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چون درس 12 مقّدمه ای بر درس 11 هست و از طرفی، مباحث درس های 11 و 13 به هم وابسته است، اّول درس 12 رو می آریم و بعد می ریم سراغ درس های 11 و 13 ...  

»شعر«سخنیخیالانگیز،موزونوسرشارازعاطفهواحساساست.
بهشعرزیباییمیبخشدوآنراشورانگیزواثرگذارمیسازد. وزن

اززیباییوتأثیرآنکاستهمیشود. زیادیازدستمیدهد. زیباییوشورانگیزیاشراتاحِدّ اگروزنشعریرابههمبزنیم:
به این مثال ها نگاه کن:

م�ژده دهی�د ب�اغ را، ب�وی به�ار می رس�دآب زنی�د راه را، هی�ن ک�ه ن�گار می رس�د
اگروزناینشعررابههمبزنیموکلماتشراجابهجاکنیم،زیباییوشورانگیزیاشراازدستمیدهد؛بهاینصورت:

ــد ــگارمیرس ــهن ــدک ــن،راهراآبزنی ــدهی ــارمیرس به ــوی ب ــد ــژدهدهی ــاغرام ب
روز و ش�ب ای�ن طف�ل به نش�و و نماس�تدان�ه چ�و طفل�ی اس�ت در آغ�وش خاک

اگروزناینبیترابههمبزنیموکلماتشراجابهجاکنیم،زیباییوشوراّولیهاشراازدستمیدهد؛بهاینصورت:
ــت ــاکاس ــوشخ ــیدرآغ ــوطفل ــهچ ــتدان ــوونماس ــهنش ــبب ــلروزوش ــنطف ای

واژههایهمآهنگوغیرتکراریپایانمصراعهاوابیاتاستکهحرفیاحروفآخرآنهامشترکباشد؛ضمن این که:بهحرفیاحروفمشترکآخرِ
واژههایقافیه،»حروف قافیه«گفتهمیشود.

ج��ادو و  دل��ف��ری��ب  ت��و  چ��ش��م  آه��وای  چ��ش��م  خ��ی��ره  ت��و  چ��ش��م  در 
واژههایهمقافیه:جادو،آهو/حروفقافیه:مصّوتبلند»و«

جه�ان کران�ء  دو  از  رفت�گان  و  سوی تو می  دوند هان، ای تو همیشه در میان!نام�دگان 
واژههایهمقافیه:جهان،میان/حروفقافیه:ان

بند ب��ه  آوردم  ان��در  ب��از  او  سودمندعشق  ن��ام��د  ب��س��ی��ار  ک��وش��ش 
ـَند واژههایهمقافیه:بَند،سودَمند/حروفقافیه:

موسیقاییوخوشآهنگیآنمیافزاید؛ بارِ بهویژه و برزیباییشعر ـ لوازموضروریّاتشعراستکهـدرکناروزن،تخّیلوعاطفه از یکی  قافیه: 
به گونه ای که:اگرقافیءهبیتراتغییردهیموکلمءهدیگریراجایگزینآنکنیم،بیت،زیباییوخوشآهنگیاّولّیهاشراازدستمیدهدوضرباهنگ

موسیقاییوطنینپایانیسخنهمازبینمیرود.
مالم�تی�ا رب! س�ببی س�از که ی�ارم به س�المت بن�د  از  برهان�دم  و  بازآی�د 

باتغییردادنقافیه،زیباییوخوشآهنگیبیتازبینمیرود؛بهاینصورت:
ــالمت ــارمبهس ــهی ــازک ــببیس ــارب!س غریبیی بــنــد از ــدم ــان ــره ب و بـــازآیـــد

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

کلمهیاکلماتیاستکهپسازواژههایقافیه،عیناًدریکلفظومعنیتکرارمیشود.
ت�و بی�ا ک�ز اّول ش�ب، در صبح باز باش�دش�ب عاش�قان بی دل چه ش�بی دراز باشد

ردیف:باشد/واژههایقافیه:دراز،باز/حروفقافیه:از
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باش�مم�ن خلق ش�دم ت�ا که پریش�ان تو باش�م ت�و  و حی�ران  و سرگش�ته  دیوان�ه 
ردیف:توباشم/واژههایقافیه:پریشان،حیران/حروفقافیه:ان

تمنّا می کردس�ال ها دل طل�ِب جام ج�م از م�ا می کرد بیگانه  ز  آن چه خود داشت،  و 
ردیف:میکرد/واژههایقافیه:ما،تمّنا/حروفقافیه:مصّوتبلند»ا«

ب�ه ن�ازی ک�ه لیل�ی ب�ه محم�ل نش�یندغ�م�ت در ن�ه�ان خ�ان�ء دل ن�ش�ی�ن�د
ردیف:نشیند/واژههایقافیه:دِل،َمحِمل):مهد،کجاوه(/حروفقافیه:ـِل

وجود»قافیه«درشعر،الزامیاّماوجود»ردیف«،اختیاریاست؛به عبارتی:ممکناستشعری»ردیف«نداشتهباشد؛کهدراینصورت،آخرین
واژههایهمآهنگمصراعهاوابیاتکهحرفیاحروفپایانیشانمشترکباشد،واژههایقافیهبهشمارمیروند.

مثل تمام نمونه هایی که برای »قافیه« اومده بود، یا این بیت:
تخ�ت ک�ه  فری�دون  پاس�خ  داد  بخ�تچنی�ن  ن�ه  جاودان�ه  ک�س  ب�ه  نمانَ�د 

ـَخت ردیف:ـ/واژههایقافیه:تخت،بخت/حروفقافیه:

»ْسْت«مخّفِف»است«،اگربعدازواژههایقافیهکهبهمصّوتبلند»ا«و»و«ختمشدهاندبیاید،»ردیف«بهشمارمیرود؛مانند:»ْسْت«در
پایانواژههاییچون»برپاست،رواست،بالست،ماجراست...،نیکوست،بدخوست،آهوست،اوستو...«؛اّما:نبایدواژههاییمثل»خاست)=
برخاست(،کاست،راست):درست،مستقیم(،ماست...،دوست،پوستو...«راازایندستهشمرد،زیرا»ْسْت«دراینواژههاجزءاصلیواژه

استومخّفف»است«نیست.

هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراستسلس�لء م�وی دوس�ت حلقء دام بالس�ت
ردیف:ْسْت)=است(/واژههایقافیه:بال،ماجرا/حروفقافیه:مصّوتبلند»ا«

گاهواژءهقافیهدریکیازمصراعهایکجزئی)ساده(ودرمصراعدیگر،دوجزئی)مرّکبیامشتق(است؛در این صورت:واژءهمرّکبیامشتق،به
صورتیکجاواژءهقافیهاستوباواژءهقافیهدرمصراعدیگر،همقافیهمیشود.

عالَ�م پی�ر دگ�ر ب�اره ج�وان خواهد ش�دنف�س ب�اد صب�ا مشک فش�ان خواهد ش�د
ردیف:خواهدشد/واژههایقافیه:مشکفشان)واژءهمرّکب(،جوان/حروفقافیه:ان

چ�ه ش�کر گویم�ت ای کارس�از بنده نواز؟!من�م که دی�ده به دیدار دوس�ت ک�ردم باز
ردیف:ـ/واژههایقافیه:باز،بندهنواز)واژءهمرّکب(/حروفقافیه:از

شد ب��ی گ��اه  روزه����ا  م��ا  غ��م  روزه����ا ب��ا س��وزه��ا ه��م��راه شددر 
ردیف:شد/واژههایقافیه:بیگاه)واژءهمشتق(،همراه)واژءهمشتق(/حروفقافیه:اه

نبایدآنهارابه ازنظرتلّفظونوشتار،یکسانولیدرمعنامتفاوتاند؛ گاهواژههایقافیهباهم»جناستامیاهمسان«دارند؛
اشتباه»ردیف«بهشمارآورد؛زیراشرطوجودردیفدرشعرایناستکهواژههایردیف،همظاهروهممعناییکسانومشابهداشتهباشند

)عیناًدرپایانمصراعهاتکرارشوند(.

ذکرش همه این اس�ت که گم گشته دلم کوه�ر کس ک�ه نهد پ�ای بر آن خاک س�ر کو
ردیف:ـ/واژههایقافیه)جناسهمسان(:کو)کوچه،محّله(،کو)کجاست(/حروفقافیه:مصّوتبلند»و«

خوی�شغ�م خوی�ش در زندگ�ی خ�ور ک�ه خویش ح�رص  از  نپ�ردازد  م�رده  ب�ه 
ردیف:ـ/واژههایقافیه)جناسهمسان(:خویش)خویشاوند(،خویش)خود(/حروفقافیه:یش

روان ک���اروان ه���ا  ن��اح��ی��ت،  ه��ر  ب���ی روانز  ص���ورت  آن  دی����دار  ب��ه 
ردیف:ـ/واژههایقافیه)جناسهمسان(:روان)روندهوجاری(،روان)روحوجان(/حروفقافیه:ان

حّداقلحروفمشترکالزمبرایقافیه،تابع2قاعدهاست؛ تمامیواژههایقافیه،براساس2قاعدءهکلّیساختهمیشوند؛به این صورت:
قاعدءه 1: هریکازمصّوتهایبلند»ا«و»و«بهتنهایی،اساسقافیه)حروفمشترکدرواژههایقافیه(قرارمیگیرند؛به عبارت ساده تر:برطبقاینقاعده،

واژههایقافیهبهمصّوتبلند»ا«و»و«ختممیشود.
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بی وف�ا! حاال ک�ه من افت�اده ام از پ�ا چرا؟! آم�دی جانم ب�ه قربان�ت، ولی حال �ا چرا؟!
 ردیف: چرا/ واژه های قافیه: حاال، پا/ حروف قافیه: مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

ک�ی ب�وده ای نهفت�ه که پی�دا کنم ت�و را؟!ک�ی رفت�ه ای ز دل ک�ه تمنّ�ا کنم ت�و را؟!
 ردیف: کنم تو را/ واژه های قافیه: تمّنا، پیدا/ حروف قافیه: مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

او از  بگری�ز  اس�ت،  هی�ن  م�ار  ب�د  زشت خوی�ار  آن  زه��ر  ت��و  ب��ر  ن��ری��زد  ت��ا 
 ردیف: ـ/ واژه های قافیه: او، زشت خو/ حروف قافیه: مصّوت بلند »و« )طبق قاعدءه 1(

ـُ « چه مصّوت بلند »ا، ی، و«( با یک یا دو صامِت پس از خود، اساس قافیه )حروف مشترک در واژه های  ـَ ، ـِ ،  قاعدءه 2: یک مصّوت )چه مصّوت کوتاه »
قافیه( قرار می گیرد؛ به عبارت ساده تر: واژه های قافیه به »یک مصّوت + یک یا دو صامت« ختم می شود؛ به این صورت: »مصّوت + صامت« یا »مصّوت 

+ صامت + صامت«.
بودب�ه خودم آم�دم ان�گار توی�ی در مَ�ن بود بسَتن  به کسی  از دل  بیشتر  این کمی 

ـَ ن )مصّوت کوتاه + صامت: طبق قاعدءه 2(  ردیف: بود/ واژه های قافیه: َمن، بستن/ حروف قافیه: 
خی�ر ب�ه  صب�ح  دل�م!  ن�از  منتخ�ب  خی�رای  ب�ه  صب�ح  دل�م!  ممت�از  دلب�ر  ای 

 ردیف: دلم صبح به خیر/ واژه های قافیه: ناز، ممتاز/ حروف قافیه: از )مصّوت بلند + صامت: طبق قاعدءه 2(
حق پَرست و  ص��اح��ب دل  و  َدس�تنکونام  خ�ّط  از  خوش ت�ر  عارض�ش  خ�ط 

ـَ ست )مصّوت کوتاه + صامت + صامت: طبق قاعدءه 2(  ردیف: ـ/ واژه های قافیه: حق پَرست، َدست/ حروف قافیه: 
نکاشت ن��ی��ک م��ردی  دان���ء  ب��رن��داش��تکسی  دل  ک���ام  خ��رم��ن  ک���زو 

 ردیف: ـ/ واژه های قافیه: نکاشت، برنداشت/ حروف قافیه: اشت )مصّوت بلند + صامت + صامت: طبق قاعدءه 2(
 

»و« در واژه هایی مانند »ُجو، نُو ): جدید(، ُرو ): برو(، ُدو ): دویدن(، ُدور ): گردش(، جُور ): ستم(، فردوس، جلو، شوق، ذوق، حول ): پیرامون(، قول 
ـُ« + صامت »و« معادل: ow( تلّفظ می شود؛  »و« در این واژه ها »صامت« است؛  ـُ و« )مصّوت کوتاه » ): گفتار(، موج، اوج و ...« به صورت » 

 اگر این واژه ها و نظایرشان واژه های قافیه باشند، قاعدءه ساخت قافیه در آن ها قاعدءه 2 خواهد بود.

ی�ادم از کِش�تء خوی�ش آمد و هن�گام دُروم�زرع س�بز فل�ک دی�دم و داس مَ�ه نُ�و
ـُ و )مصّوت کوتاه + صامت: طبق قاعدءه 2(  ردیف: ـ/ واژه های قافیه: نُو، دُرو/ حروف قافیه: 

 

پیشوند و پسوند اگرچه واژه نیستند، اّما می توانند به تنهایی واژءه قافیه قرار گیرند.

ز هر در می دهم پندش، ولیکن در نمی گیرددلم جز مه�ر مَه رویان طریق�ی بر نمی گیرد
ـَ ر )مصّوت کوتاه + صامت: طبق قاعدءه 2(  ردیف: نمی گیرد/ واژه های قافیه: بَر، َدر )هر دو پیشوند فعلی اند.(/ حروف قافیه: 

دس�ت ب�ه کاری زن�م ک�ه غّص�ه س�ر آیدب�ر س�ِر آن�م ک�ه گ�ر ز دس�ت ب�ر آی�د
ـَ ر )مصّوت کوتاه + صامت: طبق قاعدءه 2(  ردیف: آید/ واژه های قافیه: بَر)پیشوند فعلی(، َسر/ حروف قافیه: 

درد ای�ن واژه ُس�را چیس�ت؟ برای�م بنویسمعن�ی فاصله ه�ا چیس�ت؟ برای�م بنوی�س
 ردیف: چیست؟ برایم بنویس/ واژه های قافیه: ها )پسوند(، واژه سرا/ حروف قافیه: مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

 

اگر قبل از حروف اصلی قافیه ـ که طبق 2 قاعدءه کّلی )قاعدءه »1« و قاعدءه »2«( ساخته می شوند ـ حرف یا حروف دیگری هم مشترک باشد، 
آن ها جزء حروف قافیه به شمار نمی روند.

می کندبش�نو ای�ن ن�ی چ�ون ش�کایَت می کن�د ح��ک��ایَ��ت  ج��دای��ی ه��ا  از 
ـَ ت )مصّوت کوتاه + صامت: طبق قاعدءه 2( ]حروف »ـِ کایَت« ظاهراً بین واژه های قافیه،   ردیف: می کند/ واژه های قافیه: شکایت، حکایت/ حروف قافیه: 
ـَ ت« را حروف قافیه به حساب می آوریم؛ به عبارتی، حروف »ـِ کایـ« جزء حروف اصلی قافیه نیستند؛ چرا که طبق قاعدءه »2«  حروف مشترک است؛ اّما فقط »

در قافیه سازی، حروف قافیه باید طبق یکی از این دو ساختار باشد: »مصّوت + صامت« یا »مصّوت + صامت + صامت«.[
بدیع َش�ماِیل ای  دور  بَ�دت  قباِی�لچش�م  می�ر  و  جم�ع  ش�مع  و  م�ن  م�اه 

 واژه های قافیه: بدیع َشمایل، قبایل/ حروف قافیه: ـِ ل )مصّوت کوتاه + صامت: طبق قاعدءه 2( ]اگرچه حروف »ایـ« هم ـ که قبل از »ـِ ل« آمده ـ 
در واژه های قافیه، مشترک است، اّما با توّجه به ساختار قافیه سازی در قاعدءه »2« فقط »ـِ ل« حروف اصلی قافیه به حساب می آید.[
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َقفا ب��زرگ��ان  از  ب��خ��ورد  ُخ���ردی  َصفاب��ه  ب��زرگ��ی  ان���در  دادش  )قفا:پسگردنی(خ���دا 
ـَف«همجزءحروفمشترکدرواژههایقافیهاست،اّما واژههایقافیه:قَفا،َصفا/حروفقافیه:مصّوتبلند»ا«)طبققاعدءه1(]اگرچهحروف»

طبققاعدءه»1«فقطبایدمصّوتبلند»ا«راحرفقافیهبهحساببیاوریم.[
 توی این جور مواقع، برا این که خیلی خیلی راحت حروف قافیه رو تشخیص بدی، از آخر واژه های قافیه برگرد به سمت عقب: 

ع همین »مصّوت + صامت پایانی«.  اگر آخرین حرف قافیه »صامت« بود و قبل از اون هم مصّوت اومده بود، تمومه؛ حروف قافیه می شه مجمو
 اگر قبل از صامت پایانی، یه صامت دیگه هم بود )دو صامت پایانی وجود داشت(، مطمئنًّا قبل از این صامت ها به یه مصّوت می رسی. این جا دیگه توقّف کن، 

چون حروف قافیه می شه همین »مصّوت + صامت + صامت«.
 اگر آخرین حرف قافیه مصّوت بلند »ا« یا »و« بود، یعنی قافیه طبق قاعدءه »1« ساخته شده و تمام؛ پس دیگه نیازی به این ترفند که از آخر به سمت عقب برگردی 

نیست. افتاد؟؟!!

تمامیقافیههابایدبراساساین2قاعدءهکّلیساختهشوندو رعایتقواعدقافیه)قاعدءه1و2(درقافیهساختنواژههابایکدیگرضروریاست؛
هرچهبرخالفآنباشد،نادرستاستوعیبقافیهمحسوبمیشود؛ازجمله:

حروفقافیهبایدهمازنظرتلّفظوهمازنظرشکلنوشتاری)مکتوب(مشابهوهمسانباشند؛اّما: اگرحروفقافیهازنظرتلّفظ،یکسانولیازنظر
مثالًقافیهساختن شکلنوشتاری)مکتوب(مشابهویکساننباشند،قافیهساختنواژههاباهمنادرستاستوعیبقافیهمحسوبمیشود؛

»غلیظ،تمیز،مریض،لذیذ«،»پاس،خاص«،»قفس،قصص«و...غلطاست.به این مثال ها نگاه کن:
هن�گام نوبت س�حر اس�ت ای ندی�م! خیزپیون�د روح می کن�د ای�ن ب�اد ُمش�ک بیز

واژههایقافیه:ُمشکبیز،خیز/حروفقافیه:یز)مصّوتبلند+صامت:طبققاعدءه2(
قافیه ساختن این دوتا واژه با هم و یا با واژه هایی مثل »ریز، لبریز، تبریز، تمیز، تیز، نیز، خاکریز، سحرخیز، برخیز و ...« کاماًل درسته؛ اّما این واژه ها نمی تونن با واژه هایی 

مثل »لذیذ، تنفیذ، غلیظ، حضیض، مریض و ...« هم قافیه بشن، چون شکلِ نوشتاریشون با هم یکسان نیست.
قفس در  شد  چ��ون  ب��ی ان��دازه  گفت ح�ق بر جان فس�ون خوان�د و قصصم��رغ 

ـَص)مصّوتکوتاه+صامت:طبققاعدءه2( ـَس، واژههایقافیه:قفس،قصص/حروفقافیه:
شکلِ نوشتاری آخرین حرف مشترک واژه های قافیه )یعنی »س« و »ص«( متفاوته؛ پس این دوتا واژه نمی تونن با هم قافیه بشن و قافیه شدنشون، عیب قافیه ست.
درقاعدءه2کهحروفقافیهبهصورت»مصّوتکوتاه+صامت«یا»مصّوتکوتاه+صامت+صامت«است،مصّوتکوتاهدرهردوواژءهقافیهبایدیکسان
«باشد(؛اّما:اگراینمصّوتکوتاهمتفاوتباشد،قافیهغلطاستوعیبقافیهمحسوبمیشود؛ ـُ ـَ«یا»ـِ«یا» ومشابهباشد)یعنیدرهردوواژهباید»
ر«،»بَد،خود)=ُخد(«،»عاقِل،صیَقل«و...ـکه قافیهساختن»ِدل،گُل«،»پَر،ُدر«،»َسر،پُر«،»َزرد،ُدرد«،»َسرد،ُخورد)=ُخرد(«،»منظَر،تصوُّ

مصّوتکوتاهدرآنهامتفاوتاستـغلطاست.
پَر گسترد  اب��ر  چ��م��ن،  ف��رق  ُدرب��ه  ب��ه ف��رش زم���ّرد ف��رو ری��خ��ت 

ر)مصّوتکوتاه+صامت:طبققاعدءه2( ـُ ر، ـَ واژههایقافیه:پَر،ُدر/حروفقافیه:
مصّوت کوتاِه حروف قافیه متفاوته؛ پس قافیه شدن این دوتا واژه با هم غلطه و عیب قافیه محسوب می شه.

بلب�ل! بن�ال گ�ر ُگل از ای�ن باغ ش�د جداجان را چه سود گر ِدل از این باغ شد جدا؟!
ل)مصّوتکوتاه+صامت:طبققاعدءه2( ـُ ردیف:ازاینباغشدجدا/واژههایقافیه:ِدل،گُل/حروفقافیه:ـِل،

« اومده؛ پس قافیه شدن دو تا واژه با هم غلطه و عیب قافیه ست. ـُ مصّوت کوتاه توی یه واژه »ـِ« و توی واژءه دیگه به صورت »
درقاعدءه2کهحروفقافیهبهصورت»مصّوتکوتاه+صامت«یا»مصّوتکوتاه+صامت+صامت«است،اگرصامتیکهپسازمصّوتکوتاه
قافیهساختنواژههای»بحر،قهر«،»وحی،نهی«،»ِصدق،ِعشق«،»فَهم، میآیدمتفاوتباشد،قافیهغلطاستوعیبقافیهمحسوبمیشود؛

َرحم«،»َخلق،بَرق«،»فَضل،فصل«و...غلطاست.
َوح�ی و  تنزی�ل  خداون�د  آن  گف�ت  نَهیچ�ه  خ��داون��د  و  ام���ر  خ��داون��د 

ـَهی)مصّوتکوتاه+صامت+صامت:طبققاعدءه2( ـَحی، واژههایقافیه:َوحی،نَهی/حروفقافیه:
اّولین صامتی که بعد از مصّوت کوتاِه واژه های قافیه اومده )ح، ه(، متفاوته؛ پس قافیه شدنشون غلطه و عیب قافیه محسوب می شه.

ِص�دق چ�و  ازل فری�ب  حزم�ش  و  ِعش�قع�زم  ابدش�کیب چ�و  ُخلق�ش  و  َخل�ق 
واژههایقافیه:ِصدق،ِعشق/حروفقافیه:ـِدق،ـِشق)مصّوتکوتاه+صامت+صامت:طبققاعدءه2(

ق« و »عشق« با هم غلطه و عیب قافیه ست. اّولین صامِت بعد از مصّوِت کوتاه »ـِ« )یعنی »د« و »ش«( متفاوته؛ پس قافیه شدن واژه های »صد
اگرآخرینحرفمشترکدرواژههایقافیهـکهدراصطالحعلمقافیه،حرف»َروّی«نامیدهمیشودـمتفاوتباشد،قافیهغلطاستوعیبقافیه

قافیهساختنواژههای»رَگ،تَرَک«،»بَرگ،تَرک):کالهخود(«،»احتیاط،اعتماد«و...باهمغلطاست. محسوبمیشود؛
تَ��رک و  خ��ود  ب��ر  ب��اری��د  گ��رز  برگهمی  بید  از  ب���اَرد  خ��زان  ب��ادِ   )خود: کالهخود(چ��و 

ـَرگ)مصّوتکوتاه+صامت+صامت:طبققاعدءه2( ـَرک، واژههایقافیه:ترک،برگ/حروفقافیه:
آخرین حرف مشترِک واژه های قافیه )یعنی »ک« و »گ«( متفاوته؛ پس قافیه ساختن اونا با هم غلطه و ایراد داره.
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درواژههاییکهبه»ه/ـه«ختممیشوندنظیر»خانه،النه،کاشانه،کارخانه،جوانه،دانه،شیوه،شیفتهو...«،واج»ه/ـه«بهصورت»ـِ«تلّفظ
اگرواژههایقافیهبهواج»ه/ـه«)=ـِ(ختمشدهباشد،قافیهعیبداردوباهیچکدامازقواعددوگانءهقافیهسازیمنطبقنیست. میشود،

ای؟! ک�ه  ت�و  بُ�ود  او  ِذک�ِر  کج�ا  ای؟!ه�ر  ت�و چ�ه  ب�دو،  ک�ن  تس�لیم  جمل�ه 
ردیف:ای)=هستی(/واژههایقافیه:کِه،چه/حروفقافیه:»ه«)=ـِ(

اگرواژههایقافیهبهمصّوتبلند»ی«ختمشدهباشد،قافیهعیبداردوباهیچکدامازقواعددوگانءهقافیهسازیمنطبقنیست.
از مدای�ح وز ِهج�ی توبه ک�ردن آم�د  )ِهجی: هَجو(ک�ز ِهجی بینم زی�ان و از مدایح، س�ود نیگاِه 

ردیف:ـ/واژههایقافیه:ِهجی):هجوکردن،نکوهش(،نی/حروفقافیه:مصّوتبلند»ی«

بعضیازشاعرانبرایغنیترکردنموسیقیشعر،گاهدردرونمصراعهانیزقافیهمیآورندکهبهآن»قافیءه درونی«گفتهمیشود.
گاهفقطدرپایاننیممصراعهایبیتاستوگاهبهصورتپراکندهدردرونمصراعهامیآید. قافیءه درونی

من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می روددر رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن

قافیءهدرونی:بدن،سخن،خویشتن)کهدرپایاننیممصراعهاآمده.(
َزهرءه ش�یر اس�ت مرا، ُزه�رءه تابنده ش�دمدیدءه س�یر اس�ت مرا، جان دلیر اس�ت مرا

قافیءهدرونی:سیر،دلیر،شیر)کهدرپایاننیممصراعهاآمده.(
هم درد و داغ عالَمی، چون پا نهی اندر جفاگل�زار و باغ عالَمی، چش�م و چ�راغ عالَمی

قافیءهدرونی:باغ،چراغ،داغ)کهدرپایاننیممصراعهاآمده.(
دولت عش�ق آمد و من دولت پاینده ش�دمُمرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده شدم

قافیءهدرونی:زنده،خنده)کهدرپایاننیممصراعاّولودومآمده.(
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�ه دار مرا
س�ینء مش�روح توی�ی، ب�ر دِر اس�رار م�را

قافیءهدرونی:یار،غار،جگرخوار)دردرونمصراعاّول(/روح،نوح،مفتوح،مشروح)دردرونمصراعهایسوموچهارم(

گاهبیتدارایدوقافیءهپایانیاستکهبهآن»ذوقافیتین«)دوقافیهای(گفتهمیشود؛البّته:قافیءهاصلی،قافیءهپایانیمصراعهاست.
در جه�ان خب�ر ت�و ش�ده  م�کارِم  از  س�پرای  آس�مان  ت�و  سیاس�ت  از  افکن�ده 

ـَر«طبققاعدءه2[/قافیءهدوم:جهان،آسمان]حروفقافیه:»ان«طبققاعدءه2[ بیتذوقافیتیناست./قافیءهاصلی:خبر،سپر]حروفقافیه:»
دردا ک�ه در دل�م هم�ه پی�کار کار اوس�تآن دلب�ری ک�ه خوب�ی بس�یار یار اوس�ت

بیتذوقافیتیناست./ردیف:اوست/قافیءهاصلی:یار،کار]حروفقافیه:»ار«طبققاعدءه2[/قافیءهدوم:بسیار،پیکار]حروفقافیه:»ار«طبققاعدءه2[
بادآت�ش اس�ت ای�ن بانگ ن�ای و نیس�ت باد نیست  ن��دارد،  آت��ش  ای��ن  که  هر 

بیتذوقافیتیناست./قافیءهاصلی:باد)جریانهوا(،باد)فعلدعاییبهمعنای»باشد«(]حروفقافیه:»اد«طبققاعدءه2[/قافیءهدوم:نیست)فعل
»است«(،نیست)نابودوفناشونده(]حروفقافیه:»یست«طبققاعدءه2[ اسنادِیمنفی،متضاِدّ

دربیتیکهذوقافیتیناست،گاهدربیندوقافیه،حروفویاکلماتیعیناًازنظرلفظومعناتکرارمیشودکهدراصطالِحعلمقافیه،بهآن
»حاجب«گفتهمیشودومانعیبرایذوقافیتینبودنبیتنیست.

داغ و دردی کز تو باشد، خوش تر است از باغ و َوردطُرفه می دارند ی�اران صبر من بر داغ و درد

ـَرد«طبققاعدءه2[/قافیءهدوم:داغ،باغ]حروفقافیه:»اغ«طبققاعدءه2[/ بیتذوقافیتیناست./قافیءهاصلی:درد،َورد):گلسرخ(]حروفقافیه:»
حاجب:»و«بینواژههایقافیه

سختای ش�اه زمی�ن! ب�ر آس�مان داری تخ�ت داری  کمان  تو  تا  َعدو  است  سست 

ـَخت«طبققاعدءه2[/قافیءهدوم:آسمان،کمان]حروفقافیه:»ان«طبققاعدءه2[/ بیتذوقافیتیناست./قافیءهاصلی:تخت،سخت]حروفقافیه:»
حاجب:»داری«بینواژههایقافیه

قافیه،محدودیّتهایشعرکالسیک)کهن(راندارد شاعرخودرااسیرقافیهنمیسازدوهرجابخواهد،ازقافیهاستفادهمیکند.  درشعرنو
ودرآخرابیاتنمیآید؛بلکهدرهربخشازشعر،چندمصراعقافیهداربهکارگرفتهمیشود.
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 عاشقم بهار را، رویش ستاره در کویر را/ رهنورد دشت های عاشقی!/ پُر ز بادءه سپیده باد جام تو/ ای که چون غزاِل تشنه، آب تازه 
می خورد/ مزرع دلم ز جارِی کالم تو/ در غبار کام تو/ چارءه فسونگران و رهزنان، در ُمحاق مرگ رخ نهفتن است/ من که تشنه ام زاللی از 
سپیده را/ من که جست وجوَگَرم، سرودهای ناشنیده را،/ شعر من که عاشقم/ همیشه از تو گفتن است/ ای که در بهار سبز نام تو/ رسالت 

گل محّمدی، شکفتن است!
واژههایقافیه:جام،کالم،کام،نام/حروفقافیه:ام)مصّوتبلند+صامت:طبققاعدءه2(/ردیف:تو

ـَن)مصّوتکوتاه+صامت:طبققاعدءه2(/ردیف:است واژههایقافیه:نهفتن،گفتن،شکفتن/حروفقافیه:
واژههایقافیه:سپیده،ناشنیده/حروفقافیه:ه)=ـِ(/ردیف:را

کدام بیت فاقد »ردیف« است؟7 115
ــادبیحاصلکنم ــیدردانچرافری 1(درپیشب
ــاد ب ـــاد ی ــــداران ــــت دوس ـــل وص 2(روز
روان ــهجــویــش ب گــویــی اســت 3(گـــالب
ــد میرس ــگار ن ــه ک ــن هی را راه ــد زنی 4(آب

ــارصاحبدلکنم ــکوهایدارمزدل،بای ــرش گ
ــاد ب ــــاد ی روزگــــــــاران آن ــــاد ب ــــاد ی
روان بـــویـــش ز ـــــردد گ ــــاد ش ــی ــم ه
میرسد ــهــار ب بــوی را بــاغ دهــیــد ـــژده م

شاعر در سرودن کدام بیت، از ردیف بهره نگرفته است؟7 116
ازرحمتنگاهیکردورفت 1(روزمردنسویم
ــتم ــربس ــوارگانکم ــتمیخ ــهخدم 2(ازآنب
ــرزدســـتبــرآیــد ــهگ ــرآنـــمک ـــرس 3(ب
ــانهکرد ــاطهگرازش ــدامّش ــتراج ــارزلف 4(ت

ــرتطُرفهآهیکردورفت وقترفتن،دلبهحس
ــتم ــیرس ــرغم ــده ــیازقی ــودم ــاوج ــهب ک
ــهســرآیــد ــّص ــهغ ـــاریزنـــمک ــهک دســـتب
ــرد ــانهک ــداازش ــدج ــاطهرابای ــتآنمّش دس

در کدام یک از ابیات زیر، »ردیف« به کار نرفته است؟7 117
نـــدارم یـــار رخ ز دوری ــت طــاق ـــن 1(م
ــت ــاآگاهنیس ــالم ــتازح ــدظاهرپرس 2(زاه
ــش ــهخوی ــورک ــیخ ــشدرزندگ ــمخوی 3(غ
ــد ــمالتربیتآدمنش ــیگوش ــسب ــچک 4(هی

ــــدارم ن کــــار او ـــم غ ــــار ب بـــــردن ـــز ج
ــت ــرچهگویدجایهیچاکراهنیس ــقماه درح
خویش ـــرص ح از ـــردازد ـــپ ن ــــرده م بــه
ــد ــیرصاحبدمنش ــادرخوننزدشمش غوطهت

در همء ابیات زیر، »ردیف« به کار رفته است به جز ............... .7 118
ــت ــتانمآرزوس ــاغوگلس ــهب ــایرخک 1(بنم
جــوی دالرام بـــر در 2(دالرام
را ــا رعن ــزال غ آن ــو بگ ــف لط ــه ب ــا! 3(صب
4(ماهتاباناستوهمچونرویتوتابندهنیست

ـــت آرزوس فــراوانــم قند ــه ک ــب ل بگشای
ــوی ج ــرف ط ــر ب ــک خش ــنگی تش از ــب ل
ــارا ــودادهایم ــانت ــوهوبیاب ــهک ــرب ــهس ک
بارندهنیست باراناستوهمچونچشممن ابر

شاعر در همء ابیات زیر به جز ............... از »ردیف« بهره گرفته است.7 119
ــســیداشــتــمــی 1(کــاشــکــیجـــزتـــوک
ــد ــاکنن ــرکیمی ــهنظ ــاکراب ــهخ ــانک 2(آن
ــم گلی در ــا م و ــم ابریش در ــه 3(خواج
را ــا ــی دن صــحــبــت داده روی 4(ای

ــی ــم ــت ـــیداش ـــرس ـــت ــــودس ــــهت ــــاب ی
کنند؟ مــا بــه چشمی گوشءه کــه بُــود ــا آی
گلیم یــکــســر ــه ــم ه دل! ای ــت ــب ــاق ع
را آوا ـــه ـــت ـــراش ـــرف ب و شــــــــادان

)کانون فرهنگی آموزش ـ 98(7 120 در هیچ یک از ابیات »ردیف« وجود ندارد به جز بیت گزینء ............... . 
ـــنگــفــتــههــاشــوگــــوشوار ـــلای ـــاب 1(ق
کــنــار را ــر ــدگ ــک ی ــر ــس پ ـــا ب 2(پــــــدر
ــت ــیزدهامخرقهحرامس ــهصبوح ــرمنک 3(ب
ـــانشــام ن ــاصــلشـــود ــوح راچ ــــدا 4(گ

ــوار ــوش گ مـــن ســـازمـــت زر از کـــه تـــا
کــنــار دل از غـــم ــــرده ک و ــد ــن ــت ــرف گ
ــت؟ کدامس ــات خراب راه ــیان! مجلس ای
شــام ســلــطــان ــه ک بخسبد خـــوش چــنــان

)کانون فرهنگی آموزش ـ 98(7 121 در همء گزینه ها به جز گزینء ............... شعر دارای ردیف است. 
نوا ــو ن ــه ب گــل و سمن را ــاغ ب داد 1(تـــا
ــردهبرانداخته ــحپ ــهصب ــنب ــکبی ــاهفل 2(ش
ــرآ ب ــی ــروم ــح م و زرق وبــــای 3(از
ــردهام ــهراگمک ــمبیگان ــنعال ــونای 4(ازجن

ــوا ــدبــرگــلبــهنــون ــرای ــیس ــم بــلــبــله
ــه درانداخت ــه خرق ــی م ــه ب ــن بی ــرد خ ــر پی
درآ ـــومـــی ـــّی ق و حــــّی ـــان ـــه ج در
ــردهام ک ــم گ را ــه خان ــن زمی ــیرم، آسمانس

در کدام بیت، ردیف دیده نمی شود؟7 122
ــت ــاراس م ــی ــقخدای ــشعش 1(دردلعط
ــت ــینیس ــهمسیحانفس ــمک ــردهازآن 2(دلم
ــی ــغنازُکش ــهتی ــاب ــرت ــدهدگ ــینمان 3(کس
میزنم دنیا گــرانــبــاران ــال ح بــر 4(خــنــده

ــیــموجــدایــیمــاراســت ـــءهوصــل ـــوان دی
نیست فریادرسی که اســت آن از فــریــادم
ــی ــازُکش ــردهراوب ــیم ــدهکن ــهزن ــرک مگ
ــامیزنم ــبدری ــرقل ــفب ــوک ــبکباریچ ازس
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کدام یک از ابیات زیر، فاقد »ردیف« است؟7 123
ــمزندگانیرا ــردمکهجوی ــمعرهک 1(جوانیش
ــاد ب داد ــفرکرده س ــار ی ز ــی آگه 2(دوش
ــد ــدآدممیکن ــانفرزن ــرارتدرجه ــرش 3(ه
خداست مــردان دســت به ازل 4(شمشیر

را ــی جوان ــردم ک ــم گ و را ــی زندگان ــتم نجس
ــادباد ــهب ــرچ ــم،ه ــادده ــهب ــزدلب ــننی م
میکند درهـــم و ــار ــن دی گـــــردآوردن بهر
خــداســت ــان ــوگ چ ــم خ در ابـــدی ـــوی گ

شاعر در سرودن کدام بیت، از »ردیف« شعری استفاده کرده است؟7 124
ــورگردم ــتمنناصب ــهگردکوی ــهچنانب 1(ن
دم مــنــصــور شــیــشــءه آن از ـــی! ـــاق 2(س
ــرینداد ــورارنگگلونس ــارت 3(آنکهرخس
گلیم در ــا م و ــریــشــم اب در 4(خـــواجـــه

ــاردورگردم ــوغب ــانی،چ ــتینفش ــرآس ــهگ ک
دم صــــور مـــن ریــشــءه در و رگ در
داد ــکین مس ــن م داد ــش کرم ــد توان ــم ه
گـلـیـم یـکـسـر هـمـه دل! ای عـاقـبـت

)کانون فرهنگی آموزش ـ 96(7 125 کدام یک از قطعه شعرهای زیر فاقد قافیه است؟ 
1(اودرایندشتبزرگ/چشمءهکوچکبینامیبود/کزنهانخانءهتاریکزمین/درسحرگاهشبیسردوسیاه/بهجهانچشمگشود.

2(بهدیدارمبیاهرشب،دراینتنهاییتنهاوتاریکخدامانند/دلمتنگاست/بیاایروشن،ایروشنترازلبخند!/شبمراروزکندرزیرسرپوشسیاهیها.
3(گردهاخوابید/روزرفتوشبفرازآمد/گوهرآجینکبودپیربازآمد/چونگذشتازشبدوکوتهپاس.

4(بیشکهرمسافررا/اینچنیندانستهبودم،وینچنیندانم/لیک/ایندانمچونوچند!ایدور!/توبساکآراستهباشیبهآیینیکهدلخواهست.
واژه های قافیه در کدام گزینه، به درستی مشّخص شده است؟7 126

ـــد آم ـــشـــق ع ـــــروز ـــــشف آت 1(آب
ــت ــیآنچهمیانمنوتوس ــودفاشکس 2(نش
ــاد ــرافت ــرهگی ــفگ ــءهآنزل 3(دلدراندیش
میرم و ـــاالر س ــش ــوی خ ــن ت ــر ب ــــر 4(اگ

ــــــــــوزعــــشــــقآمــــد ـــــــشآبس آت
توست و مــن ــامــهرســان ن نظر اشـــارات ــا ت
ــاد ــرافت ــهزنجی ــهب ــهدیوان ــژدهک ــالن!م عاق
خیرم خــیــر کــنــم ـــون چ هــمــی ــت ــالم م

)فروزـسوز(
)میانـرسان(
)گیرـزنجیر(

)میرمـخیرخیرم(
قافیء کدام بیت، طبق قاعدءه )2( است؟7 127

ــد بین ــرا ــارویم ت ــد بای ــری ــننظ 1(حقبی
خالها و خّط فهرست را تو حسن دفتر 2(ای
ــقخـــودنــبــاشــدوصــلجــو ــاش ــچع ــی 3(ه
ــیخدارا ــایرحمت!توچهآیت ــیایهم 4(عل

ــدابیند ــیرویخ ــودخودبینک ــمیکهب چش
ــا اجماله ــردءه پ در ــده ش ــان پنه ــا تفصیله
ـــایاو ـــوی ــشبــــودج ــشــوق ــع ـــهم ـــهن ک
را هما سایءه همه فکندی مــاســوا بــه کــه

قافیه در کدام بیت، طبق قاعدءه )1( ساخته شده است؟7 128
ــت ــسکهاوس ــوعآنک ــتمجم ــاوق 1(خوش
ــترونهادهایم ــهراهغم ــاب ــتت ــریاس 2(عم
ــت ــتزینگلاس ــارا؟حیات ــیپ ــونکن 3(چ
نشیند دل ــءه ــان ــانخ ــه ن در 4(غــمــت

دوســت ـــوش آغ در دشــمــن مــرگ از ــس پ
نهادهایم ســو یــک بــه خلق ریــای و روی
ــت اس ــکل مش ــس ب روش را ــت حیات ــن ای
ــیند نش ــل محم ــه ب ــی لیل ــه ک ــازی ن ــه ب

حروف قافیه در کدام بیت براساس الگوی »مصّوت + صامت + صامت« است؟7 129
ــد؟! ــدءهمردمنهانباش ــراازدی ــریدانیچ 1(پ
ــت ــءهدامبالس ــتحلق ــویدوس ــلءهم 2(سلس
ما دل داد ـــود ب ــنــد ب ــو ت ـــف زل 3(در
ــد نباش ــر خوشت آن وز گل ــد آم ــوش 4(خ

ــد ــانباش ــانمردم ــدمی ــونتوان ــرمت ــهازش ک
هرکهدراینحلقهنیست،فارغازاینماجراست
ما دل داد ــــود ب ــد ــن ــم ک ــد ــن ب در
نـبـاشد بــهجــزســاغــر دردســتــت کــه

)کانون فرهنگی آموزش ـ 96(7 130 در همء گزینه ها به جز گزینء ............... حروف مشترک قافیه از »مصّوت بلند + صامت + مصّوت« تشکیل شده است. 
است ــر دگ بـــاری ــر زی ــه ب ــم دل روز 1(هـــر
2(کنارآبوپایبیدوطبعشعرویاریخوش
ســرزمــیــنـی در رهــــروی روزی 3(کـه
حکــایتـی! کویــت ز بـهشـت قّصــءه 4(ای

است دگــر ـــاری خ هجر ز ــن م ـــدءه دی در
خوش گلعذاری ساقی و شیرین دلبری معاشر
ــترنــــدیرهنــشــیــنــی ــف ــطــفــشگ ـــهل ب
ــی ــت روای ــــت روی ز ـــور ــالح ــم ـــرحج ش

قافیء کدام یک از ابیات زیر، طبق قاعدءه )2( ساخته نشده است؟7 131
ــدد میخن ــان جه ــی خّرم ز ــت اس ــر 1(ظه
ــردد ــرگ بدگه ــب ــانصی دنی ــت ــادادول 2(مب
نــهــاد مـــا ــاد ــه ن در ــــوری ش 3(عـــشـــق
ــت ــهجهانخّرمازآنمکهجهانخّرمازاوس 4(ب

میخندد بـــیکـــران بــحــر ــه ب ــره ــط ق ــر ه
ــترگردد ــونبیش ــنءهخ ــغازآبداریتش ــهتی ک
ــاد ــه ن ســــــودا ـــءه ـــوت ب در مــــا جـــــان
ــت ــهعالمازاوس ــهعالمکههم ــرهم ــقمب عاش

قافیء تمامی ابیات زیر به جز ............... طبق قاعدءه )1( است.7 132
1(صالحازماچهمیجوییکهمستانراصالگفتیم
ــوزمرواســـت ــس ــرب ــنعــاشــقــمگ ـــهم 2(ک
ــومـــیرود ــرس ــهه ـــشب ــاآب ــمم ــش 3(چ
ــرنمیتابد ــرصس ــرودلازح ــتعم 4(گذش

ــاگفتیم ــالمترادع ــتتس ــسمس ــهدورنرگ ب
ــت؟ ــراس چ ــــاری ب ـــوز س و ــه ــری گ را تــو
ــیرود ـــ م رو ــر ـــ ب ــاســـــت ـــ م روی آب
نـمـیتـابـد بـر راه ایـن از عـنـانـم کـسـی
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1(چهباکاززاهدانخشکمیخوارانسرکشرا
دم ــصــور ــن م شــیــشــءه آن از ـــی! ـــاق 2(س
ــکیبراوداع ــردصبروش ــانظرنک ــاربهم 3(ی
میباشد تشویش از ــوده آس ــیآرزو ب 4(دل

ــشرا ــدازدآت ــمــیان ــوجبــوریــاازپــان کــهم
دم ــور ـــ ص مـــــن ریـــــشـــــءه در و رگ در
راوداع ــکیب ــروش ــرد،صب نک ــر اث ــا م ــءه نال
میباشد ریــش ــردم م ــای دله آرزو قــدر به

قافیء همء ابیات زیر به جز ............... طبق قاعدءه )2( ساخته شده است.7 134
ــو ن ــه ــدموداسم ــکدی ــبزفل ــزرعس 1(م
ــت توس ز ــا م در ــوا ن و ــم نایی ــو چ ــا 2(م
ــت ــههنگامخزاناس ــزآریدک ــدوخ 3(خیزی
ــاراســت ــازگ ــمس ــانغ ــرانجــه ــی ـــهپ 4(ب

درو ــگام هن و ــد آم ــش خوی ــتءه کش از ــادم ی
توست ز ــا م در صــدا و کوهیم ــو چ ــا م
ــت اس وزان ــوارزم خ ــب جان از ــک خن ــاد ب
ــت؟! ــهکاراس ــاغمچ ــوراب ــادیکن،ت ــوش ت

)کانون فرهنگی آموزش ـ 96(7 135 قافیه در کدام بیت طبق قاعدءه »2« نیست؟ 
تویی ــان ــای ــیپ ب گــنــج ــم ه ـــان زب 1(ای
نو ـــان ج تـــو را کــهــنــه ــان ــه ج 2(ای
تو ـــور ن از مــا و صــبــح ـــور ن ـــافـــت 3(ت
کجاست؟! معنی در ــدر ص و ــه 4(آســتــان

تــویــی ـــان ـــیدرم ب ـــج رن هـــم ــــان زب ای
شنو ـــغـــان اف دل و ـــیجـــان ب ـــن ت از
تو مــنــصــور مـــی بـــا صــبــوحــی در
ماست؟! ــار ی ــان ک ــرف آنط کــو مــن و مــا

حروف قافیه در کدام بیت، »مصّوت + صامت + صامت« نیست؟7 136
ــت چیس ــان جه در ــر بهت ــق عش ــوز س 1(ز
مانم را ــرد س آه اشکم ـــاروان ک ــل ــی 2(دل
ــت ــمبیرنگوبوس ــکعال ــتدل؟ی 3(چیس
رنگ ــده ــوری ش درویـــش بــود ایــن 4(در

نگریست ـــر اب نخندید ــل گ او ــی ب ــه ک
مانم را ــم،حــرفصــاحــبدرد داغ ــرداز پ ــر اث
ــوســت ــارس ــیچ ب بـــو و ـــگ رن بـــی ــم ــال ع
بـــهچنگ ــی ــال بـــرآمـــدشــغ ــری ــی کـــهش

قافیه در تمامی ابیات زیر به صورت »مصّوت + صامت« است به جز ............... .7 137
ــاد ــامافت ــءهج ــودرآین ــوچ ــسرویت 1(عک
ــد ــارتآم ــکبش ــفپی ــابآص 2(دوشازجن
ــت ــقیبهجهانهیچدردنیس 3(چوندردعاش
ـــههم ــاســبب ــن ــت ــشم ــات ــرک ــــمح 4(ه

ــاد افت ــام خ ــع طم در ــی م ــدءه خن از ــارف ع
ــد آم ــارت اش ــرت ــلیمانعش ــرتس ــزحض ک
نیست ــرد م ــرد م نچشد عاشقی درد ــا ت
ـــارببــــههــم ـــق ـــت ـــشم هــــمخـــطـــوات

قاعدءه ساخت قافیه در همء گزینه ها به جز ............... یکسان است.7 138
ــتهگفت ــاگلنوخاس ــرغچمنب ــدمم 1(صبح
ــدااّلهوس ــندرباختمحاصلنش ــاودی 2(دنی
ــد؟! ــزدخاطرکهحزینباش ــعرترانگی 3(کیش
ــت اس ــده مان ــد بن در ــن م ــکین مس 4(دل

ــکفت ــیچونتوش نازکمکنکهدراینباغبس
اینسوخطا،آنسوخطا،اینجاهوسآنجاهوس
ــد ــیگفتیموهمینباش ــهازاینمعن ــکنکت ی
ــت ـــدهاس ـــان ــدم ــن ــرخ ــّک اســیــریــــارش

)کانون فرهنگی آموزش ـ 96(7 139 قاعدءه قافیه در کدام بیت متفاوت است؟ 
شو اشکسته ــد ــیره م شکسته ـــون 1(چ
را شـــاه آن ــکــاح ن ایـــن ــد ــرآم ب 2(چــــون
طــرف آن ز آمـــد عــلــم ایـــن مـــرا ـــه 3(ک
دوان ــد ش ـــد، آم خــویــش ــا ب پسر 4(آن

رو ــر ــق ف انــــدر اســــت، ــر ــق ف در امــــن
ـــرا ـــــــژادصــــالــــحــــانبـــــیم بـــــان
مستخف ـــحـــر ِس شـــــاگـــــرّدِی ز ـــه ن
ــحــان ــت ـــدام ـــاص ــتشــــاهب ــخ ســــویت

قاعدءه ساخت قافیه در کدام یک از ابیات زیر، »مصّوت + صامت« نیست؟7 140
او از دارم ــون جن ــینه س در ــه ک ــار ی 1(آن
ــتگلبایدش ــدروزیصحب ــانگرچن 2(باغب
ــکایت ــتباش ــکریاس ــوازمش ــاردلن 3(زانی
ــش ــلخوی ــدازاص ــیکاودورمان ــرکس 4(ه

او از دارم ــون خ ــرءه قط ــد ص ــژه م ــر ه در
ــدش ــلبای ــربلب ــرانصب ــارهج ــایخ ــرجف ب
ــنحکایت ــنوای ــقی،خوشبش گرنکتهدانعش
ــش ــــلخــوی ــــازجـــویـــدروزگـــــــاروص ب

الگوی ساخت قافیه در کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟7 141
خجل ــراب ش توبءه از شــدم گل عهد ــه 1(ب
ــوش ــهه ــدب ــتبای ــخنگف ــردمس ــوم 2(چ
3(مراعهدیاستباجانانکهتاجاندربدندارم
ـــد ــتگـــرمـــیاّمـــیـــددادن ــت ــــهدس 4(ب

ــوابخجل ــاص ن کـــردار ز مــبــاد ــس ک ــه ک
ــمخــمــوش ــای ــه ـــهشــــدنچــــونب ـــرن وگ
ــتندارم ــانخویش ــوج ــشراچ ــوادارانکوی ه
ــــد ـــزســـاغـــرخـــورشـــیـــددادن ــوک ــگ م

)کانون فرهنگی آموزش ـ 97(7 142 الگوی هجایی حروف قافیه در همء گزینه ها به جز گزینء ............... یکسان است. 
کند عیب فضول آن عشق و رندی به 1(مــرا
بلند سرو آن دامن و من دست این از 2(بعد
شد مجلس ــاه م و بدرخشید ــارهای ــت 3(س
پاکیزهسرشت! زاهد ای مکن رنــدان 4(عیب

ــراســــرارعــلــمغــیــبکند ــراضب ــت ــهاع ک
برکند بیخم و ــن بُ از چمان ــاالی ب به که
شد ــس ــون م و ــس ــی ان را ــا م ــدءه ــی رم دل
نوشت نخواهند ــو ت ــر ب ـــران دگ گــنــاه ــه ک
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را عــلــم بـــرزد ــی ــت راس از ـــرو س 1(چـــو
ــمال! ش ــیم نس ای ــی باش ــر خب ــوش 2(خ
ــت ــتناظرنیس ــزبهرخ ــدءهماج ــردمدی 3(م
ــهام باخت ــرد خ و ــم عل ــت رخ ــق عش 4(در

ـــمرا ــــــاراجغ ـــــدرجـــهـــانت نـــدیـــدان
ـــال ـــــانوص ـــدزم ـــیرس ـــام ـــهم ـــهب ک
نیست ذاکـــر را ــو ت غیر مــا سرگشتءه دل
باختهام ــود خ ــان ج کــه ــرد خ و علم چــه

کاربرد قافیه در کدام یک از ابیات زیر، عیب قافیه محسوب نمی شود؟7 144
رگ ــچ ــی ه ــد ــب ــجــن ن او 1(بــــیمــــراد
صدق ــو چ ازلفــریــب حــزمــش و 2(عـــزم
3(روزگاراستاینکهگهعّزتدهدگهخواردارد
نیست ذّره یــک ــت اس ــتــاب آف گــر 4(کـــه

سمک ـــا ت ـــا ـــریّ ث اوج ز جـــهـــان در
عشق ــو چ ــدشــکــیــب اب خــلــقــش و خــلــق
دارد ــیار بس ــا بازیچهه ــن ای از ــر بازیگ ــرخ چ
نیست ــطــره ق ــک ی دریــاســت هــفــت وگـــر

قافیه شدن واژه های قافیه در کدام گزینه درست نیست؟7 145
بود عّشاق اندیشءه این از بیش اینت از 1(پیش
ــت ــریرخاودرتجّلیاس ــهبنگ ــاک ــرج 2(ه
ــام ن هــســت او ـــود ب از بــــودی ــه ــم 3(ه
ــراغدارد ــنف ــتزچم ــهدورروی ــاب 4(دلم

ــرءهآفـــاقبــود ــه ــاش ــام ــوب ـــرورزّیت ـــه م
است لیلی ــاق آف همه ــوی، ش ــر اگ مجنون
ــام ــم ــات ــهن ــم تـــمـــاماوســـــتدیـــگـــره
ــهداغدارد ــتوچوالل ــروپایبنداس ــهچوس ک

قافیه در کدام بیت، طبق هیچ یک از قواعد دوگانء قافیه ساخته نشده است؟7 146
ــد باش ــا ظفره ــاد بنی ــه ک ــت اس ــدل 1(ع
باد ــر ب او راه ــه ب ــارم غــب ــت رف ــه ــرچ 2(اگ
ــی هج وز ــح مدای از ــد آم ــردن توبهک 3(گاه
آمـــدهای! دراز ــف زل سلسلءه بــا کــه 4(ای

باشد ضــررهــا ــب ــوج م کــه ـــت اس ــم ظــل
مباد ــار ــب غ ــش ــن دام ــر ب ــه ــادث ح گـــرد ز
ــی ــودن ــحس ــانوازمدای ــمزی ــیبین ــزهج ک
ــهدیـــوانـــهنـــوازآمـــدهای ـــادک فــرصــتــتب

قافیء به کار رفته در کدام گزینه، صنعت ادبی »جناس همسان« دارد؟7 147
نــهــاد مـــا ــاد ــه ن در ــــوری ش 1(عـــشـــق
ــد ــنبرآی ــاکامم ــدارمت ــبن ــتازطل 2(دس
ــاد ب ـــاد ی ــــداران ــــت دوس ـــل وص 3(روز
چنگ در زود ــت ــرف ــگ ب ــش ــگ ــن 4(چ

ــاد ــه ن ســــــودا ـــءه ـــوت ب در مــــا جـــــان
ــنبرآید ــانزت ــاج ــانی ــهجان ــدب ــاتنرس ی
ــاد ب ــــاد ی روزگــــــــاران آن ــــاد ب ــــاد ی
چــنــگ در نـــبـــود ـــــش دل ــــار ــــگ ان

کاربرد قافیه در کدام  یک از ابیات زیر، آرایء ادبی »جناس همسان« پدید نیاورده است؟7 148
ــی ره و ــر ــی ــشگ ــی ــراپ ف ـــی ـــق ـــری 1(ط
ــم دوش ــه ب ــیدند کش ــه میخان در از 2(دوش
ــرباد ــیرودب ــرزلفتوم ــونس ــمکهچ 3(دل
ــدتپــیــشگیر ــای ــیب ــهم ــرچ ــــروه 4(ب

ــی ره هــســتــی ــد ــی ق از کـــه رو ــی ــم ه
دوشــم کــیــفــّیــت ز مــســت ـــزا ج روز تــا
باد ـــادا ب ــه چ ــر ه ــاد ــت دراف عشق دام ــه ب
گیر ـــش خـــوی ـــر س ــــــداری ن ـــا م ـــر س

واژه های قافیه در تمامی ابیات زیر، دارای صنعت ادبی »جناس همسان« است به جز ................. .7 149
ــد آی ــاز ب روان ــرو س آن درم ــز ک ــاعتی 1(س
ـــالمحـــورنهاد ـــوانغ ــترض ــابــیــاب ــی 2(ب
ــانانداخت ــوختودرکم ــیکهابرویش 3(خم
ــبچیندادند ــکنطّرءهش ــوندرش 4(دوشچ

آید ــاز ب روان مـــرده تــن ــه ب گــویــی راســـت
کهحقهرآنچهزلطفاستوحسنبرتونهاد
انــداخــت ــوان ــات ن زار ــن م جــان قصد ــه ب
ـــد دادن ــن ــی چ ــم صــن آن ــــدن آم ــــژدءه م

در کدام بیت، شاعر برای غنی تر کردن موسیقی شعر، از »قافیء درونی« استفاده کرده است؟7 150
ــفیق ــقش ــشورفی ــیبیغ ــنوم ــامام 1(مق
2(دلبرکهجانفرسودازاو،کامدلمنگشودازاو
خدمتم هــواخــواه ــه ک ســاقــیــا! ــــازآی 3(ب
ــتهایبخوان ــرخس 4(فاتحهایچوآمدی،برس

توفیق ـــی زه شـــود مــیــّســر مـــدام ـــرت گ
ــداریکند ــدکهدل ــودازاو،باش ــدنتوانب نومی
ــم ــت دول ـــوی ـــاگ دع و ــّی ــدگ ــن ب ــاق ــشــت م
ــردهجان ــللبتبهم ــهمیدهدلع ــاک لببگش

در همء ابیات به جز ............... »قافیء درونی« دیده می شود.7 151
است ــه دوخــت دهـــان ـــا دان ــرد م آن 1(از
ــا! ــارم ــا!دامدلخّم ــارم ــا!عّی ــارم 2(ایی
ــتی ــتی،درعیشکوشومس ــگامتنگدس 3(هن
ــدتویی ــءهناهی ــی،خان ــیدتوی ــرءهخورش 4(حج

ــت ــوختهاس ــانس ــمعاززب ــهش ــدک ــهبین ک
ــتارما ــرودس ــتانگ ــا،بس ــشازکارم ــاوامک پ
ــدارا ــدگ ــارونکن ــتی،ق ــایهس ــنکیمی کای
مرا ــار ی ای ده راه ــی، ــوی ت ــد ــی اّم روضـــءه
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)کانون فرهنگی آموزش ـ 98(7 152 در چند بیت زیر، قافیء درونی وجود دارد؟ 

الف( چگون�ه برنپ�رد جان چ�و از جناب جالل
ب( چند کش�ی بار هج�ر غّص�ه و تیمار هجر
پ( برو ب�رو تو که م�ا نیز می رس�یم ای جان!
عق�ول ضع�ف  ز  آه  فض�ول  نف�س  ز  ت( آه 
ث( ن�دا رس�ید روان را روان ش�و ان�در غیب
ج( ی�ک  دم بان�گ نج�ات ی�ک  دم آواز مات

خطاب لطف چو ش�کّر به جان رسد که تعال؟!
خاص�ه ک�ه منقار هج�ر کند ت�و را پ�ّر و بال
از ای�ن جه�ان جدای�ی ب�دان جه�ان وص�ال
م�الل نمای�د  چن�د  مل�ول  ی�ار  ز  آه 
من�ال رن�ج  ز  دگ�ر  و  بگی�ر  گن�ج  و  من�ال 
می زن�د آن خوش صفات بر من و بر وصف حال

4(دو 3(چهار 2(پنج 1(سه
کدام بیت، »ذوقافیتین« است؟7 153

ــردم ـــیدردم ــاخــداب ـــردمم ــــیدردم 1(ب
ــرنکنم ــخنس ــهوصفتوس ــهب ــَودک 2(روزنبْ
ــد ــتجوی ــهتمام ــاک ــوحاش ــامت ــتن 3(دول
ــم ــانیاب ــهخراس ــکانب ــدام ــروممقص 4(ره

ــــردممـــاخـــدانـــامـــردمـــردم نـــامـــردم
نکنم ــّرر ــک م ــو ت شــفــای ــه ک نباشد ــب ش
شوید قــیــامــت ــــان دام ــو ت گــفــتــار کـــآب
ــم یاب ــان ــهخراس ب ــان احس ــرب ــنهاممش تش

کدام گزینه »ذوقافیتین« نیست؟7 154
بــرچــنــنــد مـرغـکــانــت بـاشـی 1(دانـه
2(بهاریکزدورخسارشهمیشمسوقمرخیزد
ــت ــیاس ــودیک ــدومعب ــهعابدن ــمهم 3(عال
ــرکو ــایبرآنخاکس ــهنهدپ ــرکسک 4(ه

ـــتبــرکــنــنــد ـــان ـــودک ـــاشـــیک ــهب ــچ ــن غ
ــکرریزد ــهدوش ــگاریکزدویاقوتشهمیش ن
ــت ــیاس ــجودیک ــاجدندومس ــهس ــاهم دنی
ــتهدلمکو ــهگمگش ــتک ــهایناس ــرشهم ذک

شاعر در کدام یک از ابیات زیر، از صنعت ادبی »ذوقافیتین« بهره گرفته است؟7 155
ــودن؟! ــهخواهدب ــدکامچ ــمانگرنده 1(آس
ــانندارد ــلجه ــالجانانمی ــیجم ــانب 2(ج
ــم ــی ــدان ــرب ــگ ــدی ــک ـــاحــــالی ـــات ـــی 3(ب
ــت دانس ــی نهان راز ــی م ــو پرت از ــی 4(صوف

ــودن؟! ب ــد ــهخواه چ رام ــود نش ــی حریف ــا ی
ــدارد ــهآنن ــداردحّقاک ــنن ــهای ــسک ــرک ه
تـــوانــیـــم ار بــجــویــیــم هـــم مـــراد
ــت ــیدانس ــلتوان ــنلع ــسازای ــرک ــره گوه

)کانون فرهنگی آموزش ـ 96(7 156 کدام یک از ابیات زیر »ذوقافیتین« است؟ 
ــانشــود ــری گ ــو ت از ـــاج ت ــه ک 1(مـــبـــادا
درکشید ــهســر چـــادرب و ــن ای 2(بــگــفــت
شناس تــوانــا از ـــوب خ ــــردار ک 3(تــــو
کنی ــخ ــاس پ پــرســنــد ــه ک رو 4(چـــنـــان

شــود ـــان ـــری ب ـــو ت ـــر ب انــجــمــن دل
بــرکــشــیــد ــر ــگ ج از ــــرد س ــــاد ب ــی ــک ی
ــاس ــن خـــــردنـــیـــزنــــزدیــــکدانــــــاش
کــنــی فــــــّرخ روز پـــاســـخـــگـــری بــــه

همء گزینه ها »ذوقافیتین« است به جز ............... .7 157
ــورگردم ــتمنناصب ــهگردکوی ــهچنانب 1(ن
ــار به آب ــت بریخ ــت روی ــوت صف ــای 2(صف
بــگــشــای ــق ــی ــوف ت در ـــــدا ـــــداون 3(خ
ــت رخ داری ــران گ و آری ــبک س ــه 4(حمل

ــاردورگردم ــوغب ــانیچ ــتینفش ــرآس ــهگ ک
ــار تت ــک مش ــت ببیخ ــت کوی ــت جّن ــوای ه
بــنــمــای تــحـــقــیــق ره را نـــظــامی
ــت بخ داری ــوان ج و ــر تدبی ــه ب ــو ت ــری پی

همء ابیات زیر »ذوقافیتین« است به جز ............... .7 158
کرم ـــوان ای ــه ــت آراس ــو ت احــســان ز 1(ای
ـــاراو ـــت ــــانگـــرمـــیرف ـــــــارتج 2(غ
ــم نهادی ــه میخان ره در ــحر س درس ــا 3(م
ــیدیم ــیدیمکش ــایکش ــونزدریپ ــاچ 4(م

نعم ـــوان دی شــده ــن ــزیّ م ــو ت جــود ز زی
او ــار ـــ ـــ ــت ــف ـــ گ ــی ـــ ــرم ـــ ن دل آفـــــــت
نــهــادیــم ــه ــان ــان ج ره در ـــا دع مــحــصــول
بریدیم ــم ــدی ــری ب ــه ک ــس ک ــر ه ز ــد ــی اّم

)کانون فرهنگی آموزش ـ 98(7 159 با توّجه به بیت های زیر، اطاّلعات مقابل همء گزینه ها به جز............... درست است. 
ــارم ـــرگدانــــدی ــوب ــالچ 1(لـــــرزانزب
2(گفتکهتوکشتهنهایدرطربآغشتهنهای
را ــار ــه دهچ ــه م آن را ــار ی دهــیــد 3(راه
خواستی؟ چه رعنا ستارءه آن از چرخ 4(ای

ـــرگخــوانــدکــارم ـــــاههــمــیبــهب وانگ
ــدم ــدهش ــتهوافکن ــشکش ــشرخزندهکن پی
مــیرســد ــار ــث ن نـــور او نــوربــخــش رخ ــز ک
ــتی؟ خواس ــه چ ــا زیب ــکوفءه ش آن از ــاد ب ای

)ذوقافیتین(
)قافیءهدرونی(
)قافیءهدرونی(
)ذوقافیتین(
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 در لغت  »سخت کشیدن کمان« است و  »زیاده روی در توصیف، مدح و ستایش، ذّم و نکوهش« و به طور کّلی »نسبت دادن 
ویژگی و یا صفتی محال به کسی یا چیزی است به گونه ای که وجود آن صفت در آن  کس یا آن چیز به آن حد، محال و غیرممکن باشد.«

 اغراق در حقیقت: بازنموِد دگرگونءه مفاهیم و موضوعات است؛ به صورتی که معانی ُخرد و کوچک را بزرگ گرداند و معانی بزرگ را ُخرد و کوچک نشان 
دهد تا تأثیر سخن بیشتر و قوی تر شود.

ع»الفزدن«و»پیازداغمطلبروزیادکردن«بهحسابمیاد؛چونشاعریانویسندهیهصفتیاویژگیروبهیهکسیایهچیزنسبتمیده،در بهقولخودمونی،اغراقیهنو
حالیکهممکنهاونویژگییاصفتموردنظردراونکسیااونچیزبهاونحّدیکهشاعریانویسندهمیگه،واقعًاوجودنداشتهباشه.

ــــای آب ــو دری ـــن چ ـــوه آه ـــود ک ــابش ــی ــراس ــود نـــام اف ــن ــش اگـــر ب
 اغراق در »قدرت و شکوه افراسیاب«. اینکهافراسیاب.چنانقدرتمندوجنگاورباشهکهحتّیکوهیازآهنهمباشنیدننامشازترسآببشه،یهسخناغراقآمیزه.

بهـاران در  ابـر  چـون  بگریـم  تـا  یـارانبگـذار  وداع  روز  خیـزد  نالـه  سـنگ  کـز 
 اغراق در »شّدت گریستن شاعر« و »سخت بودن جدایی یاران همدل از یکدیگر در روز وداع«. اینکهشاعرعاشقدرفراقمعشوقبتونهمثلابربهاریگریه

کنهواینکهتحّملجدایییارانهمدلازهمدیگهبهحّدیدشوارباشهکهحتّیسنگهمازاینجدایی،نالهسربده،میشه»اغراق«.
چنـگ بنْواختـی  گهگهـی  رامیـن  سنگچـو  ـــدی  آم آب  ــر  س ــر  ب شـــادی  ز 

 اغراق در »چنگ نواختن زیبا و دلنشین رامین«. اینکهرامینچنانزیباوجّذابچنگبنوازهکهحتّیسنگهمبرایشنیدنموسیقیاون،ازکفدریابهرویآب
بیاد،یهبیاناغراقآمیزه.

»اغراق«  مناسب ترین آرایه و ابزار برای تصویرآفرینی در حماسه )اشعار حماسی( است؛ به همین جهت: در »شاهنامه« و آثار حماسی 
دیگر، بسیار از آن استفاده شده.

است تنگ  دلم  روزها،  این  از  گرفته  میـان مـا و رسـیدن هـزار فرسـنگ اسـت دلم 
 اغراق در »فاصلءه بین عاشق و معشوق و دوری آن ها از یکدیگر«

کنی ــان  ــری ب ــور  گ یکی  تنها  ــه   ب
هــژبــر دارد  تـــو  کــمــنــد  ــان  ــش ن

کنی ــان  ــری گ شمشیر  ــه  ب را  هـــوا 
ابــر  ـــارد  ب ــو خـــون  ت ــان  ــن بــیــم س )سنان: سرنیزه(ز 

هیبت  »از  می  خورد«؛  غذایی اش  وعدءه  یک  در  را  بریان  گورخر  یک  تنهایی  »به  که:  گونه ای  به  رستم«؛  و شجاعت  تنومندی  »قدرت،  در  اغراق   
شمشیرزنی و جنگاوری اش هوا گریان می شود و ابر خون می بارد«؛ »شیر دّرنده اسیر کمند اوست!«

را پیرهنـش  کنـی  سـرخ  گل  بـرگ  را گـر  بــدنــش  ــد  ــان رس آزار  ــی،  ــازک ن از 
 اغراق در »لطافت بدن معشوق«؛ به گونه ای که اگر از گلبرگ های لطیف گل برای او پیراهنی بدوزند، باز هم بدنش را آزار می دهد!

هـزاران چندیـن که برشـمردم از ماجرای عشـقت از  یـک  ااّل  نگفتـم  دل  انـدوه 
 اغراق در »بسیاری غم و اندوه شاعر«؛ به گونه ای که دلش انباشته از هزاران غم و اندوه است و هر چه از آن برای دیگران برمی شمرد، تمامی ندارد!

می گردم اگرچه نقش دیوارم به ظاهر از گران خوابی بیدار  می پرد،  گل  رخ  از  رنگ  اگر 
 اغراق در »سبک بودن خواب شاعر«؛ به گونه ای که حّتی با پریدن رنگ از رخ گل، بیدار می شود و خوابش به هم می ریزد!

بیارایی بـه زیورهـا بیاراینـد وقتـی خوبرویـان را زیورها  که  تو سیمین تن چنان خوبی 
 اغراق در »زیبایی و ُحسن معشوق«؛ به گونه ای که نه تنها به زیورآالت نیازی ندارد تا زیبا شود، بلکه خودش موجب زیبایی و ارزِش زیورآالتی است 

که به اندامش آویخته است!
یـا شـب و روز به جز فکـر توام کاری هسـت مشنو ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست

 اغراق در »عشق ورزی پیوسته و شبانه روزی عاشق به معشوق«؛ به گونه ای که در شب و روز، جز یاد معشوق، به هیچ  کار دیگری نمی پردازد!
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خاک کویت را به خون هر شب منّقش می کند دیـدءه تردامنـم تـا می زنـد نقشـی بر آب
 اغراق در »بسیاربودن اشک خونین عاشق در دوری از معشوق«؛ به گونه ای که خاک کوی معشوق با آن خون آلوده و رنگین می شود!

آرد رقص  به  مَلَک  اکنون  مجلست  توست سرود  ترانء  شیرین سخن  حافظ  شعر  که 
 اغراق در »زیبایی اشعار حافظ«؛ به گونه ای که حّتی فرشته هم با شنیدن آن به رقص درمی آید!

 در لغت  »به وهم و گمان افکندن« است و  آوردن واژه یا ترکیبی است با حّداقل دو معنی در سخن، که هر دو معنی آن می تواند 
مّدنظر باشد و البّته بیت یا عبارت نیز با هر دو معنا، پذیرفتنی و دارای ارزش است.

 ایهام در حقیقت: ترفندی زیباست؛ زیرا: ذهن با اندکی تأّمل، هر دو معنی را کشف می کند و همین موضوع سبب زیبایی  آفرینی و لّذت خواننده می شود.

 در »ایهام«  دریافت هم زماِن چند معنا از یک واژه یا عبارت، موجب زیبایی کالم می شود و تصویری زیبا در ذهن خواننده یا شنونده ایجاد می کند.
َضـالل تنهایـی  و  اسـت  زنـدان  هـر کـه چـون سـعدی گلسـتانیش نیسـتخانـه 

»گلستان«دوتامعناداره:»1-باغوگلزار2-کتابگلستانسعدی«؛اّما:واژءه»گلستان«جوریتویاینبیتبهکاررفتهکههردومعناقابلبرداشتهو»ایهام«بهوجودآُورده.
شـکـسـت چـیـنـی  آیـیـنـء  قـضـا  شکسـتاز  خودبینـی  اسـباب  شـد  خـوب 

»آینه«یهوسیلهستکهآدمیتصویرخودشروتویاونمیبینه؛بهعالوهآدمیبادیدنخودشتویآینه،ممکنهدچارخودبینیوغروروتکبّربشهوبهزیباییخودشو...بنازه!!
پس:کاربرد»خودبینی«تویاینبیت»ایهام«داره؛چونجوریبهکاررفتهکههردومعناشیعنی»خودبینیوغروروتکبّر«و»خودرادیدن«پذیرفتنیه.

استچـون جام شـفق موج زنـد خون بـه دل من زردی  چهرءه  مرا  تو  از  دور  همه،  این  با 
عبارت»دورازتو«ایهامداره؛چون:دومعنادارهوباهردومعناشهم،معنیبیتکامله؛بهاینصورت:»1-دردوریازتو2-ازتودورباد)جملءهدعایی(«.

الزمءه تشخیص دادن آرایءه »ایهام« در بیت ها و عبارت ها  آشنایی با معانی مختلف واژه های ایهام ساز است.

اینجافهرستیازمهمترینواژههاییکهچندمعناییهستنو»ایهام«میسازنبراتآُوردم:

فهرست برخی از مهم ترین واژه های چندمعنایی که »ایهام« می سازند:

آب:  مایع نوشیدنی  آبرو
آهنگ:  صدا، نغمه، نوا  قصد و تصمیم،  نّیت

آهو:  غزال، نوعی حیوان  عیب، نقص
بار:  دفعه، مرتبه  محموله، آن چه حمل می کنند  اجازه، رخصت

باری:  یک بار ، یک مرتبه  خالصه، به هر حال
باز:  گشوده  دوباره،  مجّدداً  پرندءه شکاری

باقی:  جاویدان، ماندگار  باقی مانده، بقّیه، سایر
باال:  سمِت باال ≠ پایین  قامت، قد

بگذار:  قرار بده، بنه  رها کن  اجازه بده
بو:  رایحه، شمیم  امید، آرزو

ِبه:  درخِت »بِه«، میوءه »بِه«  بهتر
از  ماضی  فعل  بگذاشت؛  کرد،  رها  جهّنم   دوزخ،   ≠ جّنت  بهشت:  

مصدِر »ِهشتن«
پرده:  حجاب، پوشش  صفحه یا بوم نّقاشی  پردءه موسیقی

َپری:  زیباروی خیالی  بپَری، پرواز کنی
پروانه:  نوعی حشره  اجازه، رخصت

پریشان:  درهم، آشفته و نامرّتب  مضطرب و نگران، آشفته حال، 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

تیر:  تیر )ابزار جنگی(  سّیارءه تیر
جهان:  دنیا، گیتی، عالَم  جهنده

چپ:  سمت چپ ≠ راست  دوبین، اَحول، لوچ )صفِت »چشم«(
چنگ:  چنگال، پنجءه دست  نوعی آلت و ساز موسیقی

چین:  کشور چین  چین و شکن
خراب:  ویران  مست و خراب از مِی

خویش:  خود، خویشتن  خویشاوند، قوم و خویش
خطر:  حادثه، امر خطرناک و مخاطره آمیز  ارزش

داد:  فعل ماضی از مصدر »دادن«  عدل و انصاف، حق
ابزار  دام:  حیوان اهلی ≠ َدد: حیوان وحشی و رمنده از مردم  تله، 

شکار صّیادان
دریغ:  مضایقه، کوتاهی  افسوس، دریغا، حسرت

دستان:  دست ها  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:  عاقبت نگر  آن که به دوری و جدایی می اندیشد.
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  بَرهی، رهایی یابی
زاد:  فعل ماضی از مصدر »زادن«؛ زاده شد  توشه و برِگ سفر

زخم:  زخم، جراحت  ضربه
سودا:  عشق، میل و اشتیاق  داد و ستد

شانه:  ابزار آرایشگری  کتف، دوش
شکر:  نوعی ماّدءه شیرین خوراکی  معشوقءه دوم خسرو )پادشاه ایران(
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شور:  مّزءه شور  شور و هیجان  یکی از دستگاه های موسیقی
شیر:  مایع نوشیدنی و خوراکی  حیوان دّرنده
شیرین:  مّزءه شیرین  معشوقءه خسرو و فرهاد

صبر:  صبر و شکیبایی  گیاهی با میوه های بسیار تلخ
صورت:  چهره، روی  ظاهر ≠ باطن  عکس، تصویر

)اصطالح  ایرانی  موسیقی  در  مقام  دوازده  از  یکی  عاشقان   عّشاق:  
موسیقی(

عود:  نوعی ماّدءه خوش بو  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 روش ها  نوعی آلت و ابزار موسیقی  

کتابی از بوعلی سینا
قربان:  قربانی، فدا شده  نوعی ابزار جنگی که کمان را در آن می نهند.

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 می شود.  گِل هستیم.

گور:  قبر، گورستان، محّل دفن مرده  گورخر
ماه:  مّدت سی روزه  ماِه آسمان، قمر  استعاره از »معشوق«

مردم:  مردمان  مردمک چشم
مشتری:  خریدار  سّیارءه مشتری

مجنون:  دیوانه، جانی  لقب »قیس بنی عامر« )عاشق لیلی(
ِمهر:  محّبت، عشق  خورشید  ماه »مهر«

نگران:  نگرنده، مشاهده کننده  پریشان و مضطرب
نواختن:  نوازش کردن  نواختن و به صدا درآوردن ساز

نوا:  صدا، نغمه، آواز  یکی از دستگاه های 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

به  )متخّلص  »موالنا«  تخّلص شعری  مانند:  پدید می آورد؛  »ایهام«  دارد،  معنا  یا چند  دو  تخّلص های شعری شاعران که  از  برخی  گاه 
»َخُمش«(، »شیخ بهایی« )متخّلص به »بهایی«(، »رهی معّیری« )متخّلص به »َرهی«(، »زیب الّنسا« )متخّلص به »مخفی«( و ... .

که آن، خلیل بنا کرد و این، خدا خود ساختبـرو طـواف دلی کـن کـه کعبء مخفی اسـت

»مخفی«ایهامداره؛چونبهدومعنایمختلفبهکاررفته:»1-پنهان2-تخّلصشعریزیبالنّسا«؛والبتّهمعنیبیتباهردومعنادرستوپذیرفتنیه.

است بـی  مهر ُرخـت، روز مـرا نور نمانده اسـت نمانده  دیجور  شِب  جز  مرا  عمر،  وز 

 مهر:  مهر و محّبت، عشق  خورشید )مهرِ ُرخ  خورشیِد رخسار )اضافءه تشبیهی((
را روزی  فرصـت ار یافتـی، آن عهـد فرامـوش مکـن عهد کردی که کشی فرصت خود 

 فرصت:  تخّلص شعرِی »فرصت شیرازی«  وقت و فرصت، زمان/ عهد:  عهد و پیمان، وعده  دوره و زمان
تو با  شد  آمیخته  تو،  با  شد  ریخته  بنْوازم جان  هله  را  جان  جان،  دارد  تو  بوی  چون 

 بوی:  رایحه و شمیم  آرزو، امیدواری
داری تو  که  دل سیه  چشم  آن  و  ـــدارد دیدم  ــاه ن ــگ ــا ن ــن ــب هــیــچ  آش ــان ج

 دل سیه:  سیاه دل و بی رحم  دارای مردمک سیاه/ نگاه ندارد:  نگاه نمی کند.  حفظ و نگه داری نمی کند.
ــــوآوری ــــت ن ــت اوس ــنّ کنیـم اگـــر س سـنّت  بـه  نـو  از  هـم  نگاهـی 

 از نو:  دوباره، از ابتدا، مجّدداً  از شعر جدید )نیمایی(
است؟ چون  تو  بر  شیرین  عشق  است بگفتا:  ــزون  ف شیرینم  ــان  ج از  بگفت: 

 شیرین:  شیرین خانم )معشوقءه فرهاد(  شیرین و لذیذ، جّذاب و دلنشین
کارافتاده دل  بر  جهان  دو  کردم  دانست عرضه  فانی  همه  باقی  تو  عشق  از  به جز 

 باقی:  بقّیه  باقی و جاویدان ]معنی مصراع دوم با هر دو معنا:  به جز عشق تو، بقّیه )بقّیءه موجودات دو جهان( را فانی دانست.  به جز عشق 
تو که باقی و جاویدان است، همه )همءه جهان( را فانی دانست.[

مـزن دوری  از  دم  عیسـی!  دمـت  نیسـت ای  دوراندیـش  آن  کـه  غـالم  مـن 

 دوراندیش:  عاقبت نگر  آن  که به دوری و جدایی می اندیشد.
مـردم دارش نوازشـگر  مسـت  باد نرگـس  نوشش  بخورد،  گر  قدح  به  عاشق  خون 

 مردم دار:  دارای مردمک  اهل معاشرت و مدارا با مردم
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 آوردن واژه ای است با حّداقل دو معنی در سخن، که یک معنی آن موردنظر و پذیرفتنی است و معنای دیگرش که موردنظر نیست، با بعضی از 
واژه های دیگر بیت یا عبارت، تناسب )مراعات نظیر( دارد.

 ایهام تناسب در حقیقت: نوعی بازی با ذهن خواننده است تا نخست به معنی ای دل ببندد که مّدنظر نیست و سپس به معنی درست پی ببرد؛ و به 
این ترتیب، ذهن به تالش و تکاپو می افتد تا معنی درست و موردنظر واژه را با توّجه به مفهوم بیت دریابد.

کرد کشف  ما  بر  لطف  از  آیتی  خوبت  ز آن زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ماروی 

»آیت«دومعناداره:»1-نشانه2-آیءهقرآن«؛اّما:معنایاّول)نشانه(معنایاصلیوموردنظرشاعرهـچونشاعردربارءهمعشوقشمیگه:»چهرءهخوبتنشانهایازلطفو
خوبیه...«ـومعنایدوم)آیءهقرآن(همکهمّدنظرنیست،باواژههای»کشف«و»تفسیر«تناسبداره.اینمیشه»ایهامتناسب«.گرفتیچیشد؟!

ــرون ب خــانــه  از  ره  ــک  ی ــی  ــرام خ ــر  ماتگ ــد  ــردن گ ـــت  ُرخ ــر  ب ــان  ــروی ــوب خ

»ُرخ«ایهامتناسبداره؛چون:بادومعناتواینبیتبهکاررفته:»1-چهره،صورت2-مهرءهشطرنج«.معنایاّول،معنایاصلیومّدنظرشاعرهومعنیدوم)ُمهرءهشطرنج(هم
کهمّدنظرنیست،باواژءه»مات«تناسب)مراعاتنظیر(داره.

ــاغ ـــن ب ـــت بــلــبــل ای ــر هــــزار اس اسـتگ یکـی  ترانـه  و  نغمـه  را  همـه 

»هزار«ایهامتناسبداره؛چون:بادومعنابهکاررفته:»1-عددهزار2-بلبل،هزاردستان«.ازایندوتامعناهم،معنایاّول،معنایاصلیوموردنظرشاعرهومعنایدومکه
مّدنظرنیست،با»باغ،بلبل،نغمه،ترانه«تناسبداره.

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 
هر دو معنا، معنادار و درست است؛ اّما: در »ایهام تناسب«، فقط یک معنی موردنظر و پذیرفتنی است و معنی دوم که مّدنظر نیست، با 

واژه یا واژه های دیگر تناسب )مراعات نظیر( می سازد.

البتّهدقّتداشتهباشچیمیگم!برااینکهبفهمیتوی»ایهامتناسب«،کدوممعنیاصلیهوکدوممعنیغیراصلی،بهواژههایدیگءهبیتیاعبارتنگاهکن.اونمعنیایکه
غیراصلیه،مطمئّنًاباواژههایدیگءهبیتیاعبارتتناسب)مراعاتنظیر(داره؛معنیایهمکهباقیمیمونه،میشهمعنیاصلیومّدنظرشاعریانویسنده.افتاد؟!مثالروببین:

ز آن سـفر دراز خـود،  عـزم وطـن نمی کنـدتـا دِل هرزه گـرِد مـن رفت بـه چیـِن زلف او

»چین«دوتامعناداره:»1-چینوشکن،خمیدگی2-کشورچین«.براتشخیصدادنمعنیاصلیوموردنظرشاعرازمعنیغیراصلی،کافیهببینیکهکدوممعنیِ»چین«باواژههای»رفت،
سفر،وطن«تناسبداره.معلومهکهمعنیدوم)کشورچین(؛پساینمعنامیشهمعنایغیراصلیومعنایدیگه)چینوشکن(میشهمعنایاصلیوموردنظرشاعر.

گاه، یک واژه به گونه ای در بیت یا عبارت به کار می رود که دارای »ایهام« )دو معنای قابل پذیرش( است؛ اّما وجود کلماتی دیگر در 
آن بیت یا عبارت باعث می شود که به غلط تصّور کنیم، واژءه موردنظر به جای »ایهام«، آرایءه ایهام تناسب دارد. پسحواستباشهکهصرِف
تناسبداشتِنواژءهایهامدارباکلماتدیگءه»بیتیاعبارت«،دلیلنمیشهتصّورکنیمبیت»ایهامتناسب«داره.اگههردومعنایواژه،موردنظروپذیرفتنی

باشه،بیت»ایهام«دارهنه»ایهامتناسب«.مثالروببین:

میـوه دار درختـان  دیده  ایـم  زیـن بِـه ندیده ایـم که در بوسـتان توسـتبسـیار 

»بِه«آرایءه»ایهام«داره؛چونبادومعناتواینبیتبهکاررفته:1-بهتر2-میوءه»بِه«؛واتّفاقًاهردومعناهمقابلپذیرشه.)نبایدتصّورکنیکهمعنایاّول)بهتر(معنایاصلی
وموردنظرشاعرهومعنایدوم)میوءهبِه(،معنایغیراصلیهوباواژههای»درختان،بوستان«تناسبدارهوبهاینترتیب،بهاشتباهتصّورکنیکهبیت»ایهامتناسب«داره.(

عالَمـی بـر  گسـترد  سـایه  رسـتمی چنـان  از  نیندیشـد  زالـی  کـه 

 زال:  پیرزن سفیدموی )معنای اصلی(  پدر رستم )معنای غیراصلی؛ تناسب با »رستم«(
چشم سیری ام با چشِم سیر، نان و پیازم به سفره چیست؟ جـایـزءه  است  بـس  اشـکـم 

 سیر )در مصراع اّول(:  سیر، بیزار نسبت به خوراکی و غذا )معنای اصلی(  نوعی از سبزیجات )معنای غیراصلی؛ تناسب با »پیاز«(
ِمهر کیش  در  است  مستی  به  هشیـارهـا پرستش  ــه  ــرگ َج ــن  زی ــد  ــرون ان ب

 کیش مِهر:  آیین مهرورزی، عشق و محّبت )معنای اصلی(  آیین خورشیدپرستی یا میترائیسم )معنای غیراصلی؛ تناسب با »پرستش«(
ِمهـرم بـه جـان رسـید و بـه عّیوق برشـدم چـون شـبنم اوفتـاده بُـدم پیـش آفتاب

 مِهر:  مهر و محّبت، عشق )معنای اصلی(  خورشید )معنای غیراصلی؛ تناسب با »آفتاب، عّیوق )ستاره ای در اوج آسمان(«(/ آفتاب:  استعاره 
از »معشوق« )معنای اصلی(  آفتاب، خورشید )معنای غیراصلی؛ تناسب با »مِهر، عّیوق«( البتّه»اوفتاده«همبهدومعنابهکاررفتهوایهامداره:1-افتادهبر

زمین2-فروتنومتواضع.
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کرد؟ زرد  که  تو سعدی!  اکسـیر عشـق بـر مسـم افتـاد و زر شـدم گویند روی سرخ 

 روی:  چهره، صورت )معنای اصلی(  فلزِّ روی )معنای غیراصلی؛ تناسب با »مس، َزر«(/ مس:  استعاره از »وجود« )معنای اصلی(  فلزِّ مس 
)معنای غیراصلی؛ تناسب با »روی، َزر«(

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

 ماه:  استعاره از »معشوق« )معنای اصلی(  ماه سی روزه، بخشی از سال )معنای غیراصلی؛ تناسب با »هفته، سال«(

 نبینم بر بساط خوبی ات همتا، خوش آن عاشق
کـه شـطرنج محّبـت بـا رخ خـوب تـو می بـازد

 رخ:  چهره، صورت )معنای اصلی(  مهرءه شطرنج )معنای غیراصلی؛ تناسب با »بساط )سفرءه چرمی و صفحءه شطرنج(، شطرنج، می بازد«(

اوقـاْت بِـه کـه صـرف عزیـزان کنـد کسـی عمـر دوبـاره یافـت زلیخـا ز مـاه مصـر

 عزیز:  مورد عّزت و احترام، دوست داشتنی )معنای اصلی(  عزیز مصر )معنای غیراصلی؛ تناسب با »زلیخا، مصر«(

قربان هـا هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید جملـء  از  باشـیم  یکـی  نیـز  مـا 

»تیر، کیش  با  تناسب  غیراصلی؛  )معنای  قرار می دهند  آن  در  را  اصلی(  جای کمان، وسیله ای که کمان  )معنای  فداشده  قربانی،  قربان:    
)تیردان(«(

کـه تلخـی ِشـکر باشـد از دسـت دوسـت نـه تلـخ اسـت صبـری که بـر یاد اوسـت

 صبر:  صبر و شکیبایی )معنای اصلی(  گیاهی با میوءه بسیار تلخ )معنای غیراصلی؛ تناسب با »تلخ، تلخی، ِشکر«(

)سراسریانسانی89(- 1088 در کدام بیت، »ایهام تناسب« به  کار رفته است؟ 

ــوه ک دل  ــّی  پاک ز  ــت  اس ــی  لطیف ــیر  1( تفس
ــد منم ــایه گه بی ــید تویی، س ــمءه خورش 2( چش
ــم ــار تن ــود غب ــان می  ش ــرءه ج ــاب چه 3( حج
ــاری عی ــت  دوس ــد  ننه را  ــم  دل ــب  قل ــر  4( گ

ــت ــم دماوند گشوده  س ــه از چش ــمه ک ــن چش ای
ــت و گدازنده شدم ــر من، پس چون که زدی بر س
ــرده برفکنم ــره پ ــن چه ــه از ای ــی ک ــا دم خوش
ــمارم ش ــده  دی از  ــش  دم در  روان  ــد  نق ــن  م

)سراسریانسانی86(- 1089 در کدام بیت، آرایء »ایهام تناسب« به کار نرفته است؟ 

ــعدی! س ــن  مک ــان  آوری  زب و  ــار  بی ــر  1( هن
ــویت ــیم جعد گیس ــت می  دارد نس 2( مدامم مس
3( زهره سازی خوش نمی  سازد مگر عودش بسوخت
ــن بــــرآرم ــت ــش ــوی 4( چـــشـــم چـــپ خ

ــیرینم؟! ــکر که ش ــت که گوید ش چه حاجت اس
ــم جادویت ــب چش ــر دم فری ــد ه ــم می  کن خراب
ــاران را چه شد؟! ــتی، می  گس کس ندارد ذوق مس
راســـت ـــز  ـــه ج ب ــدت  ــن ــی ــب ن روی  تـــا 

)سراسریانسانی85(- 1090 در کدام بیت، آرایء »ایهام« به کار نرفته است؟ 

ــودم من ــازی تو ب ــه هم  ب ــه ن ــتی ک ــه راس 1( ب
ــش ــتر خوی ــده را بس ــاک در میک ــرده  ام خ 2( ک
ــت ــه کعبءه مخفی اس ــواف دلی کن ک ــرو ط 3( ب
ــر پای ــو قلم کرد ز س ــظ« چ ــو »حاف 4( در راه ت

ــد بازی ــه می  کن ــس بین ک ــده مگ ــوخ دی تو ش
ــر خویش ــه زیر س ــت ب ــبو دس ــذارم چو س می  گ
ــاخت ــرد و این خدا خود س ــل بنا ک ــه آن خلی ک
ــف نخوانی؟ ــش از لط ــک دم ــه چرا ی ــون نام چ

)سراسریانسانیخارج85(- 1091 شاعر در کدام بیت، آرایء »اغراق« به کار برده است؟ 

1( آن  جا که بود آن دلستان، با دوستان در بوستان
2( َربع از دلم پرخون کنم، خاک دمن گلگون کنم
ــار یار من ــزل مکن جز در دی ــاربان! من 3( ای س
ــت بر جای قمر، زهر است بر جای شکر 4( ابر اس

شد گرگ و روبه را مکان، شد بوم و کرکس را وطن
ــتن ــم خویش ــون کنم از آب چش ــالل را جیح اط
ــالل و دمن ــم بر َربع و اط ــک زمان زاری کن ــا ی ت
ــنگ است بر جای گهر، خار است بر جای سمن س

در کدام  یک از ابیات زیر، آرایء »اغراق« به کار نرفته است؟- 1092

پــــرتــــو او  رای  و  روی  از  1( یـــافــــت 
ــواب می زدم ــک ره خ ــیل اش ــه س ــب ب 2( دیش
ــت دل رهاکردن ــرت ز دس ــم دامن مه 3( نخواه
ــه خرم ــه ز تو بوس ــدارم ک ــید ن ــک جمش 4( مل

کــیــخــســرو ــت  ــخ ت و  ــد  ــشــی ــم ج ــــام  ج
ــی  زدم م آب  ــر  ب ــو  ت روی  ــاد  ی ــه  ب ــی  نقش
ــرد گریبانم ــل گی ــو اج ــه دور از ت ــر روزی ک مگ
ــندی ــر به دلی خرس ــن و دل گ ــک م ــک این این
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در کدام بیت، آرایء »ایهام« وجود دارد؟- 1093

ــم دل ــرغ  م ــت  دل ــهباز  ش ــگل  چن در  ــاز  1( ب
2( با وجود حسن معنی خواهش صورت خطاست
ــا لق ــد  می  بین ــرده  بی  پ ــن  دالن  روش ــدءه  3( دی
ــد نیام ــتون  بیس از  ــب  امش ــه  تیش 4( آواز 

ــی ــگ همایی مگس ــه در چن ــت ک ــان اس آن  چن
ــت ــد گرف ــل نمی  بای ــن َمحم ــی دام ــش لیل پی
ــی در میان ــم ظاهربین نقاب ــر در چش ــت اگ هس
ــد ــه باش ــاد رفت ــیرین فره ــواب ش ــه خ ــاید ب ش

در تمامی ابیات زیر به  جز ............... آرایء »ایهام« به کار رفته است.- 1094

ــت ــر دهن ــم ب ــه زن ــی بوس ــه یک ــم ک 1( گفت
ــق ــه بغض فرو بود حرف عش ــون عقده  ای ب 2( چ
3( گر چو فرهادم به تلخی جان برآید، باک نیست
ــل و هنوز ــد حاص ــچ نش ــب تیره هی ــز قل 4( ج

ــم دهن ــر  ب زد  ــه  ک ــود  ب ــم  دهن ــدر  ان
ــت ــدن نداش ــر واش ــه س ــا همیش ــده ت ــن عق ای
ــن ــد ز م ــیرین بازمی  مان ــای ش ــس حکایت  ه ب
ــد ــیر می  کنن ــه اکس ــال ک ــن خی ــل در ای باط

)کانونفرهنگیآموزشـ96(- 1095 در کدام یک از ابیات زیر، »ایهام« به کاررفته است؟

ــات ــال طّیب ــر و امث ــود و عنب ــک و ع 1( در مش
ـــــار روزگ ــی  ــان ــش ــری پ از  ـــــدام  م   )2
ــادم روی ــتان نه ــه بر این آس ــان ک 3(  از آن زم
ــاش ــو مب ــوی گ ــرب خوش گ ــگ مط 4( آواز چن

ــت ــت دگر هیچ طیب نیس ــر ز بوی دوس خوش ت
ــوگوار س ــش  تن ــرت،  حس ز  ــر  پ ــش  دل
ــت اس ــن  م ــه گاه  تکی ــید  خورش ــند  مس ــراز  ف
ــت ــدم خوش  خوی خوش تر اس ــا را حدیث هم م

در همء ابیات، آرایء »ایهام تناسب« وجود دارد به  جز ............... .- 1096

دلـــدادگـــان ــــوی  ک در  1( کــشــیــدنــد 
2( چون که پیوسته دل سوخته می  خواهد دوست
ــن ــه در چم ــل ک ــم ز زاری بلب ــه غ 3( گل را چ
ــب لعلش ــه اقبال ل ــن زردی ب ــد روی م 4( نبین

دیــــوارهــــا کــــــام  و  دل  ــــان  مــــی
ــت! ــو در آتش رو و بگذار ای دوس ــر نه قلبی ت گ
ــن م ــو  همچ ــت  اس زار  ــق  عاش ــزار  ه را  او 
ــد ــتان من باش ــتم چو او دس بمیرد پیش من رس

در کدام  یک از ابیات زیر، هر دو آرایء »ایهام« و »ایهام تناسب« دیده می  شود؟- 1097

ــو چند ــکربار ت ــیرین ش ــب ش ــی ل ــروا ب 1( خس
ــوک مل از  ــد  کنن ــت  حکای را  ــی  2( یک
ــاب ــش آفت ــدم پی ــاده ب ــبنم اوفت ــون ش 3( چ
ــت و کنار ــوج اس ــزش او الفت م ــن آمی ــا م 4( ب

ــادم؟ ــک فری ــه فل ــر ب ــد س ــاد کش ــو فره همچ
دوک ــو  چ ــردش  ک ــته  رش ــاری  بیم ــه  ک
ــدم ــوق برش ــه عّی ــید و ب ــان رس ــه ج ــرم ب مه
ــن ــزان از م ــته گری ــن و پیوس ــا م ــه دم ب دم ب

)کانونفرهنگیآموزشـ98(- 1098 در کدام بیت هر دو آرایء »ایهام تناسب و جناس« وجود دارد؟

ــد ای صنم چین ــه فکن ــو گویی ک ــف ت 1( در زل
ــت ــاق وفاخوی بتان، بدعهدی اس ــم عّش 2( رس
ــادی کند ــوی صّی ــیم اندام چون دع ــرو س 3( س
ــبیل کن ــان س ــه طفل مزاج ــکر ب ــیر و ش 4( ش

ــن ــکن و چی ــدان ش ــه  و چن ــدان زره و حلق چن
ــت ــو و دوران من اس ــه به عهد ت ــن حکایت ن ای
آورد ــدام  ان ــه  ب ــنبل  س از  گل  ــر  ب ــا  دل ه دام 
ــاش ــور ب ــخ و ش ــر تل ــه ه ــوان رزق ب ــع ز خ قان

)کانونفرهنگیآموزشـ98(- 1099 در همء ابیات، آرایه های »ایهام« و »کنایه« هر دو وجود دارند به جز ............... .

ــواه بهار ــت! هواخ ــوی توام ای دوس ــن به ب 1( م
ــم می بین ــوز  هن ــیرین  ش ــب  ل ــرت  حس 2( ز 
ــدم ببری ــع  طم ــاد  فره ز  روز  ــان  هم ــن  3( م
ــواری پخت و شد ناگه دل مسکین 4( خیال شهس

ــد ــوی تو رس ــم همه ب ــه دماغ ــیمش ب ــز نس ک
ــاد فره ــدءه  دی ــون  خ از  ــد  می دم ــه  الل ــه  ک
داد ــیرین  ش ــف  ک ــه  ب ــیدا  ش دل  ــان  عن ــه  ک
ــواران زد ــب  س ــر قل ــه ب ــه  دارش ک ــدا! نگ خداون

در کدام بیت، بیشتر از سایر ابیات از آرایء »ایهام تناسب« استفاده شده است؟- 1100

ــق! عش ای  را  ــا  م ــوای  بی  ن دل  ــکن  1( بش
ــن نِه رخ ــع زمی ــر نط ــو ب ــاده ش ــب پی 2( از اس
ــلیم و ارادت در پیش ــر تس ــو چنگم س 3( همچ
ــب نمکین ــیرین از آن ل ــم ش ــک تبّس ــه ی 4( ب

ــت ــر اس ــته  اش خوش آهنگ  ت ــاز شکس ــن س ای
ــان ــده نعم ــهمات ش ــن ش ــش بی ــی پیل ــر پ زی
ــوازم ــزن و بن ــی ب ــه خواه ــرب ک ــه هر ض ــو ب ت
ــیرینم ش ــان  ج ــه  ب ــدی  فکن ــور  ش ــزار  ه

آرایه  های »جناس، کنایه، اغراق، تکرار، مراعات  نظیر، واج  آرایی« تماماً در کدام بیت یافت می  شود؟- 1101

کبود ـــرزخ  ب آن  در  رود  بــود  ــار  ــســی 1( ب
ــن بیند مرا ــذرد چون در چم ــل از گل بگ 2( بلب
3( ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است
ــاقی! س ای  ــم  منتظری ــا  فن ــر  بح ــب  ل ــر  4( ب

ــداشــت ـــدن ن ـــاش ــــرءه دری ــــغ زه ــــا دری اّم
ــرا؟! ــن بیند م ــر برهم ــد گ ــی کن ــتی ک بت  پرس
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است؟!
ــت فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیس
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در کدام  یک از ابیات زیر، همء آرایه  های »استعاره، ایهام، تضاد، مراعات  نظیر، لّف ونشر« به کار رفته است؟- 1102
ــش و آب ــده و دل ز آت ــن این دی ــران مک 1( وی
ــد و می  آیند ــت می  رون ــف و رخ ــوی زل ــه ب 2( ب
ــّی و ادباری ــر اقبال ــازش و نالش ب ــه باید ن 3( چ
ــی کز چنگ بنهد چنگ را 4( مگذار مطرب را دم

ــت ــای غم ــن ج ــت، وی ــال توس ــای خی کان ج
ــری جلوه  گ ــه  ب گل  و  ــایّی  غالیه س ــه  ب ــا  صب
ــر هم زنی دیده، نه این بینی نه آن بینی؟! که تا ب
را ــگ  آتش رن آب  آن  ــن  فک ــاغر  س ــون  آبگ در 

آرایه  های »استعاره، تلمیح، کنایه، ایهام تناسب، اغراق، واج  آرایی« همگی در کدام بیت دیده می  شود؟- 1103
ــه دید رخت ــنی و هر ک ــاه عرصءه ُحس ــو ش 1( ت
ــدام ــام م ــب ج ــه ل ــا ب ــش ت 2( آرزو دارم ز لعل
ــیرین دهنان ش ــرو  خس ــادقدان  شمش ــاه  3( ش
4( هر که مست است در این میکده هشیارتر است

ــهمات ــد ش ــو ش ــن رخ ت ــادءه حس ــک پی ــه ی ب
ــودای خام ــد رفتن این س ــرم بیرون نخواه وز س
ــکنان ــب همه صف  ش ــکند قل ــژگان ش ــه به م ک
ــت ــر اس ــت خبردارت ــران اس ــه از بی  خب ــر ک ه

)سراسریتجربی93(- 1104 آرایه  های »ایهام، نغمء حروف، تشبیه، تضمین«، همگی در کدام بیت یافت می  شود؟ 
ــیرین ش ــءه  قّص ــه  ن آور  ــن  کوه  ک ــور  ش ــو  1( ت
ــحر ــاد س ــگاه ب ــو در پیش ــف ت ــوی زل ــه ب 2( ب
ــال وص ــداد  بام ــن  پرندی ــف  زل ــر  زی ــه  3( ب
ــون حافظ ــهریار و چ ــق منم ش ــهر عش 4( به ش

ــیدن ــوان تراش ــن ت ــه ناخ ــق ن ــوه عش ــه ک ک
ــت لرزیدن ــتان خوش اس ــمع شبس ــان ش به س
ــیدن ــید در درخش ــمءه خورش ــو چش ــی چ توی
ــدن ــق ورزی ــه عش ــهرم ب ــهرءه ش ــه ش ــم ک من

)سراسریانسانی93(- 1105 کدام بیت، فاقد »استعارءه مصّرحه« و دارای سه »تشبیه« و یک »ایهام« است؟ 
ــه مویی ــت ب ــی گردنم ببس ــف بت ــد زل 1( کمن
ــم ــرده تاب ــون ذّره ب ــارض او چ ــید ع 2( خورش
ــد نهاد ــزان خواه ــن رو بر خ ــار عمر م ــا به 3( ی
ــپرد ــه طوفان بال خواهم س ــم گریان را ب 4( چش

ــتم ــد عالقه گسس ــه زنجیر ص ــید ک ــان کش چن
ــتم ــرده پس ــایه ک ــون س ــرکش او چ ــاالی س ب
ــت ــم گرف ــر خواه ــه ب ــت او را ب ــال قام ــا نه ی
ــم گرفت ــاب جگر خواه ــه خون ــژگان را ب نوک م

)سراسریانسانیخارج89(- 1106 در کدام بیت، همء آرایه  های »کنایه، تشبیه، اغراق، جناس، مراعات  نظیر« وجود دارد؟ 
ــان حال است ــه پریش 1( جمعی افتاده به هر گوش
ــمءه چشمم بر خاک 2( جوی خون می  رود از چش
ــد ــار قدح می  بخش ــی  روم و ی ــود م ــن ز خ 3( م
ــان ای دل! ــرو خرام ــر آن س ــد جلوه   گ 4( می  رس

ــد می  آی ــا  صب ــاد  ب او  ــنبل  س از  ــر  مگ
ــا می  آید! ــو چه  ه ــت ت ــه ز دس ــرم بین ک ــر س ب
ــد می  آی ــا  بق آب  و  ــد  می  ده ــان  ج ــنه  تش
ــد می  آی ــال  ب ــان  طوف ــه  ک ــاش  ب ــتعد  مس

)سراسریانسانی95(- 1107 آرایه  های بیت زیر، کدام است؟ 
اقامـت چشـم  مـا  ز  مداریـد  تیـر  قامـت خم گشـته در آغـوش کمانیـم«»چـون  کـز 

2( ایهام، تشخیص، مجاز، لّف ونشر 1( لّف ونشر، کنایه، تشخیص، جناس  
4( تشبیه، کنایه، استعاره، جناس 3( تشبیه، مجاز، استعاره، ایهام  

)سراسریریاضی94(- 1108 آرایه های بیت زیر، کدام  اند؟
دار، نخـل دیگـران و رایـت منصور ماسـت«»آن چه می دانند ماتم تن پرستان، سور ماست

2( استعاره ـ تشبیه ـ ایهام تناسب ـ جناس 1( ایهام ـ استعاره ـ کنایه ـ تضاد  
4( تشبیه ـ ایهام تناسب ـ تناقض ـ تلمیح 3( کنایه ـ تناقض ـ جناس ـ ایهام   

)سراسریانسانی93(- 1109 آرایه  های همء گزینه  ها به استثنای گزینء ............... در بیت زیر تماماً وجود دارد. 
دامن صحرا بـر این دیوانه دامان گلی اسـت«»تـا اثـر از نقش پـای ناقـء لیلی به جاسـت

2( تشبیه ـ تشخیص ـ جناس 1( کنایه ـ ایهام ـ تلمیح  
4( استعاره ـ مراعات  نظیر ـ تشخیص 3( استعارءه مکنّیه ـ تلمیح ـ تشبیه  

)سراسریهنر93(- 1110 کدام آرایه  ها در بیت زیر، تماماً موجود است؟ 
عالمـی تـو  زلـف  چـو  بی  قـرار  تـا دیـده دیـد در خـم زلفت قـرار ُحسـن«»هسـتند 

2( ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات  نظیر 1( تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب 
4( مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد 3( تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص 

)سراسریریاضی92(- 1111 کدام آرایه  های ادبی در بیت زیر یافت می  شود؟ 
چند گویـی که مرا پرده به چنـگ تو درید؟!«»آخـر ای مطـرب! از این پـردءه عّشـاق بگرد

2( کنایه، استعاره، تشبیه 1( استعاره، ایهام، مجاز  
4( کنایه، ایهام تناسب، جناس تام 3( استعاره، جناس تام، تشبیه  

)کانونفرهنگیآموزشـ98(- 1112 کدام آرایه ها همگی در بیت زیر وجود دارد؟
مشـتری باشـد غـالم حلقـه در گوش شـما«»حلقـء گـوش شـما را تـا بـود مه مشـتری

2( جناس تام، مراعات نظیر، شخصّیت بخشی،  کنایه 1( استعاره، کنایه، مجاز، تلمیح  
4( تشبیه، شخصّیت بخشی، تضاد، استعاره 3( تلمیح، ایهام، مراعات نظیر، کنایه   
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آرایه های 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؟- 1113
)کانونفرهنگیآموزشـ98( 2( ایهام ـ جناس ـ اغراق ـ تلمیح  1( ایهام تناسب ـ تشبیه ـ ایهام ـ استعاره 

4( تشبیه ـ تلمیح ـ ایهام تناسب ـ جناس 3( اغراق ـ استعاره ـ تلمیح ـ تشبیه   
در بیت زیر، همء آرایه  های ذکرشده در گزینه  ها وجود دارد به  جز ............... .- 1114

مجـوی«»وعـدءه کام ز شـیرین  دهنان هسـت هـالک کام  و  کـن  فرهـاد  ناکامـی  یـاد 
2( مجاز ـ ایهام تناسب ـ تلمیح ـ کنایه 1( اشتقاق ـ کنایه ـ ایهام ـ مراعات  نظیر 

4( تکرار ـ واج آرایی ـ ایهام ـ مراعات  نظیر 3( ایهام تناسب ـ واج  آرایی ـ تلمیح ـ ایهام 
در کدام گزینه، به آرایه  های بیت زیر به درستی اشاره شده است؟- 1115

که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود سـاخت«»بـرو طـواف دلی کن کـه کعبء مخفی اسـت
2( تشبیه، ایهام تناسب، تلمیح، لّف ونشر مرّتب 1( کنایه، مراعات  نظیر، تضاد، مجاز  

4( مراعات  نظیر، استعاره، واج  آرایی، ایهام تناسب 3( تلمیح، تشبیه، لّف ونشر مشّوش، ایهام 
کدام گروه از آرایه ها همگی در بیت زیر به کاررفته است؟- 1116

صبـا بـه غالیه سـایّی و گل بـه جلوه گـری«»بـه بـوی زلـف و رخـت می رونـد و می آیند
2( تشخیص، لّف ونشر مشّوش، ایهام، تضاد 1( ایهام تناسب، استعارءه مکنّیه، تضاد، نغمءه حروف 

4( استعارءه مکنّیه، مراعات نظیر، ایهام تناسب، اغراق 3( مراعات نظیر، تشخیص، لّف ونشر مرّتب، ایهام  
آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟- 1117

زیر یک چین از دو زلفش صد هزار ارتنگ چین؟!«»لعبت چین چون توان خواند آن نگاری را که هست
2( جناس تام ـ ایهام تناسب ـ استعارءه مصّرحه ـ نغمءه حروف 1( استعارءه مصّرحه ـ مراعات نظیر ـ جناس ناقص ـ ایهام 

4( اغراق ـ کنایه ـ تلمیح ـ جناس تام 3( ایهام تناسب ـ تکرار ـ نغمءه حروف ـ تلمیح  
آرایه های 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؟- 1118

2( تشبیه گسترده ـ اغراق ـ ایهام ـ مراعات نظیر 1( ایهام تناسب ـ تکرار ـ تلمیح ـ واج آرایی 
4( ایهام ـ تلمیح ـ استعاره ـ کنایه 3( تشبیه فشرده ـ تضاد ـ اغراق ـ جناس ناقص  

کدام گروه از آرایه  های زیر، در بیت »ببین که سیب زنخدان تو چه می  گوید/ هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست« دیده می  شود؟- 1119
2( تشخیص ـ استعارءه مصّرحه ـ تضمین ـ ایهام 1( ایهام تناسب ـ تشبیه ـ مجاز ـ تضمین 

4( کنایه ـ جناس ـ تلمیح ـ تشخیص 3( مجاز ـ تلمیح ـ استعارءه مکنّیه ـ مراعات  نظیر 
)سراسریانسانی95(- 1120 یکی از آرایه  های مقابل کدام بیت، نادرست است؟ 

ــن بس است ــه  گیران قفس را نکهت گلش 1( گوش
ــق ــرار عش ــون، تراوش کم کند اس 2( از دل پرخ
ــت ــتاخ نیس 3( همچو طوق قمریان آغوش ما گس
او از  ــاه  م ــت  بگرف ــه  ک ــار  ی ــذار  ع ــّط  4( خ

ــت  ــس اس ــن ب ــوی پیراه ــان را ب ــدءه کنعانی دی
ــت  ــس اس ــا ب ــینءه دری ــر س ــوش راز گوه پرده  پ
ــت ــرو روان ما را بس اس ــوه ای از دور از آن س جل

ــت راه از او  ــت لیک به در نیس خوش حلقه  ای اس

)تلمیح ـ جناس(
)استعاره ـ کنایه(

 )واج  آرایی ـ استعاره(
)ایهام ـ تشبیه(

)سراسریانسانیخارج90باتغییر(- 1121 آرایء مقابل همء ابیات، به   استثنای بیت .................. درست است. 
ــاب ــاک جگرت ــن خ ــت از ای ــز گش ــو عاج 1( چ
ــت گویند ــل طریق ــک زدم کاه ــل در اش 2( غس
ــت ــین اس 3( هر قطره  ای در این ره، صد بحر آتش
ــرد ــب ن روز  ـــت  ـــررف ب و  4( فــــرورفــــت 

: آب  ـــر  ب ــد  ــن ــک اف ــر  ــپ س ــر  ــوف ــل ــی ن چـــو 
ــاک انداز : ــر آن پ ــس دیده ب ــو اّول و پ ــاک ش پ
: ــدارد  ن ــان  بی و  ــرح  ــا ش معّم ــن  ای ــه  ک دردا 

ــرد:  گ ــاه  م ــر  ب و  ــون  خ ــم  ن ــی  ماه ــه  ب

استعارءه مصّرحه
اغراق

پارادوکس
لّف ونشر

)کانونفرهنگیآموزشـ97(- 1122 هر دو آرایء مقابل همء ابیات درست است به جز گزینء ............... .
ــد تاجداران ان ــو  ت ــت  مس ــس  نرگ ــالم  1( غ
ــرادت بدهند ــی گنج م ــن که بس ــان ک 2( امتح
ــادءه ناب؟ ــت ب ــک ملولم، کجاس ــد خش 3( ز زه
ــت اس ــایه ای  س ــدش  ق ز  ــی  طوب ــت  4( قام

ــد ــاران ان ــی ــوش ــل تـــو ه ــع ــــادءه ل ــــراب ب خ
کند ـــاد  آب ــو  ت لطف  مــرا  ــو  چ ــی  ــراب خ ــر  گ
دارد ــر  ت ــم دمـــاغ   ــدام م بـــاده  ـــوی  ب ــه  ک
اســت ـــه ای  ـــای پ ــش  ــرف ـــاخ ش ســــدره ز ک

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

)تشبیه، جناس(
در کدام گزینه، به آرایه  های ذکرشده در مقابل آن به درستی اشاره نشده است؟- 1123

ــون خفت ولی ــگ که به خ ــم ز خدن 1( دل ندان
ــار ــت خم ــو و محن ت ــوش!  ــد جرعه  ن رن 2( ای 
ــب عید ــف تو چون روز و ش ــو و زل 3( ای روی ت
ــت بوالعجب ــم، این ــا تو نه  ای ــا توایم و ب ــا ب 4( م

ــت  ــژگان تو خون  آلود اس ــه م ــت ک این قدر هس
ــت  الس ــی  م از  ــق  عش ــتی  مس ــاط  نش و  ــا  م
ــد  باش ــو  ت ــان  قرب ــه  هم ــزان  عزی ــای  جان  ه
ــم  ــر دری ــه ب ــون حلق ــو و چ ــا ت ــم ب در حلقه  ای

)مجاز ـ تشبیه(
)تلمیح ـ مراعات  نظیر(

)لّف ونشر ـ ایهام(
)متناقض  نما ـ جناس تام(

آرایه  های درج شده در مقابل کدام  یک از ابیات زیر درست است؟- 1124
ــرت ــد، نماند این غم و حس ــات بمان ــرم حی 1( گ
ــر درد بی  دردی مخند ــون گل از بی  طاقتی ب 2( چ
ــتین! چه کنم؟ ــرو راس ــن از هوای تو ای س 3( م
ــواری پخت و شد ناگه دل مسکین 4( خیال شهس

ــد: ــر آی ــه ب ــت گل ب ــل درخ ــرد بلب ــر نمی وگ
ــود: ــته چون خندان ش ــر را پس می  دهد بر باد س
ــه کنم؟: ــان نازنین! چ ــو ای ج ــای ت ــن از جف م
ــواران زد: ــر قلب س ــه ب ــه دارش ک ــدا! نگ خداون

ایهام ـ مراعات  نظیر
استعاره با ذکر مشّبهٌ به ـ واج  آرایی

موازنه ـ ایهام
ایهام تناسب ـ کنایه
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آرایه  های ذکرشده در مقابل همء گزینه  ها به  جز ............... تماماً درست است.- 1125
ــذرد ــه بگ ــر ک ــاز نگ ب ــری،  ــذری و ننگ 1( برگ
ــد ــا باش ــر خط ــا نظ ــت در رخ زیب ــه گف 2( ک
3( خلق و بازار جهان کش همه سود است و زیان
ــت و ستم 4( از تو گر لطف و کرم ور همه جور اس

ــال من  ــو و احتم ــو، جور ت ــای ت ــن و غن ــر م فق
را ــا  زیب روی  ــد  نبینن ــه  ک ــود  ب ــا  خط
ــت  ــود اس ــش س ــه زیان ــت ک ــازار محّب ــن و ب م
ــت  ــاز آن چه کند محمود اس ــاوت؟! که ای چه تف

)تضاد، اشتقاق(
)تکرار، جناس(

)پارادوکس، لّف ونشر(
)ایهام تناسب ـ تلمیح(

آرایه  های مقابل همء ابیات زیر درست است به  جز ............... .- 1126
ــز ــت رود عزی ــمم برف ــه ز چش ــان ک 1( از آن زم
ــید ــه من رس ــران ب ــه از دل وی ــی ک 2( جمعّیت
ــرگرمم در این گلشن ــق تو س 3( چنان با بادءه عش
ــق ــود گریه آِب آتش عش ــه ش ــان مبر ک 4( گم

ــت: ــون اس ــو رود جیح ــن همچ ــن م ــار دام کن
ــراب من: ــد از خ ــر طلبن ــج اگ ــت گن ــهل اس س
ــد: ــه می  آی ــا ریحان پ ــر  زی او در  راه  ــار  ــه خ ک
ــرش: ــک بی  اث ــت و اش ــمع اس ــوزش ش ــواه س گ

اغراق ـ ایهام تناسب
مجاز به عالقءه مشابهت ـ مراعات  نظیر

ایهام ـ تضاد
تشخیص ـ تناقض

آرایء ذکرشده در مقابل کدام بیت درست نیست؟- 1127
ــول مفت ــر  معنب ــف  زل ــر  س آن  در  ــب  1( عج
ــید آن جا ــی که برد از تو که خورش 2( گوی خوب
3( هر خس  و خاری در این صحرا بهاری داشت لیک
ــا کن ــان را تماش ــر کنع ــیاه پی ــی! روز س 4( غن

ــت؟ ــان اس ــبد، چرا پریش ــار تو خس ــه در کن ک
ــی دارد ــت عنان ــه در دس ــت ک ــواری اس ــه س ن
ــت ــی بیش نیس ــا خزان ــر م ــر دوران عم سربه س
ــم زلیخا را ــده اش چش ــور دی ــرد ن ــن ک که روش

)ایهام تناسب ـ تشخیص(
)کنایه ـ جناس تام(

)تضاد ـ استعاره(
)تلمیح ـ ایهام تناسب(

آرایه های مقابل تمامی ابیات زیر به استثنای ............... درست است.- 1128
ــد دل خرید ــه نق ــاع غم ب ــقت مت ــر عش 1( تاج
ــت مها! ــح بناگوش ــّره و صب ــام ط ــو ش 2( همچ
ــی ــنود افغان کس ــس از این گوش فلک نش 3( پ
ــق ــلیم عش ــر متاب از جادءه تس ــی س ــا توان 4( ت

ــودا نبود: ــن س ــر ای ــرم فک ــز در ضمی ــه هرگ ورن
ــر: دگ ــامی  ش و  ــی  صبح ــد  نباش را  ــرورزان  مه
ــر کردم: ــاد و فغان ک ــوش ز فری ــن این گ ــه م ک
ــود: ــید خوابد زر ش ــایءه خورش ــاک چون در س خ

مراعات نظیر ـ ایهام تناسب
لّف ونشر مشّوش ـ استعارءه مصّرحه

اغراق ـ جناس ناقص
تشخیص ـ متناقض نما

آرایه های به کاررفته در کدام بیت، تماماً درست است؟- 1129
ــار مهربان ــتن عهد ی ــردی شکس ــک بد ک 1( نی
ــث آیی ــو در حدی ــت های نگارین چ ــه دس 2( ب
ــازو ــال و قوی ب ــال و قوی ب ــال و قوی ی 3( قوی ح
4( به نزد زلف چون مشکش نباشد مشک را قدری

ــتی: ــد کردی و نیک انگاش ــر کردی که ب وین بت
ــتان: دس ــن  ای از  ــار  زینه ــری،  بب دل  ــزار  ه
ــان دار و جهان داور: جهان جوی و جهان گیر و جه
ــاه تمکینی: ــون ماهش ندارد م ــش روی چ به پی

پارادوکس ـ تضاد
کنایه ـ ایهام

لّف ونشر ـ تکرار
موازنه ـ اغراق

)سراسریریاضی96(- 1130 آرایه های »اغراق ـ تضاد ـ تشبیه ـ ایهام« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
الف( نسـخء قانون عشقت باید ای بیمار نفس!
ب( ای بـه جـام الله شـبنم راح ریحانـّی تو!
پ( چون شفق رنگین کند محراب سیمین افق
ت( سود از این بهتر چه می خواهی که سودا می کنند

تـو نادانـّی  درد  بـا  دوا  بخشـد  شـفا  تـا 
سـرو و گل مسـت اند و سـاقی ابر نیسانّی تو
روز و شـب محونـد در سـیمای روحانـّی تـو
تـو فانـّی  بیغولـء  ایـن  بـه  باقـی  جنّـت 

4( الف، ت، پ، ب  3( الف، پ، ت، ب   2( پ، ب، الف، ت  1( پ، ت، ب، الف 
)سراسریانسانیخارج96(- 1131 ترتیب آرایه  های »مجاز، لّف ونشر، جناس، ایهام و پارادوکس« در ابیات زیر، کدام است؟ 

الف( حاصلی در عشق ممکن نیست جز بی  حاصلی
ب( چهـرءه زرد مـن و روی خـود از طّره بپوش
پ( ای لـب لعلـت ز آب زندگانـی بـرده آب
ت( ور مجلـس ما ز آتش عشـقت نشـود گرم
ث( چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل؟!

چون توان کردن چو ما را نیست زین به حاصلی؟
پوشـید ببایـد  طـّرار  ز  سـیم  و  زر  کـه 
ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خواب
برآیـد؟! چـه  مـا  غـم  سـاز  و  دل  سـوز  از 
بگویـد اگـر هـزار  نبـود  فایـده  کـه هیـچ 

4( ت ـ ب ـ پ ـ الف ـ ث 3( ت ـ ب ـ پ ـ ث ـ الف  2( پ ـ ت ـ ب ـ الف ـ ث  1( الف ـ ت ـ ب ـ ث ـ پ 
)سراسریانسانیخارج95(- 1132 ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه  های »تشبیه، اغراق، تلمیح، ایهام تناسب و کنایه« کدام است؟ 

الف( درگذشـت از سـر من آب ولی گر دهدم
ب( در درونم به جز از دوست دگر چیزی نیست
پ( بار سر چند کشـم بی  سر زلفت بر دوش؟!
ت( شـور سـودای من و تلخی عیشـم بگذار
ث( چون سـر از خوابگه خاک برآرم در حشـر

بزنـم پایـی  و  دسـتی  مـددی،  آشـنایی 
یوسـفم اوسـت، من آلـوده به خـون پیرهنم
وقـت آن اسـت کـه در پـای عزیـزت فکنم
بنگر ای خسـرو خوبان! که چه شیرین سخنم
بدنـم بفشـاری  گـر  جگـر  خـون  بچکـد 

4( پ ـ ث ـ ت ـ الف ـ ب 3( پ ـ ث ـ ب ـ ت ـ الف  2( ب ـ پ ـ الف ـ ت ـ ث  1( الف ـ ب ـ ت ـ پ ـ ث 
)سراسریانسانی95(- 1133 آرایه  های »ایهام، موازنه، تشخیص، لّف ونشر، تشبیه« در کدام ابیات آمده است؟ 

الف( بـازم لبـاس صبر بـه صد پـاره کرده  ای
ب( ای ز جام می عشـق تو خرد رفته ز هوش
پ( گفتـی که تـا ز نـزد تـو دورم چگونه  ای؟
ت( زلـف کافرکیـش تـو آیین ایمـان برگرفت
ث( شمع دل را شـب هجران تو سر سوخته  ام

ــرده  ای ک آواره  عافیت   ــوی  ک ز  ــازم  ب
لـب و دندان تـو را لعل و گهـر حلقه به گوش
دور از تـو آن  چنـان کـه منم هیچ  کـس مباد
عقل را صف برشکسـت و عالم جـان برگرفت
مـرغ جـان را گه سـودای تـو پر سـوخته  ام

4( ت ـ پ ـ الف ـ ب ـ ث 3( پ ـ ت ـ ث ـ الف ـ ب  2( ت ـ پ ـ ث ـ الف ـ ب  1( پ ـ ث ـ ت ـ ب ـ الف 
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)سراسریخارج93(- 1134 آرایه  های »اغراق، لّف ونشر، موازنه، مجاز، ایهام« به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟ 
الف( مرغ شب  خوان که دم از پردءه عّشاق زند
ب( بـی   لب لعـل و رخت خـادم خلوتگه انس
پ( هر که در شـب رخ چون ماه تو بیند گوید
ت( جز عشق بتان نهی است در مّلت مشتاقان
فـراق بیـان  سـر  نـدارد  خامـه  ث( زبـان 

امشـب بیامـوز  شـب  خیز  مـن  از  نـوا  گـو 
گـو صراحـی منـه و شـمع میفـروز امشـب
روز عیـد اسـت مگـر یا شـب نوروز امشـب
جز کیش مغان کفر اسـت در مذهب دینداران
وگرنـه شـرح دهـم بـا تـو داسـتان فـراق

4( پ ـ ب ـ ت ـ ث ـ الف 3( پ ـ ت ـ ب ـ الف ـ ث  2( ب ـ پ ـ الف ـ ت ـ ث  1( ب ـ الف ـ پ ـ ث ـ ت 
ترتیب صحیح قرارگرفتن ابیات براساس داشتن آرایه های »استعاره، ایهام، ایهام تناسب، تناقض« در کدام گزینه آمده است؟- 1135

الف( جای مستان همه در گوشء محراب افتاد
ب( آن چه سـعی اسـت من اندر طلبت بنمایم
پ( دل کــوه سـنگـیـن پــر از درد شــد
ت( دیدمـت دورنمـای در و بـام ای شـیراز!

تـا کـه بـاالی دو چشـمت خـم ابـرو داری
ایـن  قدر هسـت کـه تغییـر قضا نتـوان کرد
شــد گــرد  از  و  بــاد  از  تـیـره  زمـیـن 
سـرم آمـد به بـر سـینه، سـالم ای شـیراز!

)کانونفرهنگیآموزشـ98( 

4( پ ـ ب ـ ت ـ الف  3( الف ـ پ ـ ب ـ ت   2( پ ـ ب ـ الف ـ ت  1( ت ـ پ ـ ب ـ الف 
کدام گزینه، ترتیب ابیات را به لحاظ داشتن آرایه های »ایهام تناسب ـ استعاره ـ تشبیه ـ متناقض نما« نشان می دهد؟- 1136

الف( بگشـا کمند زلف که دل دردمند توسـت
ب( کشیدم پای در دامن، مگر مجموع دانم شد
پ( تو به عارض زهره و من مشتری از جان تو را
ت( هزار جهد بکردم که سـّر عشـق بپوشـم

توسـت کمنـد  در  مـا  نیم کشـتء  آهـوی 
کنون خود را همی بینم که مجموعی پریشـانم
لیـک کو آن زهـره کآیم زهره ات را مشـتری؟
نبـود بـر سـر آتـش میّسـرم کـه نجوشـم

)کانونفرهنگیآموزشـ96( 

4( پ، الف، ب، ت 3( ت، الف، پ، ب   2( پ، ت، الف، ب  1( الف، ت، ب، پ 
)کانونفرهنگیآموزشـ98(- 1137 آرایه های »ایهام ـ تشبیه ـ اغراق ـ تلمیح ـ تضاد« به ترتیب در کدام گزینه وجود دارند؟

الـف( زد ره عقـل مـرا، حـور بهشـتی رویی
آشـنا گشـتی تـازه  بیگانـه  کـدام  ب( بـا  
پ( خورشـید را ز عنبـر افکنـده ای به چنبر
ت( هــر ســرو کــه در چـمــن درآیــد
ث( اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین

که به یک عشـوه زنـد راه دو صد شـیطان را
کز همین سـبب کشـتی آشـنای دیرین را؟!
تـا بـر رخـت فکنـدی آن زلـف خم به خـم را
ــاد ب ــون  ــگ ن ــت  ــت ــام ق ــت  ــدم خ در 
با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است؟

4( ت ـ پ ـ الف ـ ث ـ ب 3( پ ـ ث ـ ب ـ الف ـ ت   2( ت ـ پ ـ ب ـ ث ـ الف  1( پ ـ ث ـ ت ـ الف ـ ب 
ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه  های »مجاز، ایهام تناسب، تلمیح، اشتقاق، تضمین، اغراق« کدام است؟- 1138

کتـاب صبـر بخوانـم  بـار  هـزار  الف( روزی 
ب( جـام مـی بـر دسـت و می  نوشـم مـدام
پ( من چشـم از او چگونه توانم نگاه داشـت
ت( به سـان چنگ به صد پـرده می  نهفتم راز
ث( مـزرع سـبز فلـک دیـدم و داس مـه نو
ج( حافـظ از جور تو حاشـا کـه بگرداند روی

گوشـم بـه توسـت الجـرم از بـر نمی  شـود
منزلم ــد  ــاش ب ــه  مــیــخــان در  بـــر 
شـدم دیـده  ور  او  دیـدن  بـه  نظـر  کاّول 
غّمـاز شـد  بی  اختیـار  نالـء  کـه  فغـان 
یـادم از کشـتء خویـش آمـد و هنـگام درو
آزادم تـوام  بنـد  در  کـه  روز  آن  از  مـن 

4( ث ـ ج ـ ت ـ پ ـ ب ـ الف 3( ب ـ ت ـ ث ـ پ ـ ج ـ الف  2( ج ـ ث ـ ت ـ پ ـ الف ـ ب  1( ب ـ ت ـ ث ـ پ ـ الف ـ ج 
اگر بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ دارابودن آرایه  های »تشبیه، اغراق، کنایه، ایهام، مراعات  نظیر، متناقض  نما« از باال به پایین مرتّب کنیم، کدام - 1139

گزینه درست است؟
بـاغ نرگـس  چشـم  اللـه،  او  الف( رخ 
ب( ز آسـمان بگـذرم ار بر منـت افتد نظری
پ( خورشیدی و آن گه به شب آیی، عجب این است
ت( از آن زمـان کـه زمین بـوس آسـتان توام
ث( اگـر کسـاد شـکر بایـدت دهن بگشـای
ج( بـاز از نوای دلبری سـازی دگرگون می  زنی

چـراغ و  چشـم  لطـف  بـه  را  جـان  بـاغ 
نرسـد ثریّـا  بـه  نبینـد  مهـر  تـا  ذّره 
نمایـی دیـدار  تـو  چـو  نمایـد  روز  شـب 
سـر ملوک جهـان جمله بـر زمین من اسـت
بخـرام کنـد  آرزو  سـرو  خجالـت  ورت 
دیر اسـت تا در پرده  ای، از پرده بیرون می  زنی

)دیدار: چهره(

4( پ ـ ث ـ الف ـ ب ـ ج ـ ت 3( الف ـ پ ـ ث ـ ت ـ ب ـ ج  2( ث ـ پ ـ ج ـ ب ـ الف ـ ت  1( الف ـ ت ـ ب ـ ج ـ ث ـ پ 
در کدام گروه از ابیات زیر، آرایء »ایهام« به کار رفته است؟- 1140

الف( دیدم و آن چشـم دل سـیه کـه تو داری
یـار دیده  ایـم پیالـه عکـس رخ  ب( مـا در 
پ( آن  چه سـعی اسـت من اندر طلبت بنمایم
ت( غرق خون بود و نمی  مرد ز حسـرت فرهاد

ـــدارد ــاه ن ــگ ــا ن ــن ــب هــیــچ آش ــان ج
مـا! مـدام  شـرب  لـّذت  ز  بی  خبـر  ای 
ایـن قدر هسـت کـه تغییـر قضا نتـوان کرد
خوانـدم افسـانء شـیرین و به خوابـش کردم

4( پ ـ ت 3( الف ـ ت  2( الف ـ پ  1( ب ـ پ 



26
6

به ترتیب، در کدام گروه از بیت  های زیر، آرایء »ایهام« و در کدام بیت  ها آرایء »ایهام تناسب« وجود دارد؟- 1141
الف( در مجلس دهر سـاز مسـتی پست است
ب( به بوی نافه  ای کآخر صبا زان طّره بگشـاید
جـان طلـب  در  رسـدم  گـر  او  پ( پروانـء 
ت( کیسـت حافظ تا ننوشد باده بی  آواز رود؟!
بگداخـت دلبـر  دوری  واسـطء  از  ث( تنـم 
ج( نـه تلخ اسـت صبـری کـه بر یاد اوسـت

نـه چنگ بـه قانون و نه دف بر دسـت اسـت
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل  ها!
چـو شـمع همـان دم به دمـی جان بسـپارم
عاشـق مسـکین چرا چندین تجّمل بایدش؟
بسـوخت جانانـه  رخ  مهـر  آتـش  از  جانـم 
کـه تلخـی شـکر باشـد از دسـت دوسـت

4( ب، پ، ج ـ الف، ت، ث 3( الف، ب، ج ـ پ، ت، ث  2( ب، ت، ث ـ الف، پ، ج  1( الف، پ، ت ـ ب، ث، ج 
آرایء مطرح شده در مقابل چند بیت، درست نیست؟- 1142

الف( دیـدءه تردامنم تا می  زند نقشـی بر آب
ب( چمن چون بوی تو آرد، به بویت در چمن میرم
پ( بر گل و ریحان نمی  خواهم که اندازم نظر
ت( مگـر بـه یاد لبت بـاده می  دهد سـاقی
ث( تـو نیکـی می  کـن و در دجلـه انـداز
ج( راز عشقش که پس پردءه دل هست نهان

خاک کویت را به خون هر شب منّقش می  کند :
به یاد قّد تو در سـایء سـرو و سـمن میرم :
تا که باشد زلف و رخسارت گل و ریحان ما :
که آب میکده خوش  تر ز آب حیوان اسـت :
ــاز :  ب ــد  ده بیابانت  در  ایـــزد  ــه  ک
بـا دف و چنـگ عیان بر سـر بـازار کنیم :

اغراق ـ کنایه
مراعات  نظیر ـ ایهام

لّف ونشر ـ تشبیه
استعاره ـ تلمیح

تضمین ـ واج  آرایی
تضاد ـ ایهام تناسب

4( چهار 3( دو  2( یک  1( سه 
آرایه  های درج شده در مقابل چند بیت تماماً درست است؟- 1143

الف( خون دلم از حسرت یک جام به جوش است
ب( هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است
پ( امـروز نقـاب از رخ خـود مـاه برانداخت
راز گــوهــرشـنـاسـان  ت( صــدف  وار 
جلیـل گشـته  ملـک  تـو  ذات  بـه  ث( ای 
ج( من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست
چ( آیینـء سـکندر جـام مـی اسـت بنگـر

آبـی بـه سـر آتـش مـن زن کـه نجوشـم :
دردا کـه ایـن معّمـا شـرح و بیـان نـدارد : 
بـر طلعـت خورشـید و مـه و زهره فـزود او :
ــاز : ــه لــؤلــؤ نــکــردنــد ب ــز ب ـــان ج ده
خلیل : نــام  ـــده  زن ــو  ت نــام  ــه  ب وی 
کـی طمع در گردش گـردون دون پرور کنم؟! :
تـا بـر تـو عرضـه دارد احـوال ملـک دارا :

مجاز ـ اشتقاق
متناقض  نما ـ اغراق

استعاره ـ ایهام
تشبیه ـ کنایه
جناس ـ موازنه

واج  آرایی ـ تضاد
ایهام تناسب ـ تلمیح

4( سه 3( یک  2( دو  1( چهار 
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دو - 115 پایان  در  »روان«  واژءه  و  است  »ذوقافیتین«  بیت   
مصراع، قافیءه اصلی بیت است و »جناس همسان« دارد؛ به این صورت: 
واژه های قافیءه اصلی: روان )رونده و جاری(، روان )روح و جان(/ واژه های 

قافیءه دوم: جویش، بویش
  ردیف: کنم/ واژه  های قافیه: بی حاصل، صاحب دل

 ردیف: یاد باد/ واژه های قافیه: دوستداران، روزگاران
 ردیف: می رسد/ واژه های قافیه: نگار، بهار

ردیف: ـ/ واژه های قافیه: بستم، َرستم- 116  
  ردیف: کرد و رفت/ واژه های قافیه: نگاهی، آهی

 ردیف: آید/ واژه های قافیه: بر، سر
 ردیف: کرد/ واژه های قافیه )جناس همسان(: شانه )وسیلءه آرایش(، 

شانه )کتف(
خویش - 117 همسان(:  )جناس  قافیه  واژه های  ـ/  ردیف:   

)خویشاوند(، خویش )خود، خویشتن(
  ردیف: ندارم/ واژه های قافیه: یار، کار

 ردیف: نیست/ واژه های قافیه: آگاه، اکراه
 ردیف: نشد/ واژه های قافیه: آدم، صاحب دم

)نهر، - 118 جوی  دالرام جوی،  قافیه:  واژه  های  ـ/  ردیف:   
جوی آب( ]حّتی اگر واژءه »جوی« در مصراع اّول را به طور مستقل واژءه 
قافیه هم چنان درست است و »جناس همسان« خواهد  بدانیم،  قافیه 

داشت؛ زیرا »جوی« در مصراع اّول به معنای »جوینده« است.[
  ردیف: آرزوست/ واژه های قافیه: گلستانم، فراوانم

 ردیف: را/ واژه های قافیه: رعنا، ما
 ردیف: نیست/ واژه های قافیه: تابنده، بارنده

ردیف: ـ/ واژه  های قافیه )جناس همسان(: گلیم )نوعی - 119  
گستردنی(، گلیم )گل هستیم(

  ردیف: داشتمی/ واژه های قافیه: کسی، دسترسی
 ردیف: کنند/ واژه های قافیه: کیمیا، ما

 ردیف: را/ واژه های قافیه: دنیا، آوا
ردیف: ست )= است(/ واژه های قافیه: حرام، کدام- 120  

  ردیف: ـ/ واژه های قافیه: گوش وار، گوشوار
 ردیف: ـ/ واژه های قافیه )جناس همسان(: کنار )آغوش(، کنار )کناره(

/ واژه های قافیه )جناس همسان(: شام )شب(، شام )سرزمین   ردیف:ـ 
واژه های  واژه های »نان« و »سلطان«  شام( ]بیت »ذوقافیتین« است و 

قافیءه دوم به شمار می رود.[
ردیف: ـ/ واژه های قافیه )جناس همسان(: نوا )سامان، - 121  

سازوبرگ(، نوا )صدا و نغمه(
 

 ردیف: انداخته/ واژه های قافیه: بر، در )در »برانداخته« و »درانداخته«(
 ردیف: آ/ واژه های قافیه: بر، در )در »برآ« و »درآ«(
 ردیف: را گم کرده ام/ واژه های قافیه: بیگانه، خانه

پایان دو - 122 واژءه »می زنم« در  و  است  بیت »ذوقافیتین«   
مصراع، قافیءه اصلی بیت است و »جناس همسان« دارد؛ به این صورت:

واژه های قافیءه اصلی: می زنم )]خنده[ می کنم(، می زنم )می روم، حمله ور 
می شوم(/ واژه های قافیءه دوم: دنیا، دریا

  ردیف: ما راست/ واژه های قافیه: خدایی، جدایی
 ردیف: نیست/ واژه های قافیه: مسیحانفسی، فریادرسی

 ردیف: ُکشی/ واژه های قافیه: ناز، باز
پایان هر دو - 123 »باد« در  واژءه  و  بیت »ذوقافیتین« است   

مصراع، قافیءه اصلی بیت است و »جناس همسان« دارد؛ به این صورت: 
معنای  به  دعایی  )فعل  باد  هوا(،  )جریان  باد  اصلی:  قافیءه  واژه   های 

»باشد«(/ واژه های قافیءه دوم: داد، باد 
  ردیف: را/ واژه های قافیه: زندگانی، جوانی

 ردیف: می کند/ واژه های قافیه: آدم، درهم
 ردیف: خداست/ واژه های قافیه: مردان، چوگان

ردیف: داد/ واژه های قافیه: نسرین، مسکین- 124  
،  و  »ذوقافیتین« هستند و   ابیات گزینه های 

در آن ها »ردیف« به کار نرفته؛  به این صورت:
 واژه های قافیءه اصلی: گردم )بگردم، بچرخم(، گردم )بشوم(/ واژه های 

قافیءه دوم: ناصبور، دور
 واژه های قافیءه اصلی: دم )خون(، دم )»بَدم« از مصدر »دمیدن«(/ 

واژه های قافیءه دوم: منصور، صور
 واژه های قافیءه اصلی: گلیم )نوعی گستردنی(، گلیم )گِل هستیم(/ 

واژه های قافیءه دوم: در، یکسر
125 - 

 واژه  های قافیه: بود، گشود
 واژه های قافیه: خدامانند، لبخند

 ردیف: آمد/ واژه های قافیه: فراز، باز
واژه های قافیه: میرم )امیر و فرمانروا هستم(، خیرخیرم - 126  

)بیهوده ... مرا(
  ردیف: آمد/ واژه های قافیه: آتش فروز، آب سوز

 ردیف: من و توست/ واژه های قافیه: میان، نامه رسان
 ردیف: افتاد/ واژه های قافیه: گره گیر، زنجیر

ردیف: ها/ واژه  های قافیه: خال، اجمال- 127  
  ردیف: بیند/ واژه های قافیه: مرا، خدا

 ردیف: ـ/ واژه های قافیه: وصل جو، او
 ردیف: را/ واژه های قافیه: خدا، هما

ردیف: نهاده ایم/ واژه های قافیه: رو، سو/ حروف قافیه: - 128  
مصّوت بلند »و« )طبق قاعدءه 1(

  ردیف: ـ/ واژه های قافیه: اوست، دوست/ حروف 
قافیه: وست )مصّوت + صامت + صامت: طبق قاعدءه 2(

ل  ـِ  قافیه:  حروف  مشکِل/  گِل،  قافیه:  واژه های  است/  ردیف:   
)مصّوت + صامت: طبق قاعدءه 2(
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ل  ـِ  قافیه:  حروف  َمحِمل/  دل،  قافیه:  واژه های  نشیند/  ردیف:   
)مصّوت + صامت: طبق قاعدءه 2(

َکمند/ 2 129 بَند،  قافیه:  واژه های  ما/  دل  داد  بود  ردیف:   
حروف قافیه: َـ  ند )مصّوت + صامت + صامت: طبق قاعدءه 2(

مردمان/  نهان،  قافیه:  واژه های  باشد/  ردیف:    
حروف قافیه: ان )مصّوت + صامت: طبق قاعدءه 2(

حروف  بال، ماجرا/  قافیه:  واژه های  ْسْت )مخّفِف »است«(/  ردیف:   
قافیه: مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

ر  ـَ  قافیه:  حروف  قافیه: خوش تر، ساغر/  واژه های  نباشد/  ردیف:   
)مصّوت + صامت: طبق قاعدءه 2(

واژه های قافیه: حکایتی، روایتی/ حروف مشترک قافیه: 2 130  
َـ تی )مصّوت کوتاه + صامت + مصّوت(

  ردیف: دگر است/ واژه های قافیه: باری، خاری/ 
حروف مشترک قافیه: اری )مصّوت بلند + صامت + مصّوت(

 ردیف: خوش/ واژه های قافیه: یاری، گل عذاری/ حروف قافیه: اری 
)مصّوت بلند + صامت + مصّوت(

ینی  قافیه:  مشترک  حروف  ره نشینی/  سرزمینی،  قافیه:  واژه های   
)مصّوت بلند + صامت + مصّوت(

حروف قافیه: 2 131 واژه های قافیه: ما، سودا/  نهاد/  ردیف:   
مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

  ردیف: می خندد/ واژه های قافیه: جهان، بی کران/ 
حروف قافیه: ان )طبق قاعدءه 2(

ـَ ر )طبق   ردیف: گردد/ واژه های قافیه: بدگهر، بیشتر/ حروف قافیه: 
قاعدءه 2(

م  ـَ  قافیه:  حروف  عالم/  خّرم،  قافیه:  واژه های  اوست/  از  ردیف:   
)طبق قاعدءه 2(

ردیف: نمی تابد/ واژه های قافیه: َسر، بَر/ حروف قافیه: 2 132  
ـَ ر )طبق قاعدءه 2(

  ردیف: گفتیم/ واژه های قافیه: صال، دعا/ حروف 
قافیه: مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

حروف  چرا/  روا،  قافیه:  واژه های  »است«(/  )مخّفِف  ْسْت  ردیف:   
قافیه: مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1( 

 ردیف: می رود/ واژه های قافیه: سو، رو/ حروف قافیه: مصّوت بلند 
»و« )طبق قاعدءه 1(

ریش/ 2 133 تشویش،  قافیه:  واژه های  می باشد/  ردیف:   
حروف قافیه: یش )مصّوت بلند + صامت(

  ردیف: را/ واژه های قافیه: سرکش، آتش/ حروف 
ـَ ش )مصّوت کوتاه + صامت( قافیه: 

 ردیف: ـ/ واژه های قافیه )جناس همسان(: دم )خون(، دم )بَدم، فعل 
ـَ م )مصّوت کوتاه + صامت( امر از مصدر »دمیدن«(/ حروف قافیه: 

 ردیف: نکرد صبر و شکیب را وداع/ واژه های قافیه: نظر، اثر/ حروف 
ـَ ر )مصّوت کوتاه + صامت( قافیه: 

134 2 :( َصدا  نوا،  قافیه:  واژه های  توست/  ز  ما  در  ردیف:   
پژواک، بازگشت صوت(/ حروف قافیه: مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

 
ـُ و )طبق قاعدءه 2(  ردیف: ـ/ واژه های قافیه: نُو، دُرو/ حروف قافیه: 
 ردیف: است/ واژه های قافیه: خزان، وزان/ حروف قافیه: ان )طبق قاعدءه 2(
 ردیف: است/ واژه های قافیه: سازگار، کار/ حروف قافیه: ار )طبق قاعدءه 2(

کجا، 2 135 قافیه:  واژه های  »است«(/  )مخّفِف  ست  ردیف:   
ما/ حروف قافیه: مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

  ردیف: تویی/ واژه های قافیه: بی پایان، بی درمان/ 
حروف قافیه: ان )طبق قاعدءه 2(

ـُ و )طبق قاعدءه 2(  واژه های قافیه: نُو، شُنو/ حروف قافیه: 
 ردیف: تو/ واژه های قافیه: نور، منصور/ حروف قافیه: ور )طبق قاعدءه 2(

بو، 2 136 قافیه:  واژه های  »است«(/  )مخّفِف  ْسْت  ردیف:   
چارسو/ حروف قافیه: مصّوت بلند »و« )طبق قاعدءه 1(

نگریست/  چیست،  قافیه:  واژه های  ـ/  ردیف:    
حروف قافیه: یست )مصّوت + صامت + صامت(

ـَ رد   ردیف: را مانم/ واژه های قافیه: سرد، صاحب درد/ حروف قافیه: 
)مصّوت + صامت + صامت(

قافیه:  حروف  چنگ/  شوریده رنگ،  قافیه:  واژه های  ـ/  ردیف:   
ـَ نگ )مصّوت + صامت + صامت( 

ردیف: نیست/ واژه های قافیه: درد، مرد/ حروف قافیه: 2 137  
ـَ رد )مصّوت + صامت + صامت(

  ردیف: افتاد/ واژه های قافیه: جام، خام/ حروف 
قافیه: ام )مصّوت + صامت(

ت  ـَ  قافیه:  حروف  اشارت/  بشارت،  قافیه:  واژه های  آمد/  ردیف:   
)مصّوت + صامت(

 ردیف: به هم/ واژه های قافیه: متناسب، متقارب/ حروف قافیه: ـِ ب
)مصّوت + صامت(

قافیه: 2 138 حروف  جا/  اّل،  قافیه:  واژه های  ردیف: هوس/   
مصّوت بلند »ا« )طبق قاعدءه 1(

  ردیف: ـ/ واژه های قافیه: گفت، شکفت/ حروف 
ـُ فت )مصّوت + صامت + صامت: طبق قاعدءه 2( قافیه: 

ین  قافیه:  حروف  همین/  حزین،  قافیه:  واژه های  باشد/  ردیف:   
)مصّوت + صامت: طبق قاعدءه 2(

ـَ ند  ردیف: مانده است/ واژه های قافیه: بند، شّکرخند/ حروف قافیه: 
)مصّوت + صامت + صامت: طبق قاعدءه 2(

واژه های قافیه: را، بی مرا/ حروف قافیه: مصّوت بلند »ا« 2 139  
)طبق قاعدءه 1(

ـُ و )مصّوت    واژه های قافیه: ُشو، ُرو/ حروف قافیه: 
کوتاه + صامت: طبق قاعدءه 2(

ـَ ف )مصّوت کوتاه+   واژه های قافیه: طَرف، ُمسَتَخف/ حروف قافیه: 
صامت: طبق قاعدءه 2(

بلند+  )مصّوت  ان  قافیه:  حروف  امتحان/  دوان،  قافیه:  واژه های   
صامت: طبق قاعدءه 2(

حروف 2 140 اصل، وصل/  قافیه:  واژه های  ردیف: خویش/   
ـَ صل )مصّوت + صامت + صامت(  قافیه: 

  ردیف: دارم از او/ واژه های قافیه: جنون، خون/ 
حروف قافیه: ون )مصّوت + صامت(

ل  ـُ  قافیه:  حروف  بلبل/  گل،  قافیه:  واژه های  بایدش/  ردیف:   
)مصّوت + صامت(

ت  ـَ  قافیه:  حروف  حکایت/  شکایت،  قافیه:  واژه های  ـ/  ردیف:   
)مصّوت + صامت(

حروف 2 141 واژه های قافیه: بدن، خویشتن/  ردیف: دارم/   
ـَ ن )مصّوت کوتاه + صامت( قافیه: 

ناصواب/  قافیه: شراب،  واژه های  ردیف: خجل/    
حروف قافیه: اب )مصّوت بلند + صامت(

وش  قافیه:  حروف  خموش/  هوش،  قافیه:  واژه های  ـ/  ردیف:   
)مصّوت بلند + صامت(

ید  قافیه:  حروف  خورشید/  امید،  قافیه:  واژه های  دادند/  ردیف:   
)مصّوت بلند + صامت(

حروف 2 142 مونس/  مجلس،  قافیه:  واژه های  ردیف: شد/   
قافیه: ـِ س )مصّوت کوتاه + صامت(
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  ردیف: کند/ واژه های قافیه: عیب، غیب/ حروف 
قافیه: ـِ یب )مصّوت کوتاه + صامت + صامت( 

 + ـَـ  ند )مصّوت کوتاه  حروف قافیه:  برَکند/  بلند،  واژه های قافیه:   
صامت + صامت(

 واژه های قافیه: پاکیزه سرشت، نوشت/ حروف قافیه: ـِ  شت )مصّوت 
کوتاه + صامت + صامت(

حروف - 143 ُخود/  خَرد،  قافیه:  واژه های  باخته ام/  ردیف:   
ـُ د ]مصّوت کوتاه در حروف قافیه متفاوت است و قافیه شدن  ـَ د،  قافیه: 

دو واژه با هم، عیب قافیه و غلط است.[
 

ـَ م )طبق قاعدءه 2(  ردیف: را/ واژه های قافیه: علَم، َغم/ حروف قافیه: 
/ واژه های قافیه: شمال، وصال/ حروف قافیه: ال )طبق قاعدءه 2(  ردیف:ـ 

ِ ر )طبق قاعدءه 2(   ردیف: نیست/ واژه های قافیه: ناظر، ذاکر/ حروف قافیه:ـ 
حروف - 144 بسیار/  خوار،  قافیه:  واژه های  دارد/  ردیف:   

قافیه: ار )طبق قاعدءه 2(
حروف  رگ، سمک/  قافیه:  واژه های  ـ/  ردیف:    
متفاوت  قافیه  واژه های  در  مشترک  ]آخرین حرف  ـَ ک  ـَ گ،  قافیه: 

است و قافیه عیب دارد.[
 ردیف: ـ/ واژه های قافیه: صدق، عشق/ حروف قافیه: ـِ دق، ـِ شق 
]اّولین صامت پس از مصّوت کوتاه »ـِ« در حروف قافیه متفاوت است 

و قافیه عیب دارد.[
ـَ طرِ  ـَ رِر،   ردیف: نیست/ واژه های قافیه: ذّره، قطره/ حروف قافیه: 
ـَ« در حروف قافیه متفاوت است  ]اّولین صامت پس از مصّوت کوتاه »

و قافیه عیب دارد.[
حروف - 145 لیلی/  تجّلی،  قافیه:  واژه های  است/  ردیف:   

ـَ ل ل ی، ـِ ی ل ی ]حروف قافیه در واژه های قافیه یکسان  قافیه: 
نیست و قافیه عیب دارد.[

  ردیف: بود/ واژه های قافیه: عّشاق، آفاق/ حروف 
قافیه: اق )طبق قاعدءه 2(

/ واژه های قافیه: نام، ناتمام/ حروف قافیه: ام )طبق قاعدءه 2(  ردیف:ـ 
 ردیف: دارد/ واژه های قافیه: فراغ، داغ/ حروف قافیه: اغ )طبق قاعدءه 2(

قافیه - 146 ]واژه های  نی  هجی،  قافیه:  واژه های  ـ/  ردیف:   
به مصّوت بلند »ی« ختم شده که با هیچ کدام از قواعد دوگانءه قافیه 

مطابقت ندارد.[
ضرر/  ظفر،  قافیه:  واژه های  باشد/  ها  ردیف:    

ـَ ر )طبق قاعدءه 2( حروف قافیه: 
 ردیف: ـ/ واژه های قافیه: باد، مباد/ حروف قافیه: اد )طبق قاعدءه 2(

از  قافیه:  حروف  دیوانه نواز/  دراز،  قافیه:  واژه های  آمده ای/  ردیف:   
)طبق قاعدءه 2(

بیت »ذوقافیتین« است و واژءه »آید« در پایان هر دو - 147  
مصراع، قافیءه اصلی بیت است و »جناس همسان« دارد؛ به این صورت:

بیاید،  )باال  برآید  شود(،  ممکن  و  )میّسر  برآید  اصلی:  قافیءه  واژه های 
بیرون آید(/ واژه های قافیءه دوم: من، تن 

  ردیف: نهاد/ واژه های قافیه: ما، سودا
 ردیف: یاد باد/ واژه های قافیه: دوستداران، روزگاران 

 ردیف: در چنگ/ واژه های قافیه: زود، نبود
حروف - 148 خویش/  پیش،  قافیه:  واژه های  گیر/  ردیف:   

قافیه: یش )طبق قاعدءه 2(
 

 ردیف: ـ/ واژه های قافیه: رهی )یک راه(، رهی )برهی، رهایی یابی(

و  کتف  )دوش:  دوشم  همسان(:  )جناس  قافیه  واژه های  ـ/  ردیف:   
]به  مرا  دیشب  بیت:  ]معنی  م(   + دیشب  )دوش:  دوشم  م(،   + شانه 
سبب مستی[ از در میخانه بر دوش کشیدند ]و بردند[؛ تا روز قیامت، 

از کیفّیت حالتی که دیشب داشتم، سرمست هستم.[
/ واژه های قافیه )جناس همسان(: باد )جریان هوا(، باد )فعل   ردیف:ـ 

دعایی به معنای »باشد«(
ردیف: انداخت/ واژه های قافیه: کمان، ناتوان- 149  

  ردیف: باز آید/ واژه های قافیه )جناس همسان(: 
روان )رونده و جاری(، روان )روح و جان( 

»نهاد« )سرشت و ذات(،  یا  نهاد«  قافیه: »حور  واژه های  ـ/  ردیف:   
»نهاد« )قرار داد؛ فعل از مصدر »نهادن«( 

چین  زلف(،  شکن  و  )چین  چین  قافیه:  واژه های  دادند/  ردیف:   
)کشور چین(

قافیءه درونی: فرسود، نگشود، بود/ ردیف: از او- 150  
بیت، فاقد »قافیءه درونی« است. ]این بیت، »ذوقافیتین« - 151  

واژه های  و  آن  اصلی  قافیه های  سوخته«  »دوخته،  واژه های  و  است 
»دهان، زبان« قافیه های دوم آن است.[

  قافیءه درونی: یار، عّیار، خّمار، کار، دستار/ ردیف: ما
 قافیءه درونی: تنگدستی، مستی، هستی

 قافیءه درونی: خورشید، ناهید، امید/ ردیف: تویی
ب( قافیءه درونی: بار، تیمار، منقار/ ردیف: هجر- 152  

ت( قافیءه درونی: فضول، عقول، ملول
ج( قافیءه درونی: نجات، مات، خوش صفات

واژه های قافیءه اصلی: جوید، شوید/ واژه های قافیءه دوم: - 153  
تمامت، قیامت

  ردیف: مردم/ واژه های قافیه: بی درد، نامرد
 ردیف: نکنم/ واژه های قافیه: سر، مکّرر

 ردیف: خراسان یابم/ واژه های قافیه: امکان، احسان
ردیف: ـ/ واژه های قافیه )جناس همسان(: کو )کوچه و - 154  

محّله(، کو )کجاست(
واژه های  برکنند/  برچنند،  اصلی:  قافیءه  واژه های    
ریزد/  قافیءه اصلی: خیزد،  واژه های  قافیءه دوم: مرغکانت، کودکانت  
قافیءه  واژه های  است/  یکی  ردیف:  قمر، شکر   دوم:  قافیءه  واژه های 
واژه های قافیءه دوم: عابدند، ساجدند ]»و« در  اصلی: معبود،  مسجود/ 

بین دو قافیه، »حاجب« است.[
قافیءه - 155 واژه  های  توانیم/  بدانیم،  اصلی:  قافیءه  واژه های   

دوم: یکدیگر، اَر )مخّفِف »اگر«(
کام،  قافیه:  واژه های  بودن/  خواهد  چه  ردیف:    
دانست/  ردیف:  آن   جهان،  قافیه:  واژه های  ندارد/  ردیف:  رام  

واژه های قافیه: نهانی، توانی
)در - 156 بر  در،  اصلی:  قافیءه  واژه های  کشید/  ردیف:   

»درکشید« و »برکشید«(/ واژه های قافیءه دوم: سر، جگر
  ردیف: شود/ واژه های قافیه: گریان، بریان

 ردیف: شناس/ واژه های قافیه: توانا، دانا
 ردیف: کنی/ واژه های قافیه: پاسخ، فّرخ

ردیف: ـ/ واژه های قافیه: بهار، تتار- 157  
 

 واژه های قافیءه اصلی )جناس همسان(: گردم )بگردم، گردش کنم و 
بچرخم(، گردم )بشوم(/ واژه  های قافیءه دوم: ناصبور، دور

 واژه های قافیءه اصلی: بگشای، بنمای/ واژه های قافیءه دوم: توفیق، تحقیق
 واژه های قافیءه اصلی: رخت، بخت/ واژه های قافیءه دوم: گران، جوان 

]»داری« در بین واژه های قافیه، »حاجب« است.[
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ردیف: نهادیم/ واژه های قافیه: میخانه، جانانه- 158  

 واژه های قافیءه اصلی: کَرم، نَعم/ واژه های قافیءه دوم: ایوان، دیوان
 ردیف: او/ واژه های قافیءه اصلی: رفتار، گفتار/ واژه های قافیءه دوم: 

گرمی، نرمی
دوم:  قافیءه  واژه های  بریدیم/  کشیدیم،  اصلی:  قافیءه  واژه های   

کشیدیم، بریدیم
ردیف: چه خواستی/ واژه های قافیه: رعنا، زیبا ]واژه های - 159  

با  و  شده اند  ختم  ـِ«   = »ه  به  این که  به  توّجه  با  »شکوفه«  و  »ستاره« 
هیچ کدام از قواعد دوگانءه قافیه منطبق نیستند، نمی توانند هم قافیه شوند؛ 

بنابراین بیت »ذوقاقیتین« نیست.[
اصلی:  قافیءه  واژه های  است:  »ذوقافیتین«  بیت    

یارم، کارم/ واژه های قافیءه دوم: دانَد، خوانَد
 قافیءه درونی: ُکشته، آغشته/ ردیف: نِه ای

 قافیءه درونی: یار، ده چهار ): چهارده(/ ردیف: را
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اصلی(5 1088 )معنای  تقلّبی  سّکءه   -1 قلب:   )1 تناسب:  ایهام    
روان:  )2 دیده«  »دل،  با  تناسب  غیراصلی؛  )معنای  دل  قلب،   -2 

1- رایج )معنای اصلی( 2- روح، 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 2- تابیدی 2( پست: 1- پست و 
بی ارزش 2- کوتاه

 ایهام تناسب: ـ
ایهام: 1( چپ: 1- سمت چپ 2- لوچ، اَحول، دوبین 0 1089   

2( راست: 1- سمت راست 2- درست، سالم
  ایهام تناسب: 1( شکر: 1- ماّدءه شیرین خوراکی 
)معنای اصلی( 2- معشوقءه دوم خسرو )معنای غیراصلی؛ تناسب با »شیرین«( 
2( شیرین: 1- مّزءه شیرین )معنای اصلی( 2- معشوقءه خسرو )معنای 

غیراصلی: تناسب با »شکر: معشوقءه دوم خسرو«(
اصلی( 2- شراب  )معنای  پیوسته، مداوم  مدام: 1-  تناسب:  ایهام   

)معنای غیراصلی؛ تناسب با »مست، خراب«(
 عود: 1- نوعی ابزار موسیقی )معنای اصلی( ]سّیارءه »زهره یا ناهید« 
را نوازندءه فلک لقب داده اند.[ 2- نوعی چوب خوش بو )معنای غیراصلی؛ 

تناسب با »سوختن، مستی«(
1090 0  

 بازی: 1- بازی و سرگرمی 2- باز شکاری بودن
 مخفی: 1- پنهان، پوشیده 2- تخّلص شعری »زیب الّنسا«

 قلم کرد: 1- به قلم تبدیل کرد، قلم ساخت 2- قطع کرد، شکست 
)= قلمه کرد(

خاک 0 1091 که  عاشق،  خونین  اشک های  فراوانی  در  اغراق    
از  را همچون خون، سرخ رنگ می سازد و رودخانه ای  اقامتگاه معشوق 

اشک خونین در آن جاری می کند.
1092 0  

جمشید،  جام  که  گونه ای  به  معشوق؛  درایت  و  زیبایی  در  اغراق   
زیبایی و پرتو خود را از چهرءه او وام گرفته و پادشاهی کیخسرو از درایت 

و اندیشءه او پرتو یافته.
اشک هایش سیل  از  گونه ای که  به  اشک شاعر،  فراوانی  در  اغراق    

جاری شده.
 اغراق در ناز معشوق، به گونه ای که برای گرفتن بوسه ای از او باید 

ُملک )ثروت( جمشید را به او داد!!
ایهام: شیرین: 1- معشوقءه خسرو و فرهاد 2- شیرین، 0 1093   

لذیذ و جّذاب
مجّدداً  دوباره،   -1 باز:  تناسب:  ایهام  ـ/  ایهام:    
)معنای اصلی( 2- پرندءه شکاری )معنای غیراصلی؛ تناسب با »شهباز«، 

»مرغ«، »هُما: پرندءه خوش بختی«(
 ایهام: ـ
 ایهام: ـ

ایهام تناسب: شیرین: 1- مّزءه شیرین، لذیذ و جّذاب 0 1094   
)معنای اصلی( 2- معشوقءه فرهاد )معنای غیراصلی؛ تناسب با »فرهاد«(
  ایهام: زد: 1- ضربه زد، کوبید 2- بوسه زد، بوسه داد

یک  از  ناشی  روحی  گرفتگی   -1 دوم(:  مصراع  )در  عقده  ایهام:   
خواستءه سرکوب شده و تحّقق نیافته 2- گره

 ایهام: قلب: 1- دل، عضوی از بدن 2- سّکءه تقّلبی و ناسره 
ایهام: روی نهادن: 1- چهره نهادن ]بر آستان[0 1095  

2- حرکت کردن ]به سوی آستان[، توّجه کردن
واژه های  ترتیب،  به  و     ، گزینه های   در 
و  مداوم«  و  »پیوسته  »رایحه«،  معانی  در  »چنگ«  و  »مدام«  »بوی«، 

»نوعی ابزار موسیقی« به کار رفته و آرایءه »ایهام« ندارند.

توانایی، 0 1096 و  از »قدرت  ایهام: دستان: 1- دست ها؛ مجاز    
پشتیبان« 2- لقب »زال« )پدر رستم( ]معنی مصراع دوم با هر دو معنا: 
1- چو )وقتی( او به منزلءه دستان )دست ها: قدرت و توانایی، پشتیبان( 
من باشد، رستم هم مغلوب من می شود و می میرد. 2- چو )وقتی( او برای 
من به منزلءه زاِل دستان باشد ]تا راه و چارءه غلبه بر حریف را به من 

بیاموزد[، رستم هم مغلوب من می شود و می میرد.
  ایهام تناسب: کام: 1- آرزو، مراد، خواسته )معنای 

اصلی( 2- دهان )معنای غیراصلی؛ تناسب با »دل«( 
اصلی( )معنای  ناخالص  و  ناسره  تقّلبی،   -1 قلب:  تناسب:  ایهام   

2- دل، عضوی از بدن )معنای غیراصلی؛ تناسب با »دل«(
 ایهام تناسب: هزار: 1- عدد هزار )معنای اصلی( 2- عندلیب، بلبل، 

هزاردستان )معنای غیراصلی؛ تناسب با »بلبل، چمن، گل«(
ایهام: اوفتاده: 1- افتاده بر زمین 2- خاکسار و متواضع/ 0 1097   

ایهام تناسب: مهر: 1- مهربانی و محبّت، عشق )معنای اصلی( 2- خورشید 
)معنای غیراصلی؛ تناسب با »آفتاب«، »عّیوق: ستاره ای در اوج آسمان«( 

  ایهام: ـ/ ایهام تناسب: شیرین: 1- مّزءه شیرین، 
)معنای  فرهاد  و  خسرو  معشوقءه   -2 اصلی(  )معنای  جّذاب  و  لذیذ 

غیراصلی؛ تناسب با »خسرو، فرهاد«(
اصلی( )معنای  بیماری  نوعی   -1 رشته:  تناسب:  ایهام  ـ/  ایهام:   

2- رشته، نخ )معنای غیراصلی؛ تناسب با »دوک«(
 ایهام: ـ/ ایهام تناسب: کنار: 1- ساحل )معنای اصلی( 2- آغوش، 

بغل )معنای غیراصلی؛ تناسب با »آمیزش«(
)معنای 0 1098 چین  کشور   -1 )اّول(:  چین  تناسب:  ایهام   

اصلی( 2- چین وشکن، پیچ وتاب )معنای غیراصلی؛ تناسب با »شکن« 
و »چین« و »حلقه«(/ جناس تام )همسان(: چین )اّول(: کشور چین؛ 

چین )دوم(: چین وشکن، پیچ وتاب
ایهام: ـ ]واژءه »شیرین« تنها در معنای »معشوقءه فرهاد« 0 1099  

به کار رفته و »ایهام« ندارد.[/ کنایه: 1- »طمع بریدن از کسی« کنایه از 
»قطع امید کردن از کسی، به کسی امیدنداشتن« 2- »عنان 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، بی اختیار بودن«(
  ایهام: بو: 1- رایحه و شمیم 2- آرزو، امید/ کنایه: 
»هواخواه بودن« کنایه از »عالقه مند بودن، دوستدار کسی یا چیزی بودن«
 ایهام: شیرین: 1- مّزءه شیرین 2- معشوقءه فرهاد/ کنایه: »الله دمیدن 
از خون دیدءه فرهاد« کنایه از »نهایت دردمندی و خون گریستن فرهاد«
 ایهام: قلب: 1- دل )عضوی از بدن( 2- مرکز و میانءه سپاه/ کنایه: 
انتظار بی جا داشتن«، »اندیشه و فکر  »خیال پختن« کنایه از »توّقع و 

بی فایده کردن«
در این بیت 5 بار »ایهام تناسب« به کار رفته؛ به این 0 1100   

صورت: 1( اسب: 1- نوعی حیوان )معنای اصلی( 2- مهرءه شطرنج )معنای 
غیراصلی؛ تناسب با »نطع، رخ، پیل، شهمات شدن«( 2( نطع: 1- سفرءه 
چرمی، سطح )معنای اصلی( 2- صفحءه شطرنج )معنای غیراصلی؛ تناسب 
)معنای  رخ: 1- چهره، صورت  پیل، شهمات شدن«( 3(  رخ،  »اسب،  با 
اصلی( 2- مهرءه شطرنج )معنای غیراصلی؛ تناسب با »اسب، نطع، پیل، 
شهمات شدن«( 4( پیل: 1- فیل، نوعی حیوان )معنای اصلی( 2- مهرءه 
شهمات شدن«( رخ،  نطع،  »اسب،  با  تناسب  غیراصلی؛  )معنای   شطرنج 

مات شدن،   -2 اصلی(  )معنای  »مردن«  از  کنایه   -1 شهمات شدن:   )5
اصطالح شطرنج )معنای غیراصلی؛ تناسب با »اسب، رخ، نطع، پیل«(

  ایهام تناسب: 1( بی نوا: 1- بیچاره )معنای اصلی( 
2- بی آهنگ، بی صدا )معنای غیراصلی؛ تناسب با »ساز، شکسته )اصطالح 
موسیقی، گوشه ای از دستگاه »شور«(، آهنگ«( 2( شکسته: 1- شکسته 
و خرد شده )معنای اصلی( 2- اصطالح موسیقایی، گوشه ای از دستگاه 

»شور« )معنای غیراصلی؛ تناسب با »بی نوا، ساز، آهنگ«( 
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 ایهام تناسب: 1( چنگ: 1- نوعی ابزار موسیقی )معنای اصلی( 2- پنجءه 
دست )معنای غیراصلی؛ تناسب با »سر«( 2( ضرب: 1- ضربه زدن )معنای 
اصلی( 2- ریتم و آهنگ )معنای غیراصلی؛ تناسب با »چنگ، بزن، بنواز«( 
3( بزن: 1- ضربه بزن؛ فعل امر از »زدن« )معنای اصلی( 2- نوازندگی کن 
نوازش  بنواز: 1-   )4 بنواز«(  ضرب،  »چنگ،  با  تناسب  غیراصلی؛  )معنای 
کن )معنای اصلی( 2- نوازندگی کن )معنای غیراصلی؛ تناسب با »چنگ، 

ضرب، بزن«(
 ایهام تناسب: شور: 1- شور و هیجان، غوغا و اشتیاق )معنای اصلی( 

2- مّزءه شور )معنای غیراصلی؛ تناسب با »شیرین، نمکین«(
جناس ناقص اختالفی: در، گر/ کنایه: »از گل گذشتن« 5 1101   

کنایه از »ترک کردن گل«/ اغراق: اغراق در زیبایی و دلربایی خود )شاعر( به 
گونه ای که بلبل را شیفته و عاشق خود می سازد )تا آن جا که حّتی عشق 
گل را هم فراموش می کند( و باعث می شود برهمن نیز دست از پرستش 
بت بردارد و شاعر را پرستش کند./ تکرار: بیند، مرا/ مراعات نظیر )تناسب(: 
»بلبل، گل، چمن«، »بت پرستی، برهمن«/ واج آرایی: تکرار صامت های »ب« 

)7 بار(، »ر« )7 بار(، »د« )5 بار( و »ل« )3 بار(
گل 5 1102  -2 می کند.  غالیه سایی  صبا   -1 مکنّیه:  استعارءه    

تضاد:  امید/  آرزو،   -2 رایحه  شمیم،  بو: 1-  ایهام:  می کند./  جلوه گری 
می روند ¹ می آیند/ مراعات نظیر )تناسب(: »بو، غالیه )ماّده ای خوش بو(«، 
»زلف، رخ«، »بو، گل«/ لّف و نشر مرتّب: صبا به بوی زلف تو به غالیه سایی 

می رود و گل به بوی دیدن رخت به جلوه گری می آید.
و 5 1103 زیبا  از »معشوق  استعارءه مصّرحه  استعاره: شاه، خسرو:    

پرشکوه«/ تلمیح: اشاره به »ماجرای عاشقانءه خسرو و شیرین«/ کنایه: »شکستن 
قلب کسی« کنایه از »آزردن کسی، شکست دادن کسی«/ ایهام تناسب: 1( قلب: 
1- مرکز و میانءه سپاه )معنای اصلی( 2- دل، عضوی از بدن )معنای غیراصلی؛ 
 تناسب با »دهن«( 2( شیرین: 1- مّزءه شیرین، لذیذ و جّذاب )معنای اصلی(

اغراق  اغراق:  »خسرو«(/  با  تناسب  غیراصلی؛  )معنای  خسرو  معشوقءه   -2
 در زیبایی و جّذابیت و دلربایی معشوق/ واج آرایی: تکرار صامت های  »ش«

)6 بار(، »د« )4 بار(، »ن« )8 بار( و مصّوت بلند »ا« )6 بار(
ایهام: شهریار: 1- شاعر معاصر متخّلص به »شهریار« 5 1104   

بار(،   6( تکرار صامت های »ش«  )نغمءه حروف(:  واج آرایی  پادشاه/   -2
»ر« )6 بار(/ تشبیه: 1- تشبیه بلیغ اضافی: شهر عشق )مشّبه: عشق/ 
شهرم./  شهرءه  حافظ  چون  من  گسترده:  تشبیه   -2 شهر(  مشّبهٌ به: 
تضمین: مصراع دوم از »حافظ« است که »شهریار« آن را در این بیت 

خود تضمین کرده است.
اضافی: 5 1105 بلیغ  تشبیه   -1 تشبیه:  ـ/  مصّرحه:  استعارءه    

تشبیه  خورشیِد عارض )مشّبه: عارض )چهره(/ مشبٌّه به: خورشید( 2- 
گسترده: خورشیِد عارض او چون ذّره تابم ]را[ برده. 3- تشبیه گسترده: 
باالی )قامِت( سرکش او چون سایه پستم کرده./ ایهام: پست: 1- پست 

و بی ارزش 2- کوتاه
»معشوق«/  از  استعاره  »بت«  مصّرحه:  استعارءه    
مشّبهٌ به:  زلف/  )مشّبه:  زلف  کمنِد   -1 اضافی(:  بلیغ  )تشبیه  تشبیه 

کمند( 2- زنجیرِ عالقه )مشّبه: عالقه/ مشّبهٌ به: زنجیر(/ ایهام: ـ
عمر  بهاِر   -1 اضافی(:  بلیغ  )تشبیه  تشبیه  ـ/  مصّرحه:  استعارءه   
مشّبهٌ به:  قامت/  )مشّبه:  قامت  نهاِل  بهار( 2-  مشّبهٌ به:  )مشّبه: عمر/ 

نهال(/ ایهام: بَر: 1- آغوش، بغل، کنار 2- میوه و بار
 استعارءه مصّرحه: ـ/ تشبیه )تشبیه بلیغ اضافی(: طوفاِن بال )مشّبه: 

بال/ مشّبهٌ به: طوفان(/ ایهام: ـ
از 5 1106 کنایه  چشم«  از  خون  جوی  »جاری بودن  کنایه:    

»بسیار آزرده و غمگین بودن«/ تشبیه )تشبیه بلیغ اضافی(: 1- جوِی 
خون )مشّبه: خون/ مشّبهٌ به: جوی( 2- چشمءه چشم )مشّبه: چشم/ 

شاعر  خونین  اشک های  فراوانی  در  اغراق  اغراق:  چشمه(/  مشّبهٌ به: 
انداخته./ جناس ناقص افزایشی: چشمه،  که جویباری از خون به راه 

چشم/ مراعات نظیر )تناسب(: »جوی، چشمه«، »سر، دست، چشم«
)انتظارِ( 5 1107 تیر، چشمِ  ما چون  از  )تشبیه گسترده(:  تشبیه    

از  کنایه  »چشم داشتن«  کنایه:  »تیر«(/  به  »شاعر«  )تشبیه  مدارید.  اقامت 
»انتظارداشتن«/ استعاره )استعارءه مکنّیه و تشخیص(: آغوش کمان )کمان 

مانند انسان آغوش دارد.(/ جناس ناقص افزایشی: اقامت، قامت
تشبیه )تشبیه بلیغ اسنادی و غیراضافی(: 1- دار، نخل 5 1108  

دیگران است. 2- دار، رایِت ): پرچمِ( منصور ماست./ ایهام تناسب: منصور: 
1- پیروز )معنای اصلی( 2- حسین بن منصور حاّلج )معنای غیراصلی؛ 
تناسب با »دار«(/ تناقض )متناقض نما(: سور بودنِ  ماتم )در مصراع اّول(/ 

تلمیح: اشاره به »ماجرای بر دار کشیدن حسین بن منصور حاّلج«
کنایه: ـ/ ایهام: ـ/ تلمیح: اشاره به »ماجرای عاشقانءه 5 1109   

لیلی و مجنون«
سایرآرایههایبیت:تشبیه )تشبیه بلیغ اسنادی(: دامن صحرا، دامانی 
استعاری و تشخیص  اضافءه  استعاره: 1- »دامن صحرا«  از گُل است./ 
از  مصّرحه  استعارءه  »دیوانه«   -2 دارد.(  دامن  انسان  مانند  )صحرا 
»مجنون« و یا خوِد »شاعر« 3- »لیلی« استعارءه مصّرحه از »معشوق«/ 
جناس ناقص: »تا، پا، جا«، »دامن، دامان«/ مراعات نظیر )تناسب(: »ناقه 

): شتر ماده(، صحرا«، »صحرا، گل« 
)تشبیه 5 1110 تشبیه  عالَم«/  »مردم  از  مجاز  »عالَم«  مجاز:    

زیبایی  در  اغراق  اغراق:  هستند./  بی قرار  تو  زلف  چو  عالَم  گسترده(: 
بی قرار خود  و  را شیفته  عالمی  که  به  گونه ای  زلف معشوق  دلربایی  و 
قرار دیدن  ¹ بودن  بی قرار   تضاد:  دیده، دید/  ناقص:  ساخته./ جناس 

کنایه: 1- »گردیدن از چیزی« کنایه از »منصرف شدن از 5 1111   
چیزی« 2- »دریده شدن پرده« کنایه از »رسوا شدن، آشکار شدن راز«/ ایهام 
 تناسب: »پرده« )دوم(: 1- حجاب، پوشش )معنای اصلی( 2- پردءه موسیقی،
اصطالح موسیقایی )معنای غیراصلی؛ تناسب با »مطرب، پردءه عّشاق، 
پردءه موسیقی؛  )اّول(: اصطالح موسیقایی،  پرده  تام:  چنگ«(/ جناس 
پرده )دوم(: حجاب، پوشش ]البّته در واژءه »چنگ« هم »ایهام« وجود 

دارد: »1- نوعی ساز و ابزار موسیقی 2- پنجءه دست«[
خواهنده؛ 5 1112 و  طالب  خریدار،  )اّول(:  مشتری  تام:  جناس   

)در  مشتری  »مه،  )تناسب(:  مراعات نظیر  سّیارءه مشتری/  )دوم(:  مشتری 
مصراع دوم(«؛ »حلقه، گوش«/ تشخیص )شخصّیت بخشی(: 1- این که »َمه، 
مشتری و خریدار حلقءه گوش معشوق باشد«، استعارءه مکنّیه و تشخیص 
است. 2- نسبت دادن »گوش« به »سّیارءه مشتری« )در مصراع دوم( و »حلقه 
در گوش بودنش در نزد معشوق شاعر«، استعارءه مکنّیه و تشخیص است./ 

کنایه: »حلقه در گوش  بودن« کنایه از »مطیع و فرمانبردار بودن«
دنیا/ 5 1113 )مشبّه:  اضافی  بلیغ  تشبیه  دنیا:  تشبیه: 1- مصرِ   

مشبٌّه به: مصر( 2- تو زلیخایی: تشبیه بلیغ اسنادی و غیراضافی )مشبّه: تو/ 
زلیخا«/  یوسف ⒔ و  داستان »حضرت  به  اشاره  تلمیح:  زلیخا(/  مشبٌّه به: 
مصر  عزیز   -2 اصلی(  )معنای  ارجمند  و  گرامی   -1 عزیز:  تناسب:  ایهام 
)معنای غیراصلی؛ تناسب با »زلیخا و مصر«(/ جناس ناقص اختالفی: در، زر

مجاز: ـ/ ایهام تناسب: کام: 1- خواسته، مراد )معنای 5 1114   
با »دهن«(/ تلمیح: اشاره  اصلی( 2- دهان )معنای غیراصلی؛ تناسب 
از  کنایه  »کام جستن«  کنایه:  شیرین«/  و  فرهاد  عاشقانءه  »ماجرای  به 

»تالش برای رسیدن به مقصود و خواسته« 
سایرآرایههایبیتدرگزینهها: اشتقاق: کام، ناکامی/ ایهام: شیرین دهنان: 
زیبا  آنان که دهانی  آنان که دهانشان شیرین )جّذاب( است. 2-   -1
فرهاد«،  »شیرین،  )تناسب(:  مراعات نظیر  دارند./  شیرین  دهان  چون 
»کام، ناکامی«/ واج آرایی: تکرار صامت های »ک« )5 بار(، هـ )4 بار(، ن 

)5 بار( و مصّوت بلند »ا« )8 بار(/ تکرار: کام
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حضرت 5 1115 توّسط  کعبه  خانءه  ساختن  به  اشاره  تلمیح:    
بلیغ اسنادی(: دل، کعبءه مخفی است./  ابراهیم ⒔ / تشبیه )تشبیه 
لّف و نشر مشّوش )نامرّتب(: آن )خانءه کعبه( را خلیل بنا کرد و این 
)دل( را خدا خود ساخت./ ایهام: مخفی: 1- پوشیده، پنهان 2- تخّلص 

شعری »زیب الّنسا«
توّجه  »مورد  از  کنایه  دل«  »طواف کردن  کنایه:  بیت: آرایههای سایر
خدا«،  کعبه،  »طواف،  )تناسب(:  مراعات نظیر  دل«/  قراردادن  عنایت  و 
»کعبه، خلیل، ساخت«/ استعارءه مکنّیه: طواف کردِن دل )دل ماننِد خانءه 

کعبه طواف می شود.(/ واج آرایی: تکرار صامت »خ« )5 بار(
مراعات نظیر )تناسب(: »زلف، رخ«؛ »بو، غالیه ): ماّده ای 5 1116  

به  »غالیه سایی«  و  »رفتن«  عملِ   نسبت دادن  تشخیص: 1-  خوش بو(«/ 
»به  عمِل  نسبت دادن  است. 2-  تشخیص  و  مکنّیه  استعارءه  صبا«،  »باد 
جلوه گری آمدن« به »گل«، استعارءه مکنّیه و تشخیص است./ لّف ونشر 
بوی  به  »گل«  و  می رود؛  غالیه سایی  به  »زلفت«  بوی  به  »صبا«  مرتّب: 
»رخت« به جلو ه گری می آید./ ایهام: بو: 1- رایحه و شمیم 2- آرزو، امید 
سایرآرایههایبیت:تضاد: می روند ¹ می آیند/ واج آرایی )نغمءه حروف(: 

تکرار صامت »ل« )4 بار(
زیبایی 5 1117 و  جّذابّیت  و  معشوق  »زیبایی  در  اغراق  اغراق:   

زلف )چین وشکن زلف( او«؛ به گونه ای که نقش های صدهزار ارتنگ چین 
)کتاب مصّور »مانی«( در برابرش بی مقدار است./ کنایه: »صدهزار ارتنگ 
چین را زیر یک چین از زلف داشتن« کنایه از »برتری زلف بر زیبایی صدها 
هزار ارتنگ چین«/ تلمیح: اشاره به کتاب مصّور »مانی« )نّقاش چینی( با 
عنوان »ارتنگ«/ جناس تام )همسان(: چین )اّول و سوم(: کشور چین؛ 

چین )دوم(: چین وشکن، پیچ وتاب 
سایرآرایههایبیت: استعارءه مصّرحه: »نگار« استعارءه مصّرحه از »معشوق 
دو،  »یک،  چین«؛  »زلف،  نگار«؛  »لعبت،  )تناسب(:  مراعات نظیر  زیبا«/ 
صدهزار« )مجموعءه اعداد(/ جناس ناقص اختالفی: چین، چون/ واج آرایی 
)نغمءه حروف(: تکرار صامت های »چ« )4 بار(، )»ن« )9 بار(، »ر« )5 بار( 
و مصّوت بلند »ی« )5 بار(/ تکرار: چین )2 بار در معنای »کشور چین«(

)مشبّه: 5 1118 شهد  دهاِن  اضافی(:  )بلیغ  فشرده  تشبیه   
اغراق:  بُرد/  رواج  داده ¹  رواج  تضاد:  ): عسل((/  مشبٌّه به: شهد  دهان/ 
با  حیات  آب  که  گونه ای  به  معشوق«؛  دهان  »جان بخشِی  در  اغراق   -1
 تمام جان بخشی اش رواج و رونق خود را از دهاِن شهدگونءه معشوق یافته.

2- اغراق در »شیرینی لب معشوق«؛ به گونه ای که بازار نبات مصر را با همءه 
معروف بودنش، از رواج و رونق انداخته./ جناس ناقص اختالفی: تو، چو

به  اشاره  تلمیح:  بار(/   2( رواج  بار(،   2( تو  تکرار:  بیت:  سایرآرایههای
و  بودنش  و جان بخش  )آب حیات، آب حیوان(  زندگانی  »ماجرای آب 
آن،  از  نوشیدن  با  و  یافت  دست  آن  خضر ⒔ به  حضرت  این که  نیز 
 عمر جاودانه یافت و ...«/ واج آرایی )نغمءه حروف(: تکرار صامت های »د«

)5 بار(، »ر« )5 بار(، »ب« )4 بار( و مصّوت بلند »ا« )6 بار(/ تشبیه گسترده: 
ـ تشبیه: چو/ وجه شبه:  ادات  قند/  )مشبّه: لب/ مشبٌّه به:  قند   لِب چو 

]: شیرینی[/ مراعات نظیر )تناسب(: »دهان، لب«؛  »شهد، قند، نبات«
»گرفتار شدن 5 1119 از  کنایه  افتادن«  کسی  چِه  »در  کنایه:    

اشاره  تلمیح:  )چاه(/  َچه  ِچه،  حرکتی:  ناقص  جناس  کسی«/  دام  به 
به »ماجراِی افکنده شدن حضرت یوسف ⒔ توّسط برادرانش در چاه«/ 
و  مکنّیه  استعارءه  معشوق،  چانءه(   :( زنخداِن  سخن گفتِن  تشخیص: 

»تشخیص« است )سیِب زنخدان تو چه می گوید ...(.
سایرآرایههایبیت:تشبیه )تشبیه بلیغ اضافی(: سیِب زنخدان )مشبّه: 
زنخدان/ مشبٌّه به: سیب(/ استعارءه مصّرحه: 1- »]هزار[ یوسف مصری« 
با وجود  و عزیز« ]که  فرد محبوب  زیبارو،  از »]هزار[ معشوق  استعاره 
زیبابودن و معشوق بودنشان، خود شیفته و دلباختءه زنخدان معشوق اند.[ 
)تناسب(:  مراعات نظیر  چانه«/  »چالءه  از  مصّرحه  استعارءه  »َچه«   -2

»یوسف، َچه«، »زنخدان ): چانه(، َچه«

طوالنی مّدت حضرت 5 1120 دوری  ماجرای  به  اشاره  تلمیح:    
نزد  به  او  دوبارءه  رسیدن  یعقوب ⒔ و  حضرت  پدرش  یوسف ⒔ از 

پدرش و اهالی کنعان پس از سال ها دوری و فراق/ جناس: ـ
عشق  اسرار  تراوش کردن   -1 مکنّیه:  استعارءه    
یا مایعی تشبیه شده که تراوش می کند.(  به آب  از دل )اسرار عشق 
کنایه:  دارد.(/  سینه  که  شده  تشبیه  انسان  به  )دریا  دریا  سینءه   -2

»پرده پوشیدن« کنایه از »پنهان کردن و مخفی ساختن«
 واج آرایی: تکرار صامت های »س« )5 بار(، »ر« )5 بار( و مصّوت بلند 
»ا« )8 بار(/ استعاره )استعارءه مصّرحه(: »سرو روان« استعاره از »معشوق«

از  استعاره  )ماه:  او: 1- موجب ماه گرفتگی شد  از  ماه  بگرفت  ایهام:   
»چهرءه زیبای معشوق«( 2- ماه، خِطّ عذار را ـ که موجب زیبایی است ـ 
از یار به وام گرفته است./ تشبیه )تشبیه بلیغ اسنادی(: خّط عذارِ یار، 

حلقه ای خوش است.
جزئّیه(/ 5 1121 عالقءه  )به  زمین«  »سرزمین،  از  مجاز  خاک:    

سپرافکندن گل نیلوفر بر آب: استعارءه مکنّیه و »تشخیص«
به  شاعر  اشک های  بسیارِی  در  اغراق  اغراق:    

 گونه ای که شاعر می تواند در آن غسل بگیرد!!
 متناقض نما )پارادوکس(: بحر آتشین

 لّف و نشر مرّتب: به ماهی، نمِ خون فرورفت؛ و بر ماه، گَرد بررفت 
)باال رفت(.

»لطف«، 5 1122 به  »آبادکردن«  عمِل  نسبت دادن  تشخیص:   
استعارءه مکنّیه و تشخیص است./ متناقض نما )پارادوکس(: ــ

  استعاره: »لعل« استعارءه مصّرحه از »لب«/ تشبیه 
)تشبیه بلیغ اضافی(: بادءه لعل )مشّبه: باده )مِی(/ مشّبهٌ به: لعل(

 ایهام تناسب: مدام: 1- پیوسته و مداوم )معنای اصلی( 2- شراب، 
می )معنای غیراصلی؛ تناسب با »باده«(/ تضاد: خشک ¹ تر

 تشبیه )تشبیه بلیغ اسنادی و غیراضافی(: 1- قامت طوبٰی )درختی 
سایه( مشّبهٌ به:  طوبٰی/  )مشّبه:  است.  قدش  از  سایه ای  بهشتی(، 

2- سدره )درختی بهشتی(، پایه ای از کاِخ شرِف اوست. )مشّبه: سدره/  
مشّبهٌ به: پایه(/ تشبیه بلیغ اضافی )اضافءه تشبیهی(: کاِخ شرف )مشّبه: 

شرف/ مشّبهٌ به: کاخ(/ جناس ناقص اختالفی: سایه، پایه
لّف و نشر مرتّب: روی تو چون روز عید ]است[ و موی 5 1123   

تو چون شب عید ]است[./ ایهام: ـ ]در این بیت، »ایهام تناسب« به کار 
رفته: »قربان: 1- قربانی و فدا شده )معنای اصلی( 2- عید قربان )معنای 

غیراصلی؛ تناسب با »عید«([
  مجاز: »خدنگ« مجاز از »تیرِ ساخته شده از چوِب 
درخت خدنگ«/ تشبیه: »مژگاِن« معشوق با تشبیه نهفته به »خدنگ« 

تشبیه شده. 
 تلمیح: اشاره دارد به عهِد الست و میثاق خداوند با فرشتگان در روز 
ازل ]خداوند به فرشتگان فرمود: »اَلَسُت بَربُِّکم؟! قالوا بلٰی: آیا پروردگار 
شما نیستم؟! همه گفتند: بلی ... .«[/ مراعات نظیر )تناسب(: »جرعه نوش، 

رند، خمار، مستی، می« 
 متناقض نما: با توایم و با تو نه ایم )با کسی  بودن و در عین حال، با او 
نبودن، بیانی متناقض نماست.(/ جناس تام: حلقه )اّول(: حلقءه گردهمایی 
با آن، در را به صدا  در ـ که  یاران و دوستان؛ حلقه )دوم(: حلقءه آویزِ 

درمی آورند و در می زنند ـ .
موازنه: کلمات دو مصراع، دو به دو دارای »سجع متوازن« 5 1124   

و یا »سجع متوازی«اند )هوای، جفای: سجع متوازی/ سروِ، جاِن: سجع 
هوا جریان   -1 هوا:  ایهام:  متوازی(./  سجع  نازنین:  راستین،   متوازن/ 

2- آرزو، امید، میل و اشتیاق
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حسرت«،  »غم،  )تناسب(:  مراعات نظیر  ـ/  ایهام:    
»گل، بلبل«، »درخت، بر« ]بیت دارای »ایهام تناسب« است: »بر: 1- کنار، 
آغوش، بغل )معنای اصلی( 2- میوه، محصول، ثمره و بار )معنای غیراصلی؛ 

تناسب با »درخت«([
 استعارءه مصّرحه )استعاره با ذکر مشبٌّه به(: ـ/ واج آرایی: تکرار صامت های 
»ب« )5 بار(، »د« )10 بار(، »ر« )6 بار( ]»نسبت دادن »خندیدن« به گل 
و نیز نسبت دادن »خندان بودن« به پسته، استعارءه مکنّیه )استعاره با ذکر 

مشّبه( و »تشخیص« است.[
فکر  »در  از  کنایه  پختن«  »خیال چیزی  کنایه:  ـ/  تناسب:  ایهام   
چیزی بودن، قصد کردن برای کاری« ]بیت دارای »ایهام« است: »قلب: 

1- دل 2- مرکز و میانءه سپاه«[
مصراع 5 1125 )در  زیان  سود بودِن  )پارادوکس(:  متناقض نما    

دوم(/ لّف و نشر: ـ ]شاعر می گوید: من جهان را که پر از سود و زیان 
است، به مردم واگذار کردم )خلق خدا با بازار جهان خوش باشند( و خودم 
با بازار محّبت و عشق همراه می شوم که همءه زیان آن، عین سود است.[

اشتقاق:  بی نیازی(/  و  )ثروت  غنا   ¹ فقر  تضاد:    
»برگذری، بگذرد«، »ننگری، نگر«

 تکرار: زیبا، خطا/ جناس تام: که )اّول(: چه کسی )ضمیر پرسشی(؛ 
که )دوم(: حرف ربط

تناسب: محمود: 1- پسندیده و مطلوب، ستوده شده )معنای  ایهام   
تلمیح:  »ایاز«(/  با  تناسب  غیراصلی؛  )معنای  اصلی( 2- محمود غزنوی 

اشاره به »ماجرای محمود و ایاز«
تشخیص: اشک ریختن شمع، استعارءه مکنّیه و »تشخیص« 5 1126   

 است./ تناقض )متناقض نما(:ـ  ]مصراع اّول، »متناقض نما« ندارد. شاعر می گوید:
من  عشق  آتش  خاموش کردن  برای  آبی  منزلءه  به  گریه  که  نکن  »گمان 

خواهد بود ...«.[
به  شاعر  اشک های  بسیارِی  در  اغراق  اغراق:    
شده./  جاری  اشک هایش  از  جیحون  رود  همچون  رودی  که  گونه ای 
رودخانه   -2 اصلی(  )معنای  پسر  فرزنِد  پسر،   -1 رود:  تناسب:  ایهام 

)معنای غیراصلی؛ تناسب با »رود جیحون«(
 مجاز به عالقءه مشابهت )استعاره(: »خراب« استعارءه مصّرحه از »دل 

ویران«/ مراعات نظیر )تناسب(: »ویران، خراب، گنج« 
 ایهام: سرگرم: 1- مشغول و سرگرم 2- گرم شدن سر از نوشیدن بادءه 

عشق، مستی و مدهوشی/ تضاد: خار ¹ ریحانه )گل(
ایهام تناسب: ـ/ تشخیص: خسبیدِن )خوابیدِن( زلف 5 1127  

 ]بیت دارای 2 »ایهام« است: 1( کنار: 1- نزد، جوار 2- آغوش، بغل/
2( پریشان: 1- آشفته و نامرّتب، مجّعد و درهم 2- نگران و مضطرب[

  کنایه »گوِی خوبی بردن از کسی« کنایه از »در 
خوبی از کسی پیش افتادن« )گوی بردن از کسی: کنایه از »سبقت گرفتن 
و پیش افتادن از کسی«(/ جناس تام )همسان(: که )اّول(: چه کسی 

)ضمیر پرسشی(؛ که )دوم(: حرف ربط
 تضاد: بهار ¹ خزان/ استعاره: »صحرا« استعارءه مصّرحه از »دنیا« ]می توان 
»خس و خار« را نیز استعارءه مصّرحه از »انسان ها و آدمیان« دانست.[

 تلمیح: اشاره به داستان »حضرت یوسف ⒔ و دوری اش از حضرت 
ماجرای  و  وی  فراق  یعقوب ⒔ در  حضرت  نابیناشدن  یعقوب ⒔ و 
یوسف ⒔ با زلیخا و ...«/ ایهام تناسب: نوِر دیده: 1- کنایه از »عزیز و 
گرامی« )معنای اصلی( 2- نور و سوِی چشم )معنای غیراصلی؛ تناسب 

با »پیر کنعان = حضرت یعقوب ⒔ «(
خریدن«/ 5 1128 نقد،  متاع،  »تاجر،  )تناسب(:  مراعات نظیر   

ایهام تناسب: ـ ]بیت دارای »ایهام« است: سودا: 1- داد و ستد 2- میل 
و اشتیاق، هوس، عشق[

  لّف و نشر مشّوش: مهرورزان را شامی همچو شامِ 
بناگوشت همچو صبِح  را صبحی  مهرورزان  و  نباشد؛  تو  زلف(   :(  طّرءه 

استعارءه  »َمه«  مصّرحه:  استعارءه  نباشد./  صبحت(  همچو  بناگوش   :(
مصّرحه از »معشوق« 

 اغراق: اغراق در »بلندی صدای فریاد و فغان شاعر«؛ به گونه ای که گوش 
فلک را کر کرده و گوش فلک دیگر قادر به شنیدن صدای فریاد کسی 
»پس،  افزایشی(؛  ناقص  )جناس  فغان«  »افغان،  ناقص:  جناس  نیست!!!/ 

کس« )جناس ناقص اختالفی(
)این که  خورشید  سایءه  متناقض نما:  خاک/  خوابیدن  تشخیص:   
»خورشید« که منبع نور است »سایه« داشته باشد ـ با توّجه به این که 

»خورشید« )نور( و »سایه« دو مفهوم متضاّدند ـ متناقض نماست.(
کنایه: »دل بردن« کنایه از »عاشق و شیفته ساختن«/ 5 1129  

ایهام: دستان: 1- دست ها 2- حیله و نیرنگ، حّقه
  متناقض نما )پارادوکس(:ـ  ]واژءه »نیک« به معنای 
»بسیار، سخت« است و قرارگرفتن آن در کنار واژءه »بد« در ترکیب »نیک 
بد کردی«، متناقض نما )پارادوکس( ایجاد نمی کند.[/ تضاد: بد ¹ نیک 

)در مصراع دوم( 
 لّف ونشر: ـ ]شاعر در مصراع اّول، 4 صفت و در مصراع دوم نیز 4 
صفت دربارءه ممدوح خود ذکر کرده و صفات مذکور در دو مصراع، با 
یکدیگر هیچ گونه ارتباطی که منجر به »لّف ونشر« شود ندارند./ تکرار: 

»قوی« )4 بار(، »و« )6 بار( و »جهان« )4 بار(
 موازنه: ـ ]بین واژه های »قدری« و »تمکینی« هیچ نوع سجعی برقرار 
سجع  دو به دو  مصراع،  دو  واژه های  سایر  بین  اگرچه  بنابراین  نیست؛ 
متوازن و متوازی برقرار است، بیت »موازنه« ندارد.[/ اغراق: 1- اغراق در 
»خوش بویی و معطّربودن زلف معشوق« )در مصراع اّول(؛ به گونه ای که 
ُمشک با تمام خوشبویی اش، در برابر آن بی ارزش است. 2- اغراق در 
»زیبایی و درخشندگی روِی )چهرءه( معشوق«؛ به گونه ای که ماه با تمام 

زیبایی اش، در برابر آن تمکین و ارزشی ندارد.
بیت»الف«: ایهام: قانون: 1- اصل و قاعده 2- کتابی 5 1130  

در زمینءه طب از بوعلی سینا/ بیت»ب«: تشبیه بلیغ اضافی: جامِ الله 
 )مشّبه: الله/ مشّبهٌ به: جام(/ تشبیه بلیغ اسنادی و غیراضافی: 1- شبنم،
 راِح ریحانی ]است[. )مشّبه: شبنم/ مشّبهٌ به: راح ریحانی( 2- ابرِ نیسانی،

ساقی ]است[. )مشّبه: ابر نیسانی/ مشّبهٌ به: ساقی(/ بیت»پ«: اغراق: 
اغراق در »زیبایی و معنویّت سیمای معشوق«؛ به گونه ای که روز و شب، 

محو سیمای او هستند./ بیت»ت«: تضاد: باقی ¹ فانی
بی حاصل 5 1131 )پارادوکس(: حاصِل  متناقض نما  »الف«:  بیت   

زر  من،  زرد  چهرءه  نشر:  و  لّف  »ب«:  بیت بی حاصلی(/  )حاصل بودِن 
را  آن  است؛  )نقره(  سیم  خودت،  روی  و  بپوشان؛  را  آن  است،  )طال( 
نوشیدنی؛  مایع  آب،  )اّول(:  آب  تام:  جناس  »پ«:  بیت بپوشان./  نیز 
مجلس،  »اهل  از  مجاز  »مجلس«  »ت«:  بیت آبرو/  رونق،  )دوم(:  آب 
ترتیب،  به  می توانند  نیز  »دل«  و  »سوز«  ]البّته  مجلس«  در  حاضران 
هزار: ایهام:  »ث«:  بیت باشند.[/  وجود«  »کّل  و  »عشق«  از   مجاز 

1- هزاردستان، عندلیب، بلبل 2- عدد هزار 
کنایه 5 1132 گذشتن«  سر  از  »آب   -1 کنایه:  »الف«:  بیت   

دست  به  را  خود  چیزی،  از  جلوگیری  برای  تالش  »بی فایده بودن  از 
کوشش  و  »تالش  از  کنایه  زدن«  پا  و  »دست   -2 سپردن«  حوادث 
کردن«/ بیت»ب«: تلمیح: اشاره به »ماجرای دشمنی برادران کینه توز 
یوسف ⒔ با وی و این که به دروغ به پدرشان یعقوب گفتند که یوسف 
سر  باِر  اضافی(:  بلیغ  )تشبیه  تشبیه  »پ«:  بیت  /»... دریده  گرگ  را 
 )مشّبه: سر/ مشّبهٌ به: بار(/ بیت»ت«: ایهام تناسب: 1( شور: 1- شور

و هیجان، غوغا و اضطراب )معنای اصلی( 2- مّزءه شور )معنای غیراصلی؛ 
اصلی( )معنای  پادشاه   -1 خسرو:   )2 شیرین«(  »تلخی،  با   تناسب 
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تناسب  غیراصلی؛  )معنای  دلباختءه شیرین  و  عاشق  پرویز؛  2- خسرو 
معشوقءه  اصلی( 2-  )معنای  مّزءه شیرین  با »شیرین«( 3( شیرین: 1- 
خسرو )معنای غیراصلی؛ تناسب با »خسرو«(/ بیت»ث«: اغراق: اغراق 
در آزردگی و داغداری عاشق؛ به گونه ای که با فشردن بدِن خفته در 

خاِک او در روز حشر، خون دلش جاری می شود.
بیت»الف«: تشبیه )تشبیه بلیغ اضافی(: 1- لباس صبر 5 1133   

)مشبّه: صبر/ مشبٌّه به: لباس( 2- کوی عافیت )مشبّه: عافیت/ مشبٌّه به: 
کوی(/ بیت»ب«: لّف و نشر مرتّب: »لعل« حلقه به گوِش ): مطیِع( لب 
توست؛ و »گهر« حلقه به گوِش دندان توست./ بیت»پ«: ایهام: دور از تو: 
1- در دوری از تو 2- از تو دور باد )جملءه دعایی(/ بیت»ت«: تشخیص: 
و  عقل  صِف  برشکستِن  بودن،  کافرکیش  برگرفتن،  »ایمان  نسبت دادِن 
برگرفتِن عالَم جان« به »زلف«، استعارءه مکنّیه و »تشخیص« است./ بیت
»ث«: موازنه: کلمات دو مصراع، دو به دو با هم »سجع متوازن« و یا »سجع 
متوازی« دارند. )شمع، مرغ: سجع متوازن/ دل، جان: سجع متوازن/ شِب، 

گِه: سجع متوازن/ هجراِن، سودای: سجع متوازن/ سر، پر: سجع متوازی(
پردءه 5 1134  -2 عاشقان   -1 عّشاق:   )1 ایهام:  »الف«:  بیت   

موسیقی 2( نوا: 1- صدا، نغمه، آواز 2- یکی از دستگاه های موسیقی/ 
بیت»ب«: لّف و نشر مرتّب: به خادم خلوتگه  انس بگو که بی  لِب لعِل 
تو ُصراحی ننهد و بی رخ تو شمع میفروزد )لب لعل تو ُصراحی ): ظرف 
شراب( و رخ تو شمع است(./ بیت»پ«: اغراق: اغراق در زیبایی چهرءه 
معشوق که مردم را با دیدنش به شک و گمان می اندازد تا تصّور کنند که 
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، تصمیم، نّیت«
بیت»الف«: تناقض )متناقض نما(: این که »جای مستان، 5 1135  

قدر:  تناسب:  ایهام  »ب«:  بیت متناقض نماست./  باشد«،  محراب  گوشءه 
1- اندازه و مقدار )معنای اصلی( 2- تقدیر و سرنوشت )معنای غیراصلی؛ 
 ¹  ( زیاد  وزن  دارای  ایهام: سنگین: 1-  بیت»پ«:  »قضا«(/  با  تناسب 
مورد  و  »منادا  استعاره:  »ت«:  بیت سنگ/  از  ساخته شده   -2 سبک( 

خطاب واقع شدن شیراز« )ای شیراز(، استعارءه مکنّیه و تشخیص است.
استعارءه 5 1136 نیم کشته«  »آهوی   -1 استعاره:  »الف«:  بیت  

از  مصّرحه  استعارءه  دوم(:  مصراع  )در  کمند   -2 »دل«  از  مصّرحه 
»زلف«/ بیت»ب«: متناقض نما: مجموِع پریشان )این که شاعر در عیِن 
باشد،  هم  پریشان  داشتن(  خاطر  آسودگی  و  )جمعّیت  مجموع بودن 

متناقض نماست.(
بیت»الف«: اغراق: اغراق در »زیبایی، جّذابّیت و دلبری 5 1137  

معشوق«؛ به گونه ای که حّتی شیطان را هم که مظهر فریبندگی است 
اسیر و فریفتءه خود می سازد. )= دست شیطان را هم از پشت بسته!!!(/ 
تازه )جدید( ¹ دیرین )قدیمی(/  بیت»ب«: تضاد: »بیگانه ¹ آشنا«؛ 
بیت»پ«: تشبیه: تشبیه »زلف خم اندر خم معشوق« به چنبر ): حلقه( 
و نیز تشبیه »رخ معشوق« به »خورشید عنبربوی« ]شاعر در قالب آرایءه 
»لّف ونشر مرّتب«، به ترتیب »زلف« و »چهرءه« معشوق را به »حلقه« و 
خم  زلِف  که  وقتی  »از  بیت:  معنای  است./  کرده  تشبیه  »خورشید« 
و  حلقه  اسیر  را  خورشید  گویی  افشاندی،  ُرخت  بر  را  خود  خم  اندر 
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 ⒔ با موران«
از 5 1138 عاشق  شاعر  ناشکیبایی  در  اغراق  اغراق:  »الف«:  بیت   

بار خواندِن کتاب صبر و شکیبایی  دوری معشوق، به  گونه ای که هزاران 
دست،  »کف  از  مجاز  »دست«  »ب«:  بیت است./  بی فایده  برایش  هم 
پرده:  ایهام:  بیت»ت«:  دیده/  دیدن،  اشتقاق:  بیت»پ«:  پنجءه دست«/ 

1- حجاب، پوشش 2- پردءه موسیقی/ بیت»ث«: تلمیح: اشاره به حدیث 
نیا َمزرعُة اآلِخَرة: دنیا کشتگاه آخرت است.«/ بیت»ج«: تضمین: مصراع  »الدُّ
دوم، از »سعدی« است که حافظ آن را در این بیت خود تضمین کرده است.

کنایه 5 1139 بودن«  کسی  چراغ  و  »چشم  کنایه:  »الف«:  بیت  
مهربانی و  ایهام: مهر: 1-  از »عزیز و محترم  بودن نزد کسی«/ بیت»ب«: 
اسنادی(: بلیغ  )تشبیه  تشبیه  »پ«:  بیت خورشید/   -2 عشق   محبّت، 

1- خورشیدی )مشبّه: تو/ مشبٌّه به: خورشید( 2- شب روز نماید )شب مانند 
روز می شود ...(./ بیت»ت«: متناقض نما: زمین بوس  بودن در عیِن فرمانروایی 
)این که زمین بوِس آستان کسی باشی و در عین حال، سر همءه ملوک جهان 
بر درگاه تو باشد )همه مطیع تو باشند( متناقض نماست.(/ بیت»ث«: اغراق: 
کساد  را  بازار شکر  که  گونه ای  به  معشوق«؛  دهان  »شیرینی  در  اغراق   -1
می کند؛ 2- اغراق در »زیبایی و راست قامتی معشوق«؛ به گونه ای که حرکت 
و رفتارش موجب خجلت زدگی و شرمندگی سروِ خوش رفتار می شود./ بیت
»ج«: مراعات نظیر: ساز، پرده، نوا ]در واژءه »پرده« )دوم( نیز »ایهام« وجود دارد: 

1- حجاب و 2- پوشش پردءه موسیقی[
ایهام: 1( دل سیه: 1- سیاه دل و بی رحم 5 1140 بیت»الف«:   

حفظ   -2 نمی کند  نگاه   -1 ندارد:  نگاه   )2 سیاه  مردمک  دارای   -2
نمی کند./ بیت»ت«: ایهام: شیرین: 1- معشوقءه فرهاد 2- مّزءه شیرین، 

لذیذ و جّذاب
 بیت»ب«: ایهام تناسب: مدام: 1- پیوسته و مداوم 
با »پیاله، ُشرب«(/  )معنای اصلی( 2- شراب )معنای غیراصلی؛ تناسب 
بیت»پ«: ایهام تناسب: قدر: 1- مقدار، اندازه )معنای اصلی( 2- تقدیر و 

سرنوشت مقّدرشده )معنای غیراصلی؛ تناسب با »قضا«(
ایهام: بیت»ب«: بو: 1- رایحه، شمیم 2- آرزو، امید/ 5 1141  

مهر:  بیت»ث«:  موسیقی/  ابزار  نوعی   -2 رودخانه   -1 رود:  بیت»ت«: 
1- مهربانی و محبّت، عشق 2- خورشید ]مهرِ رخ: تشبیه بلیغ اضافی 
)رِخ همچون مِهر([/ ایهامتناسب: بیت»الف«: 1( چنگ: 1- نوعی ابزار 
با  تناسب  موسیقی )معنای اصلی( 2- پنجءه دست )معنای غیراصلی؛ 
»دست«( 2( قانون: 1- اصل و قاعده و قانون )معنای اصلی( 2- نوعی 
ابزار موسیقی )معنای غیراصلی؛ تناسب با »چنگ«، »دف« و »ساز«(/ 
حشره  نوعی   -2 اصلی(  )معنای  رخصت  اجازه،   -1 پروانه:  »پ«:  بیت
و  صبر   -1 صبر:  »ج«:  بیت »شمع«(/  با  تناسب  غیراصلی؛  )معنای 
شکیبایی )معنای اصلی( 2- گیاهی با میوءه بسیار تلخ )معنای غیراصلی؛ 

تناسب با »تلخ، تلخی، شکر«(
بیت»ت«: استعاره: ـ/ تلمیح: اشاره به »زندگانی بخش  5 1142  

بودن آب حیوان )آب حیات( که حضرت خضر ⒔ با 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« 
)بیهوده گریستن(«/  کردن  بیهوده  »کار  از  کنایه  زدن«  آب  بر  »نقش   -2
اغراق: اغراق در »بسیارِی اشک های خونین عاشق«؛ به گونه ای که خاک 
)تناسب(:  مراعات نظیر  »ب«:  بیت می سازد./  رنگین  را  معشوق  کوی 
شمیم و  رایحه   -1 )دوم(:  بو  ایهام:  سمن«/  سرو،  »چمن،  سمن«،   »بو، 

ریحان  زلفت،  )نامرتّب(:  مشّوش  نشر  و  لّف  »پ«:  بیت امید/  آرزو،   -2
ماست؛  گِل  رخسارت،  و  نمی اندازم؛  نظر  ریحان  بر  آن  وجود  با  ماست؛ 
اسنادی(: بلیغ  )تشبیه  تشبیه  نمی اندازم./  نظر  گل  بر  آن  وجود   با 
1- زلفت ریحان است. 2- رخسارت گل است./ بیت»ث«: تضمین: مصراع 
اّول این بیت، مثلی بوده که قبل از »سعدی« هم رواج داشته و سعدی 
را تضمین کرده./ واج آرایی: تکرار صامت های »د« این بیت خود، آن   در 
 )7 بار(، »ن« )4 بار(/ بیت»ج«: تضاد: نهان ¹ عیان )آشکار(/ ایهام تناسب:
)معنای  موسیقی  پردءه   -2 اصلی(  )معنای  پوشش  حجاب،   -1 پرده:   )1
غیراصلی؛ تناسب با »دف و چنگ«( 2( چنگ: 1- نوعی ابزار موسیقی )معنای 

اصلی( 2- پنجءه دست )معنای غیراصلی؛ تناسب با »دل«(
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بیت»الف«: مجاز: »جام« مجاز از »شراب، می«/ اشتقاق: 5 1143  
جوش، نجوشم/ بیت»ب«: متناقض نما: بحر آتشین/ اغراق: این که هر قطرءه 
بیت»ث«: جناس  اغراق است./  باشد،  آتشین  اندازءه صد دریای  به  شبنم، 
ناقص: جلیل، خلیل/ موازنه: کلمات دو مصراع، دو به دو با هم »سجع متوازن« 
و »سجع متوازی« دارند. )ای، وی: سجع متوازی/ ذاِت، نامِ: سجع متوازن/ 

ُملک، زنده: سجع متوازن/ جلیل، خلیل: سجع متوازی(
از  مصّرحه  استعارءه  »ماه«  استعاره:  »پ«:   بیت
»معشوق«/ ایهام: ـ ]بیت »ایهام تناسب« دارد: ماه: 1- استعارءه مصّرحه 
از »معشوق« )معنای اصلی( 2- ماه آسمان )معنای غیراصلی؛ تناسب با 
»خورشید، مه، زهره«([/ بیت»ت«: تشبیه: گوهرشناساِن راز، صدف وار 
دهان جز به لؤلؤ باز نکردند. )مشّبه: گوهرشناساِن راز/ مشّبهٌ به: صدف/ 
ادات تشبیه: وار/ وجه شبه: دهان جز به لؤلؤ بازنکردن/ کنایه: »دهان 
از »سخنان  مصّرحه  استعارءه  ]لؤلؤ:  از »سخن نگفتن«  کنایه  بازنکردن« 
ارزشمند و گرانبها«[/ بیت»ج«: واج آرایی: تکرار صامت های »د« )8 بار(، 
»ر« )7 بار(، »ن« )6 بار(/ تضاد: ـ ]بیت »متناقض نما« دارد: »در گدایی، 
گنِج سلطانی به دست داشتن«، متناقض نماست.«[/ بیت»چ«: تلمیح: 
اشاره به »ماجرای نبرد اسکندر با دارا )داریوش سوم(«/ ایهام تناسب: ـ 
]بیت »ایهام« دارد: »دارا: 1- داریوش سوم 2- ثروتمند، دارا و توانمند«[

 

   

  
 

  
  

 
   

 

 

  
  

  
 

 
 

  

  
  

  
 

 
 

 

  
 

  
 


	D12
	D9
	D12 P
	D9 P



