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---------------------------------------------------------------------------------------
تنظیم :منصور دلیر از چاراویماق          

درس دوازدهم 

سخن گفتن   دهی: پوشیلغو            

لکه مفهوم دور آن مدّنظر ب  ست؛ین  ندهیآن مورد نظر گو کیو نزد  یظاهر   ی که معنا  یعبارت  ا ی: واژه  یادب              دگاهیاز د هیکنا  

(یاست. )در واقع مفهوم مجاز  

 یمعن  یِمعن  افتیدر  هیکنا«.علّت آن امر  لی»دل  ای»نشانه«، »نمونه«    انیبا ب   ، ی امر  ةسخن گفتن است دربار  دهیپوش  ه، یکنا  :یبه عبارت

   .استدالل  قیاست از طر

.اصل مجاورت )در کنار هم بودن واژگان( استوار است  اد یاز مجاز است که بر بن یا گونه  هیکنا  نیچنهم

مطلب حتماً خط   ن ی»دور ا  ای  د«یمطلب خطّ پُررنگ بکش نیا  ریکه »ز کندیبه شما سفارش م   یمطلب  سیشما هنگام تدر  ریدب  یگاه

 ی گرید زیها چجمله ن یکه مقصود از ا دی دانیخطّ؛ امّا م  دنیکش یبرا  هی و آشکار دارد: توص  یظاهر یمعن   کیدو جمله  ن ی. اد«یبکش

«دارد  تیّامتحان اهمّ یمطلب، برا   نی»ا   است که:   ن یو آن، ا  ستین  آشکارها  است که در ظاهر جمله

نشده که   دهیام.« از ما پرسکتاب را باز نکرده  ی : » المییممکن است بگو  ؟«یاقدر خوانده  : » چه پرسدیکه از ما م   یدر جواب کس

  .امنخوانده  یز یکه چ  م یاپاسخ داده  هیجمله، به کنا   ن یما با گفتن ا  ینه ول  ا ی  م یاکتاب را باز کرده  یال

به ذهن  ز یسخن ن ی ظاهر یاست. گرچه معنا  ی نوازو مهمان ی: بخشندگییمفهوم کنا            اش باز است.                 درِ خانه یفالن

را هم از  نی شخص است نه باز بودن در خانه که البتّه ا ینوازو مهمان یهمان بخشندگ ییو کنا یامّا مفهوم اصل رسد؛یخواننده هم م 

.افتیدر  توانیکالم م   یو اجزا   ر افت سخن، عناصب  یرو

دو گونه   هی باال. پس » معنا« در کنا  یهاهمانند مثال  رساند، یم   هیکنا  یینها  یاست که ما را به معنا  یهمانند پل  یظاهر   یدر واقع معنا 

است:
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 .ال باال: در خانه باز استعبارت در مث  ی و واژگان  یقاموس  یمعنا  (  1                                          

 ه یدر کنا  معنا 

 ی نوازو مهمان  یدر مثال باال: بخشندگ  یمجاز  ی ( معنا2                                          

                                           

  .ییای تا تو ب  کندیبه راه نگاه م  کسرهی:   یو واژگان  یقاموس  ی معنا(1                                                                  

 به راه تو است  چشم

 . ییایتا تو ب  کشد ی: انتظار م ی مجاز یمعنا (  2                                                                     

  .میدرگاه خدا دراز کن  یمان را به سودست(1                                                                      

  میبه درگاه خدا بردار  دست

 . میبه درگاه خدا دعا کن(  2                                                                   

 .دارد  دیسف  یشیمحلّه است که ر نیاو از جمله ساکنان ا (1                                                                               

  محلّه است یدهایسف  شیاز ر او

 محلّه است.  ن ی( او از افراد باتجربه و مورد احترام ا2                                                                            

 

 

 یچرا از در حق شوم زرد رو                یکو   چیاز ه  ی نرفتم به محروم  

 شده است.  انیب  زیخود آن چ  یبه جا   ی زیاز چ «یا»نشانه  ه،یکنا  ن یا  در.     یاز خجالت و شرمندگ  هیکنا  «یی زرد رو»

 دش یآ  ری و ت ریشمش  یرأ  یهم                دشیآ ریش  یهنوز از دهن بو  ❖

از   « یا»نشانه ه،یکنا ن یا  در«. استاست که »او هنوز کودک   ن یاست و مفهوم آن ا  ز یرآم یتحق ی اهیکنا د«یآیم   ر یش ی دهن او بو از»

است که »جنگ طلب    ن یاز ا  ه یکنا  ز یدارد« ن  ر یو ت  ر ی شمش  یرأ»  .کار رفته استبه  یکودک  ی دهان است به جا  رِ یش  یکه بو   یکودک

 «.است

 کجاست   خاریبفرما، گل بحافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج               فکر معقول   ❖

»نمونه«   کی   هی  شه،یاند  ن یا  انیب  ی شاعر برا   ست یبدون رنج ن  یشی آسا  چی است که ه  ن یاست و مفهوم آن ا  ه یکجاست« کنا  خاریب  گل»

 .اشاره کرده است  عتیدر طب

 ی سمن ندرو  ی که گر خار کار                یبسنده است اگر بشنو   اتنیهم ❖

  عت ی»نمونه« در طب  کیندارد« به    یخوب  انیار بد پا»هرگز ک   کهنیا  انیب   یبرا   شاعر .است  هیکنا  «یسمن ندرو  ی»گر خار کار  مصراع 

 .اشاره کرده است

های مثال

 دیگر

بررسی و آشنایی با چند 

در شعر و نثر نمونه کنایه  
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«.است  ینوشته شده است: »شکستن  ونیزی تلو  ۀجعب  یرو❖

»علّت کار«  ،یاهیکنا  ۀجمل  نیچن  در«.حمل شود  اطیاست که »پس با احت نیاست و مفهوم آن، ا  هیاست« کنا  یکوتاه »شکستن  ۀجمل

.شده است  انیحمل شود، ب  اطیبا احت دیچرا با   کهنی علّت ا یعنیشده است،    انیکار« ب  »خودِیجابه

علّت درخواست باز   ز ین  ی اهیکنا  نی»هوا چه قدر گرم است.« در چن  م ییگوی»پنجره را باز کن« م   مییبگو  که نیا   ی جابه  یگاه❖

.و منظور ما خودِ آن کار است  م ییگویشدن پنجره را م 

 .ش و بگذار سُماق بمکندرا نقداً خط بکِ  یگفت: ... مابق  الیع ❖

.از در انتظار و در حسرت دعوت ماندن است  هی کنا  دن«، یاز حذف کردن و »سماق مک هیکنا  دن«، یکش  خط»

.فراوان داشتن است  تیّو قابل  یی از توانا  ه یمرده حلّاج بودن«، کنا  چند».یکه چند َمرده حلّاج  یامروز نشان بده  خواهمیم ❖

«.است به مفهوم »در کنار هم  هیعنان« کنا  هم».تازندیهم عِنان م   و  شوندیسوار اسب م   وسفیو    یزر❖

از  هیشاخ شمشاد«، کنا مثل» .نشست شی گرفت و مثلِ شاخ شمشاد رفت و سرجا ن یاحسنت و آفر یبا مبلغ  ستیب ة نمر کیخسرو ❖

 .سربلند بودن است

.نداشت  ی کاف  یی است که توانا نیاز ا  ه ی، کنالنگ بود«  تشیکُم  ».لنگ بود  تشیکُم  یاضیبود... امّا در ر   یاو شاگرد ممتاز❖

 .است   یدر کس  یی و راهنما  حتی بودن نص  اثریب  هیکنا  ن یا  مفهوم.    در سنگ  نیآهن  خ ینرود م ❖

:گرید  هیچند کنا 

 .ندارد  یتیّاست که اهمّ  ن یاز ا  هی: کنااوردن«ی خم به ابرو ن»

 .طلب استرصتف  یاست که آدم نیاز ا  هینان به نرخ روز خور است.« کنا  یفالن»

 .شده است  انیشام نخوردن ب  ل«یاست که در آن، »دل  ی اهیکنا  رم«ی. »سرمیس  ؟ یخوریم   شام

 .است  یازمندیاز ن  هیبرهنه است.« کنا  پا»

 .دارد  یادیبه او توجّه ز  ایاست که کامالً مراقب اوست    ن یاز ا هی.« کناداردیاز او برنم  چشم»

 .( استیحماقت )نادان  تیاز نها   هیا.« کنداندیاش را نمراست و چپ   دست»

 .کند یم   یاست که دزد نی از ا  هی دستش کج است.« کنا  یفالن»

 .کم است  اریاز زمان بس  هیچشم به هم زدن... .« کنا  کی  در»

.بودن سخن است که در بافت کالم و جمله  آمده است  جیاز پخش شدن و را  هیبه دهان گشتن سخن« کنا  دهان»

 .از اشتباه بزرگ کردن هین« کناگل به آب داد  دسته»

« شدن، هول شدن  یاز »دچار نگران  هیو پا گم کردن«کنا  دست»

«ربودنیاز »فق  هیدست بودن« کنا  تنگ»

 .«از »بااراده بودن  ه یقدم بودن« کنا  ثابت»

. کندیم   ییو گدا  ازی: او در برابر همه اظهار نییمفهوم کنا  کند«، یهمه دراز م  شی دستش را پ  »او
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را با هم   ر یز  ی جمله  دو.سازدیاو محسوس م   ی و حاالت را برا  داردیذهن او را به تالش وا م  شود؛یسبب درنگ خواننده م  هیکنا (

:دیکن  سه یمقا

نکته   ن ی ا  ان یب  ی برا  ی مثال وقت  ی . براردیپذ یم مخاطب توان انکار آن را ندارد و آن را    رو نیاز ا  شود یهمراه م   لیاِدّعا با دل  ه،ی( در کنا2

جو زِ جو« سخن خود را با نمونه و   د، ی: »گندم از گندوم برومییگویبد«، م   یجهیخوب دارد و عمل بد، نت  یجهیکه »عمل خوب، نت

 است. ریدناپذیو ترد  یرفتنیکه کامالً پذ  میاکرده  مراهه  یلیدل

                             

:ثمر استها کار و تالش بیآن ۀهایی که مفهوم همایهکن

چراغ در رَه باد نهادن، آب در هاون کوفتن، با مُرده مشورت کردن، وَسمه بر اَبروی کور کشیدن، گاو 

و ُمشت بر سِندان کوفتن و ... . بر آب زدننقش  نر را دوشیدن،

فواید کاربرد کنایه

( در مجاز: فقط یکی از دو سوی    معنی درست است.1

گفت.می بیتمثال: به یاد روی شیرین  

بیت: مجاز از شعر  

. است ندهیدور مورد نظرگو یا معناامّ واند درست باشد.تدر کنایه: هر دو وجه کالم می( 2 

معنای قاموسی و واژگانی:الف(   

محاسن و شیبودن ر دیسف                           است دیسف شیر یفالن مثال:

ب(  معنای مجازی: 

بودن، باتجربه 

معني درست است.  در مجاز: فقط يکي از دو سوي  (1

گفت.مي بيتمثال: به ياد روي شيرين   

بيت: مجاز از شعر  
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.یابیدب   یرز  ی هارا در مثال  هایهکنا (1

( یتان سعدلنگر بنهد.  )گلس  یند، بجهد و چون صلح ب ید، آ  یان( عاقل چون خالف اندر م الف

 .از پا بر جا بودن، ماندن، ساکن شدن  یه انداختن« کنا  یالنگر نهادن  »

( یبدیاالسرار م .  )کشفیدگرد درِ ما گرد  ید؛بال، همه ما را خوان  یر ت  ۀخست  ی به گل فرو شده، ا   ی پا  ی( اب

 ۀمتوسّل شدن، همراه و وابست  ی از به کس  یه « کناگشتن  یگرد درکس/»  .از گرفتارشدن، عاجز و درمانده  یه به گل فرو شدن« کنا  ی پا»

 .بودن  یکس

(یتماشا شدن نداشت  )سلمان هرات یلبود م   یینه از هراس سنگ     آ یها اگر چه صاف، ول( دلپ

و باور،   یدهاظهار نکردن عق از یهتماشا شدن نداشت« کنا  یلم /»  .بودن ریا یبودن، پاک و صادق و ب  کینهیاز ب یه دل صاف بودن« کنا»

 یزی پنهان ماندن چ

( یپاک     بگفت آنگه که باشم خفته در خاک  )نظام   ی کن  ی( بگفتا دل زِ ِمهرش کت

.از مردن  یهدر خاک خفتن« کنا »  /.یترک عاشق  ی، را فراموش کردن کس  ی از مهر کس  یهپاک کردن« کنا  یدل از مهر کس»

تحلیل خود ارزیابی درس دوازدهم

.دهدیم یرو ای ردیگی( استعاره در »واژه« صورت م1

به جوبارها  نیرنگ یهاچه گل       اند و رفته آغشتهخود به خون  مثال:

( یی)عالمه طباطبا                              است.  دانیاستعاره از شه «هاگل» تیب نیدر ا

 .یامدیتابان ن ةستار یباز امشب ا مثال دیگر: 

شده است. نایاست که در بافت واژه ب اریاستعاره از  «ستارهدر این مصراع »

دهد. گیرد یا روی می( کنایه: در ساختار »کالم«)جمله( صورت می2

اندام سنگین دلمثال: َگرَم بازآمدی محبوب سیم  

گُل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گِل

ن« هر سه کنایه هستند از نجات »گُل از خار برآوردن«، »خار از پای درآوردن« و »پای از گِل برآورد

 دادن و یاری رساندن.

میدان روشن شد.)سیمین دانشور(بینی آفتاب تیغ کشید و مثال دیگر:   یکهو می

 »تیغ کشیدن آفتاب« کنایه از طلوع خورشید است.

https://konkur.info



90

     

 ( ر عمر                     )حافظاست     زان رو عنان گسسته دواند سوا  یگه  ین حوادث کم  یل( در هر طرف زِ خث

می گذرد .   یعکه عمرسر  ین از ا  یه عنان گسسته بودن سوارعمر« کنا  »/از با شتاب )تاختن( رفتن  یهعنان گسسته)اسب( دواندن کنا»

 ( ی)سعد                   ییچرا به فرق نپو  یدوگو  یردگ  یبد     که عبه سنگ عشق برآم   یمکه پا   ی ( به کس مگوج

 .را انجام دادن  یشوق و با دل و جان کار  یتاز در نها  یهکنا  «یدنبه فرق پو/ »  .از گرفتار شدن یهپا به سنگ برآمدن« کنا»

 :یدرا مشخّص کن  یرز  یهاعبارت  ییمفهوم کنا (2

 (یبه پشت                                )فردوس  ینز  یگه  ین،پشت بر ز یدرشت     گه  ی است رسم سرا  ین( چنالف

و اوضاع بر وفق مراد   یاز شکست، ناکام   یهبر پشت« کنا  ینز/ »  .و اوضاع بر وفق مراد بودن یّتموفّق یروزی، از پ  کنایه «ینپشت بر ز»

 .اردد  یب: جهان فراز و نشیکلّ  مفهوم                             .نبودن

( یجو زِ جو  )مولو  یدمکافات عمل غافل مشو     گندم از گندم برو( از  ب

کار  ۀیجهر کس نت یجه، خاص خود را  دارد، متناسب بودن عمل با نت ۀیجنت یکه هر عمل یناز ا یهجو زِ جو« کنا یدگندم از گندم برو»

 .ندبییخود را م 

 ( مجاز من                                    )حافظ  یقت، حق   ینشود قر  یتا ک      یاحال  یهاز گر  زنم یبر آب م   ینقش(  پ

 .کردن  یهودهاز کار ب  یهنقش بر آب زدن« کنا»

 (یکاشان  یمسرو خرامان از من؟                      )کل  ی ا  ی سرکش  یبالم به پناه که روم؟     تا به ک  یخته ر  ی( قمرت

.کردن  ینافرمان  یاکردن    یری گو کناره  یاز دور یهکنا  «یسرکش»  /.از عاجز و ناتوان بودن یهبال بودن« کنا  یختهر»

 :یدده  یحها را توضو مفهوم آن  یابیدرا ب  هایهکنا  یرز  یهادر نمونه (3

( یوش  )سعدگ  یوارتا نباشد در پس د  دار   هوش  یی آنچه گو یوارد  یش( پالف

از گوش   یه گوش بودن« کنا  یوار در پس د/ »    .از مراقب و مواظب باش  یه دار« کناهوش/ »    .یانهو مخف  یاز پنهان  یهکنا  «یوارد  یشپ»

 .دادن و اِستراق سمع

 ( ی)سعد                                                    یارنبندد هوش  در  یا دل به دن                    و بگردد روزگار      ید( بس بگردب

.یویو ترک تعلّقات دن  یا از وابسته نشدن به دن یهنبستن« کنا  یادل به دن«  /.و چرخش روزگار  یاز دگرگون  یهروزگار« کنا  یدنگرد»

(هوشمند!                                       )رابعه بنت کعب  یا   توان کردن شنا،  یک   یدکرانه ناپد  یایی( عشق درپ

  .عشق ۀداشتن در مسأل  یقاز توف یهعشق« کنا یایشنا کردن در در »  /.بودن  یعاز وس  یهبودن« کنا  یدکرانه ناپد»

(ی)سعد                      جهان به جهان دگر شدم                   ینکز  ییو من از خود به در شدم  گو  ی( از در درآمدت

.از ُمردن یهدگر شدن« کنا  یبه جهان  /.شدن  خبریشدن، از خود ب  خودیشدن، از خود ب  یاراخت  یاز ب   یهاز خود به در شدن« کنا»

 ( یآملزاده )حسن             برخاک نهادن آسان است؛ دل از خاک برداشتن دشوار است.                        یشانیپ  ی( الهث
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از ترک تعلقات   یه دل از خاک برداشتن« کنا/ »  .کردن  یاز سجده کردن، عبادت کردن، اظهار بندگ  یهبر خاک نهادن« کنا  یشانیپ»

 .وابسته نبودن  یات، به ماد  یکردن، عدم وابستگ  یویدن

(ی)محو                   به سر امشب         ی شاه خود کنم خاک  ی دگر در کو      یدکوب  یهوده( در سلطان و شه را روزها بج

شدن،    یچارهاز بدبخت شدن و ب  یهخاک بر سر کردن« کنا/ »  .و کمک خواستن، متوسّل شدن  یاریاز    یهکنا  «یدنرا کوب  یدر کس»

 .شدن  تابیب

 :یدکن  یرا بررس  2یابیخودارز  یهامثال  ی و فکر  ی زبان  هاییژگیو (4

(یبه پشت                            )فردوس  ینز  یگه  ،ینپشت بر ز یدرشت     گه  ی است رسم سرا  ین( چنالف

:دیها را پاسخ دهو پرسش دیرا بخوان  ریدو غزل ز(1

دوست  ی جان ا  ی فدا  زتیدوست  هزار جان عز  یاز جهان ا  ی مقصود تیتو غا  مرا 

دوست  یا   انیعهد آش  نکندیم   ادی که    به دام تو الفت گرفت مرغ دلم   چنان

دوست  ی بر آستان ا  رم یبه راستان که بم  کجا توانم رفت   ییتو در نگشا  گرم

دوست   یاست از آن دهان ا  عیجواب تلخ بد   شیخو ینه زندگان  د، یتو با یرضا  مرا 

( یسعد)              دوست  یگمان ا   بردیغلط م   که  یدوستبه   زیعشق بگر  بیاز آس  ی گفت سعد  که

   ***

ها اجمال  ةپنهان شده در پرد  هالیها  تفصدفتر حُسن تو را فهرست، خط و خال  یا

ها هم مغرب ادبارها، هم مشرق اقبال  لطف تو   دارنهییقهر تو، آ  فروزآتش

هاتمثال  یبر هم خورد از زشت  یک   نهیینسازد جرم ما  آ  نیتو را پرچ  عفو  یشانیپ

هادامنم از خار استدالل  شهیر  شهیشد ر          یکسیکوچه راه، از ب  کیعقل گشتم همسفر    با

هاغربال  نی تر سوراخ اهر روز گردد تنگ   ییما پاره  یشب کواکب کم کنند از روز  هر

( یزیصائب تبر)       ها آمال  ۀسررشت  دهدیکنم  زلفش به دستم م   یدیسامان نوم   رومیچند صائب، م   هر

 ( یلن )غزل سعدفعالتن مفاعلن فع  مفاعلن(1       .دیابی( وزن هر دو غزل را بالف

 تفعلن )غزل صائب(مستفعلن مستفعلن مس مستفعلن(2

 .دیکن   لیو تحل  سهی مقا یو فکر   ی( دو غزل را از نظر قلمرو زبان ب

.است یو آسمان  یانسان  قیعم  ی و برخوردار از معان  ن یزبان شعر نرم و دلنش  یعراق در سبک   :زبانی  قلمرو✅

 .است دهیچیپ  ی هایپردازالیتازه و خ نیمضام  یو دارا   انهیشعر عام   یهندامّا در سبک  

تحلیل کارگاه درس دوازدهم
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نکند« یو کاربرد فعل »م   وستهیپ  ر یضم  یی جامانند: جابه  ، ی زبان خراسان  یهایژگی و  یهنوز برخ  یغزل سعددر    :یو فکر قلمر✅

.را ندارد  یغزل سعد  یغزل صائب، روان  ی هاتر هستند اّما واژهتر و رواننرم  ،یغزل سعد   ینحو   یها ها و ساختواژه  .وجود دارد

عفو و   یشانی ها، پلطف، مغرب اِدبارها، مشرق اقبال  دارنهییفروز قهر، آتازه مانند: آتش  یهاریی و تغ  هابیترک  یبرخغزل صائب  در  

شدن   شهی رشهیر ، یکسیراه، بکوچه کی مانند: فهرست دفتر،  انهی عام  راتیتعب ی، برخغزل صائبدر  .دارند یها، تازگآمال ۀسررشت

دوست، خداوند  ی تنها رضا ،یو زندگ یجهان هست  ۀمقصود شاعر از هم تیغا ،یغزل سعددر .شودیم  دهیها ددامن و سوراخ غربال

 ، یهست  یهادهیپد  ۀ، همغزل صائبدر  .زدیپرهیعشق نم  ی و از بال  زدیگریعشق نم  یها یعاشق هرگز از سخت  ،یزل سعدغدر  .است

غزل در    .باشدیز قهر و لطف او م ا  یجهان، پرتو  ن یا  یهایو خوشبخت  هایبدبخت  یخداوند هستند و همه  یهاییبایز  ةدهندنشان

 تر یعرفانمعشوق  غزل صائب  در  .گرا استواقعغزل صائب  .کندیوارد نم یاگناهان ما در عفو و بخشش خداوند، خدشه  ی، زشتصائب

 .یاست نسبت به غزل سعد ترشیدر غزل صائب ب  یعرب  یهاواژه.است گرایمعنغزل صائب  .است

.دیینما  لیتحل  یسباشنایز  دگاه ی( دو غزل را از دپ

»راستان   ه،ی»در گشادن« کنا  ر،یمراعات نظ  ان« یفشرده، »دام«، »مرغ«و »آش  ه یمجاز از نعمت، »مرغ دل« تشب  جهان«»  :یسعد  غزل

 .یاستعار  ۀ عشق« اضاف  بی»آس  ، یز یآم »جواب تلخ« حس  ، یشیو آستان« جناس ناهمسان افزا 

و »اجمال«  ل«یگسترده، »تفض  هیها فهرست دفتر توست« تشب»خط و خال  فشرده،   هیاجمال« تشب  ةحسن«، »پرد  دفتر»  :صائب  غزل

ها«فشرده، »مغرب ادبارها«، »مشرق اقبال  هیلطف توست« تشب  دارنهییها آ فروز قهر توست«، »مشرق اقبالتضاد، »مغرب اِدبارها آتش

سوم اسلوب معادله،   تیب  ،یاستعار  ۀعفو« اضاف  ی شانی»مشرق و مغرب« »قهر و لطف« تضاد، »پ  اد، فشرده، »ادبار« و »اقبال« تض  هیتشب

ستارگان در    ری پنج اشاره به تأث  ت یفشرده، ب  ه یها« تشب»خار استدالل  ه، ی کنا  شه«یرشهی»ر  ص،ی»عقل« تشخ  ه، یساختن« کنا  نی»پرچ

 ه یها« تشبآمال  ۀتکندن« پارادوکس، »سر رش  یدی»سامان نوم   آسمان، مصرّحه از    ة»غربال« استعار  ص،یسرنوشت، »کواکب« تشخ

 .صیفشرده، »زلف« تشخ

لطف«،    دارنهییفروز قهر«، »آها«، »آتشاجمال  ةچون: »فهرست دفتر حُسن«، »پرد  یا دهیچیگوناگون و پ  یرها ی، تصوصائبغزل    در

»همسفر شدن با ها«،  تمثال  یاز زشت  نهی بر هم نخوردن آ  لیعفو«، »تمث  یشانینشدن پ  نیها«، »پرچ»مغرب ادبارها«، »مشرق اقبال

 .شودیم   ده یها« دآمال  ۀکوکب« و »سررشت  ی هاتر شدن غربالها«، »تنگاز خار استدالل  امنشدن د  شهیرشهیعقل«، »ر

با   یلفظ  عی گاه، از نظر بد  یسعد.»الفت گرفتن مرغِ دل به دام مشعوق« وجود دارد  ة ساد  ر یتصو  تنها  ،ی غزل سعدکه در    یحال  در

 .شدیاندینو« م  یهاانند: »به راستان و بر آستان...« اّما صائب فقط به »مضمونم  کند؛یم   ی ها بازواژه

 .دیسی فشرده را بنو  هاتیو ارکان تشب   دیرا مشخّص کن  هی تشب ریو عبارات ز  اتیدر اب(2

 (پورنیام  رص ی)ق                    ی است طوفان  یتو آرامش  ادی که    ا یعشق             ب  ی( کنار نام تو لنگر گرفت کِشتالف

 بِه : مشبّهٌیکشت /              : مشبّهعشق/          فشرده  ه یعشق: تشب  یکشت

(مرصاد العبادکرد.)قدرت در گل از گل دل    دیو خاک را گل کرد و به    دی( پس از ابر کرم، باران محبّت بر خاک آدم بارب

 به: مشبهباران  / : مشبهمحبّت/     فشرده   ه یمحبّت: تشب  باران/        بهمشبه  ابر /         : مشبهکرم/   فشرده  هیکرم: تشب  ابر

 ( هیّسجّاد  ۀ فیبه دور افتم.    )صح  تی ( پروردگارا روا مدار در ظلمات جهل و ضالل از چراغ هداپ

 فشرده  هی: تشبتیهدا چراغ/   به : مشبهظلمات   /       و ضالل: مشبه  جهل/     فشرده  هیجهل و ضالل: تشب  ظلمات
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به: مشبهچراغ  /       بهمش  تیهدا

اهتی( مه طاسک گردن سمندت               شب طره پرچم ست

(یعبدالرزّاق اصفهان  نیالدّعقل ار چه بزرگ طفل راهت                       )جمال              تیخاک پا  ع،یچرخ ار چه رف

بهگردن سمندت: مشبه  طاسک/       شبه: م مه/        فشرده  هیطاسک گردن سمندت: تشب  مه

 مشبه به   :  اهتیپرچم س  طره/       مشبه:  شب/        فشرده  هی : تشباهتیطره پرچم س  شب

 به راهت: مشبه  طفل/      : مشبهعقل/      فشرده  هیار چه بزرگ طفل راهت: تشب  عقل

( یمنزو  ن یجاست  )حس  نی زد، هم  ایدل به در  دی آنجا که با   باستیچشمان تو ز  زیانگرشو  یای( درث

به : مشبهزیشورانگ  یایدر/        : مشبهچشمان/        فشرده  هیچشمان: تشب   زیشورانگ  یایدر

 :دیمشخّص کن ریز  یهاتیمجاز را در ب (3

 نرگس: مجاز از چشم  :  پاسخ تو بود   ی جهان نرگس جادو زیانگ  فتنه   ی( عالم از شور و شر عشق مبادا خالالف

 خون مجاز از کشته شدنپاسخ :    چندان امان نداد که شب را سحر کن   که خون ناحق پروانه شمع را   یدی( دب

 دست مجاز از قدرت  خ : پاس  ستیدست باالتر ن  چیوز دست تو ه   ستی( از تو به که نالم که دگر داور نپ

است؟  هیمانده از تشب  ی که آن استعاره، کدام رکن باق  دیو مشخّص کن  دیابیاستعاره را ب ریو عبارات ز  اتیدر اب(4

( به رنگ ارغوان دارد  )حافظ  یدارد        بهار عارضش خط  بانهیدارم که گرد گل زِ سنبل سا  ی( بتالف

 به()مشبه  سوی : استعاره از گسنبل  /  به(: استعاره از چهره )مشبهگل  /   به(ه از معشوق )مشبه: استعاربت

 ( یی)سنا         ینیبرون شو تا جهان ب  یچاه ظلمان  ن یز  یکی        ینیو آن ب نیا  بی زندان فر  نیدر ا  ی( دال تا کب

 به(و معرفت )مشبه  قی: استعاره از حقاجهان/        به(شبه)م   ای : استعاره از دنچاه  /   به()مشبه  ای: استعاره از دنزندان

 .دیسیآن را بنو ییو مفهوم کنا  دیرا مشخّص کن  هیعبارت کنا  ریز  اتیدر اب (5

 )حافظ( از مانع شدن/   یه: کنایرمستش نگپاسخ : د                رمیزند منت پذ  رم یوگر ت              رمیگر کُشد، دستش نگ  غمی( به تالف

 ( یآموزگار                                                    )فردوس  شی که بنشاندت پ                    کند روزگار        ی نغزباز  یکی(  ب

 از درس عبرت گرفتن   ه یآموزگار نشاندن: کنا  شیپ

 :دیص کنمشخّ   ریو عبارات ز اتیرا در اب  هیمجاز، استعاره و کنا ه، یتشب  یهاهیآرا(6

 ( بهار  یعذاران همه رفتند                   )محمّدتقاست برِ سرو         کز باغ جهان الله  ی لی( داغ است دل الله و نالف

 فشرده  هی: تشبعذارانالله/   فشرده  هیجهان: تشب  باغ /     : استعاره از رنگ کبود سرویلین/    وسط الله  اه یس  ۀ: استعاره از لکّداغ

 ( یمنزو  ن یاو از ستاره دم زد و من از تو دم زدم                         )حس            تا سحر            م یمفاخره کرد( با آسمان  ب
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 یاز فخر فروش  هی آسمان مفاخره کردن: کنا  با /       از سخن گفتن  هیزدن: کنا  دم

 (یکدکن  یعی واز باد و باران                  )شفاست آ  یتا در زمانه باق         محبّت بعد از من و تو ماند        ۀنغم  نی( اپ

 هیّباد و باران: استعاره مکن  آواز/            فشرده   ه یمحبّت: تشب ۀنغم

 (یزاده آمل)حسن   یصتشخعقل و عشق:    ی هادر واژه   پاسخ :       : العجل، العجل.        دی: الحذر، الحذر؛ عشق گودیعقل گو  ، ی( الهت

 (گر سرشک چو باران چکد رواست       کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر                       )حافظ  دهی( از دث

 فشرده   هیعمر: تشب  روزگار/       گسترده  هی عمر چو برق بشد: تشب  روزگار

 ( ی)مولو                              ای بار بابر شکر    ، ییافروز توماه شب         ییسوز توغم  ی شاد  ، ییروز تو  ی( روشنج

 هی: کناسوزغم/      فشرده  هی: تشبییسوز توغم  یشاد /       فشرده  هی: تشبییروز تو  یروشن

 ه یّمکن  ة : استعارای شکر بار ب  ابر/     فشرده  هی: تشبییافروز توشب  ماه

 ن یاسمی  د، ی حکمت گشا  ۀچشم  د، یرزند. درخت معرفت به بار آسر ب  شانیا  یهااز دل  دیتأّمل کنند، بهار توح  اتیآنی( چون در اچ

 ( یبدیاالسرار م شوق بردهد.                                                                         )کشف

 فشرده  هیشوق«: تشب نیاسمی حکمت«، »  ۀ»درخت معرفت«، »چشم  د«، یتوح  بهار»

 ( ی)سعد                    یشکست  نهیرو اکنون که آبگ  اطیت        به احتخالف شرط مودّ  ،یو رفت  ی( دلم شکستح

 .از ناراحت کردن  ه یشکستن: کنا  دل

( ییکسرا  اوشی درخت   )س  یا   یی درخت / همواره خفته است در آغوشت آسمان / باال  ی ا  یی ( تو قامت بلند تمنّاخ

 .فشرده  هی: تشبیی درخت تو قامت بلند تمنّا  یا /    هیّدرخت: استعاره مکن  یدرخت آسمان خفته است،  ا  یا

  .از در اوج بودن هیدرخت: کنا  یا ییباال

 ( یمحمود شبستر  خیصد مهر تابان                           )ش  ی اذرّه  کیبه هر           دانیم  نه یی( جهان را سر به سر آد

 یاله  قت یتابان: استعاره از حق  مهر/    فشرده  هی: تشبنهییآ  جهان

 (.                                           )اخوان ثالثدیمروارهمگنان خاموش / گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد   (ذ

 گسترده   هی: تشبدیکردار صدف بر گرد مروار  به/     از سکوت  ه یبودن: کنا  خاموش

 ( به بوستان                        )صائبمرا، وقت سحر  کشدیتو م   ی ها درا       بوسرا، از پس پردهگل بوستان  ی( ار

 .از آشکار شدن  ه یپس پرده در آمدن: کنا  از /     ستعاره از معشوقگل: ا  یا

 (اری)شهر                         ستم یگر  یروز خنده کردم و عمر   کیاز گالب سرشکم که من چو گل        داستی( پز

 .از شاد بودن  هیکردن: کنا  خنده/     گسترده  هیکردم: تشبخنده    ی چو گل عمر  من /    فشرده  هیسرشک: تشب  گالب

 یاز مدّت طوالن  ه ی: کنایعمر /     .از ناراحت بودن  هی: کناستنیگر
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( یریّمع  ی)ره                                   امدهیخر  یرشته را به نقد جوان  ن ینداد       ا  گانیرا فلکم را  دیسف  ی( موژ

 فشرده   هی: تشبیجوان   نقد/     : استعاره از مورشته

 :دیخود قرار ده ۀ را در خان  ه یو هر پا  دیها را مشخّص کنآن  یی آوا  یها هیمرز پا ات، یدرست اب( با خوانش  7

)ناصرِ خسرو(            بجوید سر تو همی سروری را اگر تو زِ آموختن سر نتابی  الف

بی     نَ    تا   خ    تَن    سَر زِ     ءا     مو ا  گر    تُ

وَ    ری   را  هَ    می    سَر ر   تُ    سبِ    جو   ید

)موالنا(  سر زِ پایت بر ندارم روز و شب قرارم روز و شبدر هوایت بیب( 

رو     زُ     شَب بی     قَ     را     رَم در  هَ     وا     یَت 

و     زُ     شَب ربَر      نَ     دا     رَم سَر  زِ     کو    یَت 

یخود جا ۀرا در خان هینموده، هر پا یها طرّاحبه تعداد آن ییهاسپس خانه د، یرا مشخّص کن ییآوا یها هیمرز پا ها، تیبا خوانش ب(8

 .دیسی ها را بنوآن  ةو وزن واژ  دیده

)حافظ(  که دایم با کمان اندر کمین استزِ چشم شوخ تو جان کی توان برد الف( 

تَ    وان    بُرد تُ   جان    کیخِ    چش مِ   شو    زِ  

کَ    می   نَست کَ  ما     نَن  دَر کِ  دا   یم    با 

مفاعی )فعولن(مفاعیلن مفاعیلن 

)فردوسی( ام که تخم سخن را پراکندهام نمیرم از این پس که من زنده ب( 

دِ     اَم  زِن  کِ    َمن   اَ   زین    پَس نَ    می   رَم

دِ     اَم  پَـ     را     کَن سُ  خَن    را کِ  تُخـ   مِ 

فعل فعولنفعولنفعولن

: دیسیبنو  یخال  یو آن را در جا  دیکن  دی( را تولتیب  یها از واژه  ر یمناسب )غ  ییهاهیپا  ر،یز  تیبا توجّه به آهنگ ب  (9

)قیصر  دانم تو از جانم؟ نمیخواهد بگو عشق  چه میخواهددانم بگو عشق تو از جانم چه مینمی

پور( امین

چ    می   خا    هَد ز     لی    خا     هم بِـ    گو    عش   قِ نِـ    می     دانَم 

نِـ    می   دا     نَم  طَ   ری    قی    را پَ   ری    شا    نم تُ    می     دانی 

: دیها قرار دهرا در خانه  ک یهر  ییهجا  یهاسپس وزن واژه و خوشه د،یکن  کیتفک  یی آوا  یا ههیرا متناسب با پا  ریز  یهاتی( ب10  
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 )مولوی( در من نگر، در من نگر، بهر تو غمخوار آمدم  آمدم   یار باز آمدم باز آمدم، از پیش آن الف(

 

 های آوایی پایه

 را   مَ    دَم یا      اَز    پیـ  شِ    آن  با     زا    مَ    دَم  با     زا     مَ   دَم 

 خا    را   مَ    دَم  بَهـ   رِ    تُ    غَم  دَر   َمن  نِ    گَر  دَر   َمن   نِ   گَر 

 مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  وزن واژه

ـ    Uــ  ــ     های هجاییخوشه  ـ    Uــ  ــ     ـ ـ    Uــ  ــ     ـ ـ    Uــ  ــ     ـ  ـ

 

 )نظامی( خاک ضعیف از تو توانا شده  شده ای همه هستی زِ تو پیدا   ب( 

 دا   شُ   دِ  تی   زِ   تُ   پی  اِی    هَـ   مِ    هَس  های آوایی پایه

 نا   شُ   دِ  فَز   تُ  تَ   وا  خا   کِ   ضَ   عیــ

 فاعلن  مفتعلن  مفتعلن  وزن واژه

ـ   U  Uــ    های هجاییخوشه  ـ   U  Uــ    ـ ـ    Uــ    ـ  ـ

 هستند؟  یوزن همسان دولخت یدارا  ر یز  اتیکه چرا اب  دیسیبنو  لیو با ذکر دل  دیرا مشخّص کن  ریز  ی هاتیب  ییآوا  ی هاهی( پا11

 )سعدی( دهی کنی، آمد و ره نمیرفت و رها نمی از نظرت کجا رود، ور برود تو همرهی الف(

 تُ   هَم  رَ  هی  وَد     رَوَر   بِ     کُ   جا    رَ    وَد  اَز    نَ    ظَ   رَت های آوایی پایه

 نِ   می  دَ  هی  آ     مَ    دُ   رَه  نِ    می  کُ   نی  ها رَفـ  تُ    رَ   

 مفاعلن    مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن  وزن واژه

 مصراع زوج   ی الف( مکث وسط مصراع     ب( ارکان شعر متناوب     ج( تعداد هجاها

 )رهی معیّری(  م کند چمن را، باران صبحگاهیخُرّ سیاهیاشک سحر زداید، از لوح دل   ب( 

 سِ   یا   هی  اَز    لو    حِ    دِل زُ      دا    یَد اَش  کِ   سَ   حَر  های آوایی پایه

 ح    گا   هی  با   را     نِ   صُبـ چَ    َمن   را  خُر   رَم   کُ   نَد 

 فعولن مستفعلن  فعولن مستفعلن  وزن واژه

 مصراع زوج   ی صراع     ب( ارکان شعر متناوب     ج( تعداد هجاهاالف( مکث وسط م 

 :دی( دارند، مشخّص کنی)دور  یرا که نظم همسان دولخت  ییهات یب (12

 ( یگرفته است                )سلمان هرات  دانیشه  ادیامشب دلم به          جان گرفته است        یدوباره غم  امنهی( در سالف

 .ستی( ن ی)دوریفاعلن«، دولخت  لیت مفاعر: »مفعول فاعالشع  وزن

 ( ییها                        )سناکرم آن  ی از رو  ،یکه به ما بخش  د یشا                     تو      ی آن بود قضا  م،یگنه کرد  اری( بسب

 .( استی)دور یدولخت  لن«، یمفعول مفاع  لن یشعر: »مفعول مفاع  وزن

 ( ی)نظام                                             رسدیم   ی ترتر از تازهتازه                                   رسدیم   ی باغ بر  نی( هر دم از اپ

 .ستی( نی)دور  یشعر: »مفتعلن مفتعلن فاعلن«، دولخت  وزن

 :دیسیرا بنو  آن ییهجا  یهاوزن واژه و خوشه  ، یی آوا یهاهیپا  ر،یو مطابق جدول ز  دیکن  ییهجا   عیرا تقط  ر یز  یهاتی( ب13
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)سعدی(دریاب ضعیفان را در وقت توانایی  ماند     دایم گل این بستان، شاداب نمی الف(

نِ   می  ما  نَد ا   دا  بشلِ  این  بُسـ  تان دا   یم   گُ های آوایی پایه

نا   یی    تَ   وا دَر  وَق   تِ ضَ  عی  فان  را دَر   یا   ب

مفاعیلن مفعول یلن مفاعمفعول وزن واژه

ــ  ــ  ــ   U Uــ  ــ     ــ  ــ  ــ     U Uــ  ــ    های هجاییخوشه 

)مولوی(رویم، عزم تماشا که راست ما به فلک میرسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق، می ب(  

چَپ  پُ   راست می   رِ   سَ    دَززِ    عِشق وا   هَر  نَ   فَ    سا های آوایی پایه

شا    کِ   راستعَز    مِ   تَ    ما می   رَ  ویم ما   بِ   فَ   لَک 

فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن وزن واژه

ــ    Uــ    ــ   U  Uــ    ــ    Uــ    ــ   U  Uــ   های هجاییخوشه 

)حافظ( در این باشد   شاید که چو وابینی، خیر تو  حسود ای دلغمناک نباید بود، از طعن   پ( 

حَ   سو   دِی   دِلاَز     طَع     نِ نَ  با    یَد   بود غَم    نا    کِ های آوایی پایه

دَ   رین   با     شَد خِی   رِ      تُ چُ    وا  بی   نی شا    یَد   کِ 

مفاعیلن مفعول مفاعیلن مفعول وزن واژه

ـ   U U  ــ  ــ   های هجاییخوشه  ـ   U Uــ  ــ     ــ  ــ  ـ ــ  ــ  ـ
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