یبا  هنن زه بنن  همنن  هنناگ 

 

 ا نگف نن  گلشنن  بنن  تنن  لنن  از ح فنن  منن  

 
 گفن   تن  جن  حکاین  کن  کن    عه  خج  پ  

 

 جنانننن  میننا   ر تنن  و زبان نن  سنن  بنن  همنن  

 
 نفسننن  از زاین  خ رشنی  کن  کن   صن   ب 

 

 نخسنن  صننب  گشنن  روی سننی   رو  از کنن  

 
 ابننن  از چکنن م  عنن   جننای بنن  همنن  بننارا 

 

 کنن   حینننا تنن  لطینن  روی از کنن  پی اسنن  

 
 

 مراعات نظیر )تناسب(
 است و آن آرایه ای است که در آن کلماتی که به نحوی تناسب معنایی دارند گرد هم جمع ت اس نام دیگر آن 

 : شوند مثالً در بیتمی

  ا  خ اهنن  سننم  بنن  عقیقنن  جننا  ارغنن ا 

 

 شنن  خ اهنن  نگنن ا  شننقای  بنن  ننن گ  چشنن  

 
 : باشند یا این بیتمی زیر آنها خط کشیده شده است نام چهار گلکه در این جا کلماتی که 

 نننن  مننن   ا  و  یننن   فلننن  سنننب  مننن رع

 

  رو ه گنننا  و آمننن  خننن ی  کشننن   از ینننا   

 
 . باشندمی که باز هم در این جا کلمات مشخص شده کالً اصطالحات مربوط به کشاورزی

 : دیگرهای مثال

 آمن  بن  ایسن اره کن  امش  ر  یا اس  ش  چ 

 

  ار  مناه مهن  نن  و خ رشنی  عشن  نن   گن  ک  
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 آر خنننن ی  بنننن  را  ل بننننناز ه خننننن    ل

 

 آر پنننننی  نامننننن  و  وا  و گیننننن   لننننن  

 
  سنننن  ز آمننننن   ر پ ینننن  آ  از  پننننای

 

 شکسنننن  پشنننن   مهنننن ه و  ل مهننننن  

 
 

 تمرین
 . زیر تناسب را بیابیدهای در مثال

 ب آمن  ای سن اره کن  امشن  ر  یا اس  ش  چ 

 

  ار  مناه مهن  نن  و خ رشنی  عشن  نن   گن  ک  

 
 سنناح   امننن   ر صننن   چنن   مننا کشنن  

 شکسننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 بشنک    رینا آغن    ر کن  خن   من ج  و   

 
  سن  کن   وسن  ای سنن   از مگین  بناز را پای

 

 ب سن   عنای  بن  خن   ن سن  هیچنن  بن  گنن  

 
 آر خنننن ی  بنننن  را  ل بنننناز ه خنننن    ا

 

 آر پننننی  نامنننن  و  وا  و گیننننن   لننننن  

 
 ز سنننن  آمنننن   ر پننننن ی  آ  از پننننای 

 

 شکسننننن  پشنننن   مهنننن ه و  ل مهنننن  

 
 گنن    هنن   سننیاره چشننم  زننن  تینن  چننن  

 

 اننن از  سننپ  گنن  و  مهنن   کشنن  تیننغ چنن   

 
 خننننن   ز رینننای تننن  شننن ع بنننن  عقننن 

 

  رو  سننناح  بننن  بنننن   جنننا  کشننن   

 
 تمنا  ن سن  کن   وسن  ای من  و سنال ج ر ز

 

 م  ا نننن  و تیننن  و مننناه  ی یف  ننن  اسنننی  

 
 هسنن   ب یننا  ف ننا بننا  بننن   ا  غنن  آتنن 

 

 سنن خا  بنن  و آ  چشنن   ر شننعل  ا  از ای نن  

  ار 

 
 

  واج آرایی )نغمه حروف(
کند یم صامت یا مصوتی را بیش از بقیه تکرار عمداً، ای است که در آن شاعر به دلیل تاثیر گذاری بیشتر متنآرایه

 : مانند. کندمی و بیت یا عبارت را آهنگین

 اسنن  خنن ا  ه گننا  کنن  آرینن  خنن  و خی ینن 

 

 اسننن  روا  خننن ارز  جانننن  از خ ننن  بنننا  

 
 یا . را بیش از حد تکرار کرده است «ز»و «خ»شاعر دو صامت 

 . ص ای س گی  سک    ر س  س ا پیچی ه ب  

 . در متن« س»تکرار آگاهانه 

 : دیگرهای مثال

 نیسنن   منن  منن  آیننا کیسنن   رو شنن  مسنن  ای

 

 من  ت هنای    هن  ای چیسن   پن  نیسن   گ  

 
 شنی ی   و شن ا  و شنم  و شناه  و اسن  ش 

 

 بی نن   وسننن ا   شنن  چ ننی  اسنن  غ یمنن  

 
 بنن ار معنن ور بگسسنن  اگنن  تسننبی  یرشنن  

 

 بنن   سننا  سننیمی  سننا   سنناع  اننن ر  س ننن  
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 تمرین

 :واج آرایی را بیابید

 اسننن  خنن ا  ه گننا  کنن  آرینن  خنن  و خی ینن 

 

 اسننن  وزا  خننن ارز  جانننن  از خ ننن  بنننا  

 
   بنن ار معنن ور  بگسسنن  اگنن  تسننبی  یرشنن  

 

 بنن   سننا  سننیمی  سننا   سنناع  اننن ر  سنن   

 
    نیسنن  غننن ی  چ نن ا  تنن  کنن ی بنن  آمنن   گنن 

 

 هسنن  غ ینن  هنن ارا   یننار آ   ر منن  چنن   

 
 

 اسلوب معادله
یک مصرع در حکم مثال برای مصرع دیگر باشد و چون در این  ، اسلوب معادله به معنی آن است که در بیتی

گویند مانند می کنند و معادل هم هستند به این آرایه اسلوب معادلهمی حالت هر دو مصرع مطلب واحدی را بیان

 : مثال زیر

 شنن  م  ه ینن ا منن    بنن  زو  پاکننا  عینن 

 

 شنن  م  پینن ا زو  خننال  شننی  اننن ر منن ی 

 
توان عیب را می توان گفت که در هر مصرع معادلی برای بیت مقابل وجود دارد یعنیمی در مقایسه دو مصرع

توان معادل شیر حساب کرد و همچنان که مو در می توانند سیاه باشند و پاکان رامی معادل مو گرفت چون هر دو

 . شودمی شود عیب انسانهای پاک نیز زود آشکارمی شیر زود آشکار

 و یا این بیت:

 را ف زاننن   ل هنن   بنن   آینن  چنن   شنن ع

 

 را خاننننن  چنننن ا  اول کشنننن م   انننننا  ز  

 
 –دزد دانا = عشق : در حکم مثالی برای مصرع اول است و مطابقت آنها از این قرار است، در این بیت مصرع دوم

شود با از دست رفتن می کار دزد راحت، یعنی همچنان که با از کار افتادن چراغ خانه: چراغ خانه، هوش دل فرزانه

 شودمی عقل نیز کار عشق برای تسخیر آدمی آسان

 

 نکته
آمده باشد بیت اسلوب  هر کسو هرکه و مشتقات آن از قبیل  کهها در بیشتر موارد اگر در آغاز یکی از مصرع

ا و این باند معادله ندارد زیرا آمدن که به این معنی است که این دو جمله به  هم ربط دارد و به عبارت دیگر وابسته

 . تعریف اسلوب معادله که هر مصرع به ظاهر مستقل است سازگار نیست

 : دیگرهای مثال

 فیضنننن  طالنننن  گنننن  آمنننن ز اف ننننا گ 

 

 اسننن  بل ننن   کننن زمی ننن  ب نخننن ر  آ  ز 

 
 نیسنن  شننعل  شننا  کسنن  نشننی   بنناال اگنن   و 

 

 اسنن  بنناالت  او گ چنن  نگینن   ابنن و چشنن  جننای 

 
 

 

http://konkursara.com


 

23 
 

 هانکته

 اسلوب معادله تنها در دو مصرع یک بیت ممکن است روی دهد و شامل یک بیت و بیت بعدی نخواهد شد . 

 معنی یک مصرع در اسلوب معادله به تنهایی کامل است . 

 تواند مصرع اول و یا دوم باشد و از این بابت تفاوتی نداردمی مصرع را عوض کرد و مصرع مثل می توان جای دو.  

 

 تمرین
 . اسلوب معادله را بیابید

  گنن  ینن  بننا جنن ا  و پینن  صننحب  نگینن    ر

 

 هن  از جن ا کمنا  و تین  شن  پی سن  هن  ب  تا 

 
 جنن ا هنن  از  وسنن ا  مهنن ی سنن   از شنن ن م 

 

 جنن ا هنن  از خنن ا  بننا  ک نن م  را هابننن   

 
 مننن  هنن   و عقنن  رفنن   ینن    ور از را تنن  تننا

 

 جنن ا هنن  از کنناروا  م نن ل ن  ینن  شنن  م  

 
 گننن   نم  بننن  تنننن بی  بننن  رمیننن ه  ل

 

 بنناز گنن    چگ ننن  سنن زا  آتنن  بنن  شننن ر 

 
 زبننننا  بنن  آور   لنن   ر بنن   چنن  هنن   منن 

 

 خنننا  بننن  نهنننا  نمانننن   انننن  ن بهنننار  ر 

 
 جنن ا هنن  از  وسنن ا  مهنن ی سنن   از شنن ن  منن 

 

 جنن ا هنن  از خنن ا  بننا  ک نن م  را هابننن   

 
 گ فنن  ن نن ا  ب ننا  م گننا  ز آسننان  بنن   ل

 

 مشننک  کشننی   شننی ا  یپ جنن  سنن  از طعمنن  

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 
 ب ینن  آسننان  بنن  پی ننن ا  سسنن  از تنن ا م 

 

 اسن  مشنک  کشنی    نن ا   هن  از ج ان   ر 

 
 کشنننی  ن ننن ا  زنجیننن   ر خاشنننا  را بنننن  

 

 اسن  مشنک  کشنی   جن ال  سنب  عم   ام  

 
 را سن ک  عشن  سن گی  هنای ل با نیس  ت ج 

 

 را آتنن  و یننا    آمی شنن  هنن  بنن  باشنن نمنن  

 
 خیننن   چننن   ر  بننن  آ   از س کشننن  جننن 

 

 خینن   چنن  گنن   جنن  بنن  ف ومنننای  خننا  از 

 
 امیننن وار اسنن  ابنن  بنن   اننن   خننا  زینن   ر

 

 تنن  بننی  باالسنن  عننننال  بنن  نظننن  را  ل 

 
 حجننا  و شنن   یپنن  ه از شنن خ چشنن  نماینن م 

 

 سننحا  گنن   نم  مننان  را سنن ز عننال  بنن   

 
 رسن م  ب ابن  بن  و نین  بن   ال  روشن  فی 

 

 خنن ا  و ابننا  بنن  یکسننا  اف نن م  منن  پنننن ت  

 
 نیسنن  تننناثی  را گ ینن  خ یننا  ت نن  منن ال   ر

 

 کبنننا  اشننن  از ان یشننن نم  سننن زا  آتننن  
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 مجاز

لغت به معنی رد شدن است و در اصطالح ادبیات به معنی کار برد کلمه در غیر معنای اصلی است و در مجاز در 

ت دس «دست از اعضای بدن است»گوییم می رود به عنوان مثال وقتیمی متضاد حقیقت به شمار، مجاز ، این عبارت

و مقصودمان کل دست نیست بلکه انگشت  «دستم را بریدم»گوییم می اما وقتیایم را در معنی حقیقی به کار برده

  ایم.دست است مجاز به کار برده

 

 دیگر از مجازهایی مثال
 مجاز در صحرا و دشت زیرا مقصود از این دو کلمه مردم صحرا و دشت است : خروشی بر آمد از صحرا و دشت

 . خورشید استمقصودمان خود خورشید نیست بلکه مقصور نور : خورشید این جا را روشن کرده است

 : برای مجازهایی مثال

 روزگنار خلن  گن  ک  ت  با اس  س ی را ما

 

 فکن  محن  سن ) سن ی  آ  بن  هن  ب و  س  و ش ن   شم  

 (اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 
 پننا  را پیماننن  ایننن  آشننامی   چنن 

 

 (شن ا  محن  پیمانن ) خنا  سن  بن  مس نن  ز اف ا    ر 

 
   نیسن   اور کسن  کن  ننال  کن  بن  ت  از

 

 مع نن   ر  سنن ) نیسنن  بنناالت   سنن  هننی  تنن   سنن  وز 

 ( ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر 

 
 

 نکته
 : تفاوت و شباهت میان استعاره و مجاز

در این ها رود اما تفاوت آنمی شباهت این دو در این است که در هر دو آرایه کلمه در غیر معنای اصلی به کار

ر و گوییم شیمی شود مثالً وقتیمی است که در استعاره حتماً تشبیه وجود دارد و اساساً استعاره از تشبیه ساخته

از اما در مجایم مقصودمان انسان شجاع است تشبیه وجود دارد و انسان شجاع را در صفت شجاعت به شیر مانند کرده

  .کند ولی مقصودمان تنها پا است  هیچ تشبیهی وجود نداردمی گوییم بدنم دردمی این گونه نیست و وقتی

 

 تمرین
 . مجاز را بیابیددر ابیات زیر 

 تیغنن  و تنن   سنن  هنن  بنناری ا  کشنن    گنن 

 

  انن  نک ن  تن  هن  من  خن   بن   سن  خن   

 
 مشنک  او آور    سن  بن  کن   از رفن  چ  ه 

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 را بن  ه غنار  بن ی گن  آوری گن   ک ن  چن   

 
 عالمنننن  تنن  زلنن  چنن   نن ار بنن  هسنن   

 

 حسنن   نن ار زلفنن  خنن   ر  ینن   یننن ه تننننا 

 
 زبنننا  بنن  آور   ل حنن ی  کنن  هنن  خامنن  چنن 

 

 نک نن  چنن   نک نن  زا  سننن  بنن  سنن  کنن  منن ار 

 
  اری سننناما  و سنن  بنن  مننا سنن  تنن  گنن 

 

 انننننن ازی   نننن م   ر سنننن ی و مننننایی  

 
 منننننننس ی  و  و    ینننننن ی  خنننننن اب 

 

 ماسنننننن  سنننننن   ر ه ننننن ز خننننن ا  
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 مهنن  و ینناری سننن   بنن  ه نن ز مننا و رف نن 

 

 ایکنن  ه مننا سنن  بنن   گنن  ینناری تنن  نننن  گننن  

 
 مننا خنننن    صننن  بنن  کنناو آ  بننا  یننا 

 

 هننن  نیننن  پیمننننا  و بشکسنننن  را عهننن  

 
 خ بنننا  کننن  مسنننکی  مننن   صننن  مکننن 

 

 نک شنننن   مسننننکی ا  خنننن    ر چ ننننی  

 
  سن   تنا کن  آنن  سن  بن  آین  بن   گن  ز س  

 

 گ ینننبان  از ب نیننار  سنن  رسنن   امننان  بنن  

 
 بنناز کنن  شننن  تینن ه ای  اشنن   چنن  سنن  بننا

 

 نیامنن ی پایننا  بنن  عشنن  گ شنن  سنن  چنن   

 
 بمان ننن  گنننن   ر خننن  چننن   ی ننناری بننن 

 

 بخ ان نننن  صنننن  بخنننن اه  الحمنننن ی ور 

 
 پنننننا  را پیماننننن  ایننن  آشننننامی   چننن 

 

 خنننا  سننن  بننن  مس نننن  ز افنننن ا    ر 

 
 نینننس   اور کسنن  کنن  نننال  کنن  بنن  تنن  از

 

 نیسنن  باالتننن   سنن  هیننن  تنن   سنن  وز 

 
 شکسننننن  عننننال   ل خ بننننا  غمنننن ه

 

 رسنن  غمنن ه اینن  از کنن  آ  اسنن   ل شننی  

 
 

 سجع
 سجع متوازن -الف

 ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح

 سجع مطرف -ب
 محبت را غایت نیست از بهر آن که محبوب را نهایت نیست

 آن که بر دینار دسترس ندارد در همه دنیا کس ندارد

 سجع متوازی -ج
 شد و بازار اینان کاسد ظن آن شخص فاسد

 هرکه دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید

 نیک بخت آن کخ خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت

 

 و ترصیع  موازنه
دو مصرع به ترتیب با هم های شوند و مقصود از آنها این است که واژهمی موازنه و ترصیع معموال ًدر شعر یافت

داشته باشند این ارتباط در موازنه بر اساس سجع متوازن است و در ترصیع بر اساس سجع ارتباط لفظی و آهنگی 

 . متوازی

 

 موازنه 
 : در بیت زیر کلمات مشخص شده با هم فقط از لحاظ وزن مرتبط هستند پس بیت موازنه دارد

 محبوسم تو دام در

↓ ↓ ↓ ↓ 
 مغلوبم تو دست در
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 ترصیع 

 : زیر کلمات مشخص شده با هم از لحاظ وزن و حروف پایانی ارتباط دارند پس ترصیع دارند بیتدر 

 نوال را ما بود برگبی برگ

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 حالل را ما بود مرگیبی مرگ

 

 نکته
خواهد بود که کلمات بدون استثنا سجع متوازی داشته باشند و حتی یک مورد استثنا باعث  درستزمانی ترصیع 

 . خواهد شد که ترصیع به موازنه تبدیل شود

 

 تمرین
 . زیر موازنه را بیابیدهای در مثال

    م ح سنننن  اسنننن  طالننننن  و محب سنننن 

 

 خ نخنننن ار  اسنننن  اخ نننن  و غمخنننن ار  

 
    خطاسن  عنی  ت سن  روی  ر نن  کن  نظ  آ  ه 

 

 ه اسنن  سنن  تنن  یننا  بنن  ننن  کنن  نفنن  آ  هنن  

 
    یابنن  جننا  رنجنن ر  ل     ر او کنن ی بنننا  ز

 

 بی نن  جننا  مهجنن ر  ل    هنن  تنن  روی یننا  ز 

 
     اری عالمنننننن  عنننننال  رای از کننننن  ای

 

  اری مح منننن  بخنننن  چننننن   کنننن  وی 

 
     زمننی  بگ ی نن  منناه را خنن م   بنن ای کننن 

 

 ج نننا   ربننناز  حننن ر را ح م ننن  بنننن ای وز 

 
 

 ترصیع
 . را بیابید ترصیعزیر های در مثال

    را  ننننننال و ن گننننن ی  را بنننننن و  منننننا

 

 را حنننننننال و ب گننننننن ی  را  رو  منننننننا 

 
   چ  نننن  بنننن  م غکاننننن  باشننننن   انننننن 

 

 ک نننن  بنننن  کننننن  کان  باشننننن  غ چنننن  

 
   زت سننن  منننا  ر نننن ا و نننننایی  چننننن  منننا

 

 ت سننن  ز منننا  ر صننن ا و کننن هی  چنننن  منننا 

 
   ت سنن  حسنن  از فخنن  همنن  را جهننا  کنن  آ  ای

 

 ت سنن  نسنن  از فخنن  همنن  را  شننها کنن  ا  وی 

 
    یاینن  جننا  رنجنن ر  ل     ر او کنن ی بنننا  ز

 

 بی ننن  جنننا  مهجننن ر  ل    هننن  او یننننا  ز 
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 نمونه تست 

 (49تج ب  ) ر م ظ م  زی  چ   تشبی  وج    ار  ؟  -1

بیرون/ مرا هر شعر دریایی است لبریز از شراب خون / کجا شهد است کنم می مرا هر لفظ فریادی است کز دل»

 .«خون است / چنین آسان منوشیدشی کاسه، لفظ است / مرا اینی این اشکی که در هر دانه

 ( شش4   ( پنج 3   ( چهار 1  سه 

 

 (49تج ب  )بی  زی  ک ام   ؟های آرای  -2
 بل نن  مع نن  پاینن  ننن از   سنن  از گنن   »

 

 کنن  ه سننلیما   سنن  سننخ  شننی ی  ار منن ر 

 .«اسنننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 
 جناس تام، حسن تعلیل، تشخیص، ( کنایه1  مجاز ، تضاد، حس آمیزی، کنایه( 2

 حسن تعلیل ، اسلوب معادله، تلمیح، ( استعاره4 اسلوب معادله، مجاز، حس آمیزی، استعاره( 3

 

 ( و ت ا   اسل   معا ل   ک ای   حس  تعلی   ایها  ت اس های )ب  لحاظ  اش   آرای   ت ال  ابیا  -3

 (49تج ب  )ک ا  اس  ؟
 جنا  سنپار م  مسن   ر  خنا  ب  آ  از -ال 

 

 بسنپارن  خنننا  بن  مسن   تن  کن ی ب  ه  ک  

 
 ببنی  ن ینن ی چن  گن  گین   بین ار یخف   - 

 

 منن  بینن ار ی ینن ه خنن ی   خنن ا  از پنن  چشنن  

 
 وجن   بنا   ر خ شگ سن  بلبن  ه ارا  ص  - 

 

 مبنا  گن  هن اری سنلما  ای تن  چن  نباشن  گ  

 
 نشنننان  یافننن  رخننن  مهننن  اثننن  از مننناه - 

 

 شننن  نگنننن ا  جمنننال  بننن  جهنننان  روی زا  

 
  اننن نم   ل حننال کسنن  اشنن  غیننن  بنن  -هننن

 

 گیننن   خبننن    ی انگنننا  ز طفننن  همیشننن  

 
 ب، ـ ه، ج، الف، ( د4 ـه، الف، ب، د، ( ج3 ب، ـ ه، الف، د، ( ج1 ـه، د، الف، ج، ب( 2

 

 ش  ؟م  ت تی   ر ک ا  ابیا  یاف ب  «تعلی تشخی  و حس   ت ا    ایها   تضا »های آرای  -9

 (49ریاض  )
 ا  انن  ین  نشن  شنا ی خن م  کن   لن  -ال 

 حاصنننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 ب شنی    انن  بن ی بن  کن  تنا غ    ا    ر چ ی  

 
 اف نن نم  گننن ار   وسنن  کننن ی بنن  زا  - 

 

 مننن  رهگنن ار منن  ی یننن ه اشنن  بگ فنن  

 
 کنن  ی خ امننا  ننناز از و ب خینن ی تننن  چنن  - 

 

 ب شننی   حیننا ز گلسنن ا  طنن   بنن  سننن و 

 
 نیسنن  حجننا  م نننازل بُعننن  عشنن  راه  ر - 

 

 وصنننال منننان  بننن   کننن  مبننن  گمننننا   وری 

 
  وسن  یطن ه خن  اسن  نجنا   ا  یحلق  -هن

 

 نبنن    ا  ایننن   ر کنن  م غنن  حالنن  بنن  وای 

 
 ـه، ب، الف، ج، ( د4 ب، ج، ـ ه، الف، ( د3 ب، ـ ه، الف، د، ( ج1  د، ج، ـ ه، الف، ( ب2
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 (49ریاض  )وج    ار  ؟ (و ک ای   اس عاره  تشبی )ی  ر ک ا  بی  ه  س  آرای . 5

 محننال تنن  تسنننخی  و خینننال  ی لنن  تنن 

 

 محننال تنن  تعبینن  و خنن اب  کنن  م ننن  بخنن  

 
 ا آم خ نن   گنن    اعنن  عمننن  ینن  بعننن 

 

 انفننا  از ا  اف وننن  کنن  اسنن  گ جننن  عشنن  

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 
 گ شنن   ر گلسنن ا  و رفنن  گننن  کنن  چننن  

 

 س گنننن ش  بلبنننن  ز پننن  زا  نش نننن ی 

 
 گن  ی؟ هن ا  ر سن   ال کمن  تا ه   صح ای ب 

 

 واگن  ی چن  گن  ی گن  ک  ت س  ره   بی  نم  

 
 

 (49ریاض  )بی  زی  ک ام  ؟ های آرای -6    

 ماسن  سن ر پ سن ا   تن  منات   ان  م  چ  آ 

 

 ماسننن  م صننن ر رایننن  و  یگننن ا  نخننن   ار  

 
 جناس ، ایهام تناسب، تشبیه، ( استعاره1   تضاد ، کنایه، استعاره، ایهام( 2

 تلمیح ، تناقض، ایهام تناسب، ( تشبیه4  ایهام ، جناس، تناقض، ( کنایه3

 

 ک ا  «از نار نگ   ار   شیف   پ وان  اس پ وان  کار  ل  /  ل   ای صب  ت ی   ای »بی  های آرای  -7

 (49ه  ) اس ؟

 جناس ناقص  –ایهام تناسب  -تشبیه -( استعاره1  مجاز  -حسن تعلیل -جناس ناقص –( کنایه 2

 جناس تام -ایهام تناسب -کنایه -( مجاز4  استعاره -حسن تعلیل -جناس تام –( تشبیه 3

 

 (43تج ب  )اس  ؟ نش ه  ر ک ا  گ ی   ذک  « مشب » -8

  قهوه خانه گرم و روشن بود هم چون شرم ( 2

 ( چوب دستی منتشا مانند در دستش 1

 (گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید / پای تا سر گوش3

 بی شرمیش ناباور/ و غم انگیز ، ( چاه چونان ژرفی و پهناش4

 

 ؟س ک ا  ا« ح  آمی ی –تلمی   –تشبی    ایها  ت اس »های ت تی  ابیا  زی  ب  لحاظ  اش   آرای  -4

 (43تج ب )
  سن   تهن  از غین  حاصنل  منا م رع ن ار ( ال 

 

 را منا حاصن  خن م  کن   من ری چشن   ر ت ا  

 
 ف هننا  چنن   کنن  ک نن  خ اجنن  مجمنن  چنن ا(  

 

 را شننی ی  جننا  افک نن   ر  وسنن  پننای بننن  

 
 کن  تن  زبنا   وسن  ای خش  سج  ب  م  با(  

 

 افشننان  تنن   لعنن  سنناع  هنن  منن ه از تنننا 

 
 زننننن  کننن  آ  اژ هنننا بننن   را  سننن (  

 

 ک نننن  هننننااژ ر  سنننن   را عصننننا کنننن  

 
  اشنن  تن  روی وصن  بن  فن اوا  امی   ل  -نه

 

 اسنن  امنن  رهنن   عمنن  ره بنن  اجنن  ولنن  

 
 الف-ج-د-ـه-( ب4 د -ج-الف-ب-ـ( ه3 الف-ب-د-ـ ه-( ج1 ـ ه-د -ج -الف -ب( 2
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 (43تج ب )ش  ؟م  همگ   ر ک ا  بی  یاف « تضمی   تشبی   نغم  ح و  ،ایها »های آرای  - 11

 شننی ی  ی صنن  ننن  آور کنن  کنن ه شنن ر تنن ( 1

 

 ت اشننی   تنن ا  ننناخ  بنن  عشنن  کنن ه کنن  

 
 سننح  بنننا  پیشننگاه  ر تنن  زلنن  بنن ی بنن ( 2

 

 ل زینن   اسنن  خنن   بسنن ا  شننم  سننا  بنن  

 
 وصننن  بامننن ا  پ ننننن ی  زلننن  زیننن  بننن ( 3

 

  رخشننی    ر خ رشننی  یچشننم  چنن  تنن ی  

 
 حنناف  چنن   و شننه یار منن   عشنن  شننه  بنن ( 9

 

 ورزینن   عشنن  بنن  نیننال     ینن ه کنن  منن   

 
 

 (  43)زبا   بی  زی  ک ا  اس ؟های آرای  -11
 ز  گنن  مح سنن  را میخاننن   ر غمگننی  مشنن 

 

 را مسنن ا  آور  فننا  لعنن  شن ا  گنن  جنن   کن  

 
 جناس تام –مجاز  –استعاره  –تشبیه  -1  تشبیه  -استعاره –جناس  –کنایه 

 اسلوب معادله –جناس  –مراعات نظیر  –تشبیه  -4 جناس تام  -حسن تعلیل -مجاز –کنایه 

 

 ( 43ریاض )بی  زی  ک ا  اس  ؟های ارای  - 12
 امیننن   انننن  بننن   گیننن  زمنننی  چ ننن  هننن »

 

 «اسننن  بل ننن  بنننار گهننن  ابننن  کننن    سننن  

 
 کنایه  –حسن تعلیل  -استعاره –( مجاز 1  ایهام  –مجاز  –تشبیه  -کنایه( 2

 جناس -حسن تعلیل -تشخیص -( ایهام4  تشخیص -جناس –تشبیه  -استعاره (3

 

 (43ریاض )آرای  تشبی   ر ک ا  بی  بیش   اس  ؟ -13
 خنننناس  مننا  ی اننن   ل از بننج خننار صنن ( 1

 

 نشسنن ی  چهنن  گنن  سننا   بنن  کنن  روز هنن  

 
  ه بننا  بنن  وجنن    خننا  اشنن  سننی  ای( 2

 

 مننن  غبنننار ن سنننی   کسننن   ل بننن  تنننا 

 
 کشننی ه سنن  ننناز از تنن   امنن  اسنن  سنن وری( 3

 

 آف یننن ه نننن ر از تننن  عنننار  اسننن  مننناه  

 
  ینن  تنن  خننال  اننن  و زلنن   ا  تننا  ل منن  ( 9

 

 هنننن    ر ا  اف ننننا  ا  ان یشنننن  طاینننننن  

 
 
 ب  ت تی   ر ک ا  ابیا  یاف « معا ل اسل     حس  تعلی   م  ا   نما  ک ای   مجاز»های آرای  -19

 (43ریاض  ) ؟ش  م 

  ولن  شن   گن  ا  رو سنفل  از ف صن   ان   ب ( ال 

 

 را  ین  خنات   سننن  بن  آت   ر نع  باش  ک  

 
 آینن م  گ ینن  زاهنن   هننایمغ ی خشنن  بنن  منن ا(  

 

 را منات  نخن  بناری نیسن  حس   اش  غی  ب  

 
 منننن    خنناط  بنن  گنن ا  باشنن  آ  روزه  ضننای(  

 

 را عننال  بننار ب گنن ف   ت هننا اسنن   شنن ار کنن  

 
 مشننک  او آور    سنن  بنن  کنن   از رفنن  چنن  هنن (  

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 را بن  ه غنار  بن ی گن  آوری گن   ک ن  چ   

 
 را  انننننن  خننننا  از آور  بنننن  اف ننننا گ ( نهنننن

 

 را نشننان  نشننان  خننال بنن  کشنن  گننن    

 
 ج-الف-ـه-ب-( د4 ب -ج -ـه -الف -د( 3 ب -ـه -د -الف -( ج1  ج -الف -د -ب -ج( 2
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 (88-ش   ؟)تج ب  م  ا ب  یاف های  ر بی  زی  ک ا  گ وه از آرای    -15

 گ شن  خ اهن  سن  ز گلگ ن  اش  گ  گ  فص 

 

 عشنن  بسنن ا  از ز   خنن اه  سنن  بنن  گنن  

 
 تضاد  –تشخیص  –جناس  -اغراق -1  جناس  –ایهام  -تشبیه –مجاز  -2

 استعاره –کنایه  -متناقض نما -مراعات نظیر -4   اغراق  –تشبیه  –مجاز  –کنایه  -3

 

وی ط ط  شک  شک  ما را زبان   یگ        ای خس و شی ی  سخ  ای ی س  گ  پی ه   » ر بی   -16

 (88ه   )ش   ؟م ک ا  آرای  ا ب  یاف    «اس 

 حس آمیزی  -کنایه -تلمیح –استعاره  -1  ایهام  –کنایه  -تلمیح –تشبیه  -2

 متناقض نما  –ایهام تناسب  -تلمیح –استعاره  -4 ایهام     –متناقض نما  -استعاره –تشبیه  -3

 

 (88زبا  )وج    ار  ؟ «م اعا  نظی  –ج ا   -تضا  -اس عاره»های آرای ی  ر ک ا  بی  هم  -17

 پی ننن   تنن  بنن  کنن  ننن ار  بخنن  آ  خنن   منن  -1

 

 آین  بناز من  بن  کن  نن اری لط  آ  خ   ت  

 
  ضنا از گفن م  و رفن م  جفنا شمشنی  ب  ز م  -2

 

 الننن  از ن ال نن  منن  ا  مننا ز ب الینن ی سننع ی 

 
 نیک سن  ک ن  او هن   ب سن ا   ر گ  و اس  خار -3

 آ 

 

 بن     وسن ا  از  وسن ا  پنی  اسن  سه  

 سننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 
 بفنن وزی شننب  کنن  نیامنن  روز مننن  شمننن  -9

 

 آین  بناز تن  بن  کن  نیامن  و ن  منن  جا  

 
 

ک ا  آرای   «چشم  آ     ک  زش   ت  نه  س  ب  لح  /تا    صب   یام  نگ ا  خ اه  ب  » ر بی  -18

 ش   ؟م  هایاف 

 جناس تام  –تشخیص  -تلمیح -1    ایهام  –مجاز  –کنایه  -2

 جناس تام  –ایهام تناسب  -کنایه -4   تشبیه  -تلمیح –ایهام تناسب  -3

 

بمی   پی  م  رس   چ  او  س ا  م   نبی   روی م  زر ی ب  ا بال ل  لعل  »بی  های آرای  -14

 (84ک ا  اس  ؟ )تج ب    «باش 

 ایهام  –مراعات نظیر  –تشبیه  -کنایه -1 ایهام تناسب  –مجاز  –تلمیح  –اسلوب معادله  -2

 تشخیص  –مجاز  –تلمیح  –اسلوب معادله  -4  تضمین  –تشبیه  –تشخیص  –کنایه  -3

ایها  م  ا   نما و  -تشخی  –ج ا  »های ب  ت تی   اش   آرای  ت ج اگ  ابیا  زی  را با  -21

 (84تج ب  ) م ت  ک ی  ک ا  گ ی    رس  اس  ؟ «آمی یح 

 منن ارا بنن  و سننخ  سنناخ  را  لنن  -النن 

 

 خننارا کنن  یع نن   لنن  چننن   عی نن  بننن  

 
  عننا نفنن ی  گنن  و ف مننننننای   شنن ا  اگنن - 

 گننننننننننننننننننننننننننننننننننن ی 

 

 را خننا شننک  لعنن  لنن  زیبنن م  تلنن  جنن ا  
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 ب خین   گن ا  خن ا  از من  کن  محش  صب  - 

 

 ب خین   نگن ا  ننننننن گ  چن  تن  جمنال بن  

 
 شننن   گ ف نننار آزا  شننن   زب ننن   تننننا - 

 

 منننا گ ف ننناری ب ننن  مننننا آزا ی هسننن  

 
  لنن  ای تهنن ا  شننه   ر اننن اخ   غلغلنن  -هننن

 

  لنن  ای  نن آ  شنن ع از ک نن م  حماینن  خنن   

 
 ب-د-ج-ه-الف -4 الف -ب -ه -د -ج -3 د -ج -ب -ه -الف -1 ب -ه -د -الف -ج

 

 (84وج    ار  ؟ )ه     «تشخی  –ک ای   –مجاز  -تشبی »های آرای ی  ر ک ا  بی  هم  -21

 سننلطان  چنن  ب نن  ب شننان  گنن  تخنن  بنن  -النن 

 

( ب نن   سنن )=  ینناره و طنن   سننم   و سنن ب  ز 

 کنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 
 شناه مجلن  ینا  بن  خ ن ا  ل  با غ چ  چ  - 

 

 کنن   پنناره جامنن  شنن   از و گینن   پیالننن  

 
 شننکف  منن ا  گنن  چنن   منن ا  وسنن  روی ز - 

 

 کنن   خننارا سنن   بنن   شننم  سنن  یحننن ال  

 
 بننی  مس ننن  و نن  لینن  ا میکنن ه گنن ای - 

 

 کنن   سنن اره بنن  حکنن  و فلنننن  بنن  نننناز کنن  

 
 

 84ش   ؟ ریاض  م   ی ه «تلمی  -ک ای  –ایها   –مجاز »های آرای ی  ر ک ا  بی  هم  -22

 مننننن    وری از    عیسنننن   منننن  ای( 1

 

 نیسننن  انننن ی   ور کننن  آ  غنننج  مننن  

 
 چنن   کنن  اسنن  بننی  لیلنن  از تنن  خنن   ای( 2

 مج ننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 

 بیابنننان  و کنننن ه  ر بگ  انننن  تننن  عشننن  

 
 سننیاه  هانامنن   ر نگ اشنن  کلننی  اشننک ( 3

 

 شسننن   هنننایمک    ف سننن  م  کننن  بهننن  

 
 نبنن   جهننا  از جننا  حکاینن  جننن  جمشننی ( 9

 

  نینننن ی اسنننبا  بننن  مب ننن   ل زنهننننار 

 
 

 ک ا  اس  ؟  «اب و  ز ه ب  س  خ رشی  کما  را م گا  ت  خ ج  ب  رخ ماه کشی ه»بی  های آرای -23

 کنایه  –تشبیه  –مجاز  -اسلوب معادله -1استعاره      –مراعات نظیر  –کنایه  –تشبیه  -2

 اسلوب معادله  –ایهام  -مراعات نظیر –مجاز  -4 ایهام تناسب  -کنایه  -تشیبیه -تلمیح -3
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